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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 vierde op 19 december 2018 
haar 15de verjaardag. Samen met ASTOR, de onderzoeks-
groep toerisme van de KU Leuven, zijn wij 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 krijgen een plaats op de 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: © Jan Crab
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EEN GROEIENDE 
GEMEENSCHAP

U en ik maken actief deel uit van een ge-
meenschap die al 15 jaar, sinds het ont-
staan van Davidsfonds Cultuurreizen, 
groeit. De afgelopen jaren kwamen er 
immers duizenden geïnteresseerde cul-
tuurliefhebbers in kleine groepen samen 
om nieuwe horizonten te verkennen en 
met een reisleider een bepaalde stad of 
regio te ontdekken. Ervaringen die er 
ongetwijfeld voor hebben gezorgd dat 
u zich zeer verbonden voelde, met de 
andere reizigers en hopelijk ook met de 
reisleiders en de lokale inwoners. 

We doen ons best om dat gemeen-
schapsgevoel te versterken en u nog meer 
en beter met andere reizigers (opnieuw) 
in contact te brengen. Zo zijn er het jaar-
lijkse Reisevenement, de voorreisver-
gaderingen, evenementen voor trouwe 
reizigers … En sinds kort ook getuigenis-
sen van andere reizigers en reisleiders op 
onze website. 

In de loop van het voorjaar komt daar 
iets nieuws bij: vanaf dan krijgt u via onze 
website een persoonlijk account en kunt 
u vóór uw reis in contact komen met me-
dereizigers. Zo kunt u al kennismaken, 
afspreken om te carpoolen, vragen stellen 
… Ook na de reis kunt u via het online 
platform foto’s delen met uw medereizi-

gers, afspreken voor een reünie, samen 
een nieuwe reis plannen ... Kortom, u 
krijgt de kans om elkaar nog beter te le-
ren kennen en contact te houden, een 
(h)echte gemeenschap te vormen. Wij 
willen dat u zich thuis voelt binnen de 
kleine gemeenschap van een reisgezel-
schap en de grotere gemeenschap die 
Davidsfonds Cultuurreizen is.

Die gemeenschap gaat bovendien 
over de landsgrenzen heen. Het netwerk 
van Vlamingen in de Wereld, die u tijdens 
sommige reizen ontmoet, zorgt voor meer 
diepgaande lokale contacten op heel wat 
plekken in het buitenland en dankzij onze 
partners zoals Ondernemers voor On-
dernemers (OVO) en nieuwkomer Licht 

voor de Wereld reiken we de hand naar 
mensen wereldwijd. Licht voor de Wereld 
zorgt ervoor dat slechtziende kinderen en 
volwassenen een betere toekomst krijgen 
door hen hun zicht terug te geven. In sep-
tember kunt u in het spoor van die nobele 
organisatie naar Tanzania reizen, waar 
u o.a. gespecialiseerde ziekenhuizen en 
scholen bezoekt.

Onze gemeenschap willen we daar-
naast niet enkel vergroten, maar ook ver-
diepen. Dat proberen we te doen door u 
zeer diverse reisthema’s en -vormen aan te 
bieden. Fietsliefhebbers kunnen mee op 
fietsreis langs de Donau met Hendrik Vos, 
en als u van cursussen en intellectuele 
uitdaging houdt kunt u mee op filosofie-
reis met Gerard Bodifée en Pieter Thyssen 
of op muziekreis met Sigiswald en Marie 
Kuijken. Of wat denkt u van een reis in 
het teken van architectuur, (hedendaagse) 
kunst, wijn, militaire geschiedenis … U 
reist dan niet alleen samen met andere 
cultuurliefhebbers, maar zelfs met lief-
hebbers van hetzelfde thema als u!

Ik voel me alvast goed thuis in onze 
gemeenschap. Ik hoop u ook?!

JOHAN SMEUNINX
directeur Davidsfonds Cultuurreizen

 Wij willen dat u zich 
thuis voelt binnen de 

kleine gemeenschap van 
een reisgezelschap en 

de grotere gemeenschap 
die Davidsfonds 
Cultuurreizen is.
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SAMEN ONT DEKKEN,  ONTMOETEN EN GENIETEN

ONTDEKKEN
 + U ontdekt een nieuwe bestemming of een 

voor u bekende bestemming vanuit een 
andere invalshoek. Wat denkt u van Sicilië 
met nadruk op (anti)maffia, München rond 
sterrenkunde en ruimtevaart of Porto met 
veel aandacht voor de architectuur?

 + 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 Licht voor de Wereld

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

 + Tijdens een Davidsfonds Cultuurreis ontmoet 
u boeiende inwoners die u inzicht geven in 
hun leefwereld: een lokale gids, kok, on-
dernemer of wijnboer. 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 in 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 laat-
ste 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 Libanese 
maaltijd, een goed glas Zuid-Afrikaanse of 
Piemontewijn of nog andere lokale speciali-
teiten. Alle zintuigen worden verwend

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

DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN?
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WIE IS DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN?

Achter Davidsfonds Cultuurreizen zit een team 
van in totaal 12 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 vraagt 
reisleiders 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. 164), voor 
inhoudelijke vragen bij Davidsfonds 
Cultuurreizen.
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Davidsfonds Cultuurreizen heeft pas een 
speciale verjaardag gevierd. 15 jaar geleden, 
op 19 december 2003, vertrok de allereerste 
cultuurreis. En dat vraagt om feestelijkhe-
den! U kon er al meer over lezen in de vorige 
brochure, maar er is nog wat te vertellen.

Website krijgt uitbreiding

Binnenkort kunt u op de website niet alleen 
informatie over verschillende reizen vinden, 
maar krijgt u als reiziger ook een persoonlijk 
account! Indien u ingeschreven bent voor een 
reis, krijgt u enkele weken voor vertrek  in-
loggegevens. Daarmee krijgt u via de website 
www.cultuurreizen.be toegang tot de groep 
die voor uw reis wordt aangemaakt, een groep 
met alle ingeschreven reizigers en de reisleider. 
Zo kunt u vooraf documenten terugvinden, 
kennismaken met de andere reizigers, de reis-
leider vragen stellen, afspreken om samen 
naar de luchthaven of andere vertrekplaats 
te carpoolen … En na de reis kunt u er foto’s 
delen, afspreken voor een reünie, samen een 
volgende reis plannen … Het platform wordt 
eerst getest bij 2 reizen, daarna willen we het 
graag rond Pasen voor alle reizigers lanceren. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Reisverhalen

U zag ze misschien al op de website: getuige-
nissen van reisleiders en andere reizigers. Die 
15 jaar ‘geschiedenis’ willen we immers graag 
samen met u capteren en bewaren. Samen met 
ASTOR, de onderzoeksgroep toerisme van de 
KU Leuven, verzamelen we daarom sinds vorig 
jaar reisverhalen. Ondertussen meldden al 
heel wat reizigers zich aan om mee te doen 
aan het project. Wilt u zelf ook over uw reis-
ervaringen vertellen? Dan komt prof. dr. Marc 
Vanlangendonck graag eens bij u langs voor 
een interview. Stuur een mailtje naar cultuur-
reizen@davidsfonds.be met als onderwerp 
‘Reisverhalenbank’ en wij nemen contact met 
u op om een afspraak te maken.

Verjaardagscruise

Naar aanleiding van de 15de verjaardag lanceer-
den we een heuse verjaardagscruise op de Loire 
van 27 september tot en met 3 oktober 2019 met 
maar liefst 4 reisleiders. Gido Van Imschoot en 

Ronny Debaere laten u de lekkerste wijnen van 
de streek ontdekken, Mia Doornaert leert u de 
regio cultuurhistorisch beter kennen en op de 
boot geniet u van concerten door Piet J. Swerts. 
De inschrijvingen lopen zeer goed, dus schrijf 
u snel in als u nog mee wilt. Meer informatie 
over de cruise vindt u vanaf pag. 142. 

Nieuwe Davidsfonds missie

Bij Davidsfonds, de vzw achter Davidsfonds 
Cultuurreizen, is er ook wat te vieren. Na een 
traject van bijna een jaar onder begeleiding 
van Streetwize heeft de organisatie een nieu-
we missie. U vindt meer informatie op www.
davidsfonds.be/missie. Met een Davidsfonds 
Cultuurkaart krijgt u trouwens korting op een 
Davidsfonds Cultuurreis vanaf 3 dagen. Een 
Cultuurkaart aanvragen kan via www.davids-
fonds.be of 016 31 06 00. 
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Dit was een fantastische reis vol cultuur met een aangenaam 
gezelschap. Onze reisleider was zeer gedreven en had een 
buitengewone kennis, niet alleen over het oude Griekenland, 
maar ook over Griekenland vandaag.

–  EEN REIZIGER OVER DE RONDREIS IN GRIEKENLAND MET YVES SENDEN
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10
NIEUWE REISLEIDERS

Ontmoet de 13 nieuwe reisleiders met wie u 
in 2019 op reis kunt, zoals Jelica Novaković, 
Marc Verachtert, Flip Feyten en Tom Bruyer.

14
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 daar-
buiten. Met Hedwig Zeedijk naar Rome, met 
Marc Van Craen naar Kopenhagen of met Wim 
Vanhoorne naar Istanboel. Of liever naar 
Marseille, München of Cádiz & Jerez de la 
Frontera?

38
MUZIEKREIZEN

Reizen naar cultuursteden met topconcerten 
en muzikale ontmoetingen. In het spoor van 
Symfonieorkest Vlaanderen naar Arnhem 
of naar het Beethovenfestival in Bonn. Of 
liever naar het Huelgas Festival of Collegium 
Vocale Crete Senesi?

58
RONDREIZEN

Reizen naar unieke bestemmingen in Europa 
en wereldwijd. Met Myriam Van Synghel 
naar Wales, met John Everaert naar Genua 
en de Cinque Terre of met Hendrik Vos op 
fietsreis langs de Donau. Of liever naar 
Castilië, Jordanië of op tuinreis naar Japan?

140
CRUISES

Beleef culturele hoogtepunten vanop uw 
varend luxehotel. Met Rik Tyrions op de Elbe, 
met Mark Eyskens en Karel Peeters op de 
Douro of met Jacques Van Remortel op de 
blauwe Donau. Of liever een cruise langs 
de Loire of de Britse Eilanden?

160
PR AK TISCH

Hier vindt u o.a. praktische informatie, het 
inschrijvingsformulier en uitleg over korting 
en taal- en cultuurcursussen. 
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IN SAMENWERKING MET

Straight Strung Concert Grand 

 PARTNERS

ASTOR

Associatie Toerisme Research



10 NIEUWE RE ISLE IDERS

Michèle
MELOTTE 

Stonehenge
 

Joke
QUINTENS

Marseille
 

Myriam
VAN SYNGHEL

Wales
 

Tom
BRUYER 

Israël & de Pales-
tijnse Gebieden

Eric
VERCRUYSSE

Graz, Ljubljana
& Trieste 

Dirk
CHAUVAUX

Marseille
 

Mieke
MELS

Venetië
 

Marc
VERACHTERT

Japan 
 

Hilde
GOEMINNE 

Tanzania 
& Zanzibar

Flip 
FEYTEN

Cruise langs de
 Britse Eilanden

Koen
LEIN

Tanzania 
& Zanzibar

Jelica
NOVAKOVIĆ

Servië
 

Peter
SCHRIJVERS

Nederland
 

ONTDEK DE 

13 
NIEUWE 

REISLEIDERS
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VAKANTIESALON ANTWERPEN
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Met de informatie in deze brochure komt u natuurlijk al een heel 
eind, maar niets wakkert de reislust meer aan dan een persoonlijk 
gesprek! Wilt u andere reizigers ontmoeten, reisleiders leren 

kennen en al uw vragen stellen? Kom dan naar het jaarlijkse 
Reisevenement. Ook op het Vakantiesalon Antwerpen vindt u 
ons terug. 

REISEVENEMENT

SCHRIJF U IN

KOM PROEVEN 
VAN ONZE REIZEN

U bent van harte welkom op het (gratis) Reise-
venement op zaterdag 19 januari 2019 van 
9.30 tot 17 uur in het Provinciehuis Vlaams-
Brabant in Leuven. U heeft 5 goede redenen 
om te komen:
1. U ontmoet heel wat reisleiders die u graag 

meer vertellen over hun favoriete bestem-
mingen

2. U kunt al uw praktische vragen stellen aan 
medewerkers van Omnia Travel

3. U krijgt de kans om de medewerkers van 
Davidsfonds Cultuurreizen te ontmoeten

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

5. U kunt ter plekke meteen uw Davidsfonds 
Cultuurreis boeken

Kunt u er op het Reisevenement niet bij zijn? 
Geen probleem, u kunt ons ook bezoeken op het 
Vakantiesalon Antwerpen van donderdag 24 tot 
zondag 27 januari 2019, telkens van 10 tot 18 
uur. Ga naar www.vakantiesalon-antwerpen.be 
voor meer informatie. Houd onze nieuwsbrief 
in de gaten om gratis tickets te winnen.

cultuurreizen@davidsfonds.be

www.cultuurreizen.be
fb.be/davidsfondscultuurnetwerk

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

Houd ook zeker de website www.cul-
tuurreizen.be en de Facebookpagina 
(@davidsfondscultuurnetwerk) in de 
gaten voor alle informatie! 

Krijgt u de nieuwsbrief van Davidsfonds 
Cultuurreizen al? Stuur ons een mailtje 
met uw contactgegevens en blijf op de 
hoogte!



Als u reist met Davidsfonds Cultuurreizen, kunt u ervan op 
aan dat u op een verantwoorde en respectvolle manier reist. 
Wij doen er samen met onze logistieke partner Omnia Travel 
alles aan om uw ervaringen zo rijk en beklijvend mogelijk te 
maken, en uw reis met veel aandacht voor duurzaamheid, 
erfgoed en solidariteit uit te werken. 

AANDACHT VOOR 
DUURZAAMHEID

Een van de belangrijkste ecologische gevolgen van reizen is de 
uitstoot van CO2. Daarom compenseert Davidsfonds Cultuurreizen 
de CO2-uitstoot van uw cultuurreis i.s.m. Greeentripper. Voor elke 
vlucht tijdens uw reis gaat er een bedrag naar 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 Greentripper de ontbossing en dringt het kindersterfte 
terug. Met dit initiatief worden dus niet enkel bossen, maar ook 
mensenlevens gered. 

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

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

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

Meer informatie over de visie van Davidsfonds Cultuurreizen op 
duurzaamheid en de projecten van Greentripper vindt u op www.
cultuurreizen.be/nl/duurzaam-reizen.

AANDACHT VOOR 
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 monu-
menten, steden en slagvelden, tradities en gebruiken, muziek en 

VERANTWOORD 
& RESPECTVOL

OP REIS
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literatuur … En dat op een diepzinnige manier. Daarbij vinden we 
het belangrijk dat de reisleider u telkens zowel wijst op de overeen-
komsten tussen de andere cultuur en de onze, als op de verschil-
len en hoe die te verklaren zijn. Zo krijgt u een beter inzicht in de 
geschiedenis en de recente ontwikkelingen van de wereld. 

Daarnaast wordt respect voor erfgoed op de volgende manieren in 
uw cultuurreis verwerkt:

 + Bij Davidsfonds Cultuurreizen reist u in kleine groepen van 
maximaal 25 personen (45 bij dagreizen) 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

 + Dankzij de samenwerking met Vlamingen in de Wereld ontmoet 
u tijdens bepaalde reizen een Vlaming die al een hele tijd in 
het gastland woont. Die vertelt u over zijn of haar integratie 
en de cultuurverschillen. Zo krijgt u nog meer inzicht in de 
levensstijl en gewoontes van de plaatselijke bevolking. In het 
huidige aanbod zijn zulke ontmoetingen gepland in Rome, 
Kopenhagen, Paros en op fietsreis langs de Donau.

AANDACHT VOOR 
SOLIDARITEIT

Davidsfonds Cultuurreizen engageert zich ook voor meer sociale 
rechtvaardigheid, en dat zowel in binnen- als buitenland. 

 + In eigen land is er een samenwerking met Steunpunt Vakan-
tieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Daardoor kregen in 
2018 bijna 100 mensen in armoede de kans om samen met 
hun begeleiders deel te nemen aan een dagreis naar Volksster-
renwacht 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, in het kader van Vlaamse Meesters. Omdat 
iedereen vakantie verdient, ook - en misschien wel in het bij-
zonder - mensen die een drempel ervaren in onze samenleving. 

 + In het buitenland steunt Davidsfonds Cultuurreizen o.a. projec-
ten van Ondernemers voor Ondernemers (OvO), de Belgische 
Raiffeisenstichting (BRS) en sinds kort ook Licht voor de Wereld. 
De projecten worden tijdens bepaalde cultuurreizen door de 
reizigers bezocht en op die manier financieel ondersteund en 
in de kijker geplaatst. 

In het najaar van 2019 plannen we samen met ASTOR, de onder-
zoeksgroep toerisme van de KU Leuven, een verdiepend congres 
over de 3 bovenstaande thema’s. Meer informatie volgt later. 
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14 BESTEMMINGEN

Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina

MAART
di 12/03/2019 .......... 7 ....... New York ...................................................... Piet J. Swerts............................................. 56

APRIL
za 13/04/2019 .......... 16 ..... Ethiopië ....................................................... Katelijne Hermans ................................... 130
zo 14/04/2019 .......... 1 ....... Amsterdam ................................................... Karel Van Cauwenberghe ........................... 41
do 18/04/2019 .......... 4 ....... Milaan .......................................................... Bruno Spaepen ......................................... 28
wo 24/04/2019 .......... 5 ....... Sint-Petersburg ............................................. Wim Coudenys .......................................... 26
do 25/04/2019 .......... 4 ....... Hamburg & Lübeck ........................................ Fred Brouwers ........................................... 51

MEI
do 02/05/2019 .......... 4 ....... Berlijn & Potsdam ......................................... Rik Tyrions ................................................ 21
do 02/05/2019 .......... 4 ....... Londen ......................................................... Peggy Stuyck ............................................ 52
zo 05/05/2019 .......... 5 ....... Málaga & Barcelona ...................................... Christiane Struyven ................................... 98
ma 06/05/2019 .......... 8 ....... Lazio ............................................................ Gil Michaux .............................................. 90
di 07/05/2019 .......... 6 ....... Bari & Matera ............................................... Herman Cole ............................................. 93
wo 08/05/2019 .......... 10 ..... Sint-Petersburg & de Zilveren Ring ................. Emmanuel Waegemans ............................. 84
wo 08/05/2019 .......... 12 ..... Kreta ............................................................ Marc George ........................................... 104
do 09/05/2019 .......... 4 ....... Weimar, Dessau & Berlijn .............................. Dominique Pieters..................................... 73
vr 10/05/2019 .......... 4 ....... Valencia ....................................................... André De Winter ........................................ 31
za 11/05/2019 .......... 5 ....... Berlijn & Potsdam ......................................... Piet J. Swerts............................................. 46
za 11/05/2019 .......... 2 ....... Nederland .................................................... John Everaert ............................................ 63
za 11/05/2019 .......... 3 ....... Nederland .................................................... Frans-Jos Verdoodt .................................... 64
zo 12/05/2019 .......... 5 ....... De wijnen van Midden-Duitsland ................... Gerd Brabant ............................................ 74
ma 13/05/2019 .......... 2 ....... Arnhem ........................................................ Waldo Geuns ............................................ 40
za 18/05/2019 .......... 8 ....... Corsica ......................................................... Brigitte Voeten .......................................... 67
za 18/05/2019 .......... 5 ....... Seinecruise .................................................. Liesbeth De Strooper ............................... 146
za 18/05/2019 .......... 15 ..... De zijderoute met Yangtzecruise .................... Lieve De Clerck ....................................... 154
vr 24/05/2019 .......... 8 ....... Moskou & Sint-Petersburg ............................. Olga Novitskaja ......................................... 82
za 25/05/2019 .......... 2 ....... Parijs ........................................................... Waldo Geuns ............................................ 43
zo 26/05/2019 .......... 8 ....... Kreta ............................................................ Gerard Bodifée & Pieter Thyssen .............. 105
do 30/05/2019 .......... 5 ....... Dresden ....................................................... Els Swinnen .............................................. 47

JUNI
za 01/06/2019 .......... 17 ..... China ........................................................... Stefan Blommaert ................................... 126
ma 03/06/2019 .......... 9 ....... Istrië ............................................................ Johan de Boose ......................................... 86
ma 03/06/2019 .......... 10 ..... Bulgarije ...................................................... Wim Vanhoorne ........................................ 87
do 06/06/2019 .......... 4 ....... Riga ............................................................. Johan Uytterschaut .................................... 53

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

Voor info & reservatie zie pagina 164 →

BESTEMMINGEN
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Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina
vr 07/06/2019 .......... 4 ....... Dijon ............................................................ Waldo Geuns ............................................ 45
za 08/06/2019 .......... 10 ..... Hongarije ..................................................... Roger Delbaere ......................................... 79
za 08/06/2019 .......... 13 ..... De Cycladen.................................................. Walter Van Strydonck .............................. 108
do 13/06/2019 .......... 4 ....... De Cotswolds ................................................ Paul Janssen ............................................. 70
zo 16/06/2019 .......... 1 ....... Amsterdam ................................................... Yves Senden ............................................. 42
di 18/06/2019 .......... 7 ....... Thüringen & Leipzig ...................................... Yves Senden ............................................. 48
di 18/06/2019 .......... 6 ....... Kiev & Lviv .................................................... Alona Lyubayeva ....................................... 80
za 22/06/2019 .......... 2 ....... Nord-Pas-de-Calais ....................................... Philippe Despriet ...................................... 66

JULI
di 02/07/2019 .......... 1 ....... Orgels in de Eifel ........................................... Luc Ponet ................................................. 49
za 06/07/2019 .......... 3 ....... Versailles ..................................................... Els Van Hoof ............................................. 44
wo 10/07/2019 .......... 7 ....... Wales ........................................................... Myriam Van Synghel .................................. 71
vr 19/07/2019 .......... 6 ....... Dourocruise .................................................. Mark Eyskens & Karel Peeters .................. 147
wo 24/07/2019 .......... 9 ....... Elbecruise .................................................... Rik Tyrions .............................................. 150
zo 28/07/2019 .......... 7 ....... Crete Senesi ................................................. Yves Senden ............................................. 54

AUGUSTUS
zo 04/08/2019 .......... 6 ....... Berlijn & Potsdam ......................................... Ronald Sledsens ....................................... 23
wo 07/08/2019 .......... 9 ....... De Baltische landen ...................................... Bea Honoré ............................................... 78
wo 07/08/2019 .......... 10 ..... Sint-Petersburg & het Noorden van Rusland ... Emmanuel Waegemans ............................. 81
za 10/08/2019 .......... 14 ..... Cruise langs de Britse Eilanden ...................... Flip Feyten  ............................................. 148
do 15/08/2019 .......... 4 ....... Stonehenge & omgeving ............................... Michèle Melotte ........................................ 69
ma 19/08/2019 .......... 9 ....... Graz, Ljubljana & Trieste ................................ Eric Vercruysse .......................................... 75
za 24/08/2019 .......... 9 ....... Langs de Donau met de fiets ......................... Hendrik Vos .............................................. 76
ma 26/08/2019 .......... 8 ....... Servië .......................................................... Jelica Novaković & Olga Novitskaja ............. 85
wo 28/08/2019 .......... 12 ..... Donaucruise ................................................. Jacques Van Remortel .............................. 152
do 29/08/2019 .......... 12 ..... Macedonië & Noord-Griekenland ................... Wim Vanhoorne ...................................... 102

SEPTEMBER
zo 01/09/2019 .......... 14 ..... Griekenland .................................................. Yves Senden ........................................... 110
wo 04/09/2019 .......... 5 ....... Noord-Duitse Hanzesteden ............................ Rik Tyrions ................................................ 72
wo 04/09/2019 .......... 8 ....... Paros ........................................................... Gerard Bodifée ........................................ 106
wo 04/09/2019 .......... 10 ..... Israël & de Palestijnse Gebieden ................... Tom Bruyer  ............................................. 114
vr 06/09/2019 .......... 3 ....... Nederland: Operatie Market Garden ............... Peter Schrijvers ......................................... 62
vr 06/09/2019 .......... 8 ....... Calabrië ....................................................... Carlos Steel & Anne Desplenter .................. 94
zo 08/09/2019 .......... 13 ..... Tanzania & Zanzibar ...................................... Koen Lein & Hilde Goeminne .................... 134
di 10/09/2019 .......... 7 ....... Napels, Pompeii & Herculaneum .................... Mark Eyskens & Karel Peeters .................... 30
di 10/09/2019 .......... 4 ....... Zuid-Engelse kathedralen .............................. Peter Schmidt ........................................... 68
wo 11/09/2019 .......... 5 ....... Genua & de Cinque Terre ............................... John Everaert ............................................ 92
wo 11/09/2019 .......... 8 ....... Sicilië ........................................................... Ine Roox ................................................... 95
wo 11/09/2019 .......... 8 ....... Castilië ......................................................... Chris De Paepe........................................ 100
wo 11/09/2019 .......... 16 ..... Peru  ............................................................ Annelies Valgaeren ................................. 138
vr 13/09/2019 .......... 4 ....... Kopenhagen ................................................. Marc Van Craen ......................................... 25
vr 13/09/2019 .......... 4 ....... Bonn & het Beethovenfestival........................ Piet J. Swerts............................................. 50
za 14/09/2019 .......... 8 ....... Sardinië ....................................................... Christian Laes ........................................... 91
ma 16/09/2019 .......... 8 ....... Libanon ........................................................ Jorn De Cock ........................................... 116
vr 20/09/2019 .......... 8 ....... Moskou & Sint-Petersburg ............................. Wim Coudenys .......................................... 82
zo 22/09/2019 .......... 8 ....... Toscane ........................................................ Sigiswald & Marie Kuijken ......................... 55
di 24/09/2019 .......... 6 ....... Lissabon & de Alentejo.................................. Patricia Baetslé ....................................... 101
vr 27/09/2019 .......... 7 ....... Loirecruise ................................................... Mia Doornaert, Piet J. Swerts, 
 Gido Van Imschoot & Ronny Debaere........ 142
za 28/09/2019 .......... 6 ....... Istanboel ...................................................... Wim Vanhoorne ........................................ 35
zo 29/09/2019 .......... 10 ..... Armenië ....................................................... Katelijne Hermans ................................... 120

OKTOBER
di 01/10/2019 .......... 5 ....... Cádiz & Jerez de la Frontera ........................... Guido Declercq ......................................... 32
di 01/10/2019 .......... 13 ..... Japan ........................................................... Marc Verachtert ....................................... 124
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Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina

do 03/10/2019 .......... 4 ....... Marseille ...................................................... Joke Quintens & Dirk Chauvaux .................. 20
do 03/10/2019 .......... 4 ....... Berlijn .......................................................... Hans Martens ........................................... 22
do 03/10/2019 .......... 11 ..... Iran .............................................................. Paul De Vos ............................................ 122
ma 07/10/2019 .......... 9 ....... Apulië .......................................................... Gil Michaux .............................................. 94
di 08/10/2019 .......... 8 ....... New York ...................................................... Ronald Sledsens ....................................... 36
di 08/10/2019 .......... 12 ..... Egypte .......................................................... Marleen Reynders ................................... 112
wo 09/10/2019 .......... 15 ..... Ethiopië ....................................................... Seppe Deckers ........................................ 132
vr 11/10/2019 .......... 12 ..... Jordanië ....................................................... Jorn De Cock ........................................... 118
za 12/10/2019 .......... 2 ....... De Westhoek: Russen in WO I ........................ Aäron Blomme & Wim Coudenys ................ 60
di 15/10/2019 .......... 5 ....... Rome ........................................................... Hedwig Zeedijk ......................................... 27
di 15/10/2019 .......... 10 ..... Andalusië ..................................................... André De Winter ........................................ 99
wo 16/10/2019 .......... 4 ....... Porto & omgeving ......................................... Marc Dubois  ............................................ 33
do 17/10/2019 .......... 4 ....... Venetië ......................................................... Mieke Mels ............................................... 29
di 22/10/2019 .......... 12 ..... Zuid-Afrika ................................................... Karl Symons ............................................ 136
wo 23/10/2019 .......... 4 ....... Athene ......................................................... Gil Michaux .............................................. 34
do 24/10/2019 .......... 17 ..... India ............................................................ Prakash Goossens ................................... 128
vr 25/10/2019 .......... 10 ..... Albanië ........................................................ Roger Delbaere ......................................... 88
za 26/10/2019 .......... 7 ....... Noord- & Zuid-Cyprus .................................... Klaas Vansteenhuyse .............................. 107
ma 28/10/2019 .......... 5 ....... Malta ........................................................... John Everaert ............................................ 97
wo 30/10/2019 .......... 4 ....... München ...................................................... Werner Hamelinck ..................................... 24

NOVEMBER
di 05/11/2019 .......... 6 ....... Piemonte ...................................................... Gido Van Imschoot & Ronny Debaere.......... 89
za 09/11/2019 .......... 1 ....... Bastenaken .................................................. Luc De Vos  ............................................... 61
zo 24/11/2019 .......... 6 ....... Jeruzalem & Tel Aviv ...................................... Katelijne Hermans ................................... 115
di 26/11/2019 .......... 12 ..... Egypte .......................................................... Anne Desplenter ..................................... 112
do 28/11/2019 .......... 3 ....... Roubaix, Rijsel & Arras .................................. Edward & Dimitri De Maesschalck .............. 65

BESTEMMINGEN Voor info & reservatie zie pagina 164 →



Met Els Van Hoof naar
AMSTERDAM
(3 FEBRUARI 2019)

Met Luc Verhuyck naar 
VENETIË
(VAN 7 T.E.M. 11 APRIL 2019)

Met Leila Besharat naar
IRAN
(VAN 8 T.E.M. 20 APRIL 2019)

Met Yves Senden naar
CUENCA & CASTILLA LA MANCHA
(VAN 14 T.E.M. 22 APRIL 2019)

Met Luc Verhuyck naar
FIRENZE
(VAN 16 T.E.M. 20 APRIL 2019)

Met Wim Vanhoorne naar de
DALMATISCHE KUST
(VAN 25 APRIL T.E.M. 2 MEI 2019) 

Met Brigitte Raskin naar
MIDDEN-SPANJE
(VAN 6 TOT 12 MEI 2019)

Met Paul Geerts naar
PARIJS
(VAN 9 T.E.M. 12 MEI 2019)

Met Wim Moens naar
RWANDA
(VAN 1 T.E.M. 16 JUNI 2019)

Met Gido Van Imschoot & Ronny Debaere naar
BOURGOGNE
(VAN 3 T.E.M. 7 JUNI 2019)

Met Jan Goossens naar
ZUID-FRANSE KATHARENLAND
(VAN 12 T.E.M. 16 JUNI 2019)

Met Chris De Paepe naar
BASKENLAND & NAVARRA
(VAN 18 T.E.M. 24 JUNI 2019)

VOLZET
Voor deze reizen in 2019 bent u helaas te laat:

 → BONN & KEULEN met  
Dimitri De Maesschalck

 → MALTA met Pieter Bergé
 → SALZBURG met Jan Dewilde
 → CUBA met Dirk Tieleman & Lut Baten
 → EGYPTE met Marleen Reynders
 → MODERNE KUNST ROND HET 
RUHRGEBIED met Hans Martens

 → EGYPTE met Anne Desplenter
 → ROME met Luc Verhuyck
 → CRUISE LANGS ADRIATISCHE 
PARELS met John Everaert

 → JAPAN met Marc Van Craen
 → ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN 
met Réginald Moreels

 → WASHINGTON D.C. & PHILADELPHIA 
met Ronald Sledsens

 → DE MAGINOTLINIE & VERDUN  
met Luc De Vos

 → SINT-PETERSBURG  
met Vladimir Ronin

 → AZERBEIDZJAN & GEORGIË  
met Stephan Neetens

 → SICILIË met Carlos Steel

 → DE BALTISCHE LANDEN  
met Bea Honoré (mei)

 → SPANJE LANGS DE VIA DE LA PLATA 
met Chris De Paepe

 → AUSCHWITZ & KRAKAU met 
Christophe Busch & Johan Puttemans

 → GRIEKENLAND met Walter Van 
Strydonck

 → BALTISCHE ZEECRUISE  
met Mia Doornaert

 → HURTIGRUTENCRUISE  
met Yvonne Van Eeckhoutte

Als u wilt, kunt u nog mee met een van de volgende Davidsfonds 
Cultuurreizen die al eerder werden aangekondigd. Breng dan wel 
snel uw reservatie in orde, want het zijn de laatste plaatsen! U 
vindt het hele reisprogramma via de website www.cultuurreizen.be. 
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PAG. BESTEMMING REISLEIDER AFREISDATUM DAGEN
20 Marseille .......................................... Joke Quintens & Dirk Chauvaux ......... 03/10/2019 .............. 4
21 Berlijn & Potsdam ............................. Rik Tyrions ....................................... 02/05/2019 .............. 4
22 Berlijn .............................................. Hans Martens .................................. 03/10/2019 .............. 4
23 Berlijn & Potsdam ............................. Ronald Sledsens .............................. 04/08/2019 .............. 6
24 München .......................................... Werner Hamelinck ............................ 30/10/2019 .............. 4
25 Kopenhagen...................................... Marc Van Craen ................................ 13/09/2019 .............. 4
26 Sint-Petersburg ................................. Wim Coudenys ................................. 24/04/2019 .............. 5
27 Rome ................................................ Hedwig Zeedijk ................................ 15/10/2019 .............. 5
28 Milaan .............................................. Bruno Spaepen ................................ 18/04/2019 .............. 4
29 Venetië ............................................. Mieke Mels ...................................... 17/10/2019 .............. 4
30 Napels, Pompeii & Herculaneum ........ Mark Eyskens & Karel Peeters ........... 10/09/2019 .............. 7
31 Valencia............................................ André De Winter ............................... 10/05/2019 .............. 4
32 Cádiz & Jerez de la Frontera ................ Guido Declercq ................................ 01/10/2019 .............. 5
33 Porto & omgeving .............................. Marc Dubois  ................................... 16/10/2019 .............. 4
34 Athene.............................................. Gil Michaux ..................................... 23/10/2019 .............. 4
35 Istanboel .......................................... Wim Vanhoorne ............................... 28/09/2019 .............. 6
36 New York .......................................... Ronald Sledsens .............................. 08/10/2019 .............. 8
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JOKE QUINTENS: ‘Sinds kort is Marseille een van de 
meest opwindende steden rond de Middellandse 
Zee geworden. Steeds meer mensen vinden hun weg 
naar de Fenicische stad die al 2.600 jaar ervaring 
heeft met migratie. Zijn het de 300 dagen zon per 
jaar? Of de multiculturele smeltkroes? Of is het 
haar rebelse aard? In Marseille is iedereen van hier, 
maar toch ook van ergens anders.’

DIRK CHAUVAUX: ‘In Marseille ontdek je de hele 
wereld op een paar vierkante kilometer. Een geu-
rige smeltkroes die je nog kunt ontdekken en die 
je kan verrassen. De meest Afrikaanse stad van 
Europa ook, maar waar midden in de hectiek van 
een havenstad toch nog die typische Provençaalse 

‘douceur de la vie’ heerst.’

DAG 1: Brussel - Marseille M-A  
U vliegt naar Marseille. Na het middagmaal gaat u 
naar een van de oudste wijken van de stad, Le Panier. 
Daarna wandelt u naar het volledig gerestaureerde La 
Vieille Charité, een voormalig armenhuis en nu een 
museum. U verdwaalt in de smalle straatjes en gaat 
ook even langs bij La Maison de Pastis, uitgebaat door 
een Belg, waar u proeft van zijn artisanaal gestookte 
pastis en absint. Daarna wandelt u langs de Vieux 
Port en geniet u van een typische bouillabaisse. 

DAG 2: Marseille O-M-A  
’s Ochtends bezoekt u La Cité Radieuse, gebouwd door 
Le Corbusier, waar een architect u vertelt hoe het is 
om in dit stukje werelderfgoed te wonen en te werken. 
Daarna wandelt u langs de Vélodrome. In de namid-
dag gaat u op zoek naar de toekomst van de stad in 

het grootste stadsontwikkelingsproject van Europa: 
Euroméditerannée. U wandelt door Les Docks, een 
oud havengebouw dat tot hip winkelcentrum werd 
verbouwd, en naar het MUCEM, het Museum van de 
Europese en Mediterrane beschavingen in Marseille. 
’s Avonds geniet u van couscous in Fémina, al bijna 
100 jaar door dezelfde Algerijnse familie uitgebaat.

DAG 3: Marseille O-M-A  
Langs de Quai des Belges wandelt u naar Friche 
la Belle de Mai, ooit een tabaksfabriek en nu een 
cultureel centrum. Aan de trappen van St.-Charles 
duikt u onder in de smeltkroes van Marseille met 
verhalen over Algerijnse activisten en Franse femi-
nisten. U geniet van het middagmaal in Coco Velten. 
Sophia vertelt u hoe daklozen er samen met startende 
ondernemers en buurtbewoners aan een nieuwe toe-
komst werken. In Noailles wordt u ondergedompeld 
in de geuren en kleuren van deze Afrikaanse wijk. Bij 
Saladin laat u zich overweldigen door geuren uit de 
hele wereld. U sluit de dag af op Cours Julien, een 
alternatief eiland waar u de meeste straatkunst per 
vierkante meter in heel Europa aantreft. 

DAG 4: Marseille - Brussel O
La Bonne Mère waakt over alle Marseillais, ongeacht 
hun religie of afkomst. U bezoekt haar bovenop de 
heuvel waar u geniet van een adembenemend zicht. 
Kort na de middag vliegt u terug naar Brussel.

Met Joke Quintens & Dirk Chauvaux naar

MARSEILLEREISDATA
 →  do 3 oktober 2019
 ←  zo 6 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.220
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 
Joke Quintens en Dirk Chauvaux

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het comfortabele hotel Maison 
Montgrand*** (of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
alle verplaatsingen in Marseille 
te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
03/10  Brussel 10.50 u.
 Marseille 12.35 u.
06/10  Marseille 13.20 u.
 Brussel 15.05 u.

JOKE QUINTENS en DIRK 
CHAUVAUX verhuisden in de zo-
mer van 2017 definitief naar Marseille, 
de stad waarop ze verliefd werden en 
die ze al 20 jaar regelmatig bezochten. 
Joke is historica en gespecialiseerd 
in migratiegeschiedenis. Ze is een 
ervaren ontwerper en begeleider van 
participatie- en cocreatieprocessen. 
Dirk is schrijver, verhalenverteller en 
voormalig televisiemaker. In Marseille 
organiseren ze samen Urban Field 
Trips en ontdekkingsreizen op maat 
waarin bezoekers worden onderge-
dompeld in de culturele smeltkroes 
en er actieve stadsmakers ontmoeten.
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 Boek: Steden, door Stefan 
Hertmans
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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.

 Cursussen: Extreemrechts in Duitsland. Terug van nooit 
weggeweest? - Diksmuide - ma. 18, 25 maart en 1 april - Rik 
Tyrions / De Koude Oorlog - Keerbergen - woe. 13, 20 en 27 
maart en 3 april - Prof. Van den Wijngaert

 Boeken: De val van de Berlijnse muur, door Rik Tyrions 
(verschijnt in najaar 2019); Berlijn, door Cees Nooteboom; 
Berlijn. Een bewogen geschiedenis, door Rory MacLean; 
Vaderland, door Robert Harris



HANS MARTENS: ‘Berlijn oefende na de Wende een 
ongekende aantrekkingskracht uit op kunstenaars. 
De laatste decennia ontstonden nieuwe instituten 
en galerijen voor hedendaagse kunst en werden zo-
wat alle musea gerenoveerd en collecties herschikt. 
Een recenter fenomeen is de bloei van private musea. 
Ik laat u kennis maken met dit bruisende artistieke 
Berlijn zodat u na de reis, J.F. Kennedy indachtig, 
kunt zeggen: “Ich bin ein Berliner”.’

DAG 1: Brussel - Berlijn A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn. Na het vrije mid-
dagmaal maakt u een wandeling langs Unter den 
Linden, de Pariser Platz en het Holocaust-Mahnmal 
tot de altijd levendige Potsdammer Platz. Via de 
iconische Philharmonie van Sharoun en de Neue 
Nationalgalerie van Mies van der Rohe bereikt u de 
Gemäldegalerie waar u een rondleiding krijgt door 
de collectie Europese schilderkunst van de 13de tot 
de 18de eeuw. U geniet van het avondmaal in een 
lokaal restaurant.

DAG 2: Berlijn O
Vandaag staat in het teken van hedendaagse kunst. 
In de voormiddag bezoekt u het Museum für Gegen-
wart Hamburger Bahnhof waar u een grote collectie 
van Beuys’ werken, de Frickverzameling en de tijde-
lijke tentoonstellingen bezichtigt. Daarna brengt u 
een exclusief bezoek aan de Sammlung Boros, een 
omgebouwde bunker uit WO II die een wisselende 
collectie kunst van 1990 tot vandaag tentoonstelt. 
In de namiddag neemt u de metro richting het park 
Tempelhof, de oude stadsluchthaven. Tot slot bezoekt 
u het KINDL Centrum voor Hedendaagse Kunst, on-
dergebracht in baksteengebouwen van de voormalige 
brouwerij. U geniet van een vrije avond.

DAG 3: Berlijn O-A
Hans Martens neemt u vandaag mee langs de kunst-
galerijen van Berlin Mitte. Daarbij is er ook tijd voor 
een of meerdere bezoeken aan kleinere tijdelijke 
tentoonstellingen, zoals die in het KW Instituut, de 
Berlinische Galerie of Salon Berlin van het gerenom-
meerde Frieder Burda Museum. Uw reisleider maakt 
een keuze op basis van het aanbod. Als u dat wilt, 
kunt u in de namiddag een bezoek brengen aan de 
Alte Nationalgalerie met een collectie Duitse schilder- 
en beeldhouwkunst uit de 18de en 19de eeuw. U geniet 
van een avondmaal op het dak van de Reichstag.

DAG 4: Berlijn - Brussel O
U geniet van een vrije ochtend voor eigen bezoek 
aan bv. de andere musea op het Museuminsel, zoals 
het Pergamonmuseum of het Neues Museum van 
architect Chipperfield. Na de middag bezoekt u nog 
het Berggruen Museum, met werk van o.a. Picasso en 
Klee, en de Sammlung Scharf-Gerstenberg. Daar ligt 
de nadruk op surrealistisch werk van o.a. Piranesi, 
Goya, Dalí en Magritte. U vliegt terug naar Brussel.

Met Hans Martens naar

BERLIJN
REISDATA

 →  do 3 oktober 2019
 ←  zo 6 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.285 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 110
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Hans Martens

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt 

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

++  2 avondmalen in lokale restau-
rants waaronder het restaurant 
op het dak van de Reichstag 

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
03/10  Brussel 09.25 u.
 Berlijn 10.50 u. 
06/10  Berlijn 18.45 u.
 Brussel 20.10 u. 

HANS MARTENS studeerde 
kunsten aan Sint-Lucas en kunstge-
schiedenis aan de UGent. Hij werkte 
als curator voor het S.M.A.K. en was 
o.a. 2 jaar raadgever cultuur bij de 
toenmalige Vlaams minister van Cul-
tuur Bert Anciaux. Nu is hij directeur 
van de Academie in Mechelen, on-
afhankelijk curator en adviseur in de 
beoordelingscommissie Beeldende 
Kunst van de Vlaamse Overheid en 
het FilmLab van het VAF. ©
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 Cursussen: Extreemrechts in Duitsland. Terug van nooit 
weggeweest? - Diksmuide - ma. 18, 25 maart en 1 april - Rik 
Tyrions / De Koude Oorlog - Keerbergen - woe. 13, 20 en 27 
maart en 3 april - Prof. Van den Wijngaert / Hedendaagse 
kunst - De Pinte - di. 19, 26 feb., 12 en 19 maart - Prof. 
Brigitte Dekeyzer / Kijken naar kunst - Mechelen - ma. 4, 18 
en 25 feb. - Eric Rinckhout



RONALD SLEDSENS: ‘Af en toe kom je nog een Ber-
lijner tegen die alles over zich heen kreeg: Weimar, 
fascisme, de Koude Oorlog en ‘die Wende’. Dan 
proef je hoe hij met Berlijnse humor die opeen-
volgende trauma’s heeft verwerkt. Ik laat u Berlijn 
ontdekken zoals u een archeologische heuvel zou 
afgraven: laag voor laag dringen we door in een van 
de meest fascinerende en dynamische hoofdsteden 
van Europa.’

DAG 1: Brussel - Berlijn - Potsdam A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn. U rijdt naar het 
koninklijke Potsdam voor een bezoek aan het palei-
zencomplex Sanssouci en de schitterende parken. U 
bezichtigt er o.m. het Schloss Sanssouci. In de Neuer 
Garten leert u meer over de verdeling van Europa na 
WO II tijdens de Conferentie van Potsdam in Schloss 
Cecilienhof.

DAG 2: Potsdam - Berlijn O-A
U verkent het centrum van Potsdam met verschillende 
typische wijken zoals de Alexandrowka, de Hollandse 
wijk en het recent heropgebouwde Stadtschloss. In 
het Museum Barberini ontdekt u een indrukwekkende 
privécollectie met voornamelijk impressionistische 
werken. U sluit het bezoek aan Potsdam af met een 
wandeling door het park en een bezoek aan het Neues 
Palais. Tot slot rijdt u naar Berlijn en geniet u van 
een avondmaal in het hotel.

DAG 3: Berlijn O-A
In de wijken Mitte en Ost maakt u een uitgebreide 
stadsrondrit langs o.m. de Großer Tiergarten, de 
Platz der Republik, het Hauptbahnhof en Moabit. U 
bezoekt ook de Mauergedenkstätte Bernauerstrasse, 

‘der Alex’, de Littenstrasse, de Karl Marxallee in Frie-
drichshain, de East Side Gallery, Luisenstadt en het 
Holocaust-Mahnmal. In de namiddag verkent u het 
Kulturforum en de Potsdamer Platz.

DAG 4: Berlijn O
U verkent Unter den Linden, met o.m. de Humboldt 
Universiteit en de Bebelplatz. Daarna bezoekt u de 
Berliner Dom en het Museuminsel, waar u o.m. het 
Neues Museum bezoekt. ’s Middags geniet u van een 
vrij middagmaal in de buurt van de Friedrichstrasse 
en daarna bezoekt u het epicentrum van de macht 
ten tijde van het naziregime.

DAG 5: Berlijn O-A
Vandaag bezoekt u de Pariser Platz met de Branden-
burger Tor. Daarna gaat u naar het Joodse Berlijn 
met de Spandauer Vorstadt en de Hackescher Markt. 
U brengt een kort bezoek aan het Nikolaiviertel en 
ten slotte aan het Joods Museum. U geniet van een 
avondmaal op het dak van de Reichstag met een 
prachtig panorama over de Duitse hoofdstad. 

DAG 6: Berlijn - Brussel O
Op de laatste dag reist u naar West-Berlijn. Langs de 
verschillende moderne ambassades in het Diploma-
tenviertel gaat u naar de tuinen van Schloss Charlot-
tenburg, waar u een korte ochtendwandeling maakt. 
Daarna leert u meer over architectuur in het Olym-
piastadion. Verder bezoekt u de Kurfürstendamm, 
de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en Kadewe. Na 
de middag bezoekt u Kreuzberg en de buurt van het 
Viktoriapark. Terugvlucht naar Brussel.

Met Ronald Sledsens naar

BERLIJN & POTSDAM 
REISDATA

 →  zo 4 augustus 2019
 ←  vr 9 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.495  
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 120
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Ronald Sledsens

++  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 per hotel 
in het Steigenberger Hotel 
Sanssouci**** in Potsdam 
en het hotel Maritim****+ in 
Berlijn (of gelijkwaardig)

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

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
04/08  Brussel 09.25 u.
 Berlijn 10.50 u.
09/08  Berlijn 18.45 u.
 Brussel 20.10 u.

RONALD SLEDSENS was in-
specteur-adviseur voor het depar-
tement Onderwijs van de Vlaamse 
Overheid. Hij gaf theologie van niet-
christelijke godsdiensten aan het 
Hoger Instituut voor Godsdienstwe-
tenschappen en is nu directeur van 
de Onderwijsmediatheek Obed. Hij 
leidde en gidste al tientallen reizen, 
vooral naar de Verenigde Staten en 
Berlijn. ©
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WERNER HAMELINCK: ‘Geen enkele wetenschap is 
de laatste decennia zo snel geëvolueerd als de ster-
renkunde. ESO, de overkoepelende organisatie van 
Europese sterrenwachten, heeft daar een belangrijk 
aandeel in. De organisatie staat nu voor een nog 
grotere sprong voorwaarts met de bouw van de ELT, 
een telescoop van 40 meter in Chili. In het Super-
nova Planetarium annex tentoonstelling worden 
we meegenomen in dit wonderbaarlijke avontuur.’

DAG 1: Brussel - München A
Na de rechtstreekse vlucht naar München maakt u 
een panoramische stadsrondrit met een lokale gids 
door de imposante hoofdstad van Beieren. Na de 
check-in in uw hotel geniet u van het avondmaal in 
een typische Keller.

DAG 2: München O-A
Vandaag brengt u de dag door in het Deutsches Mu-
seum, een van de belangrijkste musea over techniek 
en wetenschap in Europa, zowel met begeleiding als 
op eigen tempo. U leert er alles over de geschiedenis 
van de mijnbouw, de scheepvaart, de luchtvaart, de 
sterrenkunde en de ruimtevaart. Tussendoor komen 
alle aspecten van fysica en techniek aan bod. U geniet 
van een vrij middagmaal in het museum en ’s avonds 
ontspant u zich in een gezellig Beiers restaurant.

DAG 3: München O-A 
In de voormiddag bezoekt u ESO, de overkoepelende 
organisatie van Europese sterrenwachten. De gebou-
wen worden gekenmerkt door een unieke architec-
tuur, helemaal in het teken van de missie van ESO. 
Hier ziet u hoe de telescopen ontwikkeld en getest 
worden, en hoe de astronomen de waarnemingen 

van de observatoria in Chili volgen. Het Supernova-
planetarium en -bezoekerscentrum nemen u mee 
op sleeptouw doorheen de recentste ontdekkingen 
in de astronomie. In de namiddag gaat u naar BMW 
Welt en het BMW Museum, waar u meer leert over 
de autotechniek van de Bayerische Motoren Werke. 
U geniet van een vrij middagmaal in een van de eet-
gelegenheden van BMW Welt.

DAG 4: München - Brussel O
Vandaag gaat u naar het Verkehrsmuseum. Daar 
ontdekt u alles over transport en de complexiteit van 
mobiliteit. In een simulator kunt u zelfs ervaren hoe 
het was om in een koets te reizen zoals in Mozarts 
tijd. Na het vrije middagmaal in het museum vliegt 
u terug naar huis.

Met Werner Hamelinck naar

MÜNCHEN 

REISDATA
 →  wo 30 oktober 2019
 ←  za 2 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.140 
toeslag 1-persoonskamer: € 180 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Werner Hamelinck

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen Holiday 
Inn Münich City Centre**** (of 
gelijkwaardig)

++  3 avondmalen in lokale res-
taurants

++  Vluchten Brussel - München h/t 
met Lufthansa, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar. In 
München gebeuren enkele 
verplaatsingen te voet 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
30/10  Brussel 10.45 u.
 München 12.00 u. 
02/11  München 18.15 u.
 Brussel 19.40 u.

WERNER HAMELINCK is actief 
op de Volkssterrenwacht Urania. Als 
medeoprichter was hij 10 jaar ver-
antwoordelijk voor de jeugdwerking 
van Urania en nu is hij docent aan 
de sterrenwacht. Hij is oprichter en 
coördinator van Urania Mobiel, Vlaan-
derens eerste mobiele sterrenwacht, 
geeft voordrachten en volgt ook in 
het buitenland astronomische ge-
beurtenissen. 
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 Cursussen: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions 
/ De Koude Oorlog - Keerbergen 
- woe. 13, 20 en 27 maart en 3 
april - Prof. Van den Wijngaert

 Boeken: Bayern München, door 
Uli Hesse; München 1938, door 
Robert Harris; Een Mann, door 
Rindert Kromhout



MARC VAN CRAEN: ‘Kopenhagen, de gezelligste 
hoofdstad in Europa. Stad van fietsers, aan het 
water, van mooie oude gebouwen, maar ook van 
prachtige moderne gebouwen van Deense architec-
ten met wereldfaam. Stad waar het hygge - gezellig 
en knus - is te vertoeven.’

DAG 1: Brussel - Kopenhagen M
Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Tijdens een 
eerste verkennende wandeling krijgt u al een indruk 
van deze gezellige stad. Daarna maakt u een boottocht 
door de haven en stadskanalen. 

DAG 2: Kopenhagen O-A
U bezoekt het stadspaleis Rosenborg en ziet waar de 
voormalige Deense koningen leefden. In de kelder 
bewondert u de Deense kroonjuwelen. U bezoekt de 
Ronde Toren, een van de oudste nog werkende ster-
renwachten in Europa, en geniet er van een prachtig 
uitzicht over Kopenhagen. In het paleis Amalienborg 
ziet u hoe de Deense koninklijke familie nu leeft. De 
benedenverdieping van de noordelijke vleugel, het 
Christian VIII-paleis, is ingericht als museum. Ten 
slotte ontdekt u de Hirschsprungverzameling van 
Deense impressionisten.

DAG 3: Kopenhagen O-A
U gaat noordwaarts naar Humlebaek, waar u het Lou-
isiana Museum of Modern Art bezoekt. Het museum 
herbergt een eigen collectie met werken van Deense 
kunstenaars maar ook van o.a. Lichtenstein, Warhol 
en Picasso. Na het middagmaal bezoekt u het slot 
Kronborg dat op een landtong ligt. Het is Unesco-
werelderfgoed en de plaats waar Shakespeares Hamlet 

zich afspeelt, al heet het daar Elsinore. U geniet van 
het avondmaal in een oude apotheek, Det Lille Apo-
tek. Hierbij krijgt u het gezelschap van een ‘Vlaming 
in de Wereld’ die komt getuigen over haar leven en 
werken in Kopenhagen.

DAG 4: Kopenhagen - Brussel O-M
Na het ontbijt bezoekt u de gotische kathedraal van 
Roskilde, gebouwd in de 12de en 13de eeuw en een 
van de oudste bakstenen gebouwen in Noord-Europa. 
Daarna bezoekt u het Viking Museum in Roskilde, 
het Deense nationale museum voor schepen van 
de prehistorie tot de middeleeuwen. Het herbergt 
de Skuldelevschepen die rond 1070 zonken in de 
Roskildefjord. Terugvlucht naar Brussel.

Met Marc Van Craen naar 

KOPENHAGEN

REISDATA
 →  vr 13 september 2019
 ←  ma 16 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.650
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 150
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Marc Van Craen

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeur
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het Scandic Hvidovre Hotel*** 
(of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele au-
tocar. In Kopenhagen gebeuren 
de verplaatsingen vaak te voet

++  Annulerings-, bagage-, en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
13/09  Brussel 09.35 u.
 Kopenhagen 11.05 u.
16/09  Kopenhagen 18.15 u.
 Brussel 19.45 u.

MARC VAN CRAEN  behaalde, 
na zijn studies toerisme in Meche-
len, een bachelor of arts in Far East 
Area Studies en een master of arts 
in International Relations aan Sop-
hia University in Tokyo. Hij heeft een 
lange diplomatieke carrière achter de 
rug en was onder meer ambassadeur 
voor België in Denemarken van 2005 
tot 2009.
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Sveistrup; Konrad Simonsen-
reeks, door Lotte en Søren 
Hammer
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Met Wim Coudenys naar

SINT-PETERSBURG
WIM COUDENYS: ‘Sint-Petersburg, de stad van 
ratio en revolutie, lijkt moeilijk te verzoenen met de 
mystiek van het Russische paasfeest. De combinatie 
biedt echter wel een bijzondere blik op Rusland, 
waar contrasten nu eenmaal tot de werkelijkheid 
van alle dag behoren.’

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, de Troitskakerk 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.

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 amberka-
mer. In de namiddag bezoekt u het indrukwekkende 
Russisch Museum. ’s Avonds woont u in een van de 
theaters van de stad een balletvoorstelling, opera 
of concert bij.

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 geniet u er van een kort recital. ’s Avonds bezoekt 
u een van de meest interessante kerken om de paas-
viering bij te wonen, opgeluisterd met prachtige 
gezangen.

DAG 5: Sint-Petersburg - Brussel O
U geniet van een boottocht op de kanalen. Daarna 
hebt u nog vrije tijd tot 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 ingetogen 
momenten met diepe gezangen in de kerk, maar ook meer 
plechtstatigheid dan wij gewoon zijn. En op zondag is er 
natuurlijk een overvloedige en feestelijke dis. Tijdens het 
orthodoxe paasfeest beschilderen Russen paaseieren in 
complexe patronen (de tsarenfamilie gaf elkaar vroeger in 
Sint-Petersburg de beroemde Fabergé-eieren), ze bakken de 
traditionele 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
 →  wo 24 april 2019
 ←  zo 28 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 
Wim Coudenys 

++  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 
Court yard by Marriott Push-
kin**** (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.)
24/04  Brussel 07.05 u.
 Frankfurt 08.05 u.
24/04  Frankfurt 09.15 u.
 Sint-Petersburg 12.55 u.
28/04  Sint-Petersburg 14.05 u.
 Frankfurt 15.55 u.
28/04  Frankfurt 17.25 u.
 Brussel 18.20 u.

WIM COUDENYS is doctor in de 
geschiedenis en hoogleraar Russische 
en Europese (cultuur)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.

 Cursussen: Poetinisme - Dendermonde - di.  5, 12, 19 en 
26 feb. - Prof. Katlijn Malfliet / De Koude Oorlog. Voltooid 
verleden tijd? - Keerbergen - woe. 13, 20, 27 maart en 3 
april - Prof. Mark Van den Wijngaert / Russische helden 
- Sint-Truiden - do. 21, 28 feb., 14 en 21 maart - Prof. Wim 
Coudenys / Dagvenement: Den beer heeft mij gezien (naar 
Tsjechov) - Mechelen - zat. 9 maart - Prof. Katlijn Malfliet

 Boek: Revoljoetsija!, door Kees Boterbloem



HEDWIG ZEEDIJK: ‘Rome, een stad waar onze wes-
terse geschiedenis vanuit de diepste catacomben 
in lagen stijgt. Roma, Caput Mundi, waar de 3 grote 
monotheïstische wereldreligies het dagelijkse 
leven beïnvloeden. De Grande Bellezza van het 
wereldse dolce vita, die problemen en armoede 
poogt te verbloemen. Maar de Romeinen halen er 
hun schouders voor op en plukken de dag. Ga mee 
en doe hetzelfde!’

DAG 1: Brussel - Rome M-A  
Ochtendvlucht naar Rome. U gaat op verkenning in 
het Forum Romanum en de Palatijn, het religieuze, 
politieke en commerciële centrum van het oude Ro-
meinse Rijk. U bezoekt de Mithrastempel onder de 
San Clementekerk, een van de oudste christelijke 
kerken van Rome.

DAG 2: Rome O-M  
U start de dag met een bezoek aan de residentie van 
de Belgische ambassadeur. Daarna bezoekt u het 
Palazzo Valentini, waar een Romeinse villa opnieuw 
tot leven wordt gebracht met een indrukwekkende 
licht- en geluidshow. Na het middagmaal in een lo-
kaal restaurant bezoekt u de Galleria Colonna en de 
Galleria Doria Pamphilj. Die hebben een uitgebreide 
collectie meesterwerken van Vlaamse en Italiaanse 
kunstenaars.

DAG 3: Rome O-M-A  
Vandaag staat in het teken van Vaticaanstad. U rijdt 
naar Castel Gandolfo aan het meer van Albano, waar u 
de pauselijke zomerresidentie en de tuinen bewondert. 
In de namiddag brengt u een uitgebreid bezoek aan de 
Vaticaanse musea en de St.-Pietersbasiliek. ’s Avonds 
is er een typische Italiaanse apericena voorzien.

DAG 4: Rome O-M-A
’s Ochtends gaat u naar het Campo Santo Teutonico, 
een kerkhof binnen de muren van Vaticaanstad voor 
Belgen, Nederlanders en Duitsers. Daarna bezoekt u 
de Friezenkerk en wandelt u langs de Via Giulia naar 
het joodse getto voor het middagmaal. In de namid-
dag bezoekt u het mausoleum van Santa Costanza en 
de Sant’Agnesekerk, waar een geheim genootschap 
van Vlaamse en Nederlandse schilders elkaar in de 
17de eeuw ontmoetten. In de vroege avond bent u te 
gast in de Ambassade van België bij de Heilige Stoel. 

DAG 5: Rome - Brussel O-M
U bezoekt het Domus Aurea van keizer Nero, waar 
een virtualrealityshow het Gouden Huis nieuw leven 
inblaast. Na het middagmaal stopt u op weg naar de 
luchthaven bij het moderne Auditorium Parco della Mu-
sica, ontworpen door de gerenommeerde Italiaanse ar-
chitect Renzo Piano. Daarna vliegt u terug naar Brussel.

Met Hedwig Zeedijk naar

ROME

REISDATA
 →  di 15 oktober 2019
 ←  za 19 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.195
toeslag 1-persoonskamer: € 445
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Hedwig Zeedijk 

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Het boek Gids naar de ziel van 

Rome van Hedwig Zeedijk (1 per 
kamer) 

++  Overnachtingen met ontbijt in 
hotel Monti Palace**** in Rome 
(of gelijkwaardig)

++  5 middagmalen, 1 apericena 
en 2 avondmalen in lokale 
restaurants 

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
15/10  Brussel 07.30 u.
 Rome 09.30 u.
19/10  Rome 17.50 u.
 Brussel 19.55 u.

HEDWIG ZEEDIJK is sinds 1998 
freelance Italië-correspondent. Voor 
diverse Nederlandse en Belgische 
media schrijft ze nieuwsartikels, ana-
lyses of columns, of maakt ze radio- of 
tv-verslaggeving. Haar belangrijkste 
werkgevers zijn de VRT en het Alge-
meen Dagblad.
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 Cursussen: Italië in de kijker - Wetteren - woe. 13, 20 en 
27 maart - Herman Cole / Religie van de Romeinen - Puurs 
- ma. 25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans Hauben 
/ Van dorp naar wereldrijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 
feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes

 Boeken: Gids naar de ziel van Rome, door Hedwig Zeedijk 
(uitverkocht); Imperium, door Robert Harris; Romeinse 
suite, door Jef Geeraerts; In het gezelschap van de courti-
sane, door Sarah Dunant; 



28 STEDENREIZEN

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 ridder 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.

 Cursussen: Italië in de kijker - Wetteren - woe. 13, 20 en 
27 maart - Herman Cole / Religie van de Romeinen - Puurs 
- ma. 25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans Hauben 
/ Van dorp naar wereldrijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 
feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes

 Boeken: Leonardo en het laatste avondmaal, door Ross 
King; De acht bergen en De buitenjongen, door Paolo 
Cognetti



MIEKE MELS: ‘Wie 'hedendaagse beeldende kunst' 
zegt, denkt automatisch aan de Biënnale van Venetië. 
In 2019 wordt België vertegenwoordigd door Jos De-
gruyter en Harald Thys. Ik neem u graag mee op sleep-
touw doorheen deze stad, waar de kunstgeschiedenis 
moeiteloos versmelt met de blik van een kunstenaar 
op zoek naar het beeld van morgen. Beginnen doen we 
met een bezoek aan La Pelle, de solotentoonstelling 
van Luc Tuymans in Palazzo Grassi.’

DAG 1: Brussel - Venetië A
Rechtstreekse vlucht naar Venetië en transfer naar 
het hotel in het centrum van de stad met een privémo-
torboot. Als inleiding op de hedendaagse kunst trekt 
u samen met reisleider Mieke Mels naar het Palazzo 
Grassi. Dat museum aan het beroemde Canal Grande 
presenteert een tentoonstelling van Luc Tuymans. 
Daarna geniet u van een avondmaal in een lokaal 
restaurant.

DAG 2: Venetië O
Vandaag brengt u een eerste bezoek aan de Biënnale 
van Venetië. U start in de Giardini met de nationale 
paviljoenen. Daarna gaat u ook naar het Belgische 
paviljoen, waar u de expo Mondo Cane van Jos De 
Gruyter en Harald Thys bezichtigt. Mieke Mels be-
steedt daarbij aandacht aan een aantal vooraf gese-
lecteerde werken met een grote actuele kunstwaarde.

DAG 3: Venetië O-A
Na het ontbijt gaat u opnieuw naar de wereldbe-
roemde kunstmanifestatie, waar u voornamelijk het 
Arsenale verkent. Tot slot is er een uurtje voorzien 
voor uitwisseling van indrukken, en maakt u samen 
nog een korte wandeling. U geniet van het avondmaal 
in een lokaal restaurant.

DAG 4: Venetië O
Niet alleen in het Arsenale en de Giardini is de Bi-
ennale actief. Ook op verschillende plaatsen in de 
stad zijn er kleinere tentoonstellingen. Uw reisleider 
maakt een selectie en leidt u langs de belangrijkste 
plaatsen. Tijdens de vrije tijd voor de terugvlucht 
naar Brussel kunt u ook zelf enkele tentoonstellingen 
bezoeken als u dat wilt.

BIËNNALE HEDENDAAGSE KUNST VAN VENETIË
Om de 2 jaar vindt in Venetië een van de belangrijkste in-
ternationale manifestaties voor hedendaagse kunst plaats. 
In 2019 is de Biënnale van Venetië al aan haar 58ste editie 
toe. Wie er op de Biënnale tentoonstelt, wordt maar een 
paar dagen voor de opening bekendgemaakt. Maar wie de 
curator is, weten we wel al: Ralph Rugoff.

De meest traditionele locatie van de Biënnale zijn de 
Giardini, met de nationale paviljoenen. Alleen om dat gedeelte 
van de Biënnale te verkennen, hebt u al een volledige dag 
nodig. Daarnaast is er ook de Arsenale, een kilometerslange 
brede gang die vroeger een scheepswerf was. Tot slot zijn er 
nog verschillende locaties verspreid in de oude stad, waar 
kleinere tentoonstellingen plaatsvinden.

Met Mieke Mels naar

DE BIËNNALE IN VENETIË
REISDATA

 →  do 17 oktober 2019
 ←  zo 20 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.695
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 475
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40 
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Mieke Mels

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

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in een 

centraal gelegen viersterrenhotel
++  2 avondmalen in lokale restaurants
++  Vluchten Brussel - Venetië 

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

++  Transfers van en naar de 
luchthaven met privémotorboot 
(incl. fooi voor de chauffeur) 
en vervoer ter plaatse per 
vaporetto (inbegrepen in de 
reissom). Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
17/10  Brussel 10.00 u.
 Venetië 11.40 u.
20/10  Venetië 16.50 u.
 Brussel 18.35 u.

MIEKE MELS  is kunsthistoricus 
van opleiding en werkt sinds 2013 als 
curator in Mu.ZEE Oostende. Daarvoor 
werkte ze o.a. voor de Witte Raaf, als 
programmator in Witte Zaal, als redac-
teur in het S.M.A.K. en als assistent 
curator voor Manifesta 9. In Mu.ZEE 
maakte ze eerder al tentoonstelling-
en met Lili Dujourie, Honoré d’O en 
Wendy Morris, maar evengoed stelde 
ze in 2016 de Ensor- en Spilliaert Mu-
seumvleugel samen en recent nog de 
Raoul Servaisvleugel. 
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 Cursussen: Italië in de kijker 
- Wetteren - woe. 13, 20 en 27 
maart - Herman Cole / Heden-
daagse kunst - De Pinte - di. 19, 
26 feb., 12 en 19 maart - Prof. 
Brigitte Dekeyzer / Kijken naar 
kunst - Mechelen - ma. 4, 18 en 
25 feb. - Eric Rinckhout

 Boek: Venetië, door Cees 
Nooteboom



KAREL PEETERS: ‘Napels zien en sterven … Hoewel 
u beter nog even blijft leven, want Napels geeft elk 
jaar wel wat anders prijs. Een ongelooflijk roman-
tische setting in een onwaarschijnlijk accuraat 
historisch kader met een onbeschrijflijke culinaire 
streling. Wat wilt u nog meer? Met prof. Eyskens kij-
ken we ook naar de hedendaagse Italiaanse politiek 
en staan we dromerig stil bij de vele kunstschatten 
van deze regio.’

DAG 1: Brussel - Napels M-A
Na de vlucht naar Napels verkent u de beroemde ha-
venstad. U bezichtigt het koninklijk paleis op de Piazza 
del Plebiscito en de Galleria Umberto I, de winkelgalerij 
die indruk maakt met het glazen en ijzeren dak.

DAG 2: Napels O-M-A
U brengt de dag door in Napels en wandelt langs 
de hoogtepunten. Het archeologisch museum met 
schatten uit Pompeii en Herculaneum, de smalle 
straatjes van het Quartieri Spagnoli en de kathedraal 
Santa Maria Assunta zijn er enkele van.

DAG 3: Herculaneum - Vesuvius - Castellam-
mare O-M-A
U ontdekt de ruïnes van Herculaneum. Die stad 
verdween door dezelfde vulkaanuitbarsting als die 
bij Pompeii onder 20 meter gloeiende modder. U 
komt meer te weten over het dagelijkse leven van 
de inwoners 2.000 jaar geleden. Na het middagmaal 
rijdt u met de bus een stuk de Vesuvius op, de enige 
nog actieve vulkaan op het Europese vasteland. U 
geniet er van een schitterend uitzicht en, als u dat 
wilt, klimt u verder tot aan de krater. 

DAG 4: Pompeii - Castellammare O-M-A
In Pompeii, de stad die van de kaart werd geveegd 
door een uitbarsting van de Vesuvius, zult u ver-
steld staan van het goed bewaarde stratenplan, de 
prachtige villa’s, woon- en werkhuizen, thermen 
en bordelen. 

DAG 5: Capri - Anacapri - Castellammare O-M-A
U vaart naar Capri en ontdekt zowel het oostelijke als 
het westelijke deel, Anacapri. U maakt een boottocht 
met uitzicht op de zogenaamde Faraglioni en bezoekt 
de Villa San Michele en de tuinen van Augustus. Terug 
aan land brengt u een bezoek aan Sorrento.

DAG 6: Amalfitaanse kust - Amalfi - Castellam-
mare O-M-A
Tijdens een daguitstap ontdekt u een van de fraaiste 
stukjes Italië. U rijdt langs de Amalfitaanse kust en 
geniet van prachtige panorama’s en dorpjes zoals 
Positano, Praiano en Ravello. U maakt een boottocht 
op de Golf van Napels en bezoekt de stad Amalfi.

DAG 7: Napels - Brussel O
U geniet van vrije tijd tot aan de terugvlucht kort 
na de middag.

Met Mark Eyskens & Karel Peeters naar

NAPELS, POMPEII 
& HERCULANEUM

REISDATA
 →  di 10 september 2019 
 ←  ma 16 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.085
toeslag 1-persoonskamer: € 290
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 30 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Karel Peeters en Mark Eyskens

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle viersterrenho-
tels (inclusief verblijfstaks)

++  6 middagmalen en 6 avondmalen 
in lokale restaurants of de hotels

++  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.)
10/09  Brussel 10.30 u.
 Napels 12.50 u.
16/09  Napels 13.40 u.
 Brussel 16.00 u.

MARK EYSKENS doceerde eco-
nomie aan de KU Leuven. Hij was lid 
van 13 opeenvolgende regeringen, de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de Raad van Europa en is minister 
van staat.
KAREL PEETERS studeerde 
rechten en kerkelijk recht aan de KU 
Leuven en doceert er ‘Recht en toe-
risme’. Al tijdens zijn studententijd 
leidde hij groepsreizen. Zijn interesse 
ging daarbij vooral uit naar geschiede-
nis, kunst en cultuur.
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 Cursussen: Italië in de kijker - Wetteren - woe. 13, 20 en 
27 maart - Herman Cole / Religie van de Romeinen - Puurs 
- ma. 25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans Hauben 
/ Van dorp naar wereldrijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 
feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes

 Boeken: De kinderen in de sleepnetten, door Roberto Savi-
ano; Pompeii, door Robert Harris; De tedere onverschilligen, 
door Oscar van den Boogaard
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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 en 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 de achthoekige klok-
kentoren en het Museo Arqueológico de la Almoina 
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. U wandelt 
verder langs de Plaza de Manises met het laatgoti-
sche Palacio de la Generalitat naar de toegangspoort 
Torres 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, waarbij 
het Mariabeeld vanuit de basiliek naar de kathedraal 
wordt gedragen. Daarna maakt u kennis met de archi-
tectuur van het 21ste-eeuwse Valencia. U zult versteld 
staan van de moderne en gedurfde architectuurparels 
van de wereldberoemde Valenciaanse architect Cala-
trava 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 07.20 u.
 Madrid 09.40 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.

 Cursus: Spanje in de kijker 
- Aarschot - vr. 1, 8 en 15 feb. - 
Prof. Eugeen Roegiest



GUIDO DECLERCQ: ‘Paarden, wijn en flamenco. Dat 
zijn de 3 troeven die Jerez tot ver buiten de lands-
grenzen beroemd maakten. En wie Cádiz leert ken-
nen, riskeert zijn hart aan deze stad te verliezen. 
De zee is nooit veraf op dit schiereiland met de 
koosnaam ‘La Tacita de Plata’. De combinatie van 
strand, flamenco en de smalle straatjes zorgt voor 
een bijzondere sfeer.’

DAG 1: Brussel - Sevilla - Sanlúcar de Barra-
meda - Cádiz A
U vliegt naar Sevilla en rijdt met de autocar ver-
der naar Cádiz via Sanlúcar de Barrameda. Guido 
Declercq leidt u rond aan de monding van de Gua-
dalquivir. Daarna rijdt u naar Cádiz voor het avond-
maal en een overnachting.

DAG 2: Cádiz O-A
Met een stadsgids bezoekt u een van de oudste steden 
van het Iberische schiereiland: Cádiz. U bewondert 
daarbij de imposante kathedraal, het barokke Orato-
rio San Felipe Neri en de Torre Tavira. In het Museo 
de Cádiz leert u meer over de geschiedenis van de 
havenstad. Ook het antieke verleden komt aan bod op 
de archeologische site van het Fenicische Gadir en in 
de ruïne van het Romeinse theater. ’s Avonds woont u 
een flamencovoorstelling bij in een charmante peña. 

DAG 3: Cádiz - Jerez de la Frontera O-A
Met de autocar rijdt u door de wijngaarden naar 
Jerez de la Frontera, stad van sherry en paarden. U 
brengt een bezoek aan de Koninklijke Paardrijschool 
en woont er een dressuurtraining bij. In de bekende 
Bodegas Tradición geniet u van een sherryproeverij 

en bezoekt u hun indrukwekkende kunstcollectie. In 
de namiddag verkent u een eerste keer het historisch 
centrum van Jerez de la Frontera.

DAG 4: Arcos de la Frontera - Jerez de la Fron-
tera O-A
Met een lokale gids wandelt u door de binnenstad en 
brengt u een bezoek aan de kathedraal en het mooie 
Alcázar. Na het vrije middagmaal rijdt u naar Arcos 
de la Frontera voor een bezoek. Ten slotte geniet u in 
Jerez de la Frontera van een laatste flamencovoorstel-
ling met avondmaal.

DAG 5: Jerez de la Frontera - Sevilla - Brussel O
U geniet van vrije tijd in Jerez de la Frontera. Daarna 
transfer per autocar naar de luchthaven van Sevilla 
voor de terugvlucht naar Brussel.

Met Guido Declercq naar

CÁDIZ & JEREZ DE  
LA FRONTERA

REISDATA
 →  di 1 oktober 2019
 ←  za 5 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.370  
toeslag 1-persoonskamer: € 130  
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en 2 
flamencovoorstellingen

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Guido Declercq 

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

avondmaal per hotel in de kwa-
liteitsvolle viersterrenhotels 
Playa Victoria Palafox in Cádiz 
en Hotel Jerez & Spa in Jerez de 
la Frontera (of gelijkwaardig)

++  2 avondmalen tijdens de 
flamencovoorstellingen

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar. In 
Cádiz en Jerez de la Frontera 
gebeuren de meeste verplaat-
singen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
01/10  Brussel 09.40 u.
 Sevilla 12.20 u.
05/10  Sevilla 17.50 u.
 Brussel 20.25 u.

GUIDO DECLERCQ  is auteur 
van het boek Naar Andalusië … op 
het ritme van flamenco. In die aparte 
reisgids neemt hij u mee door de ba-
kermat van de ‘arte flamenco’ en komt 
u te weten hoe en waar u flamenco 
kunt beleven in Andalusië. Guido is 
ook de bezieler van La Barraca vzw. 
Vele Spaanse ‘flamenco’s’ vonden 
dankzij hem de weg naar de grote 
podia in de Lage Landen. Andalusië 
is zijn tweede thuis.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

32 STEDENREIZEN

 Cursus: Spanje in de kijker 
- Aarschot - vr. 1, 8 en 15 feb. - 
Prof. Eugeen Roegiest



MARC DUBOIS: ‘Porto is een unieke stad aan de 
monding van de Douro. Het stadscentrum dat als 
Unesco-werelderfgoed is erkend, heeft een barok 
patrimonium én boeiende hedendaagse architectuur. 
Het Serralves Museum is van Europese topkwaliteit 
en met het Casa da Música, het concertgebouw van 
OMA & Rem Koolhaas, heeft deze stad een uitzonder-
lijk hedendaags monument. Kom mee op ontdekking 
naar verleden en vooral heden van de Portugese 
architectuur, zonder het culinaire te vergeten!’

DAG 1: Brussel - Porto M-A
Vlucht naar Porto, de stad van de 2 architecten én 
Pritzker-winnaars: Álvaro Siza en Eduardo Souto 
Moura. U verkent de stad langs enkele projecten van 
architect Moura zoals de Torre do Burgo en de metro. 
Porto staat ook synoniem voor de wereldberoemde 
portwijnen. U bezoekt een van de meest vermaarde 
kelders en geniet er van een proeverij. 

DAG 2: Porto - Vila do Conde - Viano do Castelo 
- Porto O-M-A
Vandaag ligt de focus op de meesterwerken van Ál-
varo Siza. In Vila do Conde bezichtigt u Siza’s Banco 
Borges & Irmåo. Dat bankgebouw kreeg in 1988 de 
eerste Mies van der Rohe Award, de EU-prijs voor 
hedendaagse architectuur. Daarna rijdt u verder naar 
Viano do Castelo. In de glorietijd van de Portugese 
ontdekkingsreizen verwierf deze stad, als belangrijke 
zeehaven, aanzienlijke rijkdom. Daarvan getuigen 
de herenhuizen in Manuelstijl en de rococopaleizen 
die de stad sieren. U bezoekt de door Siza ontworpen 
openbare bibliotheek en de polyvalente zaal en maakt 
er een kleine stadswandeling. Via de Casa da Arqui-
tectura in Matosinhos rijdt u terug naar Porto. Daar 
staat nog een kunstwerk van Siza op het programma: 

het Serralves Museum met moderne kunst. Witte 
volumetrie, eenvoudige materialen en verrassende 
lichtinval zijn het handelsmerk van Siza. 

DAG 3: Santo Tirso - Braga - Guimarães - Porto O-M-A
In Santo Tirso bezoekt u het museum voor heden-
daagse beeldhouwkunst, Museu Municipal Abada 
Pedrosa, een project van Siza én Moura. Daarna 
gaat u naar een van de bekendste bouwwerken van 
Moura, het Estadio Municipal, dat boven de his-
torische stad Braga in een rots werd gebouwd. U 
bezoekt er ook de Mercado, de muziekschool en het 
heiligdom Santuário do Bom Jesus, een topwerk van 
de barok in Portugal. U rijdt verder naar Guimarães, 
de eerste hoofdstad van Portugal. U wandelt er over 
de pleinen ontworpen door Fernando Távora, de 
leermeester van Siza. De Igreja de Santa Maria de 
Marco de Canaveses, gebouwd naar een ontwerp 
van Siza, wordt beschouwd als een paradigma van 
de hedendaagse architectuur. Het heeft een simpele 
en sobere uitstraling en is een belangrijk voorbeeld 
van religieuze bouwkunde uit de 20ste eeuw. 

DAG 4: Porto - Matosinhos - Brussel O-M
In Matosinhos, de geboorteplaats van Siza, maakt u 
kennis met enkele van zijn eerste werken. Het zwem-
badcomplex Piscinas de Marés de Leça da Palmeira 
is een voorbeeld van zijn zorgvuldige verzoening tus-
sen de natuur en zijn eigen ontwerp. Het restaurant 
en theehuis Casa de Chá de Boa Nova is gebouwd 
bovenop de kliffen en biedt een prachtig uitzicht 
over de zee. Ook dit werk is ontworpen binnen de 
context van de omgeving, een typerend aspect van 
Álvaro Siza. Voor de terugvlucht naar Brussel geniet 
u nog van een middagmaal.

Met Marc Dubois naar 

PORTO & OMGEVING

REISDATA
 →  wo 16 oktober 2019
 ←  za 19 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.150
toeslag 1-persoonskamer: € 220
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Marc Dubois

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

gidsen
++  Overnachtingen met ontbijt in 

een kwaliteitsvol viersterrenho-
tel in Porto

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

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

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
16/10  Brussel 10.35 u.
 Porto 12.05 u.
19/10  Porto 15.50 u.
 Brussel 19.10 u.

MARC DUBOIS was tot 2015 
hoofddocent aan de faculteit architec-
tuur van de KU Leuven (Gent & Brus-
sel). Hij werkte mee aan verschillende 
tentoonstellingen en boeken over 
architectuur, is voorzitter van DOCO-
MOMO België en een gewaardeerd 
docent bij Davidsfonds Academie.
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GIL MICHAUX: ‘Tijdens deze reis maakt u kennis met 
de geschiedenis van Athene vanaf de archaïsche 
periode over de gouden eeuw van Pericles tot de 
tijd van de Romeinen.’

DAG 1: Brussel - Athene A
Vlucht naar Athene. U maakt een eerste stadswande-
ling langs een aantal hoogtepunten van de stad zoals 
het monument van Lysicrates, het Zappeion, de zuilen 
van de tempel van Zeus, de poort van Hadrianus en 
het Kallimarmarostadion.

DAG 2: Athene O
U beklimt de Areopaag waar Paulus predikte en 
senator Dionysios bekeerde. Daar ziet u hoe het sil-
houet van de Akropolisheuvel de stad domineert. U 
wandelt langs de Propyleeën, bewondert de Ionische 
tempel van de godin Athena Nikè en bestudeert het 
Parthenon en het Erechtheion met de Kariatiden. 
Daarna geniet u van een vrij middagmaal in de Plaka. 
Die gezellige oude buurt in het hart van de stad is 
een labyrint van kleine straatjes en steegjes. Na een 
bezoek aan de agora heeft u vrije tijd om zelf de stad 
te verkennen. 

DAG 3: Athene O-A
In de voormiddag bezoekt u het Akropolismuseum 
waar u alle stadia van de Griekse kunst kunt volgen: 
van de bitterzoete glimlach van de Korè en de grimmig 
verweerde gezichten van de originele Kariatiden, tot 
het uniek opgestelde Phidiasfries met de Panathe-
naeënoptocht. Vanuit dat moderne gebouw hebt 
u bovendien een zicht op de hele archeologische 
site. In de namiddag verkent u het 19de-eeuwse en 

hedendaagse stadscentrum met het parlementsge-
bouw, waar u de aflossing van de wacht meemaakt. 
Na deze ceremonie wandelt u langs het huis van de 
archeoloog Heinrich Schliemann. De tocht gaat verder 
langs het neoklassieke drieluik met de Academie, de 
universiteit en de nationale bibliotheek tot aan het 
levendige Omoniaplein.

DAG 4: Athene - Brussel O
U maakt een uitgebreide stadsrondrit via enkele 
belangrijke bezienswaardigheden van de Griekse 
hoofdstad en rijdt daarna naar de luchthaven voor 
de terugvlucht.

Met Gil Michaux naar 

ATHENE

REISDATA
 →  wo 23 oktober 2019 
 ←  za 26 oktober 2019

REISSOM PER PERS.  
2-persoonskamer: € 1.095
toeslag 1-persoonskamer: € 230
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
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

een kwaliteitsvol en centraal 
gelegen viersterrenhotel

++  2 typische avondmalen in 
lokale restaurants

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

++  Transfers van en naar de 
luchthaven van Athene en 
stadsrondrit in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
alle verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
23/10  Brussel 09.00 u.
 Athene 13.10 u.
26/10  Athene 14.00 u.
 Brussel 16.20 u. 

GIL MICHAUX studeerde klas-
sieke filologie, hebraïstiek en assyrio-
logie aan de UGent en de Universiteit 
van Jeruzalem. Nu doceert hij filosofie, 
Grieks en Latijn en geeft hij lezingen. 
Gil is al meer dan 30 jaar een gewaar-
deerd reisleider en is dankzij zijn op-
leiding zeer goed thuis in het oude en 
het hedendaagse Griekenland.
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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 
feb. en 11 maart - Dr. Anton J.L. 
Van Hooff - Zilver voor Athene 
- Waregem - ma. 11 en 25 maart - 
Prof. Roald Docter

 Boek: Waar de zee begint, door 
Edzard Mik



WIM VANHOORNE: ‘Op beide oevers van de Bos-
porus werd geschiedenis geschreven door o.a. 
Constantijn de Grote, Justinianus en Süleyman 
de Prachtlievende. Enkel al het jaar 1453 spreekt 
boekdelen. We staan stil onder loden koepels van 
drukke bazaars en wufte harems, vergelijken kerken 
en moskeeën en bladeren door enkele hoofdstuk-
ken van orthodoxie en islam. Bus en boot brengen 
de nodige rust en variatie op onze wandeldagen 
doorheen Byzantium, Constantinopel en Istanboel.’

DAG 1: Brussel - Istanboel A
Na de rechtstreekse ochtendvlucht naar Istanboel 
maakt u een oriënterende wandeling via de overdekte 
bazaar naar de Hagia Sophia.

DAG 2: Istanboel O-M-A
In Panorama 1453 beleeft u de laatste dag van het 
Oost-Romeinse Rijk. Daarna gaat u naar de Chorakerk 
waar u de Byzantijnse mozaïekencyclus en fresco’s 
bezichtigt. U gaat verder naar Eyüp, een heilige plek 
voor moslims. Na het bezoek aan het oecumenisch 
patriarchaat, ooit een rijke christelijke enclave, volgt 
een wandeling in de buurt van het Taksimplein en 
op de Istiklal Caddesi. 

DAG 3: Istanboel O-M-A
Vanuit de hippodroom gaat u naar de Blauwe Moskee. 
In het mozaïekmuseum bezichtigt u o.m. de vloeren 
uit het Grote Paleis, en na het bezoek aan de mau-
solea van de sultans geniet u van een panoramisch 
middagmaal. In de namiddag gaat u eerst naar de 
ondergrondse Yerebatancisterne en daarna bezoekt 
u de Hagia Sophia. 

DAG 4: Istanboel O-M-A
U wandelt vanuit Sirkeci, het eindpunt van de 
Orient Express, door het Gülhanepark tot aan het 
vernieuwde archeologisch museum. U brengt de 
namiddag door in de zalen, kiosken, schatkamers 
en het haremgedeelte van het Topkapipaleis. 

DAG 5: Istanboel O-M-A
Onderweg naar het Sadberk Hanimmuseum stopt 
u - als het verkeer het toelaat - nog op de Camlica. 
Vanop die hoogste heuvel op de Aziatische kant van 
Istanboel geniet u van een fantastisch panorama over 
de miljoenenstad. Daarna vaart u met een privéboot 
langs beide oevers van de Bosporus met duiding van 
uw reisleider. Voor u geniet van vrije tijd in en rond 
de Egyptische (kruiden)bazaar wandelt u over de 
iconische Galatabrug tot aan de Rüstem Pasjamoskee.

DAG 6: Istanboel - Brussel O-M
U brengt hulde aan het genie van Sinan, de architect 
van het Süleymaniyecomplex. Via de karavanserai 
van Sultan Valide en een ommetje langs de overdekte 
bazaar rondt u de reis af met een bezoek aan de Sokol-
lumoskeeën en de veel oudere Sergius- en Bachuskerk 
(de kleine Hagia Sophia). Terugvlucht naar Brussel.

Met Wim Vanhoorne naar

ISTANBOEL

REISDATA 
 →  za 28 september 2019
 ←  do 3 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.595
toeslag 1-persoonskamer: € 195 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Privéboottocht op de Bosporus
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Wim Vanhoorne

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plan
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen Hotel 
Vicen za**** (of gelijkwaardig)

++  4 avondmalen in het hotel, 1 
avondmaal in een visrestaurant, 
5 middagmalen in de betere 
lokale restaurants 

++  Vluchten Brussel - Istanboel 
h/t met Turkish Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

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

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/09  Brussel 07.45 u.
 Istanboel 12.10 u.
03/10  Istanboel 19.15 u.
 Brussel 21.45 u.

WIM VANHOORNE is al sinds 
1973 gefascineerd door het Osmaanse 
Rijk in het algemeen en door de ge-
laagdheid van de beschavingen op het 
grondgebied van het huidige Turkije 
in het bijzonder. Hij leidt dan ook elk 
jaar verschillende reizen zowel door-
heen de culturele lappendeken van de 
Balkan als kriskras door Anatolië van 
de Zwarte tot de Middellandse Zee.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

35STEDENREIZEN

 Cursus: Turkije. Tussen 
weifelend Europa en woelig 
Midden-Oosten - Geel - do. 7 en 
14 maart - Dirk Rochtus

 Boek: Istanbul en De heer 
Cevdet en zonen, door Orhan 
Pamuk



RONALD SLEDSENS: ‘New York is de stad waar 
800 verschillende talen gesproken worden en 
waar mensen van over de hele wereld naartoe 
zijn gekomen om hun overlevingsdrang en 
vertwijfeling om te buigen tot een alles-is-
mogelijkgeloof. New York is hoop op een beter 
leven. New York is adrenaline. Het is het soort 
stad waar je doorheen loopt als een jongetje 
van 5 door een speelgoedwinkel.’

DAG 1: Brussel - New York
Vlucht naar New York en transfer naar Manhat-
tan. Daar maakt u een wandeling met reisleider 
Ronald Sledsens rond Grand Central en het 
iconische Times Square.

DAG 2: New York O-M
U bezoekt het hoofdkwartier van de Verenigde 
Naties, waar u daarna geniet van het middag-
maal. In de namiddag verkent u Midtown, het 
hart van Manhattan, met Fifth Avenue, de St. 
Patrick’s Cathedral en het Rockefeller Center. 
Daarna bezoekt u het MoMA. Een begeleid be-
zoek is niet toegelaten, maar uw reisleider wil 
u wel op een subtiele manier vertellen waarom 
hij zo van enkele werken uit deze grootse col-
lectie moderne kunst houdt. 

DAG 3: New York O-A
U vertrekt vroeg naar Downtown en neemt de 

ferry naar Ellis Island, dat lange tijd een grens-
post was voor immigranten. Daarna bezoekt 
u het National 9/11 Memorial & Museum en 
ontdekt u het nieuwe metrostation: Calatrava’s 
Oculus. U beklimt One World Observatory voor 
adembenemende vergezichten en maakt tot slot 
een korte wandeling in het Financial District, 
met uiteraard Wall Street. 

DAG 4: New York O
U geniet van een rustige dag en maakt, als u 
dat wilt, samen met Ronald in de voormiddag 
een wandeling langs het Flatiron Building, 
het Cast Iron District, the Village, de buurt 
van het stadhuis en Brooklyn Bridge. In de 
namiddag heeft u vrije tijd voor shopping of 
eigen bezoeken.

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

DAG 6: New York O-A
Samen met Ronald ontdekt u een stadsdeel dat 
toeristen vaak links laten liggen: Brooklyn. Als 
u graag de boeken van Jonathan Safran Foer 

leest, wilt u de sfeer van Park Slope niet missen. 
U brengt er de hele dag door en wandelt o.m. 
langs de prachtige gevels aan Prospect Park.

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

DAG 8: Brussel 
Aankomst in Brussel.

We willen dat u alle bezoeken uit het bovenstaande 
programma in de beste omstandigheden aflegt. 
Daarom werken we het met een grote flexibiliteit 
af. Zo kunt u op de beste momenten genieten van 
vergezichten, wandelingen …

Met Ronald Sledsens naar

NEW YORK
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 Cursussen: Als een Trump in een porseleinwinkel? 
- Overijse - vr. 15, 22 feb., 15 en 22 maart - Prof. Bart 
Kerremans / De Koude Oorlog. Voltooid verleden 
tijd? - Keerbergen - woe. 13, 20, 27 maart en 3 april 
- Prof. Mark Van den Wijngaert / Landverhuizers. 
Belgen op zoek naar een ‘nieuwe wereld’ - Knokke - 
ma. 11 en 25 feb. en 11 maart - Prof. John Everaert

 Boek: De New York-Trilogie, door Paul Aster



REISDATA
 →  di 8 oktober 2019 
 ←  di 15 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.795
toeslag 2-persoonskamer voor sing-
legebruik: € 990
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
++  Handig reisgidsje met stratenplan-

netjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

centraal gelegen hotel Doubletree 
by Hilton Metropolitan New York (of 
gelijkwaardig)

++  2 avondmalen en 1 middagmaal in 
lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - New York h/t met 
Delta Air Lines, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfer van de luchthaven van New 
York naar Manhattan h/t (incl. fooi 
voor de chauffeurs). In New York 
gebeuren alle verplaatsingen te 
voet en met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/10  Brussel 10.30 u.
 New York JFK 13.00 u.
14/10  New York JFK 19.41 u.
 Brussel 09.20 u. (op 15/10)

RONALD SLEDSENS was inspecteur-
adviseur voor het departement Onderwijs 
van de Vlaamse Overheid. Hij gaf theo-
logie van niet-christelijke godsdiensten 
aan het Hoger Instituut voor Godsdienst-
wetenschappen en is nu directeur van de 
Onderwijsmediatheek Obed. Hij leidde en 
gidste al tientallen reizen, vooral naar de 
Verenigde Staten en Berlijn.

UNSPLASH © ROBERT BYE
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40 MUZIEKREIZEN

WALDO GEUNS: ‘We volgen Symfonieorkest Vlaan-
deren, mezzosopraan Christianne Stotijn en dirigent 
Karel Deseure naar Arnhem voor hun concert in de 
gloednieuwe concertzaal van de stad. Ik dompel jul-
lie onder in de werelden van Schumann en Mahler, 
en samen bezoeken we de indrukwekkende mid-
deleeuwse stad Arnhem, ook wel eens de ‘Groene 
stad aan de Rijn’ genoemd.’

DAG 1: België - Arnhem M-A
Rond 09.30 uur vertrekt u vanuit de luchthaven van 
Zaventem of rond 10.15 uur vanuit Berchem station 
naar Arnhem. Waldo Geuns geeft tijdens de rit een 
inleiding over de muziek van Robert Schumann en 
Gustav Mahler. In de namiddag krijgt u een rondlei-
ding in het Musis Sacrum (Latijn voor 'gewijd aan 
de Muzen') door Hans Verbugt, directeur van het 
concertgebouw Musis en Stadstheater Arnhem (onder 
voorbehoud van zijn beschikbaarheid, anders een 
medewerker). Nog voor de repetitie is er een gesprek/
ontmoeting met de soliste en dirigent. Daarna woont 
u een stuk van de repetitie van het orkest bij, nergens 
beter dan daar voelt u de spanning die aan een con-
cert voorafgaat en beleeft u hoe de muziek echt tot 
stand komt. Na het vroege avondmaal wandelt u terug 
naar Musis voor een inleiding op het concert. Daarna 
neemt u plaats in de prachtige nieuwe Parkzaal voor 
het avondconcert van Symfonieorkest Vlaanderen 
o.l.v. Karel Deseure. Samen met mezzosopraan Chris-
tianne Stotijn brengen zij de Rheinische symfonie 
van Schumann, waarover die laatste schreef dat hij 
tijdens het componeren de Rijn door zijn gedachten 
voelde stromen. Ook Mahlers aangrijpende Rückert-
liederen staan op het programma. Christianne Stotijn 
is met haar warme en rijk geschakeerde stemgeluid de 
geknipte zangeres voor die beroemde liederen. Niet 

verwonderlijk dat haar eerste Mahler-cd, met daarop 
onder meer de 5 Rückert-liederen, hoge ogen gooide 
in de pers. Probeer maar eens onberoerd te blijven 
als Stotijn Ich bin der Welt abhanden gekommen zingt. 

DAG 2: Arnhem - België O
Na het ontbijt maakt u een samen met een stadsgids 
een uitgebreide wandeling. Als hoofdstad van de pro-
vincie Gelderland heeft Arnhem een rijke en bewogen 
geschiedenis, die voor een deel terug te vinden is in 
een aantal monumentale gebouwen in de stad. De 
beroemde John Frostbrug was letterlijk en figuurlijk 

'een brug te ver' tijdens de Slag om Arnhem. De 40 
middeleeuwse kelders, die onder de winkelstraten 
in oude glorie zijn gerestaureerd, laten u zien hoe 
het er vroeger onder Arnhem uitzag. Boven de stad 
torent de Grote- of Eusebiuskerk uit. In de namiddag 
bezoekt u het kasteel Rosendael, waar u een mooi 
beeld krijgt van hoe er vroeger op een kasteel werd 
geleefd. Er is een bijzondere collectie meubels, zilver 
en porselein te bewonderen. Daarna rijdt u terug naar 
België, waar u rond 18.45 uur aankomt in Berchem 
en rond 19.30 uur in Zaventem.

Met Waldo Geuns naar 

ARNHEM 
REISDATA

 →  ma 13 mei 2019
 ←  di 14 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 430
toeslag 1-persoonskamer: € 50
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 15
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en Sym-
fonieorkest Vlaanderen

INBEGREPEN
++  Ticket voor het concert van 

Symfonieorkest Vlaanderen in 
Musis

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Waldo Geuns

++  Rondleiding in Musis door 
directeur Hans Verbugt (als 
zijn agenda dit toelaat, anders 
neemt een medewerker het van 
hem over)

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

chauffeur
++  Overnachting met ontbijt in het 

hotel Haarhuis Best Western 
plus**** (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in een goed lokaal restaurant of 
het hotel

++  Vervoer in een comfortabele 
autocar met vertrek vanuit de 
luchthaven van Zaventem en 
het station van Berchem. In 
Arnhem gebeuren de verplaat-
singen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

WALDO GEUNS is in binnen- en 
buitenland actief als pianist, filosoof 
en musicoloog, 3 disciplines die voor 
hem onlosmakelijk met elkaar 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 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 Matteüspassie (1727) uit. In het evangelie 
van Johannes ligt de nadruk op Jezus Christus als 
de zoon van God en als de verlosser van de mens-
heid. 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 Matteüspassie 
die hij 3 jaar later schreef.

Barokspecialist William Christie is voor deze uitvoe-
ring samen met het Nederlands Kamerkoor uitge-
nodigd. Die eminentie van oude muziek is door en 
door vertrouwd met de barokwereld. De Amerikaans-
Franse dirigent, voor het eerst te gast bij het Concert-
gebouworkest, 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 Ro-
sen (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 08.15 uur vertrekt u in een comfortabele autocar vanuit 
de luchthaven van Zaventem, of rond 09.00 uur 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 Jo-
hannespassie. Het einde van het concert is voorzien rond 
16.40 uur. Daarna rijdt u terug naar België. Afhankelijk van 
het verkeer komt u aan rond 19.15 uur in Berchem en rond 
20.00 uur in Zaventem.

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 Zaventem en het 
station van Berchem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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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 Boeken: Bach, door John Eliot 
Gardiner; Alles begint bij Bach, 
door Merlijn Kerkhof



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. inleiding 
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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 Boeken: Bach, door John Eliot 
Gardiner; Alles begint bij Bach, 
door Merlijn Kerkhof



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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ELS VAN HOOF: ‘Ontdek de wonderlijke wereld 
van Versailles. Verbaas u over de pracht en praal 
in het kasteel, over de feeërieke fonteinen in de 
schitterende tuinen … En voel u een geprivilegi-
eerde genodigde van zonnekoning Lodewijk XIV 
wanneer u in openlucht op de Cour de Marbre een 
uitzonderlijke voorstelling bijwoont.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs - Versailles A
Met de Thalys gaat u naar Parijs en met de autocar 
verder naar Versailles. Niet alleen het kasteel van 
Versailles, maar ook de stad zelf heeft heel wat te 
bieden op historisch en cultureel vlak. Tijdens een 
verkennende wandeling leidt reisleider Els Van Hoof 
u langs de gerenoveerde Cour des Senteurs, gezel-
lige straatjes met antiquairs en typische bistrots, de 
barokke kathedraal Saint-Louis en de pittoreske 
huisjes van de Carrés Saint-Louis. ’s Avonds laat 
u zich betoveren door Les Grands Eaux Nocturnes, 
een magisch spektakel met licht, muziek, dansende 
fonteinen en vuurwerk in de tuinen van Versailles. 

DAG 2: Versailles O-M-A
Het kasteel van Versailles en zijn tuinen zijn een impo-
sant voorbeeld van de realisaties van de 17de-eeuwse 
Franse barok en zijn sinds 1979 Unesco-werelderfgoed. 
U bezoekt de vermaarde Spiegelzaal, de ‘Grands 
Appartements’ van de koning, het museum van de 
Franse geschiedenis en de ‘Appartements des Mes-
dames’. Het bezoek eindigt in de prachtige tuinen, 
ontworpen door André Le Nôtre. In de namiddag geeft 
uw reisleider tekst en uitleg bij Les Arts Florissants 
van Marc-Antoine Charpentier, een idylle en musique 

gecomponeerd n.a.v. de vrede van 1685 en een lofzang 
op de kunsten die dankzij Lodewijk XIV bloeiden 
als nooit tevoren. U geniet van de voorstelling - met 
aperitief en walking dinner - op de Cour de Marbre 
onder het slaapkamerraam van Lodewijk XIV, ten 
tijde van de zonnekoning wel vaker het decor van 
groots opgezette uitvoeringen. 

DAG 3: Versailles - Parijs - Brussel-Zuid O
U neemt afscheid van het kasteel van Versailles en 
maakt een laatste wandeling door de prachtige tuinen, 
beschutte bosquets en fonteinen met een promenade 
langs enkele opmerkelijke plekken met een bijzonder 
verhaal. Daarna gaat u met de autocar terug naar 
Parijs, waar u de Thalys neemt naar Brussel-Zuid.

Met Els Van Hoof naar

VERSAILLES

REISDATA
 →  za 6 juli 2019
 ←  ma 8 juli 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.275 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 270
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket voor het spektakel Les 

Grands Eaux Nocturnes de 
Versailles

++  Ticket voor de voorstelling Les 
Arts Florissants (totale waarde: 
€ 300)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Els 
Van Hoof

++  Lokale Nederlands- of Fransta-
lige gids

++  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

++  Overnachtingen met ontbijt 
in het kwaliteitsvolle hotel 
Le Louis Versailles Château 
MGallery by Sofitel**** (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant, 1 avondmaal in het 
hotel en 1 avondmaal (walking 
diner) op het kasteel 

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

++  Transfer van Parijs naar 
Versailles en terug per autocar. 
Daarbuiten gebeuren alle 
verplaatsingen in Versailles 
te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

TREINGEGEVENS (O.V.)
06/07  Brussel-Zuid 08.43 u.
 Paris Nord 10.05 u.
08/07  Paris Nord 17.25 u.
 Brussel-Zuid 18.47 u.

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 bij Klara.
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WALDO GEUNS: ‘Ik neem u mee naar de Bourgogne-
streek, waar het Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van 
Nevel in een middeleeuws dorpje voor de eerste 
keer een uniek muziekgebeuren organiseert met 
namiddag-, avond- en zelfs nachtelijke vocale en 
orgelconcerten. Tussendoor bezoeken we de stad 
Dijon en vertel ik u hoe onze ‘eigen’ Vlaamse poly-
fonisten vanuit Bourgondië het muziekleven voor 
altijd veranderden.’

DAG 1: Brussel - Dijon A
Om 8.00 uur vertrekt u in Zaventem met de autocar 
naar Dijon. Onderweg vertelt reisleider Waldo Geuns u 
over het Huelgas Ensemble en het unieke Pinksterfesti-
val. Na het avondmaal rijdt u naar Talant op nog geen 
5 km van Dijon, waar u in de serene laat-romaanse 
kerk het openingsconcert ‘Polyfonie aan de hoven van 
de Bourgondische hertogen en keizer Karel V (1360 

- 1550)’ bijwoont. Op het programma staan motetten, 
misdelen, chansons … van o.m. Alexander Agricola, 
Gilles Binchois en Jacob Clement. Als u dat wilt, kunt 
u in Talant blijven voor het middernachtconcert met de 
Lamentaties van Jeremias van Fray José de Vaquedano.

DAG 2: Dijon O-A
Met een stadsgids wandelt u door Dijon en bewondert 
u de historische gebouwen uit bijna 10 voorbije eeu-
wen. Na het vrije middagmaal gaat u naar Talant voor 

een verkenning van dit dorpje, georganiseerd door 
het festival. In de namiddag staat een evocatie van 
dansen uit de renaissance op het programma. Na een 
licht avondmaal in het festivaldorp volgt een feestelijk 
avondconcert ‘Polyfoon Europa (1000 - 1600)’. Als 
u dat wilt, kunt u opnieuw blijven voor het midder-
nachtconcert, deze keer in een gotische wijnkelder 
met Lamentaties van Jeremias van Orlandus Lassus.

DAG 3: Dijon O-M-A
Na het ontbijt bezoekt u het hertogelijk paleis, nu een 
museum met een uitgebreide kunstcollectie. Uiteraard 
staat ook de ruïne van de Chartreuse van Champol 
met de Mozesput van beeldhouwer Klaas Sluter op 
het programma. Na het middagmaal kunt u in Talant 
de lezing van David Fiala ‘La Cour de Bourgogne et 
sa musique’ (in het Frans) bijwonen. In de namiddag 
speelt organist Michel Villeminot op het renaissance-
orgel enkele orgelvariaties op chansons die eerst door 
het Huelgas Ensemble worden gezongen. Na een licht 
avondmaal volgt het grote slotconcert ‘Polyfonie op 
aanvraag’ waar de favoriete muziek van het publiek 
(en u dus!) wordt uitgevoerd.

DAG 4: Dijon - Brussel O
Na wat vrije tijd gaat u terug naar Zaventem, waar u 
rond 20.00 uur aankomt.

Met Waldo Geuns naar

DIJON & HET PINKSTER FESTIVAL 
VAN HET HUELGAS ENSEMBLE

Het belangrijkste doel van dit Pinksterfestival is om u een ervaring zonder weerga 
te bezorgen, een auditief avontuur. U zult worden getrakteerd op een tot nu toe vrij 
onbekend polyfoon repertoire uit de late middeleeuwen en renaissance, met enkele 
nieuwe muzikale experimenten. Het festival koos voor het dorpje Talant voor zijn 
rijke culturele geschiedenis. U wordt er ondergedompeld in de middeleeuwse sfeer 
van het dorp: enkele smalle straatjes, geen winkels, cafés noch restaurants, maar 
wel een prachtige romaanse kerk uit het begin van de 13de eeuw. Het festival richt 

zich tot Fransen uit de regio en het hele land, en alle Europese muziekliefhebbers.
De organisatie van het festival heeft ons gegarandeerd dat de Franstalige commen-
taren tijdens de festivalconcerten, wandeling en workshop ook in het Nederlands 
vertaald zullen worden. Paul Van Nevel is zelf Nederlandstalig en bij de activiteiten 
zal er telkens een Nederlandstalige productieassistente aanwezig zijn, net als uw 
reisleider uiteraard. De lezing op zaterdagnamiddag is wel volledig in het Frans, maar 
wordt daarna samengevat in het Nederlands.

REISDATA
 →  vr 7 juni 2019
 ←  ma 10 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.155 
toeslag 1-persoonskamer: € 155 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor alle concerten 

en evenementen tijdens het 
Pinksterfestival van het Huel-
gas Ensemble (totale waarde: 
€ 105)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Waldo Geuns

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeur
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het kwaliteitsvolle Vertigo 
Hotel**** in Dijon (of gelijk-
waardig)

++  1 avondmaal en 1 middagmaal 
in lokale restaurants in Dijon, 
2 lichte avondmalen in het 
festivaldorp in Talant

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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



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 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 
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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 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions



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 
staan Berlioz’ Symphonie fantastique en het eerste 
celloconcerto van Saint-Saëns, met cellist en festiva-
lintendant Jan Vogler.

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 in Leuven, 
later ook aan de Academie voor Mu-
zische Kunsten in Praag en volgde 
masterclasses in de voormalige DDR. 
Ze verblijft geregeld in Dresden en is 
vertrouwd met de streek. Ze geeft les 
aan het Lemmensinstituut en concer-
teert in binnen- en buitenland.
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 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions



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 voor-
malige woonhuis van Mendelssohn. In de vooravond 
woont u een orgelconcert bij door organist Michael 
Schönheit 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).

48 MUZIEKREIZEN

 Cursussen: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions 
/ De jonge Bach - Oostende - di. 
5, 12, 19 en 26 feb. - Koen Uvin

 Boeken: Bach, door John Eliot 
Gardiner; Alles begint bij Bach, 
door Merlijn Kerkhof



LUC PONET: ‘Jaar na jaar, al sinds 1975, wordt vanuit 
Tongeren een Euregionale orgelreis georganiseerd. 
De Euregio Maas-Rijn bevindt zich niet toevallig op 
de snijlijn tussen de Romaanse en de Germaanse 
cultuur, in het hart van Europa. Doorheen de eeu-
wen ontwikkelde zich in deze landelijke regio - de 
grootste steden zijn Maastricht, Aachen, Luik, Eu-
pen, Hasselt en Tongeren - immers een specifieke 
dynamiek: strategisch, economisch, religieus en 
vooral ook cultureel.’

Een tocht naar het bosrijke Eifelgebied sluit perfect 
aan bij die Euregionale cultuur. Het noordelijke en het 
westelijke gedeelte van de Eifel grenzen immers aan 
het voormalige prinsbisdom Luik: aan de Belgische 
Ardennen en aan de regio Eupen. De mystiek van de 
eeuwenoude kloostergebouwen en van de Basilika 
Steinfeld, het kleinstedelijk gevoel van de histori-
sche stad Bad-Münstereifel en de schoonheid van de 
Schlosskirche in Schleiden - met op de respectieve 
orgelgalerijen telkens een prachtig orgel - nodigen 
uit tot een exclusieve eendaagse cultuurreis.

U kunt opstappen in de luchthaven van Zaventem 
rond 7.00 uur of in Tongeren om 8.30 uur. U rijdt dan 
samen naar de Eifel en de verschillende stopplaatsen. 
U krijgt er telkens een passend orgelconcert bij en 
hebt dan wat vrije tijd om te genieten van de kerken 
en de omgeving.

Als letterlijk orgelpunt van deze daguitstap wordt u 
een bijzonder concert aangeboden op het nieuwe Jos 
Moors-orgel in de romaanse collegiale Sint-Pieters-
kerk van Kortessem. Fluitiste Pierrette de Fauconval 
uit Parijs heeft een familiale binding met Kortessem: 
de adellijke familie de Fauconval woonde destijds 

op het kasteel de Fauconval in Kortessem. Zij brengt 
samen met de Belgische organiste Dana Hemelaer 
een uitgelezen programma voor dwarsfluit en orgel.

Dit slotconcert eindigt om 21.00 uur waarna de au-
tocar u terugbrengt. In Tongeren komt u rond 21.30 
uur aan, in Zaventem rond 22.30 uur. 

07.00 uur Vertrek in de luchthaven van Zaventem
08.30 uur Vertrek in Tongeren 
10.30 uur Orgelrecital in de Basilika Steinfeld
11.45 uur Orgelrecital in de Schlosskirche St. Philippus 

und Jakobus in Schleiden
12.30 uur Licht warm middagmaal 
15.00 uur Orgelrecital in de Stiftskirche in Bad Münstereifel
16.00 uur Orgelrecital in de Jesuitenkirche in Bad Mün-

stereifel
18.30 uur Broodmaaltijd in Kortessem
20.00 uur Concert in de Sint-Pieterskerk van Kortessem
21.00 uur Einde concert
21.30 uur Aankomst in Tongeren
22.30 uur Aankomst voorzien in Zaventem

Met Luc Ponet naar

ORGELS IN DE EIFEL

REISDATUM
 →  di 2 juli 2019

REISSOM PER PERS.
€ 110
min. 30, max. 50 deelnemers 

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en De 
vrienden van het Le Picard-orgel 

INBEGREPEN
++  Exclusieve privérecitals op 

diverse orgels en slotconcert in 
Kortessem

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Luc Ponet

++  Fooi voor de chauffeur
++  Brochure met orgelbeschrijvin-

gen en concertprogramma’s
++  1 licht warm middagmaal en 

1 broodmaaltijd
++  Vervoer in autocar, vertrek uit 

de luchthaven van Zaventem of 
Tongeren 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

LUC PONET volgde een brede ar-
tistieke opleiding in Leuven en Wenen. 
Hij is inspecteur voor het kunstonder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap en 
geeft wereldwijd concerten, lezingen 
en masterclasses. Luc is o.a. organist-
titularis van de basiliek in Tongeren, 
stadsorganist/curator van Leuven Or-
gelstad en organist-in-residentie van 
de Landcommanderij Alden Biesen.
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PIET J. SWERTS: ‘De geboortestad van de grootste 
componist in de westerse muziekgeschiedenis, 
Beethoven, heeft veel troeven: het Beethovenfesti-
val, waar zijn werken centraal staan; de historische 
binnenstad met zijn geboortehuis; het Altes Fried-
hof, waar naast Beethovens moeder ook Robert en 
Clara Schumann begraven zijn; de overdadige Mu-
seumallee; de ligging aan de Rijn … Dit alles staat 
garant voor een meer dan memorabele ervaring.’

DAG 1: Brussel - Bonn A
U vertrekt om 8.00 uur met de autocar naar Bonn via 
Brühl, voor een bezoek aan Schloss Augustusburg, 
een meesterwerk van de rococoperiode en Unesco-
werelderfgoed. Het was de 18de-eeuwse keurvorst en 
aartsbisschop van Keulen die het paleis liet bouwen, 
met een marmeren trap van de architect Balthasar 
Neumann en barokke tuinen in Franse stijl. Daarna 
reist u verder naar Bonn, waar u na het vrije middag-
maal in het August Macke Haus leven en werk van 
deze expressionistische schilder ontdekt. ’s Avonds 
vertelt reisleider Piet J. Swerts u meer over het avond-
concert van het Beethovenfestival, dat u aansluitend 
bijwoont. De Robert Schumann Philharmonie uit 
Chemnitz brengt o.m. een Fidelio-ouverture van Lud-
wig van Beethoven en samen met pianisten Jamina 
Gerl en Fabian Müller het pianoconcerto van Robert 
Schumann en het briljante en erg weinig opgevoerde 
pianoconcerto van zijn echtgenote Clara, wiens 200ste 
verjaardag wordt gevierd in 2019. 

DAG 2: Bonn O-A
In de voormiddag verkent u Bonn met een lokale gids. U 
wandelt door het historisch centrum, in en uit de Mün-

ster en langs o.a. het voormalige aartsbisschoppelijk 
paleis. In de namiddag trekt u naar de gerenommeerde 
Kunst- und Ausstellungshalle voor een bezoek met gids 
aan de tijdelijke tentoonstelling over Johann Wolfgang 
Goethe. In deze eerste grote overzichtstentoonstelling 
sinds 25 jaar komt het leven, het werk, de invloed en 
vooral ook de tijdsgeest van deze fenomenale Duitse 
dichter uitgebreid aan bod. Na de concertinleiding en 
het avondmaal in het hotel maakt u opnieuw een con-
cert mee. Het Orchestra of the Age of Enlightenment o.l.v. 
Adam Fischer brengt o.m. de pastorale 6de symfonie 
van Ludwig van Beethoven en werk van Joseph Haydn. 

DAG 3: Bonn O-A
Na het ontbijt krijgt u van uw reisleider een inleiding 
op het namiddagrecital en maakt u een boottocht op 
de Rijn van Bonn naar Linz, langs het mooie land-
schap van het Zevengebergte. Terug in Bonn gaat u 
naar het Beethovenhuis voor een recital door sopraan 
Anna Lucia Richter en het Schumann-Quartett. Zij 
brengen liederen van Clara en Robert Schumann, 
Johannes Brahms en Theodor Kirchner. 

DAG 4: Bonn - Brussel O
U bezoekt het Alter Friedhof, het kerkhof waar o.m. 
Beethovens moeder en Robert en Clara Schumann 
begraven liggen. Daarna bezoekt u het Beethoven-
huis, waar de componist in 1770 werd geboren. Via 
instrumenten, brieven, originele manuscripten en 
multimediale voorstellingen krijgt u een zicht op 
het leven en werk van de componist. Na het vrije 
middagmaal en wat vrije tijd voor shopping of eigen 
bezoeken rijdt u terug naar Zaventem, waar u rond 
18.00 uur aankomt. 

Met Piet J. Swerts naar

BONN & HET BEETHOVEN-
FESTIVAL 

REISDATA
 →  vr 13 september 2019
 ←  ma 16 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.180 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 100 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor 3 concerten 

tijdens het Beethovenfestival 
(totale waarde: € 155)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

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

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeur
++  Overnachtingen met ontbijt en 

3 avondmalen (incl. beperkte 
drankenkeuze) in het centraal 
gelegen hotel Hilton Bonn**** 
(of gelijkwaardig)

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

PIET J. SWERTS is een van 
de toonaangevende 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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 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions

 Boek: Beethoven. Een biografie, 
door Jan Caeyers



Met Fred Brouwers naar

HAMBURG & LÜBECK
FRED BROUWERS: ‘Hamburg, de tweede grootste 
stad van Duitsland en het centrum van moderne 
architectuur, gaat visionair om met het water en de 
hele stadsontwikkeling. Het is ook een kunstme-
tropool, met de nieuwe Elbphilharmonie, waar je 
als melomaan overal Händel, Brahms, Carl Philipp 
Emanuel Bach of … de Beatles ontmoet en hoort! 
Het kleine Lübeck, waar de oorlog minder sporen 
naliet, brengt u een dag naar het verleden en naar 
Buxtehude.’

DAG 1: Brussel - Hamburg M
Na de rechtstreekse vlucht naar Hamburg gaat u op 
verkenning, eerst met de bus en daarna kort ook te 
voet met een stadsgids. Na het middagmaal vertelt 
reisleider Fred Brouwers u meer over de opera van 
die avond. Daarvoor trekt u naar de Staatsoper, waar 
u geniet van Donizetti’s sprankelende melodieën in 
zijn komische opera L’Elisir d’Amore. 

DAG 2: Lübeck - Hamburg O-A
Vanuit Hamburg rijdt u naar Lübeck. Met een stads-
gids wandelt u door de kleine maar authentieke 
Hanzestad, waar Buxtehude woonde en werkte. U 
bezoekt o.m. de Marienkirche, de eerste gotische 
kerk in baksteen, en u hoort er een kort orgelreci-
tal. In het St. Annen-Museum ontdekt u de grootste 
verzameling middeleeuwse retabels en beeldhouw-
werken in Duitsland. Lübeck is ook de stad van de 
marsepein, een zoete traktatie die u niet aan u laat 
voorbijgaan. In Hamburg volgt een avondmaal in 
een gezellig restaurant. 

DAG 3: Hamburg O-M
Na de concertinleiding verkent u het historisch 
centrum van Hamburg verder met een stadsgids. U 
volgt de voetstappen en de carrière van o.a. Händel, 
Brahms en Telemann tijdens bezoeken aan de kerken, 
het Hamburgse Stadsmuseum en het Brahms- en 
Telemannmuseum. ’s Avonds geniet u in de Elbphil-
harmonie van een uniek concert van het Philharmo-
nisches Staatsorchester o.l.v. de beroemde dirigent 
Kent Nagano.

DAG 4: Hamburg - Brussel O
Na het ontbijt volgt nog een laatste bezoek aan de 
collectie meesterwerken van het Hamburgse Museum 
voor Schone Kunsten. Daarna geniet u van wat vrije 
tijd voor u terug naar Brussel vliegt.

Het feit dat Hamburg een rijke hanzestad was, bracht met 
zich mee dat er veel geld circuleerde, ook voor cultuur en 
in het bijzonder muziek. Bovendien was er geen vorstelijk 
of adellijk hof dat over de stad heerste, maar was Hamburg 
een burgerlijke maatschappij. Daardoor werd cultuur er 
niet door een kleine elite geconsumeerd, maar door een 
redelijk massale groep. En dat trok topmusici aan, waardoor 
in Hamburg een van de eerste publieke operahuizen van 
Europa opende, waar o.a. Händel en Telemann werkten.  
Vandaag heeft de stad nog altijd een excellente opera. Tij-
dens deze muziekreis staat Donizetti’s wonder van vocale 
schoonheid L’Elisir d’Amore in de beroemde, zeer klassieke, 
regie van Jean-Pierre Ponnelle uit 1977 op het programma. 
En Mahlers monumentale 2de of Auferstehungssinfonie, die 
Mahler ongetwijfeld zeer graag zelf had bijgewoond in de nu 
al iconische Elbphilharmonie. Hij zou zich met de muzikale 
leiding van Kent Nagano en sopraan Sarah Wegener zeker 
kunnen verzoenen. Het Philharmonisches Staatsorchester 
Hamburg gooit het werk – zoals ze dat regelmatig doen – in 
balans met het moderne Requiem van Ligeti.

REISDATA
 →  do 25 april 2019 
 ←  zo 28 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.590 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 345
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40 
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor het concert 

en cat. III (parterre) voor de 
opera (waarde: € 185)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken 

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Fred Brouwers

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

middagmaal in het Steigen-
berger Hotel Hamburg**** (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

++  Transfers en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele 
autocar. In Hamburg en Lübeck 
gebeuren de verplaatsingen 
vaak te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
25/04  Brussel 09.15 u.
 Hamburg 10.30 u.
28/04  Hamburg 19.05 u.
 Brussel 20.20 u.

FRED BROUWERS  was jaren-
lang het gezicht van de Koningin Eli-
sabethwedstrijd op Canvas en een 
vertrouwde stem op Klara. Maar zijn 
opleiding als linguïst verraadt zijn gro-
te liefde voor talen en literatuur. Nu hij 
met pensioen is, blijft hij in Vlaande-
ren voordrachten geven en concerten 
presenteren. Bij gelegenheid durft 
hij als ‘crooner’ ook wel eens in ‘The 
American Songbook’ duiken.
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 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions



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 Stuyck op de opera van 
die avond gaat u naar Tate Britain. Daar bezoekt u 
de tijdelijke toptentoonstelling Van Gogh and Bri-
tain 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 uw reisleider 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 Proms, een 
jaarlijkse reeks klassieke concerten tijdens de zomer, 
met als aflsuiter de Last 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 Ro-
meo 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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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 oudste 3 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. Tot slot geniet u van een 
avondmaal in een lokaal restaurant. 

DAG 2: Riga O-M
U krijgt een blik achter de schermen van het statige 
19de-eeuwse operahuis en komt tijdens een uitge-
breide wandeling meer te weten over het verblijf 
van Richard Wagner in Riga van 1837 tot 1839. Na 
het middagmaal geeft reisleider Johan Uytterschaut 
u een inleiding bij de operavoorstelling ’s avonds 
in het kader van het Riga Opera Festival. Regisseur 
Vincent Boussard toont u zijn kijk op Francis Pou-
lenc’s meeslepende en tragische opera Dialogues 
des Carmélites.

DAG 3: Riga - Rundale - Riga O-M
U rijdt naar de grens met Litouwen voor een bezoek 
aan het Rundalepaleis, het vroegere zomerverblijf 
van de hertog van Courland. Het gebouw werd in de 

18de eeuw ontworpen door Rastrelli, de befaamde 
architect van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. 
Het paleis wordt dan ook wel eens ‘het kleine Ver-
sailles’ genoemd. Na het middagmaal keert u terug 
naar Riga, waar u opnieuw een inleiding krijgt. Nu 
op het krachtige drama Der fliegende Holländer van 
Richard Wagner.

DAG 4: Riga - Brussel 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 gerestaureer-
de woonhuis van de Letse architect Konstantins Pek-
sens, dat hij in het begin van de 20ste eeuw bouwde. 
Tot slot maakt u een boottocht op het Rigakanaal en 
geniet u voor de terugvlucht naar Zaventem nog van 
een middagmaal. 

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, met tel-
kens enkele klassiekers. Op het programma staan 4 mooie 
opera’s uit het grote repertoire, waarvan u er 2 bijwoont met 
telkens een deskundige inleiding door Johan Uytterschaut 
vooraf. Samen met uw reisleider kozen we daarbij voor de 
dramatische kracht van Wagners opera Der fliegende Hol-
länder en de tragiek van Poulenc’s Dialogues des Carmélites.

Met Johan Uytterschaut naar

RIGA

REISDATA
 →  do 6 juni 2019
 ←  zo 9 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.575
toeslag 2-peroonskamer voor 
singlegebruik: € 270
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 Engels- of Duitstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen hotel 
Radisson Blu Elizabete**** in 
Riga (of gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Riga h/t met 
airBaltic, 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.)
06/06  Brussel 09.40 u.
 Riga 13.05 u.
09/06  Riga 16.25 u.
 Brussel 18.15 u.

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.
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 Cursus: Vier perspectieven op 
de Amerikaanse kunstmuziek 
- Leuven - woe. 6, 13, 20 en 27 
feb. - div. docenten



YVES SENDEN: ‘Een Toscaanse skyline van cipressen 
bij zonsondergang. Herreweghe stuurt de klanken 
van Italiaanse barokcomponisten vanuit een impo-
sant kerkgebouw de nacht in. De historische steden 
Pienza en Siena geven hun schoonheid prijs aan ons, 
de wandelende melomanen. De wijnranken wenken 
ons: we geven toe aan de verleiding en genieten.’

DAG 1: Brussel - Firenze - Asciano M-A
Na de vlucht naar Firenze geniet u op het domein van 
Castello Vicchiomaggio, omringd door de wijngaar-
den, van een middagmaal met enkele streekproducten. 

’s Avonds gaat u naar het openingsconcert van het 
festival Collegium Vocale Crete Senesi.

DAG 2: Siena - Asciano O-A
U brengt een uitgebreid bezoek aan Siena en maakt 
een stadswandeling door die ooit zo grote rivaal van 
Firenze. U bewondert er o.a. de imposante kathedraal 
en een van de mooiste pleinen van Italië. 

DAG 3: Volterra - Pienza O-A
Na het ontbijt gaat u naar Volterra, waar u het histo-
risch centrum en het opmerkelijke Etruskisch Museum 
bezoekt. Dan gaat u naar Pienza, een pittoresk dorpje 
dat in de 15de eeuw door paus Pius II werd omgetoverd 
tot een renaissancestad. ’s Avonds geniet u van een 
tweede festivalconcert.

DAG 4: Castelmuzio - Pienza O-M
Voordat u naar Castelmuzio rijdt bezoekt u een olijf-
molen, waar u kunt proeven van de heerlijke lokale 
olijfolie. Daarna is er een concert in het dorp. Na een 
uitgebreid middagmaal in een agriturismo keert u 
terug naar Pienza voor een wandeling.

DAG 5: Arezzo - Pienza O-A
Op de grens tussen Toscane en Umbrië vindt u Arezzo. 
U bezoekt er het oude centrum, met het hellende 
centrale plein en de fresco’s van Piero della Francesca 
in de St.-Franciscuskerk. ’s Avonds geniet u opnieuw 
van een concert.

DAG 6: Monte Oliveto - Montalcino - Pienza O-A
U start de dag met een bezoek aan de abdij van Monte 
Oliveto. In de namiddag bezoekt u Montalcino, dat 
gedomineerd wordt door een indrukwekkend 14de-
eeuws fort. ’s Avonds maakt u het sluitstuk van het 
festival mee en geniet u van een laatste avondmaal 
met de groep.

DAG 7: Orvieto - Rome - Brussel O-M
U ontdekt Orvieto in het naburige Umbrië, gelegen 
bovenop een rots met een schitterend panorama 
over de streek. Centraal staat de imposante gotische 
duomo met fresco’s van Luca Signorelli. Na het mid-
dagmaal in een lokaal agriturismo gaat u naar Rome 
voor de terugvlucht.

Het zomerfestival Collegium Vocale Crete Senesi werd op-
gericht door dirigent Philippe Herreweghe. Weg van alle 
drukte wordt er gemusiceerd op kleine locaties verspreid over 
het Toscaanse landschap. Elk jaar staan wereldberoemde 
ensembles en muzikanten in voor een reeks intense muziek-
momenten. Tijdens deze reis geniet u van 5 concerten van 
het festival, waarvan het definitieve programma eind januari 
2019 bekend wordt gemaakt. Rond die periode vindt u het 
definitieve reisprogramma op www.cultuurreizen.be. Kleine 
aanpassingen aan het bovenstaande reisprogramma zijn dan 
ook mogelijk door de keuze van de concerten. Maar als u 
er zeker bij wilt zijn, schrijft u zich best zo snel mogelijk in. 

Met Yves Senden naar

CRETE SENESI

REISDATA
 →  zo 28 juli 2019
 ←  za 3 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.650 
toeslag 1-persoonskamer: € 280 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 5 concerten tijdens 

het festival Collegium Vocale 
Crete Senesi (totale waarde: 
€ 215)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Yves Senden

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

lige gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in agriturismo Fattoria del 
Colle in Trequanda en Relais 
Il Chiostro**** in Pienza (of 
gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 5 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

++  Vluchten Brussel - Firenze en 
Rome - Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/07 Brussel 09.10 u.
 Firenze 11.00 u.
03/08 Rome 17.50 u.
 Brussel 19.55 u.

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 Conservatorium 
Antwerpen. Hij is een ervaren reislei-
der en was in 2016 en 2017 al op het 
festival Collegium Vocale Crete Senesi.
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 Cursus: Italië in de kijker - Wet-
teren - woe. 13, 20 en 27 maart 
- Herman Cole



SIGISWALD KUIJKEN: ‘Deze muziekweek rond ‘Bach, 
Mozart en de stilte’, die al sinds een tiental jaar 
wordt aangeboden, gaat in 2019 voor het eerst 
door in de Toscaanse heuvels. De hoofdlijn van het 
thema blijft onveranderd: de grootmeesters Bach en 
Mozart vatten in hun diepste wezen, daar waar zij 
de onuitsprekelijke en eeuwige bron der kunst het 
meest dichtbij raken.’ 

DAG 1: Brussel - Firenze - Trequanda A
Rechtstreekse vlucht naar Firenze en transfer naar 
Trequanda (100 km). Daar wordt u verwelkomd met 
een receptie en vertellen Sigiswald en Marie Kuijken 
u meer over het weekprogramma.

DAG 2 T.E.M. DAG 7: Trequanda O-A
Sigiswald en Marie leiden u 6 dagen lang naar de kern 
van de muziekbeleving. Voorkennis is absoluut geen 
voorwaarde. Iedere ochtend vertellen zij over hun 
muzikale ervaringen en delen zij hun inzichten met u. 
In de namiddag hebt u telkens de kans om de om-
geving te verkennen (minibusjes met chauffeur zijn 
voorzien): het vlakbij gelegen Trequanda; de abdij van 
Monte Oliveto, die als een burcht in de glooiende heu-
vels van de Crete Senesi ligt; Montalcino, dat wordt 
gedomineerd door zijn indrukwekkend 14de-eeuws 
fort; Pienza, dat in de 15de eeuw door paus Pius II 
omgetoverd werd tot een renaissancestad; het mid-
deleeuwse dorpje San Quirico d’Orcia; Montepulcano 

… Als u dat wilt, kunt u in de agriturismo bovendien 
een Toscaanse kookles bijwonen (de prijs daarvoor en 
eventuele toegangsgelden zijn ter plaatse te betalen).

DAG 8: Trequanda - Firenze - Brussel O
Terugreis naar Brussel.

Tijdens deze reis staan in de ochtendsessies verschillende 
werken centraal: Bachs cantate BWV 138 Warum betrübst 
du dich, mein Herz (een werk geschreven precies voor de tijd 
van het jaar waarin de reis plaatsvindt) en Mozarts ultiem 
en onuitputtelijk meesterwerk Die Zauberflöte. 

Sigiswald wordt tijdens de sessies bijgestaan door zijn 
dochter Marie, die zeer nauw betrokken wordt als klavierspeler 
en zangeres. Daarnaast zal Marie u meer vertellen over de 
historische 18de-eeuwse operaregie, waar zij veel ervaring 
mee heeft. Een heel verrassende wereld!

In de namiddag kunt u in de omgeving op uitstap. ’s Avonds 
trakteren Sigiswald en Marie u op gezellige intimiteit en dialoog 
tijdens korte exclusieve concerten, waaraan ook Sigiswalds 
echtgenote Marleen soms meewerkt.

NIEUWE TOPLOCATIE!
Temidden van de Toscaanse wijngaarden verblijft u in de 
Agriturismo Fattoria del Colle. Er zal niet alleen hemelse 
muziek klinken, maar u kunt er ook genieten van hemelse 
wijnen, waaronder de bekende brunello, en verfijnde 
Toscaanse gastronomie met o.a. de ook op die plek gepro-
duceerde olijfolie en truffels. Op het wijndomein, dat al lang 
uitsluitend door vrouwen wordt gerund, zijn er historische 
gebouwen, een kapel, een complete en moderne inrichting 
voor wijnproductie, een wijnkelder, verschillende kamerty-
pes en appartementen (telkens met eigen badkamer), een 
zwembad en een kruidentuin. Wellness en fietshuur zijn 
mogelijk tegen betaling. 

Met Sigiswald & Marie Kuijken naar 

TOSCANE

REISDATA
 →  zo 22 september 2019
 ←  zo 29 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.310 
toeslag 1-persoonskamer: 230
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers 

INBEGREPEN
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige muziekuitvoerin-
gen en lezingen door Sigiswald 
en Marie Kuijken 

++  Verblijf in halfpension (ontbijt 
en avondmaal) in de Agritu-
rismo Fattoria del Colle

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

++  Vervoer ter plaatse voor de 
excursies in minibusjes

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/09  Brussel 09.15 u.
 Firenze 11.00 u.
29/09  Firenze 11.45 u.
 Brussel 13.30 u.

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 en richtte in 
1972 La Petite Bande op. Hij was leraar 
aan de Koninklijke Conservatoria van 
Den Haag en Brussel en is wereldwijd 
een veelgevraagd gastdocent (naast 
Europa o.a. Japan, Korea, VS, Canada).  

MARIE KUIJKEN is pianiste, 
zangeres en actrice en al sinds haar 
jeugd gefascineerd door liederen en 
18de-eeuwse opera. Als sopraan is ze 
regelmatig te horen met het barokor-
kest La Petite Bande en als pianiste 
specialiseerde ze zich in het mozar-
tiaanse repertoire op de pianoforte. 
Sinds enkele jaren realiseert zij samen 
met La Petite Bande opera’s in histori-
sche acteer- en declameerstijl, die zeer 
gesmaakt worden door het publiek.
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 Cursus: Italië in de kijker - Wet-
teren - woe. 13, 20 en 27 maart 
- Herman Cole



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 muzi-
kale gebeurtenissen. Brussels Philharmonic 
debuteert in de iconische Carnegie Hall met 
Nikolaj Znaider als solist, Robin Verheyen 
geeft een jazzrecital en ik breng de wereldcre-
atie van mijn Straight Strung Piano Sonatas.’

DAG 1: Brussel - New York
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-A
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 col-
lectie met Vlaamse en Nederlandse kunst uit 
de 15de, 16de en 17de eeuw onder leiding van 
Adam Eaker, curator Europese schilderkunst 
van het museum. In de late namiddag ontmoet 
u enkele medewerkers en muzikanten van 
Brussels Philharmonic voor een meet & greet.

DAG 4: New York O
Judith Van Eeckhout, medewerker van Brus-
sels Philharmonic, kunstkenner en galerist 
begeleidt u naar het MoMA en geeft u vooraf 
een korte inleiding op het bezoek. Een muse-
umgids neemt u mee langs de hoogtepunten 
van moderne en hedendaagse en ook Belgische 
en Nederlandse kunstenaars. Dan heeft u wat 
vrije tijd in de buurt van Rockefeller Center, 
St. Patrick’s Cathedral en de New York Public 
Library. In de late namiddag wordt u in het 
Flanders House verwacht voor een pianorecital 
door Piet J. Swerts. Hij speelt er alleen voor u 
de wereldpremière van zijn nieuwe pianosona-
tes, exclusief geschreven voor en gespeeld op 
(o.v.) de Chris Maene Straight Strung Chamber 
Music Grand Piano, een unieke rechtsnarige 
concertvleugel van eigen bodem. Daarna staat 
in datzelfde Flanders House, met een knap 
panorama op Midtown, een concertje van de 
jonge Vlaamse jazzsaxofonist Robin Verheyen 

en pianist Marc Copland 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 bezoekt The Morgan Library and Museum, 
een uniek gebouw in het moderne Manhattan, 
en krijgt een rondleiding door Carnegie Hall. 
Samen met een lokale gids ontdekt u die New 
Yorkse muziektempel, waar u ’s avonds een 
concert door Brussels Philharmonic meemaakt. 
U woont er ook een stukje van de repetitie van 
het orkest bij en ontmoet de dirigent en enkele 
muzikanten. Na de concert inleiding door Piet 
J. Swerts volgt 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
++  Rondleidingen in The Metropolitan Museum 

of Art, het MoMA, de Morgan Library en Car-
negie Hall

++  Exclusief privérecital met wereldpremière 
door Piet J. Swerts in Flanders House

++  Exclusief privéconcert door Robin Verheyen 
en Marc Copland

++  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 Li-

nes, 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 JFK 13.08 u.
17/03 New York JFK 19.30 u.
 Brussel 08.00 u. (op 18/03)

Straight Strung Concert Grand 

PIET J. SWERTS is een van de toonaangevende 
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. Mu-
sici van over de hele wereld vertolken zijn werken.
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126 China ................................................ Stefan Blommaert ............................... 01/06/2019 ............ 17
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DAG 1: Oostende - Raversijde - De Panne - 
Nieuwpoort M-A
U komt samen in Oostende om 8.00 uur en rijdt in een 
comfortabele autocar langs de kust naar Nieuwpoort, 
waar Prezjbjano in 1914 woonde. Bij het binnenrijden 
van Nieuwpoort ziet u het Koning Albert I-monument 
aan de Ganzepoot. Ondertussen hoort u van uw reis-
leiders hoe kolonel Prezjbjano de onderwaterzetting 
van de IJzervlakte ervaarde. 

In de voormiddag bezoekt u uitgebreid het bezoe-
kerscentrum Westfront met een wandeling in de 
Ganzepoot. Na het middagmaal gaat u naar Koksijde, 
waar u op zoek gaat naar de Russische graven op het 
Britse kerkhof. Daarna rijdt u naar De Panne, waar 
niet alleen de koninklijke familie maar ook kolonel 
Prezjbjano logeerde. De verhalen van uw reisleiders 
brengen het verleden weer tot leven. U sluit de dag 
af met een privéconcert door Aäron Blomme. Op zijn 
viool brengt hij ontroerende muziek met een directe 
link met WO I.

DAG 2: Pervijze - Veurne en omgeving - Oos-
tende O-M
In Pervijze woont u de dienst bij in het orthodoxe 
klooster. Daarna gaat u naar Veurne voor nog meer 
verhalen, het middagmaal en een bezoek aan het 
belevingscentrum Vrij Vaderland. Daar krijgt u een 
beter inzicht in het dagelijkse leven achter het front, 
in het laatste stukje onbezet België. Daarna rijdt u 
verder door de plaatsen die belangrijk waren in het 
leven van Prezjbjano: de Moeren, waar de Belgische 
en Britse pantserwagens lagen voor ze naar Rusland 
vertrokken, en Leisele, waar Prezjbjano tijdens het 

einde van WO I woonde en zag hoe de Russische 
revolutie en de frontbeweging in elkaar overliepen. 
Maar ook Vinkem, Eggewaartskapelle en Wulve-
ringem komen aan bod. Na de oorlog werden de 
Belgische legerbarakken daar gebruikt om Russische 
krijgsgevangenen in onder te brengen. Prezjbjano 
wilde er een antibolsjewistisch contingent opzet-
ten. En in het begin van de jaren 20 verbleven in 
Wulveringem Russische weeskinderen in de School 
van de Koningin. Dat leidde tot spanningen met de 
plaatselijke bevolking. Tot slot rijdt u terug naar 
Oostende waar u aankomt omstreeks 19.30 uur.

Andrej Prezjbjano (1885-1963) vertegenwoordigde tijdens WO 
I Rusland op het hoofdkwartier van het Belgische leger aan 
de IJzer. Hij informeerde zijn Belgische collega’s over het wel 
en wee van het tsaristische leger, overtuigde koning Albert 
om Belgische soldaten en technici naar Rusland te sturen 
en introduceerde tal van hoge Russische gasten in Houtem 
en De Panne. Hij was de enige Rus die wist hoe overdre-
ven de Russische oorlogspropaganda over België wel was, 
maar werd door de Belgen ook dadelijk ter verantwoording 
geroepen toen in zijn vaderland de revolutie uitbrak. Van 
achter de IJzer probeerde hij zelfs een interventiemacht op 
poten te zetten om tegen de bolsjewieken te gaan vechten. 
Prezjbjano was dan ook een bevoorrechte getuige van wat 
er zich aan het IJzerfront afspeelde. Zijn verhalen steken de 
Belgische frontgeschiedenis in een breder internationaal 
en Russisch kleedje.

Met Wim Coudenys & Aäron Blomme naar

DE WESTHOEK:  
RUSSEN IN WO I

REISDATA
 →  za 12 oktober 2019
 ←  zo 13 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 465
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 45
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Privéconcert door Aäron 

Blomme
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting 
door Wim Coudenys en Aäron 
Blomme

++  Gebruik van de audiofoon
++  Het boek Voor volk, voor vrijheid 

en voor recht van Wim Coude-
nys (1 per kamer)

++  Overnachting met ontbijt en 
1 avondmaal in Hotel Cosmo-
polite*** in Nieuwpoort (of 
gelijkwaardig)

++  2 middagmalen in lokale 
restaurants

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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

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. 

AÄRON BLOMME  studeerde 
viool aan de conservatoria van Gent 
en Moskou en behaalde een master 
in de Oost-Europese Talen en Culturen 
aan de Universiteit Gent. Nu geeft hij 
concerten op (inter)nationale podia 
en is hij regiocoördinator bij Davids-
fonds. Aärons orthodoxe achtergrond 
en Nieuwpoortse roots vormen een 
toegevoegde waarde voor deze reis. 
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 Cursussen: Vreemde troepen in de Westhoek - Eeklo - di. 12, 
19, 26 feb. en 12 maart - Dominik Dendooven / Vluchtelingen, 
oorlogsvrijwilligers, brievensmokkelaars en spionnen in WOI 
- Maaseik - vr. 15, 22, 29 maart en 5 april - Prof; Alex Vanneste 
/ Het Verdrag van Versailles - Schoten - di. 5 en 19 feb. - Prof. 
Georgi Verbeeck

 Boek: ’14-’18. Oorlog in België, door Luc De Vos



LUC DE VOS: ‘Wie geïnteresseerd is in geschiedenis 
in het algemeen en WO II in het bijzonder, moét eens 
in Bastenaken zijn geweest. En dan is dit een heel 
uitgebreid programma, waarin verschillende facet-
ten aan bod komen. We bezoeken het Bastogne War 
Museum, het slagveld, het Mémorial du Mardasson 
en rijden verder naar Assenois. Ondertussen hoort 
u van mij het relaas van die plekken.’

Vanuit Tienen rijdt u rond 8.00 uur in een comforta-
bele autocar naar Bastenaken, waar u rond 10.00 uur 
aankomt. In het Bastogne War Museum krijgt u een 
goed beeld van de vooroorlogse jaren, de aanzet tot 
en het verloop van WO II, met de Slag om de Arden-
nen als invalshoek. 
Na het middagmaal in het museum neemt reisleider 
Luc De Vos u mee naar het slagveld. U beklimt het 
Mémorial du Mardasson, waar een wandelgang op 
de top u een uitzicht geeft over het landschap waarin 
u vrijwel alle verdedigingsstellingen op het vroegere 
slagveld kunt terugvinden. Het indrukwekkende 
gedenkteken is een eerbetoon van het Belgische volk 
aan de Amerikaanse soldaten die gedood werden of 
gewond of vermist raakten tijdens de Slag om de Ar-
dennen. Het werd het symbool van het Amerikaanse 
verzet op Belgische bodem en van de vriendschap 
tussen beide landen.
Ook de plaatsen waar de teams O’Hara, Cherry en 
Desobry de Duitse troepen probeerden tegen te hou-
den met wegversperringen komen aan bod. U ziet de 
nog bestaande ‘fuseliersputjes’, enkele monumenten 
en u bezoekt de Duitse begraafplaats van Recogne. 
Daarna gaat u naar Place McAuliffe en de kelder van 
de legerkazerne waar de generaal zijn hoofdkwartier 
had en waar hij het legendarische woord ‘NUTS’ liet 
noteren als antwoord op de Duitse eis tot capitulatie. 

In Assenois ontdekt u het verhaal van het 37ste Tank 
Bataljon, dat onder bevel van Lt. Boggess erin slaagde 
een doorbraak te forceren en zo de omsingeling te 
doorbreken. Via de ‘corridor van Assenois’ gebeurde 
de bevoorrading en werden de gewonden uit Bastogne 
overgebracht naar de veldhospitalen. Daarna rijdt u 
terug naar Tienen, waar u rond 20.00 uur aankomt.

De Slag om de Ardennen bleek uiteindelijk het laatste gro-
te offensief van het Duitse leger aan het Westfront. Hitler 
wilde dwars door België doorstoten naar Antwerpen. De 
Amerikaanse troepen die de sector verdedigden werden 
aanvankelijk verrast door de aanval. Sinds september had 
er immers geen actie meer plaatsgevonden in de Ardennen 
en de beste troepen waren verplaatst naar regio’s waar wel 
hevig gevochten werd. 

De geallieerde troepen in het noorden en het zuiden 
hielden goed stand, maar in het centrum rukten de Duitsers 
ongehinderd verder op richting de Maas en kwamen ze tot 
op 30 km van Luik. In het zuiden naderden ze de stad Bas-
tenaken, een strategisch verkeersknooppunt dat koppig werd 
verdedigd door de Amerikanen. Toen de Duitsers merkten dat 
ze er niet in slaagden de Amerikaanse verdedigingsgordel 
te doorbreken, probeerden ze de stad te omsingelen en 
de geallieerde troepen af te snijden van hun bevoorrading. 
Maar op de dag na Kerstmis sloeg een pantser colonne in 
Assenois een bres in de omsingeling van de stad. Dat luidde 
het einde in van de Slag om de Ardennen. Het Duitse leger 
werd teruggedrongen en de bres die ze geslagen hadden werd 
gedicht. Het einde van de Slag om de Ardennen betekende 
ook het einde van de bezetting van ons land.

Doorheen de dag doet em. prof. dr. Luc De Vos u het hele 
verhaal uit de doeken, net als allerlei interessante weetjes. 
Wie woont er in het kasteel van Losange? Kwam Hitler ooit 
in deze streek? Uw reisleider geeft het antwoord op deze 
en vele andere vragen.

Met Luc De Vos naar

BASTENAKEN

REISDATUM
 →  za 9 november 2019

REISSOM PER PERS.
€ 165
min. 20, max. 30 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Luc De Vos

++  Lokale Franstalige gids
++  Gebruik van de audiofoon
++  Middagmaal
++  Vervoer in een comfortabele au-

tocar (incl. fooi voor de chauf-
feur), vertrek vanuit het station 
van Tienen

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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

LUC DE VOS  is een voormalig 
hoger officier van het Belgische le-
ger, em. gewoon hoogleraar van de 
Koninklijke Militaire School en buiten-
gewoon hoogleraar van de KU Leuven. 
Hij publiceerde 41 boeken, waaronder 
een standaardwerk over WO II, en lag 
aan de basis van verschillende musea. 
Hij is een ervaren en gewaardeerde 
reisleider.
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 Cursussen: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions / 
De Koude Oorlog - Keerbergen - 
woe. 13, 20 en 27 maart en 3 april 
- Prof. Van den Wijngaert / Als een 
Trump in een porseleinenwinkel? 
- Overijse - vr. 15, 22 feb., 15 en 
22 maart - Prof. Bart Kerremans / 
Het Verdrag van Versailles - Scho-
ten - di. 5 en 19 feb. - Prof. Georgi 
Verbeeck



PETER SCHRIJVERS: ‘Samen trekken we doorheen 
de historische corridor die leidt naar de befaamde 

‘brug te ver’ in Arnhem. We bekijken het zenuwslo-
pende schaakspel van de generaals en volgen in de 
voetsporen van soldaten en burgers uit één van de 
meest riskante operaties van de Tweede Wereldoor-
log. Tot slot staan we stil bij de versteende verhalen 
van hen die nooit meer naar huis terugkeerden.’

DAG 1: Brussel - Lommel - Nuenen - Best - Nij-
megen M-A
U rijdt naar Lommel vanuit Zaventem rond 7.30 uur 
en vanuit Lummen rond 8.30 uur. In Lommel bezoekt 
u de Duitse Militaire Begraafplaats. Uw reisleider 
schetst de situatie in het Duitse militaire kamp aan 
de vooravond van Operatie Market Garden. Via Joe’s 
Bridge rijdt u naar Nuenen, waar u kennis maakt 
met de Amerikaanse 101st Airborne Division. Naar 
Best voor een bezoek aan het Museum Bevrijdende 
Vleugels. Het museum ligt in het gebied waar op 17 
september 1944 de luchtlandingen plaatsvonden. 
De John S. Thompson brug brengt u naar Nijmegen. 

DAG 2: Nijmegen - Arnhem - Groesbeek - Driel - 
Oosterbeek O-A
Niet ver van het hotel bevindt zich de brug ‘De Over-

steek’, vernoemd naar de Waaloversteek. Als eerbe-
toon aan de 48 militairen die het leven lieten bij deze 
actie is de brug uitgerust met 48 paren lichtmasten. 
U verlaat Nijmegen en focust op de Slag om Arnhem. 
Tijdens de wandeling op het Groesbeek Canadian War 
Cemetery komt de inbreng van het Canadese leger in 
de opmars naar het Rijnland vanuit Nijmegen aan 
bod. Bij de John Frost Bridge hoort u het relaas van 
de heldhaftige poging van de manschappen van het 
Britse 1st Airborne Division om de brug in handen 
te houden tot de komst van de geallieerde troepen. 

DAG 3: Opheusden - Overloon - Margraten - 
Brussel O-M
Eind september 1944 is Operatie Market Garden 
voorbij en staan geallieerde en Duitse troepen te-
genover elkaar. Het Duitse leger start een offensief 
om Opheusden opnieuw te veroveren. Uw reisleider 
vertelt over de zware en langdurige gevechten in ‘Het 
Eiland’, waar ook landgenoten bij betrokken waren. In 
Overloon bezoekt u het oorlogsmuseum. In Margraten 
bezoekt het Netherlands American Cemetery waarna 
u terugrijdt, aankomst rond 18.15 uur in Lummen en 
19.30 uur in Zaventem.

Met Peter Schrijvers naar

NEDERLAND 
OPERATIE MARKET GARDEN

REISDATA
 →  vr 6 september 2019
 ←  zo 8 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 695 
toeslag 1-persoonskamer: € 130 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Peter Schrijvers

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

Van der Valk Hotel Nijmegen*** 
en het Van der Valk Hotel Arn-
hem**** (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 2 avondmalen 
in lokale restaurants of de hotels, 
een broodmaaltijd op dag 3

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

PETER SCHRIJVERS doceerde 
oorlogsgeschiedenis aan universiteiten 
in Australië, de VS en Zwitserland. Zijn 
boeken over de Tweede Wereldoorlog 
worden wereldwijd gepubliceerd, on-
der andere door de universiteiten van 
Cambridge en Yale. Hij is momenteel 
historisch adviseur voor een nieuw 
museum in Leopoldsburg dat ook 
Operatie Market Garden belicht.

OPER ATIE MARKET GARDEN
In het najaar van 1944 hebben de geallieerde troepen een groot deel van België bevrijd. 
Het Duitse leger is al ver teruggedrongen en de hoop groeit dat er voor Kerstmis 1944 
een einde kan komen aan WO II. Generaal Montgomery bedenkt een plan om via een 
smalle corridor Duitsland binnen te vallen en vervolgens de belangrijkste concentraties 
van de Duitse oorlogsindustrie, in het Ruhrgebied, in bezit te nemen. Codenaam van 
deze operatie: Market Garden. Een zeer gewaagd plan. Duizenden vliegtuigen en 
zweefvliegtuigen vertrekken in Engeland en droppen materiaal en 35.000 soldaten 

die de opdracht krijgen de belangrijkste rivierovergangen bij Grave, Nijmegen en 
Arnhem te veroveren en deze vast te houden gedurende enkele dagen in afwachting 
van de versterking van de grondtroepen. Vanuit België stoot op datzelfde moment 
een volledig legerkorps door over een provinciale weg. Twee andere legerkorpsen 
rukken mee op in de flank ter bescherming. Samen zullen ze de Rijn oversteken en 
doorstoten naar Duitsland. Dat was het plan. De brug over de Rijn in Arnhem was 
de laatste brug die de geallieerden moesten innemen. Helaas bleek deze brug ‘een 
brug te ver’. Waar liep het fout? U ontdekt het tijdens deze reis.
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 Cursussen: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 25 
maart en 1 april - Rik Tyrions / De 
Koude Oorlog - Keerbergen - woe. 
13, 20 en 27 maart en 3 april - Prof. 
Van den Wijngaert / Het Verdrag 
van Versailles - Schoten - di. 5 en 
19 feb. - Prof. Georgi Verbeeck
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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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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.



EDWARD EN DIMITRI DE MAESSCHALCK: ‘We nemen 
u graag mee naar deze parels net over de grens, 
waar u versteld zult staan van de rijkdom aan cul-
tuur, kunst en architectuur. U zult verliefd worden 
op dit trio, als u het al niet bent.’

DAG 1: Kortrijk - Roubaix - Rijsel M
Vanuit Kortrijk vertrekt u om 9.30 uur met de autocar 
naar Roubaix. U wandelt er even in het centrum. Na 
het middagmaal bezoekt u La Piscine - Musée d'Art et 
d'Industrie André Diligent. Niet alleen de interessante 
kunstcollectie uit de 19de en 20ste eeuw, maar ook 
(of misschien vooral) de bijzondere locatie maken dit 
museum meer dan de moeite waard. Het is onder-
gebracht in het voormalige openbare zwembad. De 
vroegere badruimtes, douches en kleedcabines doen 
nu dienst als podium voor de kunstobjecten. Daarna 
ontdekt u de recent gerestaureerde Villa Cavrois door 
de art-decoarchitect Robert Mallet-Stevens. Na het 
bezoek aan de Villa reist u door naar Rijsel voor een 
vrij avondmaal.

DAG 2: Rijsel - Villeneuve d’Ascq - Rijsel O-A
Na het ontbijt gaat u naar Villeneuve d’Ascq voor een 
bezoek aan het Lille Métropole Musée d'Art Moderne 
(LaM). Dat is het enige museum in Europa waar de 
voornaamste componenten van de kunst uit de 20ste 
en 21ste eeuw onder één dak te zien zijn: moderne 
kunst, hedendaagse kunst en art brut. De collectie 
omvat meesterwerken van Picasso, Modigliani, Miró, 
Braque, Léger en Calder en de grootste collectie art 
brut in Frankrijk. Na het vrije middagmaal brengt 
u een uitgebreid bezoek aan de collectie van het 
Museum voor Schone Kunsten in Rijsel. Daar vindt u 

een groot aantal schilderijen van Franse, Hollandse 
en Vlaamse schilders, zoals Rubens. ’s Avonds geniet 
u van een avondmaal in Rijsel.

DAG 3: Rijsel - Arras - Kortrijk O-M
Vandaag ontdekt u de collectie van het Museum voor 
Schone Kunsten in de abdij St.-Vaast met middeleeuw-
se beeldhouwwerken, porselein uit de 18de eeuw, 
landschapsschilderijen van de School van Arras … 
En een uniek exemplaar van de wandtapijten met 
verticale schering (arazzi), die Arras in de 15de eeuw 
haar naam en faam bezorgden. Arras maakte deel uit 
van het graafschap Vlaanderen en dat verleden is er 
nog voel- en zichtbaar. Tijdens een stadswandeling 
bezoekt u de kathedraal en bewondert u de Place des 
Héros. Op dat plein zijn er o.a. het stadhuis, prachtige 
historische huizen en de imposante belforttoren, die 
Unesco-werelderfgoed is en u een uniek uitzicht over 
de stad biedt. Daarna rijdt u terug naar Kortrijk, waar 
u rond 18.30 uur aankomt.

Met Edward & Dimitri De Maesschalck naar

ROUBAIX, RIJSEL & ARRAS
REISDATA

 →  do 28 november 2019 
 ←  za 30 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 625 
toeslag 1-persoonskamer: € 135
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Edward en Dimitri De Maes-
schalck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen 
viersterrenhotel Mercure Lille 
Centre Grand Place in Rijsel (of 
gelijkwaardig)

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit Kortrijk 
en niet vanuit de luchthaven van 
Zaventem

EDWARD DE MAESSCHALCK 
is doctor in de geschiedenis en spe-
cialiseerde zich in de late middeleeu-
wen. Hij werkte voor de openbare 
omroep, waar hij eerst historische 
programma’s maakte, daarna inter-
viewer werd voor Ten Huize Van en 
als adviseur mee aan de wieg stond 
van Canvas. Hij schreef talrijke histo-
rische werken.

DIMITRI DE MAESSCHALCK 
studeerde kunstwetenschappen aan 
de KU Leuven en de Freie Universität 
Berlin. Hij publiceerde in allerlei tijd-
schriften, geeft lezingen over kunst 
en schreef het boek Vlaanderen in 
de kunst. Hij is ook docent voor Da-
vidsfonds Academie.
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 Cursus: Oranje tegen Spanje 
- Kortrijk - vr. 8 en 15 feb., 1 en 
15 maart - Dr. Edward De Maes-
schalck
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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 Despriet

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
18/05  Brussel 17.15 u.
 Bastia 19.05 u.
25/05  Bastia 19.55 u.
 Brussel 21.40 u.

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.



PETER SCHMIDT: ‘Een reis langs Engelse kathedra-
len gaat om veel meer dan die kathedralen. Het is 
een bad in een totaalcultuur, boeiend als verleden, 
confronterend voor ons heden. En fascinerend mooi.’

DAG 1: Brussel - Winchester - Salisbury A
In een comfortabele autocar vertrekt u vanuit Za-
ventem om 5.30 uur en vanuit Gentbrugge om 6.00 
uur naar de oude koningsstad Winchester voor een 
eerste bezoek. De kathedraal is met bijna 170 m de 
langste gotische kathedraal van Engeland. Daarna 
reist u door naar Salisbury. Van de kathedraal wordt 
gezegd dat ze het meest stijlvaste, homogene bouw-
werk van de Engelse gotiek is. Ze werd in minder 
dan 40 jaar voltooid. Salisbury Cathedral bezit de 
oudste nog werkende middeleeuwse klok ter wereld 
(1386), maar is vooral belangrijk om haar collectie 
middeleeuwse manuscripten, waarvan het bekendste 
de Magna Carta is.

DAG 2: Stonehenge - Avebury - Coventry O-A
Vandaag staan de prehistorische monumenten Sto-
nehenge en Avebury op het programma. Stonehenge 
is zonder twijfel een van de bekendste monumenten 
van Europa. Avebury is minder bekend, maar zeker 
zo indrukwekkend. Ondanks jarenlange onderzoeken 
kan niemand met zekerheid zeggen waarvoor deze 
steencirkels werden gebruikt. Algemeen wordt aan-
genomen dat ze een astronomische, religieuze en/of 
rituele functie hadden. Sinds 1986 staan Stonehenge 
en Avebury op de Unesco-werelderfgoedlijst. 

DAG 3: Coventry - Ely - Cambridge O-A
U bezoekt de naoorlogse kathedraal van Coventry. 
Nadat het oude gebouw werd verwoest tijdens een 
Duits bombardement, werd er beslist om naast de ru-
ines een nieuwe kathedraal te bouwen. De kathedraal, 
gebouwd naar een ontwerp van Sir Basil Spence, is 
een ware schatkamer vol kunstwerken van naoorlogse 
kunstenaars. Daarna gaat u naar de kathedraal van 
Ely. Het ‘schip van de Fens’ rijst als een baken boven 
het landschap uit. De Mariakapel van Ely geldt als de 
grootste in haar soort in Engeland, maar dé trots van 
de kathedraal is de 52 m hoge Octagon Tower. Die 
werd gebouwd in de 14de eeuw en getuigt van een 
gedurfd staaltje van middeleeuwse timmermanskunst. 

DAG 4: Cambridge - Folkestone - Brussel O
Het King’s College in Cambridge werd in 1441 gesticht 
door Hendrik VI, die zelf de eerste steen van de kapel 
heeft gelegd. Door het onzekere politieke klimaat van 
die tijd duurde het bijna 100 jaar voor die klaar was. 
Ze geldt als een van de laatste meesterwerken van 
de laat-Engelse gotiek. De glasramen in de kapel zijn 
van Vlaamse oorsprong en boven het altaar prijkt 
De aanbidding van de koningen van Rubens. Voor 
de terugrit heeft u nog wat vrije tijd om Cambridge 
verder te verkennen. Aankomst in Gentbrugge rond 
21.00 uur en in Zaventem om 22.00 uur.

Met Peter Schmidt naar de

ZUID-ENGELSE 
KATHEDRALEN

REISDATA
 →  di 10 september 2019
 ←  vr 13 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.045
toeslag 1-persoonskamer: € 190
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Peter Schmidt

++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachtingen in halfpension 

(ontbijt en avondmaal) in com-
fortabele driesterrenhotels

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
(inclusief doortocht van de 
Kanaaltunnel) in comforta-
bele autocar (incl. fooi voor de 
chauffeur), vertrek vanuit de 
luchthaven van Zaventem en 
Gentbrugge

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

PETER SCHMIDT studeerde 
Bijbelwetenschappen in Rome en 
doctoreerde in de theologie aan de 
KU Leuven. Hij doceerde aan het 
Grootseminarie in Gent en aan de 
KU Leuven. Hij is verbonden met de 
Europese Vereniging voor Katholieke 
Theologen en is lid van de Europese 
Academie voor Wetenschappen en 
Kunsten in Wenen. Hij is gefascineerd 
door de Engelse kathedralen, die hij 
al vaak bezocht. ©
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MICHÈLE MELOTTE: ‘Geïnspireerd door het neo-
lithische landschap van de Salisbury Plain en de 
steencirkel van Avebury gaan we terug in de tijd 
‘voorbij het mysterie’ van Stonehenge. In Bath stap-
pen we in de literaire voetsporen van Jane Austen, 
kijken we binnen in een Georgian House en genie-
ten we van een kopje thee in de Pumproom bij de 
Roman Baths. Tussendoor snuiven we de Pride and 
Prejudice-sfeer op in Lacock en bewonderen we de 
fraaie Salisbury Cathedral.’

DAG 1: Brussel - Salisbury M-A
U vertrekt in een comfortabele autocar naar Calais 
(vanuit Zaventem rond 5.30 uur, vanuit Gentbrugge 
rond 6.30 uur), waar u via de Kanaaltunnel naar 
Salisbury rijdt. Daar brengt u een bezoek aan het 
pronkstuk van de stad: Salisbury Cathedral. Van 
die vroeggotische kathedraal wordt gezegd dat ze 
het meest stijlvaste, homogene bouwwerk van de 
Engelse gotiek is. U ziet er de indrukwekkende col-
lectie middeleeuwse manuscripten, met de bekende 
Magna Carta.

DAG 2: Lacock - Bath - Salisbury O-M
U maakt een ochtendwandeling in Lacock, een van 
de meest pittoreske, middeleeuwse dorpjes van Enge-
land. Daarna gaat u naar Bath. Toen geneeskundige 
baden bij de 18de-eeuwse Britse elite populair werden, 
ontstond een nieuwe stad in Georgiaanse stijl met 
brede straten en grote pleinen. De stad is ondertus-
sen in haar geheel erkend als Unesco-werelderfgoed 
en op iedere hoek, op elk plein komt een verhaal of 
een personage tot leven. Na een typische afternoon 
tea sluit u de dag af met een bezoek aan een typisch 
Georgiaanse stadswoning, die volledig ingericht is 
zoals in de jaren 1770, en het museum van de Ro-

meinse baden. Na een vrij avondmaal gaat u terug 
naar Salisbury voor de overnachting.

DAG 3: Avebury - West Kennet Long Barrow - 
Salisbury O
De steencirkel van Avebury is minder bekend dan 
die van Stonehenge, maar zeker zo indrukwekkend. 
Met een cirkelomtrek van 1.3 km is het de grootste 
steencirkel van Groot-Brittannië. Eeuwenlang was 
deze steencirkel de uitvalsbasis voor de rituele bij-
eenkomsten van een neolithische samenleving. Het 
feit dat in de middeleeuwen binnen deze steencirkel 
een dorp werd gebouwd is op zijn minst fascinerend 
te noemen. Onderweg naar West Kennet Long Barrow 
ziet u de mysterieuze Silbury Hill, een van de grootste 
door mensen gemaakte heuvels in Europa. Over de 
functie en betekenis tasten de specialisten nog in 
het duister. Met West Kennet Long Barrow betreedt 
u een van de grootste en meest toegankelijke neoli-
thische langbedgraven van Groot-Brittannië. Terug in 
Salisbury bewondert u in het Salisbury Museum de 
Wessex Gallery met de belangrijkste archeologische 
vondsten van de Salisbury vlakte en Stonehenge.

DAG 4: Stonehenge - Folkestone - Brussel O-M
U brengt een uitgebreid bezoek aan Stonehenge, 
het hoogtepunt van deze reis en ’s werelds bekend-
ste megalithische monument. Welke theorie u ook 
aanhangt over de functie van deze steencirkel, vast 
staat dat Stonehenge pal in de aslijn ligt van de plaats 
aan de hemel waar de zon opkomt bij de zomer-
zonnewende en die waar de zon ondergaat bij de 
winterzonnewende. Vóór het middagmaal bezoekt 
u nog kort Woodhenge en Durrington Walls. Daarna 
gaat u terug naar België, waar u rond 23.00 uur in 
Gentbrugge aankomt en rond 23.45 uur in Zaventem.

Met Michèle Melotte naar 

STONEHENGE & OMGEVING
REISDATA

 →  do 15 augustus 2019
 ←  zo 18 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.150
toeslag 1-persoonskamer: € 140 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 20, max. 35 deelnemers

Deze reis is een copro-
ductie van Davidsfonds 
Cultuurreizen en het 
Gallo-Romeins Museum 
in Tongeren

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Michèle Melotte

++  Introductiedag en bezoek aan 
de tentoonstelling Stone-
henge - Voorbij het mysterie in 
het Gallo-Romeins Museum in 
Tongeren, met broodjesmaaltijd, 
op zaterdag 30 maart 2019

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

hotel Milford Hall Salisbury*** 
(of gelijkwaardig)

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
(incl. doortocht van de Kanaal-
tunnel) in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem en Gentbrugge

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

MICHÈLE MELOTTE studeerde 
Romaanse filologie en Culturele Stu-
dies aan de KU Leuven. De passie 
voor reizen bracht haar naar China, 
waar ze Engelse taal en literatuur 
doceerde. Als gedreven anglofiel 
woonde en werkte ze 6 jaar in Londen 
en behaalde ze de prestigieuze Blue 
Badge Guide bij het Institute of Tourist 
Guiding. Nu is ze gids en reisleider, 
o.a. in het Gallo-Romeins Museum, 
waar de tentoonstelling Stonehenge 
- Voorbij het mysterie loopt.
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 Boek: Koning Artur in meer-
voud, door Jozef Janssens
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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 Palace 
- 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 Marl-
borough. De glooiende landschapstuin met grote me-
ren 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. 



MYRIAM VAN SYNGHEL: ‘Wales staat garant voor 
prachtige landschappen en nationale parken, ro-
mantische burchten en abdijruïnes. Tijdens deze 
reis verkennen we samen de hoofdstad Cardiff, mid-
deleeuwse marktstadjes, kathedralen … U krijgt 
een inkijk in de vele invloeden die de eigenheid 
van de Welshe cultuur bepalen, en ontmoet Welshe 
kunstenaars in woord en beeld.’

DAG 1: Brussel - Bristol - Caerleon - Caerphilly - 
Cardiff M-A
Na de ochtendvlucht naar Bristol verkent u Caerleon 
met de resten van de Romeinse garnizoensstad Isca. 
Dan gaat u naar Caerphilly, het grootste kasteel van 
Wales en door zijn aparte ligging een mooi voorbeeld 
van middeleeuwse verdedigingsarchitectuur. Daarna 
reist u verder naar Cardiff, de bruisende hoofdstad 
van Wales.

DAG 2: Cardiff O-A
U brengt de dag door in de Welshe hoofdstad. Na een 
wandeling in het recent heropgewaardeerde Cardiff 
Bay, in het verleden een van de grootste kolenhavens 
ter wereld, neemt u de boottaxi naar het hart van de 
stad waar u o.a. een bezoek brengt aan Cardiff Castle 
en het National Museum.

DAG 3: Swansea - Laugharne - Llanelli O-A
In het Waterfront Museum in Swansea maakt u ken-
nis met het industriële verleden van Wales. De stad 
is ook de geboorteplaats van dichter/schrijver Dylan 
Thomas in wiens voetspoor u stapt tijdens een stads-
wandeling en het bezoek aan Laugharne.

DAG 4: Tenby - St. David’s - Llanelli O-A
Op weg naar St. David’s bezoekt u Tenby, het vis-
sersdorpje met een 13de-eeuwse omwalling. U ver-
kent St. David’s, het kleinste stadje van het Verenigd 
Koninkrijk en opgedragen aan de patroonheilige 
van Wales. Daarna wandelt u door de ruïnes van het 
bisschoppelijk paleis en bezoekt de kathedraal. Via 
Pembrokeshire National Park gaat u terug naar Llanelli.

DAG 5: Carmarthenshire - Powis Castle - Llan-
dudno O-M-A
Langs adembenemende landschappen rijdt u van 
Carmarthenshire naar het noorden van Wales. U 
bezoekt Powis Castle. Dat is een van de mooiste 
woonverblijven van het land, gebouwd rond een 
13de-eeuws fort en een paradijs voor tuinliefhebbers. 

DAG 6: Bodnant Garden - Caernarfon - Llandudno O-A
In de voormiddag bezoekt u de Bodnant Garden. De 
schitterende ligging, de spectaculaire vormgeving en 
de rijke plantencollectie maken van Bodnant Garden 
een van de belangrijkste tuinen ter wereld. Daarna 
gaat u naar Caernarfon Castle, een kasteel dat deel 
uitmaakt van de ijzeren ring van kastelen die Edward 
I liet bouwen. Die forten hadden niet alleen militaire 
doeleinden, maar Caernarfon was bijvoorbeeld ook 
het koninklijk paleis en de geboorteplaats van de 
eerste ‘Engelse’ Prince of Wales. 

DAG 7: Conwy - Manchester - Brussel O
U wandelt in Conwy en bezoekt Conwy Castle. Na het 
vrije middagmaal gaat u naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

Met Myriam Van Synghel naar

WALES

REISDATA
 →  wo 10 juli 2019
 ←  di 16 juli 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.945
toeslag 1-persoonskamer: € 325
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Myriam Van Synghel

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal (halfpension) in 
kwaliteitsvolle hotels

++  2 middagmalen in lokale res-
taurants of pubs

++  Vluchten Brussel - Bristol en 
Manchester - Brussel met Brus-
sels Airlines, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
10/07  Brussel 09.15 u.
 Bristol 09.25 u.
16/07  Manchester 17.45 u.
 Brussel 20.00 u

MYRIAM VAN SINGHEL is 
germaniste en al van kleins af aan 
anglofiel door nauwe contacten in het 
Verenigd Koninkrijk. Het is een passie 
die uitgroeide tot reisleiding en een 
zeer grote interesse voor de geschiede-
nis, kunst en cultuur van het VK.
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 Boek: Koning Artur in meer-
voud, door Jozef Janssens



RIK TYRIONS: ‘We gaan op ontdekkingstocht door 
het verleden van enkele steden, die sinds de Duitse 
eenmaking grondig gerenoveerd zijn. In Rostock, 
Stralsund en Greifswald hangt nog die sfeer van 
de jaren 30, met de nette winkels en de vriende-
lijke winkeliers. Het geheimzinnige Peenemunde 
herinnert ons aan het oorlogsverleden, de sprook-
jeskastelen van Schwerin en Rheinsberg doen ons 
denken aan lange jurken en stijlvolle uniformen 
met meters goudgalon.’

DAG 1: Brussel - Hamburg - Rostock A
Rechtstreekse vlucht naar Hamburg en doorrit naar 
Rostock, in de DDR-tijd de belangrijke Oost-Duitse 
havenstad aan de Oostzee. U maakt een uitgebreide 
wandeling met stadsgids door de nog grotendeels 
omwalde Hanzestad. In Rostock ligt ook een van de 
oudste universiteiten van Noord-Europa. U bewondert 
verder de imposante Marienkirche en het Kulturhis-
torisches Museum met enkele prachtige retabels.

DAG 2: Schwerin - Rostock O
U rijdt naar Schwerin voor een bezoek aan het sprook-
jeskasteel van de groothertogen van Mecklenburg, 
idyllisch gelegen in een watertuin op een eilandje aan 
een meer. In het stadje zelf bezoekt u het Staatliches 
Museum met een schilderijencollectie die door de 
groothertogen zelf verzameld werd. De aandacht gaat 
vooral naar werken van Nederlandse en Vlaamse 
meesters. Terug in Rostock maakt u een boottocht 
naar Warnemünde, een typische Oostzeebadstad. U 
geniet van een vrije avond aan de kust of in Rostock.

DAG 3: Rostock - Stralsund O-A
U verlaat Rostock en rijdt richting Stralsund. Onder-
weg stopt u even in Zingst, een schiereiland in de 
Oostzee. Daarna reist u verder naar Stralsund, na 
Lübeck de belangrijkste Hanzestad aan de Oostzee 
en sinds 2002 Unesco-werelderfgoed. Eerst rijdt u 
over de Rügenbrücke voor een prachtig panorama 
op de stad en de Nikolaikirche. Daarna bezoekt u de 
volledig door water omsloten Altstadt, vol typische 
gotische, rode baksteengebouwen.

DAG 4: Greifswald - Peenemünde - Stralsund 
O-A
Vandaag verkent u Greifswald, de geboorteplaats 
van de romantische schilder Caspar David Friedrich. 
Een van zijn inspiratiebronnen, de kloosterruïne van 
Eldena, is een bezoek meer dan waard. Daarna rijdt u 
naar het eiland Usedom dat deels Duits, deels Pools 
is. In Peenemünde ontwikkelde Wernher von Braun 
de V2-raket. In het Historisch-Technisches Museum 
komt u meer te weten over de rol van dit schiereiland 
en de hele regio in WO II. U rijdt terug naar Stralsund 
voor het avondmaal.

DAG 5: Stralsund - Berlijn - Brussel O
Op weg naar Berlijn stopt u nog bij Schloss Rheins-
berg, waar Frederik de Grote het gelukkigste deel van 
zijn jeugd doorbracht. Daarna vliegt u van Berlijn 
terug naar Brussel.

Met Rik Tyrions naar enkele

NOORD-DUITSE  
HANZESTEDEN

REISDATA
 →  wo 4 september 2019
 ←  zo 8 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.390 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 140
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-, Duits- of 

Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 1 avondmaal per hotel in 
de hotels Radisson Blu**** in 
Rostock en Scheelehof**** in 
Stralsund (of gelijkwaardig)

++  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant 

++  Vluchten Brussel - Hamburg en 
Berlijn - Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
04/09  Brussel 09.15 u.
 Hamburg 10.30 u. 
08/09  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 Duitsland.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

72 RONDREIZEN

 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions
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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 o.a. op de redactie van 
de architectuurvakbladen A+ en de 
Architect. Aan de faculteiten archi-
tectuur van LUCA School of Arts in 
Brussel en Gent en aan de Technische 
Universiteit van Delft neemt ze de ate-
lierbegeleiding van studenten op zich. 
Daarnaast is ze zaakvoerster van de 
architectuurreisorganisatie Planopli.

 Cursus: Extreemrechts in Duitsland. Terug van nooit 
weggeweest? - Diksmuide - ma. 18, 25 maart en 1 april - Rik 
Tyrions
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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 - Kallstadt 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 - Kallstadt O-M-A
U rijdt naar 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 1-persoonskamer: € 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 in het Weinhaus-
Henninger hotel**** in Kall-
stadt (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.

 Cursus: Extreemrechts in 
Duitsland. Terug van nooit weg-
geweest? - Diksmuide - ma. 18, 
25 maart en 1 april - Rik Tyrions

 Boeken: Wegwijs in wijn, door 
Gido Van Imschoot; Bucketlist 
voor een wijnkenner, door Peter 
Doomen



ERIC VERCRUYSSE: ‘We bewonderen enkele ver-
borgen parels van het Habsburgse Rijk. 3 steden 
in nu 3 verschillende landen, allemaal met wortels 
in de voormalige Donaumonarchie. Elk met hun 
eigen geschiedenis, charme en typische beziens-
waardigheden, maar verbonden door het verleden 
en pas 100 jaar geleden, in 1918 na het einde van 
WO I, gescheiden.’

DAG 1: Brussel - Ljubljana - Graz M-A
Rechtstreekse vlucht naar Ljubljana. Doorreis naar 
Graz.

DAG 2: Graz O-M-A
Vandaag bezoekt u Graz, de grootste stad van de 
deelstaat Stiermarken. Ze herbergt de grootste nog 
bestaande middeleeuwse binnenstad van Europa 
en Schloss Eggenberg, beide Unesco-werelderfgoed.

DAG 3: Graz O-M-A
De tweede grootste stad van Oostenrijk heeft zoveel 
te bieden dat uw reisleider u opnieuw een hele dag 
mee op ontdekking neemt.

DAG 4: Graz - Maribor - Ljubljana O-M-A
Onderweg naar Ljubljana bezoekt u Maribor. De 2de 
stad van Slovenië is relatief klein maar heeft een rijk 
cultureel leven. 

DAG 5: Ljubljana O-M-A
U wandelt doorheen de oude stad met de kasteel-
heuvel, art-nouveauhuizen en de gebouwen van de 
hand van Jože Plečnik. Ljubljana, de hoofdstad van 
Slovenië, is een stad van cultuur en architectuur 
met tal van middeleeuwse en barokke gebouwen en 

elegante art-nouveaupaleizen, de ideale combinatie 
van de oude wereld en de moderne tijd. 

DAG 6: Ljubljana O-M-A
Ljubljana wordt ook wel eens het ‘kleine Praag’ ge-
noemd. U wandelt van het Prešerenplein langs het 
Driebruggenpunt, de prachtige promenade en de 
Ljubljanicarivier, door de oude stad met schilder-
achtige steegjes en langs de St.-Nikolaaskathedraal.

DAG 7:  Trieste - Ljubljana O-M-A
U gaat op daguitstap naar Trieste, het Italiaanse 
buitenbeentje aan de Adriatische zee en meer dan 
600 jaar Oostenrijks gebied. U wandelt er langs de 
Piazza dell’Unita en door de verrassende historische 
binnenstad. In de namiddag bezoekt u het kasteel van 
Miramare, gebouwd door de man van de Belgische 
prinses Charlotte, Maximiliaan.

DAG 8: Bled- Ljubljana O-M-A
Vandaag maakt u een daguitstap naar het meer van 
Bled, ontstaan na het smelten van de Bohinjgletsjer. 
Met een traditionele pletnaboot bezoekt u het eiland 
van St. Maria. U stopt ook aan het 16de-eeuwse kasteel 
van Bled, prachtig gelegen op een 130 m hoge rots 
aan de rand van het meer.

DAG 9: Ljubljana - Brussel O-M
U geniet van vrije tijd in Ljubljana voor de terugvlucht 
naar Brussel.

Met Eric Vercruysse naar

GRAZ, LJUBLJANA & TRIESTE

REISDATA
 →  ma 19 augustus 2019
 ←  di 27 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.145
toeslag 1-persoonskamer: € 270
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 
Eric Vercruysse 

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het Parkhotel**** in Graz 
en het kwaliteitsvolle Hotel 
Park*** in Ljubljana (of gelijk-
waardig)

++  9 middagmalen en 8 avond-
malen in de hotels of lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Ljubljana h/t 
met Adria Airways, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
19/08  Brussel 09.50 u.
 Ljubljana 11.25 u.
27/08  Ljubljana 17.10 u.
 Brussel 18.50 u.

ERIC VERCRUYSSE heeft meer 
dan 20 jaar ervaring als begeleider 
van studiereizen in Europa, Azië en 
Zuid-Amerika. Hij is germanist en 
zeer vertrouwd met de geschiedenis, 
cultuur en gebruiken van de ‘Duitse 
Landen’, zowel de huidige als de voor-
malige. Hij is een bevlogen verteller en 
weet zijn kennis op een toegankelijke 
manier over te brengen.
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HENDRIK VOS: ‘Dit wordt een tocht langs de 
Donau, die machtige rivier in het hart van het 
continent. Een ingewikkeld verleden vloeit er 
over in de complexe Europese politiek van 
vandaag. Met de fiets van Wenen over Bra-
tislava naar Boedapest nemen we tijd om 
van het landschap te genieten, de sfeer op 
te snuiven van dorpen en steden langs de 
stroom en stil te staan bij de uitdagingen 
waarvoor Europa staat.'

DAG 1: Brussel - Wenen M-A
Vlucht naar Wenen. Na het middagmaal met 
aansluitend een toelichting over het reispro-
gramma wordt uw fiets afgesteld en maakt u als 
smaakmaker een korte fietstocht door Wenen. 

DAG 2: Wenen - Bruck an der Leitha O-M-A
Deze tocht van +/- 53 km brengt u van het 
centrum van Wenen langs de Donau, door de 
buitenwijken van de stad en de wijngaarden 
van Neder-Oostenrijk, naar Bruck an der Leitha. 
In Göttlesbrunn bezoekt u een wijnmakerij.

DAG 3: Bruck an der Leitha - Carnuntum - 
Bratislava O-M-A
Vandaag fietst u +/- 48 km met als eindpunt 
Bratislava. Onderweg brengt u een uitgebreid 
bezoek aan het Archeologisch Park Carnuntum. 
De resten van de Romeinse garnizoensstad lig-
gen verspreid in het landschap. U fietst voorbij 
de Heidentor, ziet reconstructies en resten van 
opgravingen in het openluchtmuseum Petronell 
en de opgegraven artefacten in het museum 
Carnuntinum. ’s Avonds geeft reisleider Hen-
drik Vos een lezing.

DAG 4: Bratislava - Mosonmagyaróvár O-M-A
De Slovaakse hoofdstad Bratislava heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de Duitse, Oosten-
rijkse en Hongaarse geschiedenis, een verle-
den dat vandaag zeker aan bod komt. Na een 
verkenning van het historische stadscentrum 
gaat u samen met uw reisleider op zoek naar 
verhalen over en overblijfselen van het IJzeren 
Gordijn op de grens tussen Oostenrijk en het 
toenmalige communistische Tsjechoslovakije. 
Een 20-tal km ten zuiden van Bratislava bezoekt 
u het Danubiana Meulensteen Art Museum. 
Daarna fietst u de laatste etappe van de dag, 
die u naar het Hongaarse Mosonmagyaróvár, 
de ‘stad van 17 bruggen’ brengt.

DAG 5: Mosonmagyaróvár - Győr O-M-A
De fietstocht van +/- 41 km brengt u naar Győr. 
’s Avonds geeft Hendrik Vos opnieuw een le-
zing.

DAG 6: Győr - Komárno O-M-A
U maakt een wandeling door de historische bin-
nenstad van Győr, met een neobarok stadhuis, 
huizen in rococostijl en vele kerkjes. Voor u in 
Komárno aankomt, brengt u een bezoek aan 
Fort Monostor in Komárom.

DAG 7: Komárno - Esztergom O-M-A
U start de dag met een tocht langs de forten-
gordel rond Komárno, om daarna 55 km naar 
Esztergom en zijn prachtige basiliek te fietsen. ‘s 
Avonds geeft uw reisleider opnieuw een lezing.

DAG 8: Esztergom - Boedapest O-M-A
U hebt vandaag een lange maar mooie rit voor 
de boeg naar uw eindbestemming Boedapest 
(+/- 70 km). Op het Szentendre-eiland neemt 
u de verkeersvrije fietsweg naar hartje Boe-
dapest. Tijdens het laatste stuk van de tocht 
heeft u een mooi zicht over Pest, het oostelijke 
gedeelte van de stad.

DAG 9: Boedapest - Brussel O
U maakt een wandeling door Boedapest. Na het 
vrije middagmaal gaat u naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brussel.

Het fietsnetwerk langs de Donau is goed uitgewerkt, 
het terrein is vrij vlak en de tocht wordt in een rustig 
tempo uitgevoerd. Maar een goede basisconditie is 
een absolute vereiste. U fietst gemiddeld 40 à 50 
km per dag met een uitschieter van 70 km op de 
voorlaatste dag. Wij raden u dan ook aan om uw 
conditie geleidelijk aan op te bouwen in de maanden 
voor het vertrek. Na aankomst krijgt u ter plekke een 
huurfiets toegewezen. Als u dat wilt, kunt u kiezen 
voor een elektrische fiets, mits een supplement van 
€ 200. Gelieve uw keuze - elektrisch of niet - te melden 
bij uw boeking.

Tijdens deze tocht wordt u begeleid door Hendrik 
Vos en een lokale technisch (Vlaamse) begeleider 
met veel ervaring. Er wordt gezorgd voor bagage-
vervoer tussen de hotels op de route. Een kleine 
rugzak volstaat voor de dagtocht. Het dragen van 
een fietshelm is verplicht.

Met Hendrik Vos 

FIETSEN LANGS DE DONAU,  
VAN WENEN NAAR BOEDAPEST

© SHUTTERSTOCK
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REISDATA 
 →  za 24 augustus 2019
 ←  zo 1 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.995 
toeslag 1-persoonskamer: € 345 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Hendrik Vos 

++  Lokale Nederlands-, Engels- of 
anderstalige gidsen

++  Voorreisvergadering op zaterdag 29 
juni 2019

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

chauffeurs
++  Verblijf in comfortabele drie- en 

viersterrenhotels in kamer met 
ontbijt

++  8 avondmalen en 5 middagmalen in 
lokale restaurants of de hotels en 
3 middagmalen onder de vorm van 
een lunchpakket

++  Vluchten Brussel - Wenen met 
Austrian Airlines en Boedapest 
- Brussel met Brussels Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Fietsverhuur gedurende 8 dagen, 
inclusief technische bijstand

++  Transfers in comfortabele autocar 
en vervoer van uw bagage tijdens 
de fietstochten. De meeste bezoe-
ken doet u per fiets of te voet 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/08  Brussel 10.20 u.
 Wenen 12.05 u.
01/09  Boedapest 18.00 u.
 Brussel 20.00 u

HENDRIK VOS is hoogleraar Europese 
politiek aan de Universiteit van Gent. Hij 
is columnist bij De Standaard en geeft 
geregeld commentaar op recente ontwik-
kelingen in de Europese Unie.

© SHUTTERSTOCK
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 Cursus: Verkiezingen 2019 - Brussel 
- 15 feb., 1 en 8 maart - Prof. Hendrik 
Vos en Prof. Sinardet



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
Na de vlucht naar Vilnius verkent u 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 3 Broeders en 
de nieuwe Letse Nationale Bibliotheek. In de namid-
dag verkent u het moderne en kosmopolitische Riga.

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 beschouwd als de Estse intellectuele 
hoofdstad dankzij zijn vermaarde universiteit. U 
maakt een wandeling door de gezellige benedenstad 
en het park naar de heuvel met de dom en het oude 
observatorium. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, 
wacht u een mix van middeleeuwse rust en modern 
stadsleven. 

DAG 8: Tallinn O-A
In de benedenstad vindt u o.a. het stadhuis en de 
Puhavaimukerk. U bezoekt het Kadriorgpaleis, ge-
bouwd 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.

Met Bea Honoré naar

DE BALTISCHE LANDEN 

REISDATA
 →  wo 7 augustus 2019
 ←  do 15 augustus 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 2.095
toeslag 1-persoonskamer: € 480
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 viersterren-
hotels

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/08  Brussel 13.15 u.
 Vilnius 16.30 u.
15/08  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 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 10.15 u.
 Wenen 12.00 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.

 Boeken: Slingerbeweging, door 
György Konrád;  De troonpreten-
dent, door Rudi Hermans



80 RONDREIZEN

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.

 Cursussen: Poetinisme - Dendermonde - di.  5, 12, 19 en 
26 feb. - Prof. Katlijn Malfliet / De Koude Oorlog; Voltooid 
verleden tijd? - Keerbergen - woe. 13, 20, 27 maart en 3 
april - Prof. Mark Van den Wijngaert / Russische helden 
- Sint-Truiden - do. 21, 28 feb., 14 en 21 maart - Prof. Wim 
Coudenys / Dagvenement: Den beer heeft mij gezien (naar 
Tsjechov) - Mechelen - zat. 9 maart - Prof. Katlijn Malfliet



EMMANUEL WAEGEMANS: ‘We ondernemen een 
reis naar Rusland in een poging iets te begrijpen 
van dit onmetelijke land. De geschiedenis, cultuur, 
het alledaagse leven. Mijn anekdotes dragen bij tot 
een persoonlijke benadering van het grote land. En 
tot een positieve kijk.’

DAG 1: Brussel - Sint-Petersburg A
Na de vlucht naar Sint-Petersburg verkent u de stad 
langs de Zilveren Eeuwroute en de vele bruggen, de 
kathedraal van de O.-L.-V. van Kazan en de Nevski 
Prospekt.

DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A
U wandelt door de historische stadskern langs de 
St.-Isaakkathedraal en de Troitsakerk naar de St.-
Nicolaaskerk. Daarna bezoekt u de beroemde Hermi-
tage en maakt u een boottocht op de kanalen.

DAG 3: Sint-Petersburg - Petrozavodsk O-M-A
Om 9.50 uur gaat u aan boord van de Arktikatrein, 
die Moskou met Moermansk verbindt. U geniet van 
het middagmaal aan boord en om 16.40 uur komt u 
aan in Petrozavodsk, de hoofdstad van de Russische 
autonome deelrepubliek Karelië.

DAG 4: Kizji - Petrozavodsk O-M-A
Met een draagvleugelboot vaart u naar het eiland Kizji. 
U bezoekt er de Kathedraal van de Transfiguratie uit 
1714, volledig in hout gebouwd zonder spijkers en nu 
Unesco-werelderfgoed, en het openluchtmuseum. 

DAG 5: Petrozavodsk - Belomorsk O-M-A
Petrozavodsk was in de 18de eeuw bekend om zijn 
ijzersmelterij voor de kanonnen van de Baltische 

Vloot. In het nationaal museum komt u alles te weten 
over de regio Karelië en daarna, rond 17.15 uur, neemt 
u de Arktikatrein naar Belomorsk. Na het avondmaal 
aan boord komt u aan om 23.40 uur.

DAG 6: Belomorsk - Bolsjoj Solovetski Eiland O-M-A
U vaart naar het belangrijkste eiland van de So-
lovetski-archipel. U bezoekt het beroemde klooster-
complex dat ook dienst deed als strafkamp van de 
bolsjewieken na de Oktoberrevolutie. Daarna gaat 
u naar de Preobrazjenski-kathedraal.

DAG 7: Bolsjoj Solovetski - Kem O-M-A
U bezoekt een van de meest noordelijke botanische 
tuinen ter wereld waar monniken allerlei kruiden 
en exotische planten verbouw(d)en. Daarna gaat u 
naar het museum over de Goelag. U sluit de dag af 
met een boottocht van 2 uur die u naar Kem brengt.

DAG 8: Kem - Sint-Petersburg O-M-A 
Na een vroeg ontbijt neemt u om 6.50 uur opnieuw de 
Arktikatrein. U spoort 800 km door de regio Karelië 
met weidse landschappen en talrijke meren. Om 22.15 
uur komt u aan in Sint-Petersburg.

DAG 9: Vyborg - Kronstadt - Sint-Petersburg O-M-A
In Vyborg, de stad die afwisselend in handen was van 
Zweden, Finland en Rusland, bezoekt u het opval-
lende kasteel en het Park Monrepos. Daarna gaat u 
naar Kronstadt waar u de Marinekathedraal bezoekt.

DAG 10: Sint-Petersburg - Brussel O
Terugvlucht.

Met Emmanuel Waegemans naar 

SINT-PETERSBURG & 
HET NOORDEN VAN RUSLAND

REISDATA
 →  wo 7 augustus 2019
 ←  vr 16 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.340
toeslag 1-persoonskamer: € 460
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

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

Hotel Ambassador**** (eerste 
2 nachten) en Hotel Crowne 
Plaza Ligovski**** in Sint-
Petersburg, Hotel Piter Inn**** 
in Petrozavodsk en de 3 overige 
nachten in eenvoudige Rus-
sische hotels in Belomorsk 
(Gandvik), Solovki (Solovki) en 
Kem (Kemka) (of gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het 
avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 10 in de hotels 
of lokale restaurants, inclusief 
3 maaltijden aan boord van de 
Arktikatrein

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

++  Arktika treinreizen volgens 
programma

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/08  Brussel 09.00 u.
 Sint-Petersburg 12.55 u.
16/08  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 cul-
tuur van de 18de tot de 20ste eeuw 
en voor alles wat te maken heeft 
met Rusland en de Nederlanden, 
utopische literatuur en emigratie. 
Hij heeft een zwak voor het tijdperk 
van de verlichting met de sterke fi-
guren Peter en Catharina de Grote. 
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Met Olga Novitskaja of Wim Coudenys naar

MOSKOU & SINT-PETERSBURG
OLGA NOVITSKAJA: ‘Samen gaan we naar de 
2 belangrijkste Russische steden die de ge-
schiedenis van Rusland door de eeuwen heen 
bepalen. We bezoeken niet alleen musea, 
paleizen en kerken, maar proberen ook Rus-
land, dat zich qua mentaliteit 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.’

WIM COUDENYS: ‘Rusland heeft twee hoofd-
steden: het ‘oude’ Moskou en het ‘moderne’ 
Sint-Petersburg. Althans, zo was het in het 
verleden en in de hoofden van vele Russen. 
Vandaag is Moskou, het centrum van gezond 
conservatisme, een bloeiende wereldstad die 
kan wedijveren met wereldsteden zoals Parijs, 
Londen of New York. Sint-Petersburg, ooit de 
stad van intellectuelen en revolutionairen, 
lijkt nu op een kokette dame op leeftijd die 
aan haar gewoontes vasthoudt.’

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 stads-
rondrit. U bezoekt het huis van Maksim Gorki 
en de Tretjakovgalerij, het museum voor Rus-
sische 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 Gulagmuseum hoort u het 
verhaal van Stalins repressie.

DAG 4: Moskou - Sint-Petersburg O-M-A
U rijdt langs het Novodevitsjiklooster en wan-
delt even over het beroemde kerkhof, waar 
tal van vermaarde politici, musici, schrijvers 
en wetenschappers begraven liggen. Daarna 
bezoekt u de Basiliuskathedraal, de eerste 
Russische kerk. Rond 17.40 uur 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 Hermi-

tage, een van de beroemdste musea ter wereld, 
waar u een selectie uit de rijke collectie bewon-
dert. ’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 (Tsars-
koje Selo), het buitenverblijf van de tsaren, en 
bezichtigt het Catharinapaleis en de legenda-
rische amberkamer. Terug in Sint-Petersburg 
maakt u een boottocht op de kanalen. ’s Avonds 
geniet u van een balletvoorstelling 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 
Mikhailovskypaleis waar ook het Russisch 
Museum gevestigd is.

DAG 8: Sint-Petersburg - Brussel O
Voor de terugvlucht naar Brussel geniet u van 
wat vrije tijd om te wandelen op de beroemde 
Nevski Prospekt. Terugvlucht naar Brussel.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA (NOVITSK AJA)
 →  vr 24 mei 2019
 ←  vr 31 mei 2019

REISDATA (COUDENYS)
 →  vr 20 september 2019
 ←  vr 27 september 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 balletvoorstelling 

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

bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Olga Novitskaja of 
Wim Coudenys

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

Grand***** in Moskou en Hotel Ambassa-
dor**** (mei) of hotel Marriott Pushkin**** 
(sept) 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-Peters-
burg - Brussel met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comfor-
tabele autocar

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/05 en 20/09 
 Brussel 09.45 u.
 Moskou 14.15 u.
31/05 en 27/09 
 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.
Prof. dr. WIM COUDENYS is doctor in de ge-
schiedenis en hoogleraar Russische en Europese 
geschiedenis aan de KU Leuven. Hij publiceerde 
uitgebreid over Belgisch-Russische relaties, de 
Russische emigratie na 1917 en Russische ge-
schiedschrijving. Hij is een gewaardeerd reisleider 
en docent bij Davidsfonds Academie.
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EMMANUEL WAEGEMANS: ‘We ondernemen een reis 
naar Rusland in een poging iets te begrijpen van dit 
onmetelijke land. De geschiedenis, cultuur, het al-
ledaagse leven. De literatuur komt rijkelijk aan bod. 
Mijn anekdotes dragen bij tot een persoonlijke bena-
dering 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 
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 Karamazov werkte. U 
bezoekt er enkele kerken uit diverse periodes. On-
derweg naar Pskov stopt u nog in Pokrov met het 
16de-eeuws klooster en middeleeuwse vesting. 

DAG 4: Pskov - Petsjory - Pskov O-M-A
In Pskov, aan de grens met Estland, bezoekt u 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 Heuvels. 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 Drievuldigheidskerk 
naar de St.-Nikolaaskerk. Daarna gaat u naar de 
beroemde Hermitage en bezoekt ook  de Peter- en 
Paulvesting en -kathedraal.

DAG 8: Lomonosov - Sint-Petersburg O-M-A
Met de draagvleugelboot gaat u naar Peterhof, het 

‘Russische Versailles’, gebouwd door Peter de Grote. 
Ten slotte gaat u naar Lomonosov, tot 1948 bekend 
als Oranienbaum. U bezoekt er het Mensjikovpaleis, 
dat ontsnapte aan de vernielingen door de nazi’s, en 
het Chinese paleis.

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

DAG 10: Sint-Petersburg - Brussel O
U maakt u een boottocht op de kanalen van Sint-
Petersburg. Terugvlucht.

Met Emmanuel Waegemans naar 

SINT-PETERSBURG  
& DE ZILVEREN RING

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 Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

de kwaliteitsvolle hotels Park 
Inn Velikiy**** in Novgorod, 
Dvor Podznojeva**** in Pskov 
en Marriott Courtyard Push-
kin**** in Sint-Petersburg (of 
gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 10 in de hotels of 
lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Sint-Peters-
burg 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.)
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 litera-
tuur doceerde. Hij heeft vooral belang-
stelling voor de Russische cultuur van 
de 18de tot de 20ste eeuw en voor 
alles wat te maken heeft met Rusland 
en de Nederlanden, utopische litera-
tuur en emigratie. Hij heeft een zwak 
voor het tijdperk van de verlichting 
met de sterke figuren Peter en Ca-
tharina de Grote.
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JELICA NOVAKOVIĆ: ‘Servië staat nog niet echt 
bekend als vakantiebestemming. Nochtans heeft 
het land veel meer te bieden dan de 2 cultuursteden 
Belgrado en Novi Sad. Servië is een van de oudste 
wijnlanden in Europa: de wijnroute loopt langs het 
Romeinse en Byzantijnse erfgoed. Wij bezoeken 
samen de authentieke wijngaarden, oude kloosters, 
Romeinse opgravingen en middeleeuwse forten.’

DAG 1: Brussel - München - Belgrado M-A
Na de vlucht naar Belgrado bezoekt u het Nationaal 
Museum, het Belgradofort en Kalemegdanpark. 

DAG 2: Belgrado O-M-A
In de witte stad Beograd, een smeltkroes van Oosten-
rijks-Hongaarse, Osmaanse en Slavische invloeden, 
bezoekt u de St.-Savakathedraal, het Museum van 
Hedendaagse Kunst en Zemun, ooit een grensstadje 
van Oostenrijk met het Turkse rijk. 

DAG 3: Sremski Karlovci - Novi Sad O-M-A
Langs Fruska Gora en het klooster Krušedol gaat u 
naar Sremski Karlovci, ooit het culturele centrum van 
de Serven in het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Daarna 
reist u verder naar Novi Sad, de hoofdstad van de 
autonome regio Vojvodina, en ook wel het Servische 
Athene genoemd. 

DAG 4: Banostor - Sirmium - Smederevo - Vimi-
nacium O-M-A
U bezoekt het fort Petrovaradin en geniet van het 
middagmaal bij een wijnboer aan de Donau. Daarna 
bezichtigt u de Romeinse restanten van Sirmium in 
Sremska Mitrovica en het fort van Smederevo. U sluit 
de dag af in Viminacium, ooit een Romeinse garni-
zoensstad en nu een archeologische site van bijna 

420 ha groot. Na een Romeins avondmaal overnacht 
u op de site.

DAG 5: Viminacium - Golubac - Tekija - Kladovo O-M-A
U bezichtigt de opgravingen van Viminacium en wan-
delt langs het fort van Golubac. Na het middagmaal 
vaart u van Donji Milanovac naar Tekija.

DAG 6: Negotin - Gamzigrad - Zaječar O-M-A
U bezoekt de natuurmonumenten van Vratnjanske 
Kapije en het klooster Bukovo. Tijdens een wijnproe-
verij krijgt u meer uitleg over de bijzondere krajinawijn. 
Daarna bezoekt u Negotin en geniet u van een avond-
maal in de wijnkelders van Negotin.

DAG 7: Felix Romuliana - Resavska pećina - Ma-
nasija - Belgrado O-M-A
U bezichtigt de opgravingen in Felix Romuliana, een 
keizerlijke residentie met prachtige mozaïekvloeren 
en fresco’s. Na het middagmaal bezoekt u de grot 
Resavksa Pećina en het klooster Manasija. Tot slot 
keert u terug naar Belgrado.

DAG 8: Belgrado - München - Brussel O
Voor de terugvlucht naar Brussel maakt u - als u dat 
wilt - samen met de studenten Neerlandistiek van de 
Universiteit van Belgrado nog een wandeling. 

Met Jelica Novaković & Olga Novitskaja naar

SERVIË 

REISDATA
 →  ma 26 augustus 2019
 ←  ma 2 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.740
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 Jelica 
Novaković en Olga Novitskaja 

++  Overnachtingen in kwaliteits-
volle hotels en 1 overnachting 
op de archeologische site Vimi-
nacium in eenvoudige kamers 
met eigen sanitair

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar (incl. 
fooi voor de chauffeurs)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
26/08  Brussel 08.45 u.
 München 10.00 u.
26/08  München 10.50 u.
 Belgrado 12.20 u.
02/09  Belgrado 17.00 u.
 München 18.30 u.
02/09  München 19.20 u.
 Brussel 20.40 u.

JELICA NOVAKOVIĆ is hoogle-
raar Nederlands en oprichtster van de 
Vakgroep Neerlandistiek aan de Univer-
siteit van Belgrado. Ze is schrijfster en 
vertaalster van Nederlandstalige litera-
tuur en won de P.E.N.-prijs Vlaanderen 
en de Vertaalprijs van het Nederlands 
Vertalingenfonds. Als wetenschapster 
is ze vooral gefocust op de wederzijdse 
betrekkingen en beeldvorming tussen 
de Balkan en de Lage Landen.

OLGA NOVITSKAJA is doctor in 
de Oost-Europese Talen en Culturen en 
doceert Russisch aan de KU Leuven. 
Een deel van haar onderzoek gaat over 
interculturele communicatie, nationale 
communicatiestijlen en omgangscul-
tuur. In het kader van het Erasmuspro-
gramma doceert ze een module rond 

‘Interculturele communicatie’ aan de 
Universiteit van Belgrado. Zij leidt ook 
reizen naar Moskou en Sint-Petersburg.
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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.

 Cursus: Van dorp naar wereld-
rijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 
21 feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan 
Vaes



87RONDREIZEN

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.



ROGER DELBAERE: ‘Dit stamland van de Illyriërs 
profiteerde van de Griekse en Romeinse cultuur 
en pronkt nog altijd met de Byzantijnse kunst, ge-
volgd door de islamcultuur. Machtige burchten en 
bergachtige landschappen zullen met hun unieke 
panorama’s een verbluffende indruk nalaten. Dit 
land der ‘Skipetar’ wacht op uw ontdekkingsreis.'

DAG 1:  Brussel - Wenen - Tirana A
Na de vlucht naar Tirana via Wenen maakt u een 
verkennende stadsrit en wandelt u langs de Et’hem 
Beymoskee, de boulevards en de oevers van de Lana. 

DAG 2: Tirana - Elbasan - Pogradec O-M-A
In Elbasan, tot WO I een van de meest luxueuze en 
aangename Ottomaanse steden, bezichtigt u o.a. het 
oude kasteel, de basiliek en het oude stadsgedeelte. 
Daarna gaat u naar Selca e Poshtme waar u de in-
drukwekkende Illyrische necropool bezoekt.

DAG 3: Pogradec - Korça O-M-A
Tijdens de daguitstap naar Macedonië bezoekt u de 
oude stadskern van Ohrid, de Sofiakathedraal, de 
kerk van St. Johan in Kaneo en verschillende kloosters 
zoals dat van Sveti Naum. Na een boottochtje op het 
meer keert u terug naar Albanië.

DAG 4: Korça - Gjirokaster O-M-A
Het Museum voor Middeleeuwse Kunst toont een 
selectie iconen van o.m. Onufri en de broers Zografi. 
Daarna bezoekt u de tumulus van Kamenica en tijdens 
de rit naar Gjirokaster geniet u van spectaculaire 
uitzichten op het Grammosgebergte. 

DAG 5: Gjirokaster O-M-A
U bezoekt de zilverstad Gjirokaster, de geboorteplaats 

van Enver Hoxha. U bezoekt de historische oude stad 
met o.a. de typische gerestaureerde en beschermde 
huizen, het etnografisch museum en het kasteel.

DAG 6: Gjirokaster - Butrint - Sarandë O-M-A
Op weg naar de kust maakt u een wandeling door 
het karstlandschap rond de Blue Eye. In Butrint 
(Unesco-werelderfgoed) bezoekt u de goed bewaarde 
archeologische site.

DAG 7:  Sarandë - Apollonia - Berat O-M-A
U rijdt langs de Ionische kust naar Porto Palermo en 
bezichtigt de burcht van Ali Pasja. Daarna rijdt u over 
de 1.000 m hoge Llogarapas naar Apollonia, gesticht 
door Griekse kolonisten. U bezoekt er het museum. 

DAG 8: Berat O-M-A
In Berat geniet u van prachtige panorama’s en bezoekt 
u de kerk en het museum gewijd aan de 16de-eeuwse 
schilder Onufri. Tussen de fresco’s van de klooster-
kerk van Ardenica trouwde in 1451 Skanderbeg, de 
nationale held.

DAG 9: Berat - Tirana O-M-A
Via Durrës, het Romeinse Dyrrachium, rijdt u naar 
Kruja, de geboorteplaats van Skanderbeg. U bezoekt 
er de oude bazaar, het Skanderbegmuseum en het 
etnografisch museum.

DAG 10: Tirana - Wenen - Brussel O-M
In het Nationaal Historisch Museum krijgt u een 
synthese van Albanese geschiedenis: van de Illyriërs, 
de Grieken, de Romeinen, de christelijke Skanderbeg, 
de islamitische Turken en de Albanese taalminnaars 
tot Moeder Teresa. Terugvlucht.

Met Roger Delbaere naar

ALBANIË

REISDATA
 →  vr 25 oktober 2019
 ←  zo 3 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.645
toeslag 1-persoonskamer: € 150
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 

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal in comfortabele 
drie- en viersterrenhotels

++  9 middagmalen lokale restau-
rants of hotels

++  Vluchten Brussel - Tirana 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.)
25/10  Brussel 10.15 u.
 Wenen 12.00 u. 
25/10  Wenen 12.45 u. 
 Tirana 14.20 u.
03/11  Tirana 15.00 u.
 Wenen 16.40 u.
03/11  Wenen 18.00 u.
 Brussel 19.50 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 Gido Van Imschoot & Ronny Debaere naar

PIEMONTE
GIDO VAN IMSCHOOT & RONNY DEBAERE: ‘Elk sei-
zoen in Piemonte is mooi en aantrekkelijk, maar 
de herfst in de regio is gewoonweg fantastisch. 
De wijngaarden baden in nevel en najaarszon en 
overal worden we overweldigd door geuren van truf-
fel en gistende wijn. In dit smaakvolle jaargetijde 
combineren we heerlijke gastronomie en wijn met 
cultuur, natuur en geschiedenis.’

DAG 1: Brussel - Milaan - Desana - Pollenzo M-A
Na de vlucht naar Milaan gaat u naar de rijstboer-
derij Tenuta Castello in Desana. Op meer dan 250 
ha teelt men er al eeuwenlang rijst van topkwaliteit 
om de overheerlijke Italiaanse risotto te bereiden 
die u tijdens het middagmaal kunt proeven. Daarna 
gaat u naar Pollenzo nabij Bra, het centrum van de 
slowfoodcultuur. ’s Avonds geniet u van een proeverij 
en vertellen Gido Van Imschoot en Ronny Debaere u 
meer over de streek.

DAG 2: La Morra - Alba - Diano d’Alba - Pollenzo 
O-M-A
U maakt kennis met de regio Barolo, vol wijngaarden 
en de thuishaven van een van de beste rode wijnen 
van Italië. In La Morra krijgt u een rondleiding en 
proeverij in een lokale enotheek. Na het middagmaal 
gaat u naar de Romeinse stad Alba, bekend om haar 
witte truffels. U maakt een wandeling door de stad en 
bewondert onder andere de San Lorenzokathedraal. 
Tot slot bezoekt u het wijndomein Le Cecche bij Jan 
De Bruyne en zijn Italiaanse vrouw Paola, waar u 
geniet van hun fijne en subtiele wijnen.

DAG 3: Serralunga - Canale - Pollenzo O-M-A
In de voormiddag trekt u het bos in, in de sporen van 
een echte truffeljager en zijn hond. Met wat geluk 

vindt u uw eigen truffel voor bij het middagmaal. U 
bezoekt het wijndomein van de familie Palladino in 
Serralunga en geniet er van het middagmaal. Daarna 
maakt u een wandeling in Canale, in het hart van 
de Roerostreek. Daar bezoekt u een van de oudste 
vermoutproducenten.

DAG 4: Turijn - Pollenzo O-M-A
U brengt de dag door in Turijn, de eerste hoofdstad 
van het koninkrijk Italië met prachtige paleizen en 
kerken, imposante pleinen en overdekte galerijen. U 
bezichtigt het koninklijke Palazzo Reale in het hart 
van de stad en maakt een uitgebreide stadswandeling. 
U eindigt in stijl in Eataly, Italiës grootste voedsel- en 
wijnmarkt.

DAG 5: Barbaresco - Roero - Pollenzo O-M-A
’s Ochtends bezoekt u de kelders van de Banca del 
Vino op het terrein van uw hotel. Daarna gaat u naar 
de regio rond Barbaresco voor een overheerlijk mid-
dagmaal. In de namiddag ontmoet u de plaatselijke 

‘produttore di Barbaresco’ en geniet van een proeverij. 
Daarna brengt u een bezoek aan het wijnhuis Malvira 
in Roero. ’s Avonds geniet u van een gastronomisch 
avondmaal met bijpassende wijnen uit de streek.

DAG 6: Pollenzo - Canale - Milaan - Brussel O-M 
U gaat op verkenning in Pollenzo, en besteedt daarbij 
vooral aandacht aan de Universiteit van de Gastro-
nomie. Na het laatste middagmaal in Canale transfer 
naar Milaan voor de terugvlucht naar Brussel.

REISDATA
 →  di 5 november 2019
 ←  zo 10 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.755 
toeslag 1-persoonskamer: € 495 
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 Engels- of Franstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

hotel Albergo dell’Agenzia**** 
in Pollenzo (of gelijkwaardig)

++  6 middagmalen en 5 avond-
malen in het hotel of lokale 
restaurants (incl. wijnen)

++  Vluchten Brussel - Milaan 
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.)
05/11  Brussel 09.50 u.
 Milaan Linate 11.20 u.
10/11  Milaan Linate 18.45 u.
 Brussel 20.20 u.

GIDO VAN IMSCHOOT was 
verantwoordelijke Wijnen aan de 
Hotelschool Spermalie en voorzitter 
van de Vereniging Vlaamse Somme-
liers. Hij schrijft artikels over wijn en 
is ook de auteur van verschillende 
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 wijngaarden in Meursault en is 
een van de bevoorrechte kenners van 
bourgognewijnen. Hij is bestuurslid 
van de Vereniging Vlaamse Somme-
liers en doceert o.a. aan de wijnaca-
demie Panta Rhei in Roeselare.
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 Cursussen: Italië in de kijker - Wetteren - woe. 13, 20 en 
27 maart - Herman Cole / Religie van de Romeinen - Puurs 
- ma. 25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans Hauben 
/ Van dorp naar wereldrijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 
feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes



90 RONDREIZEN

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 toelichting 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.

 Cursussen: Italië in de kijker 
- Wetteren - woe. 13, 20 en 27 
maart - Herman Cole / Religie 
van de Romeinen - Puurs - ma. 
25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 
april - Prof. Hans Hauben / Van 
dorp naar wereldrijk - Bocholt - 
do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 14 en 
28 maart - Dr. Jan Vaes



CHRISTIAN LAES: ‘Tijdens deze reis passeren zowat 
alle tijdvakken de revue: de prehistorie, de Grieks-
Romeinse oudheid, de Byzantijnse en Latijnse mid-
deleeuwen, hoogtepunten van renaissance en barok, 
traditionele samenlevingsvormen die de tijd tot ver 
in de 20ste eeuw trotseerden … We bezoeken stadjes, 
kerken en kathedralen en bewonderen de landschap-
pen die het eiland rijk is. En we genieten van een 
uitstekende keuken en de Sardische gastvrijheid.’

DAG 1: Brussel - Zürich - Cagliari A
Na de vlucht naar Cagliari via Zürich verkent u de Sar-
dische hoofdstad. U wandelt er door de middeleeuwse 
straten in het ommuurde historische centrum Castello.

DAG 2: Cagliari - Nora - Cagliari O-A
In het archeologisch museum van de stad bewondert 
u de uitgebreide collectie met o.m. vondsten van 
de Nuragische beschaving. Daarna gaat u naar de 
archeologische site van Nora. De stad, gesticht in de 
8ste eeuw v. Chr. door de Feniciërs, werd later een 
belangrijke nederzetting voor de Romeinen. 

DAG 3: Tharros - Bosa - Alghero O-M-A
Vandaag gaat u naar het zuidelijkste puntje van het 
schiereiland di Sinis, waar u de Punisch-Romeinse 
stad Tharros terugvindt. Na de middag bezoekt u het 
vissersdorp Bosa, bekend om de pittoreske kleur-
rijke straatjes.

DAG 4: Nuraghe Santu Antine - Alghero O-A
In Alghero, de stad die in de 14de eeuw werd over-
genomen door Catalanen en het ‘kleine Barcelona’ 
genoemd, maakt u een stadswandeling. Daarna gaat 
u naar de Valle dei Nuraghi, die zijn naam te danken 
heeft aan de nuraghi ofwel torens uit de Sardijnse 

bronstijd. U bezichtigt een van de grootste, de Nu-
raghe van Santu Antine.

DAG 5: Sassari - Saccargia - Alghero O-A
In de voormiddag verkent u de charmante studenten-
stad Sassari met centraal de dom van Sint-Nicolaas. 
Na een middagmaal in de stad trekt u het binnenland 
in. Te midden van de weilanden vindt u de romaans-
Toscaanse basiliek van de Heilige Drievuldigheid 
van Saccargia. 

DAG 6: Porte Torres - Castelsardo - Santa Teresa 
Gallura O-M-A
In de havenstad Porte Torres maakt u een wandeling 
en bezoekt u de romaanse basiliek van San Gavino uit 
de 11de en 12de eeuw. Op weg naar het oosten stopt 
u nog in het middeleeuwse Castelsardo. 

DAG 7: Bonifacio - Porto Cervo - Santa Teresa 
Gallura O-A
Met de overzetboot vaart u naar Corsica en bezichtigt 
Bonifacio, hoog boven op een kalkrots. Vanuit de 
haven wandelt u naar het oude centrum met impo-
sante vestingmuren. Terug op Sardinië rijdt u langs 
de kusten en stopt nog in Porto Cervo.

DAG 8: La Maddalena - Olbia - Brussel O
Vandaag verkent u de La Maddalena-archipel. U 
start op het grootste eiland La Maddalena, waar u 
een ontspannen wandeling maakt langs de gezellige 
straatjes, pleinen en pastelkleurige huizen. Ook het 
eiland Caprera komt aan bod, waar de vrijheidsstrij-
der Guiseppe Garibaldi zijn laatste jaren doorbracht. 
’s Avonds vliegt u terug naar Brussel. 

Met Christian Laes naar

SARDINIË
REISDATA

 →  za 14 september 2019
 ←  za 21 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.660 
toeslag 1-persoonskamer: € 370
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Christian Laes

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

gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in kwaliteitsvolle viersterren-
hotels

++  2 middagmalen en 7 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

++  Vluchten Brussel - Cagliari via 
Zürich met Swiss airlines en 
Olbia - Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
14/09  Brussel 09.50 u.
 Zürich 11.10 u.
14/09  Zürich 13.00 u.
 Cagliari 14.35 u. 
21/09  Olbia 21.35 u.
 Brussel 23.40 u.

CHRISTIAN LAES  doceert ge-
schiedenis van de oudheid, Byzan-
tijnse geschiedenis en Latijn aan 
de Universiteit Antwerpen. Hij was 
gasthoogleraar aan verschillende 
universiteiten: Tampere, Rome en 
Fribourg. Hij is specialist in de mentali-
teitsgeschiedenis van de Romeinse en 
de late oudheid, en schreef daarover 
boeken en talloze artikels. Hij heeft 
een voorliefde voor reizen naar Italië 
en Griekenland en spreekt Italiaans. ©
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 Cursussen: Italië in de kijker 
- Wetteren - woe. 13, 20 en 27 
maart - Herman Cole / Religie 
van de Romeinen - Puurs - ma. 
25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 
april - Prof. Hans Hauben / Van 
dorp naar wereldrijk - Bocholt - 
do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 14 en 
28 maart - Dr. Jan Vaes



JOHN EVERAERT: ‘Kent u La Superba? Kom mee naar 
de handelsrepubliek Genua, stad van Columbus en 
van de admiraal-mecenas Andrea Doria. Achter de 
opgewaardeerde oude haven ligt de middeleeuwse 
wijk, een doolhof van nauwe caruggi en romaan-
se kerken. Hogerop de statige Strada Nuova, vol 
koopmanspaleizen met Vlaamse kunst. En langs 
de Ligurische kust klampen de ongerepte Cinque 
Terre zich vast aan de klippen.’

DAG 1: Brussel - Milaan - Genua M-A
Na de vlucht naar Milaan en de transfer per autocar 
stopt u onderweg even voor een overheerlijke Ita-
liaanse risotto bij de rijstboerderij Tenuta Castello 
in Desana. Daarna rijdt u door naar de havenstad 
Genua, de geboortestad van Christoffel Columbus. 
In het nieuwe Galata Museo del Mare komt u meer 
te weten over de belangrijke rol van de galeivaart.

DAG 2: Genua O-A
Tijdens een begeleide wandeling ontdekt u de indruk-
wekkende gebouwen van tijdens de Genuese Gouden 
Eeuw, zoals het Palazzo Ducale, Palazzo Lomellini en 
de paleizen van de Strada Nuova. De collecties van 
het Palazzo Rosso, het Palazzo Bianco en het Palazzo 
Tursi - samen op de Unesco-werelderfgoedlijst - pron-
ken met Vlaamse meesters als Rubens en Van Dyck. 
In de namiddag verkent u het 17de-eeuwse Palazzo 
Reale, gebouwd in opdracht van de Balbifamilie. 

DAG 3: de Cinque Terre - Genua O-A
Ten zuiden van Genua, aan een inham op de Ligu-
rische kust, liggen de Cinque Terre: een stukje ruwe 
kustlijn met 5 van de meest pittoreske dorpen van 
Italië. Met de Cinque Terre Expresstrein reist u naar 
de kleurrijke dorpjes op de kliffen voor een wandeling. 

Tot slot maakt u een kort boottochtje om te genieten 
van het prachtige zicht vanop de zee. 

DAG 4: Genua O-A
In de voormiddag verkent u de Carruggiwijk, het 
middeleeuwse Genua. U wandelt langs de kathedraal 
van San Lorenzo, de Chiesa di San Matteo, de oude 
stadspoort Porta Soprana en het geboortehuis van 
Columbus. In de namiddag brengt u een gegidst 
bezoek aan de renaissancistische Villa del Principe, 
de luxueuze residentie van de familie Doria Pamphilj. 
U bewondert er het indrukwekkende muurtapijt over 
de slag bij Lepanto.

DAG 5: Genua - Milaan - Brussel O-M
U geniet van een vrije voormiddag om een stadswan-
deling te maken in de oude haven of een bezoek te 
brengen aan het Acquario, het grootste overdekte 
aquarium in Europa. Rond de middag gaat u naar 
de buitenwijk Prà, de thuisbasis van enkele basili-
cumkwekers. Daar geniet u van een degustatie en 
middagmaal met echte pesto genovese. Daarna vliegt 
u terug vanuit Milaan.

Met John Everaert naar

GENUA & DE CINQUE TERRE

REISDATA
 →  wo 11 september 2019
 ←  zo 15 september 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 
John Everaert

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen Hotel 
Bristol Palace**** in Genua (of 
gelijkwaardig)

++  4 avondmalen en 2 middag-
malen in het hotel of lokale 
restaurants

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

++  Beperkte transfers ter plaatse 
in comfortabele autocar. 
Daarbuiten gebeuren de ver-
plaatsingen te voet en met het 
openbaar vervoer

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
11/09  Brussel 09.45 u.
 Milaan Malpensa 11.20 u.
15/09  Milaan Malpensa 18.50 u.
 Brussel 20.20 u.

JOHN EVERAERT is em. hoogle-
raar aan de UGent, waar hij koloniale 
en maritieme geschiedenis doceerde. 
Hij publiceerde over de handelsge-
schiedenis van de Vlaamse diaspora. 
Voor Davidsfonds Cultuurreizen stelde 
hij al meerdere (steden)reizen samen.
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 Cursussen: Italië in de kijker 
- Wetteren - woe. 13, 20 en 27 
maart - Herman Cole / Religie 
van de Romeinen - Puurs - ma. 
25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 
april - Prof. Hans Hauben / Van 
dorp naar wereldrijk - Bocholt - 
do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 14 en 
28 maart - Dr. Jan Vaes



93RONDREIZEN

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 … 

 Cursussen: Italië in de kijker - Wetteren - woe. 13, 20 en 
27 maart - Herman Cole / Religie van de Romeinen - Puurs 
- ma. 25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans Hauben 
/ Van dorp naar wereldrijk - Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 
feb., 14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes



CARLOS STEEL: ‘Calabrië heeft niet de culturele rijk-
dom van Rome of Toscane, maar wel een prachtig 
natuurgebied en blauwe kusten van de Ionische en 
Tyrreense zee. En op de randen van de bergmassie-
ven liggen charmante dorpen en steden. Als u dan 
toch voor cultuur gaat: in het museum van Reggio 
di Calabria staan 2 antieke Griekse bronzen beel-
den die zo adembenemend mooi zijn dat u alleen 
al daarom mee naar Calabrië moet.’

DAG 1: Brussel - Napels - Salerno - Paestum A
Na de vlucht naar Napels gaat u naar Paestum. On-
derweg bezoekt u de havenstad Salerno, in de vroege 
middeleeuwen een belangrijk cultureel centrum met 
een prestigieuze medische school. Het historisch 
centrum met de Normandisch-romaanse dom is een 
omweg waard.

DAG 2: Paestum - Padula - Altomonte O-A 
In de voormiddag gaat u naar de archeologische 
site van Paestum (Poseidonia) met 3 goed bewaarde 
Dorische tempels. Ook het museum heeft een rijke col-
lectie, met o.m. het beschilderde Graf van de Duiker. 
Na de middag reist u verder naar Calabrië. Onderweg 
bezoekt u het kartuizerklooster San Lorenzo in Pa-
dula. U rijdt ook langs het Pollinomassief en Morano 
Calabro voor u Altomonte bereikt.

DAG 3: Cosenza - Tropea O-M-A
Na een korte ochtendwandeling door Altomonte reist 
u verder naar Cosenza. U wandelt door een wirwar 
van straatjes met paleizen die nostalgisch het grote 
verleden van de stad oproepen. Aan de andere kant 
van de rivier breidt de moderne stad zich uit, verbon-
den met het historisch centrum door een brug van 
Calatrava. In de late namiddag gaat u naar Tropea, 

waar u de volgende 5 dagen verblijft.

DAG 4: Tropea - Pizzo - Tropea O-A
In de voormiddag verkent u het oude vissersdorp Tro-
pea, uitgegroeid tot een van de populairste badplaatsen 
aan de Tyrreense kust. Het oude stadscentrum ligt bo-
ven op een partij rotsen en biedt prachtige uitzichten tot 
aan de Stromboli. In de late namiddag bezoekt u Pizzo, 
een ander mooi gelegen vissersdorp in de omgeving. 

DAG 5: Gerace - Tropea O-M-A
U trekt naar de Ionische kust, het oude Griekse Lo-
cri in het oosten van Calabrië. Van daaruit gaat u 
opnieuw de bergen in naar Gerace. U bezoekt er de 
Città Alta met de Normandische kathedraal van Santa 
Maria Assunta en vele andere kerken en palazzi. U 
reist terug langs Mammola waar de Sentiero dei Greci 
begint door het grote natuurgebied Aspromonte. 

DAG 6: Lipari - Volcano -Stromboli - Tropea O-A
Tussen Calabrië en Sicilië liggen de Eolische eilanden, 
ontstaan door vulkanische uitbarstingen. Met de 
boot gaat u op verkenning naar 3 eilanden: Volcano, 
Lipari en Stromboli, nog altijd een actieve vulkaan.

DAG 7: Reggio di Calabria - Scilla - Tropea O-M-A
Na het ontbijt gaat u naar het uiterste puntje van de 
laars, Reggio di Calabria. In het archeologisch mu-
seum bewondert u de bronzen beelden van Griekse 
helden die na vele eeuwen door vissers in de zee 
nabij Riace teruggevonden werden. Op de terugweg 
stopt u kort in de kuststad Scilla.

DAG 8: Lamezia Terme - Rome - Brussel O
U geniet van vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel 
met overstap in Rome.

Met Carlos Steel & Anne Desplenter naar

CALABRIËREISDATA
 →  vr 6 september 2019
 ←  vr 13 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.595
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 
Carlos Steel en Anne Desplenter

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in kwaliteitsvolle viersterren-
hotels

++  3 middagmalen en 7 avond-
malen in de hotels of in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Napels met 
Brussels Airlines en Lamezia 
Terme - Brussel via Rome met 
Alitalia, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/09  Brussel 10.30 u.
 Napels 12.50 u.
13/09  Lamezia Terme 13.10 u.
 Rome 14.20 u.
13/09  Rome 15.15 u.
 Brussel 17.30 u.

CARLOS STEEL  doceerde an-
tieke en middeleeuwse filosofie aan 
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 
van de KU Leuven. Naast filosoof met 
een voorliefde voor Plato is hij ook 
vertrouwd met de cultuurgeschiedenis 
van Zuid-Italië en Sicilië.
ANNE DESPLENTER studeerde 
oude geschiedenis, archeologie en 
egyptologie aan de KU Leuven en 
gaf meer dan 30 jaar esthetica in het 
secundair onderwijs. Ze leidde al ver-
schillende reizen naar o.m. Egypte, 
Indië en Italië.
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 Cursussen: Italië in de kijker - 
Wetteren - woe. 13, 20 en 27 maart 
- Herman Cole / Religie van de Ro-
meinen - Puurs - ma. 25 feb., 11, 
18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans 
Hauben / Van dorp naar wereldrijk 
- Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 
14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes



INE ROOX: ‘Sicilië is de meest eigenzinnige regio 
van Italië. Tijdens de zoektocht naar de rijke Sici-
liaanse geschiedenis en cultuur geniet u van de 
uitdagende lokale keuken. Spannende locaties en 
bijzondere ontmoetingen - met een sterke nadruk 
op maffia en antimaffia - maken van uw reis door 
Sicilië een onvergetelijke ervaring. Ik ben daarbij 
erg graag uw gids en verhalenverteller!’

DAG 1: Brussel - Palermo M-A
U vliegt naar Palermo, de Siciliaanse hoofdstad die 
in het verleden berucht was door de georganiseerde 
misdaad, maar die nu hard terugvecht tegen de maffia 
Cosa nostra. U trekt er het historisch centrum in en 
bezoekt de kathedraal en de Cappella Palatina met 
mozaïeken, een juweeltje in het Palazzo dei Normanni. 
U geniet van een avondmaal en ontmoet daarna een 
vertegenwoordiger van Addiopizzo, een beweging 
die zich verzet tegen het betalen van smeergeld aan 
maffiosi.

DAG 2: Palermo O-M-A
U brengt een volledige dag door in Palermo. Daar 
bezoekt u de Catacombe dei cappuccini en de lokale 
markt Capo. Daarna maakt u een stadswandeling rond 
het thema ‘maffia en antimaffia’. In de late namiddag 
kijkt u bij het aperitief naar de film I Cento Passi. 

DAG 3: Monreale - Cinisi - Palermo O-M
In de voormiddag bezoekt u in Cinisi het Casa Me-
moria, het huis van de vermoorde antimaffia-activist 
en -journalist Peppino Impastato. Daarna bezichtigt 
u de kathedraal in Monreale, met unieke mozaïeken. 

DAG 4: Portella delle Ginestra - Corleone - Agri-
gento O-M-A
Vandaag gaat u naar San Giuseppe Jato en Portella 
della Ginestra, waar u meer verneemt over het anti-
maffiaverhaal. U bezoekt de wijngaarden van Libera 
Terra, voormalig maffialand, in Portella della Ginestra. 
In Corleone bezoekt u het Centro Internazionale di Do-
cumentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia.

DAG 5: Agrigento O-M-A
U bezoekt de archeologische site van de vallei van 
de tempels. In de namiddag trekt u naar Porto Empe-
docle, ook gekend als Vigata, de thuisstad van com-
missaris Salvo Montalbano. Hij is de legendarische 
detective uit de boeken van Italiës publiekslieveling 
Andrea Camilleri. In zijn boeken speelt de maffia, 
weliswaar op de achtergrond, altijd mee. U geniet 
van een strandwandeling naar het natuurfenomeen 
Scala dei Turchi.

DAG 6: Caltagirone - Agrigento O-M-A
U vertrekt op daguitstap naar Caltagirone. Al tijdens 
de Arabische overheersing werd hier keramiek ge-
maakt. Liefhebbers van een spectaculair panorama 
over de beroemde Siciliaanse keramiekstad kunnen 
de 142 treden tellende scalinata beklimmen.

DAG 7: Pietraperzia - Cefalù - Palermo O-M-A
U reist door naar Pietraperzia en geniet van een olijf-
olieproeverij in een unieke omgeving. De reis gaat 
verder via Cefalù, het middeleeuwse vissersstadje 
dat beroemd is om zijn ligging en om de romaanse 
kathedraal. Daarna rijdt u terug naar Palermo.

DAG 8: Palermo - Brussel O
Vroege ochtendvlucht terug naar Brussel.

Met Ine Roox naar

SICILIËREISDATA
 →  wo 11 september 2019
 ←  wo 18 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.270
toeslag 1-persoonskamer: € 455 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Ine Roox

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Het boek Italië. De schaduwkant 

van een zonovergoten land van 
Ine Roox (1 per kamer) 

++  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

++  7 middagmalen en 6 avond-
malen in lokale agriturismi, 
restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel - Palermo 
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.)
11/09  Brussel 06.20 u.
 Palermo 08.50 u.
18/09  Palermo 09.40 u.
 Brussel 12.10 u.

INE ROOX is sinds 2003 buiten-
landjournaliste bij de krant De Stan-
daard. Ze studeerde vertaalkunde en 
journalistiek in Antwerpen, en taal- en 
letterkunde in Padua, Noord-Italië. Als 
buitenlandreporter maakte ze verschil-
lende reportagereizen in Afrika, Amerika 
en het Midden-Oosten, maar alleen 
Italië heeft ze diep in het hart geslo-
ten. Ze beschouwt het schiereiland als 
haar emotionele vaderland. In 2014 ver-
scheen Italië. De schaduwkant van een 
zonovergoten land, een kroniek over 
Italië, zijn inwoners en zijn samenleving.
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 Cursussen: Italië in de kijker - 
Wetteren - woe. 13, 20 en 27 maart 
- Herman Cole / Religie van de Ro-
meinen - Puurs - ma. 25 feb., 11, 
18, 25 maart en 1 april - Prof. Hans 
Hauben / Van dorp naar wereldrijk 
- Bocholt - do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 
14 en 28 maart - Dr. Jan Vaes



GIL MICHAUX: ‘In Apulië, de hak van de Italiaanse 
laars, ontdekt u idyllische landschappen vol olijf-
bomen en wijngaarden, eeuwenoude dorpjes met 
een rijke geschiedenis en een onovertroffen keuken. 
Het is een regio waar de tradities en het erfgoed 
erg gewaardeerd worden.’

DAG 1: Brussel - Milaan - Brindisi - Lecce A
Vlucht naar Brindisi en transfer naar Lecce, waar-
schijnlijk een van de bekendste plaatsen in Apulië. U 
geniet er van een wandeling langs prachtige barokke 
gebouwen, paleizen en kerken.

DAG 2: Otranto - Gallipoli - Lecce O-A
In Otranto bezoekt u de kathedraal van Santa Maria 
Annunziata en bewondert de grote mozaïek en de 
indrukwekkende crypte, twee hoogtepunten van de 
dag. U sluit de dag af in Gallipoli, waar u kuiert door 
de smalle straatjes.

DAG 3: Galatina - Lecce O-A
U geniet van een stadswandeling in Lecce langs het 
plein van de dom, het Romeinse amfitheater en de 
Santa Croce. In de namiddag gaat u naar Galatina en 
bezoekt de unieke gotische kerk van Santa Catarina 
d’Alessandria met 15de-eeuwse fresco’s.

DAG 4: Ostuni - Alberobello - Monopoli O-M-A
Achter olijfgaarden ziet u de witte, over 3 heuvels 
verdeelde huizenzee van de Città Bianca, Ostuni. In 
de namiddag bezoekt u Alberobello, bekend als de 
hoofdstad van de trulli. Locorotondo is uw laatste 
stop, een pittoresk en charmant stadje.

DAG 5: Taranto - Monopoli O-A
In Taranto, in de klassieke wereld bekend als een 
machtige kolonie van Taras, geniet u van een ont-
spannende boottocht en ontdekt u de boeiende ge-
schiedenis van de oude stad. 

DAG 6: Matera - Monopoli O-A
U brengt de dag door in Matera en bezoekt de Sassi, 
prehistorische grotwoningen in de Gravine di Ma-
tera. Matera is trouwens de Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2019.

DAG 7: Brindisi - Monopoli O-A
Brindisi is de grootste haven aan de Adriatische zee 
en het eindpunt van de Via Appia, die sinds 191 v. 
Chr. Rome met de stad verbond. De Colonne Romane 
markeerden in de Romeinse tijd het einde van deze 
belangrijke weg. Een wandeling in het centro storico 
brengt u o.m. langs de 11de-eeuwse tempel van San 
Giovanni, gebouwd op de ruïnes van een Romeinse 
domus.

DAG 8: Bari - Trani - Monopoli O-A
In Bari bezoekt u de Basilica di San Nicola, met de 
stoffelijke resten van St.-Nicolaas, de beschermheilige 
van de stad. Daarna rijdt u door naar Trani waar u 
de kathedraal bezichtigt. U sluit de dag af in Castel 
del Monte, dat op een 540 m hoge heuvel uitsteekt 
boven de omringende vlakte. 

DAG 9: Brindisi - Malpensa - Brussel O
U geniet van vrije tijd tot de terugvlucht naar Brus-
sel via Milaan. 

Met Gil Michaux naar

APULIË

REISDATA
 →  ma 7 oktober 2019
 ←  di 15 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.995
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
++  Lokale Engelstalige gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal (halfpension) in 
hotel 8+**** in Lecce en Tenuta 
Monacelle**** in Monopoli (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

++  Vluchten Brussel - Brindisi h/t 
telkens via Milaan met Alitalia, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/10  Brussel 09.15 u.
 Milaan Malpensa 10.40 u.
07/10  Milaan Malpensa 12.40 u.
 Brindisi 14.15 u.
15/10  Brindisi 14.50 u.
 Milaan Malpensa 16.25 u.
15/10  Milaan Malpensa 17.55 u.
 Brussel 19.30 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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 Cursussen: Italië in de kijker 
- Wetteren - woe. 13, 20 en 27 
maart - Herman Cole / Religie 
van de Romeinen - Puurs - ma. 
25 feb., 11, 18, 25 maart en 1 
april - Prof. Hans Hauben / Van 
dorp naar wereldrijk - Bocholt - 
do. 10, 24 jan., 7, 21 feb., 14 en 
28 maart - Dr. Jan Vaes



JOHN EVERAERT: ‘Ooit gedacht dat de Malteser 
Hilfsdienst op de Duitse snelwegen een levend 
fossiel is van de roemruchte Orde van Malta? Dit 
barre rotseiland, temidden van de zonovergoten 
Middellandse Zee, bouwden de ridders uit tot een 
luxueuze vesting. Samen met het satellieteilandje 
Gozo met zijn megalieten biedt deze kleine archipel 
een openluchtmuseum waar voorgeschiedenis, 
renaissance-barok en moderniteit harmonisch sa-
menvloeien.’

DAG 1: Brussel - Valletta A
Rechtstreekse ochtendvlucht en transfer naar het 
hotel, dat aan de historische omwalling van de hoofd-
stad Valletta ligt. U verkent de stad, waar de Ridders 
van de Orde van Malta regeerden vanuit het Paleis van 
de Grootmeesters. Daar baden ze en organiseerden ze 
grootse processies vanuit de barokke co-kathedraal 
van St.-Jan (met unieke schilderijen van Caravaggio, 
die op zijn vlucht uit Italië hier verbleef). U bezoekt 
het paleis en de co-kathedraal en wandelt door de 
sfeervolle straten met een lokale gids.

DAG 2: Valletta O-M
Valletta verwelkomt u opnieuw met haar imposante 
omwallingen, bastions en het indrukwekkend Fort 
St.-Elmo, waar u meer te weten komt over het Beleg 
van Malta van 1565. Daarna maakt u een uitgebreide 
rondvaart in een luzzu, een typische Maltese boot, 
door de verschillende havens rond de stad. U stapt 
uit in de ‘3 Steden’. Senglea, Vittoriosa en Cospicua 
werden in de 17de eeuw door de Grootmeesters met 
versterkingen omwald en samengevoegd. Na een 

bezoek aan het Fort St.-Angelo met het Maritiem 
Museum en het Paleis van de Inquisiteur wandelt u 
nog even door de mooie Gardjola Tuinen. 

DAG 3: Gozo - Valletta O-M
Het eiland Gozo is een groenere en kleurrijkere va-
riant van Malta. U vaart er met de ferry naartoe en 
start in Xaghra in de Ggantijatempels, een van de 
belangrijkste prehistorische sites ter wereld. Dan gaat 
u verder naar de hoofdstad van het eiland, Victoria, 
voor o.a. de smalle straatjes, mooie gebouwen en 
statige citadel. Terug in Valletta heeft u opnieuw 
een vrije avond.

DAG 4: Mdina - Valletta O-A
De omwalde stad Mdina was vóór Valletta de hoofd-
stad van Malta. Vanop de muur heeft u een weids zicht 
over het eiland. U bezoekt er o.m. de kathedraal en 
het museum. In het nabijgelegen Rabat bekijkt u de 
restanten van een Romeinse villa. Terug in Valletta 
bezoekt u het Archeologisch Museum en eindigt u in 
het prachtige Casa Rocca Piccola, waar de adellijke 
familie de Piro woont. ’s Avonds volgt een galadiner 
in het Palazzo Parisio.

DAG 5: Valletta - Marsaxlokk - Brussel O-M
U bezoekt het presidentieel paleis en de prachtige 
tuinen. In Marsaxlokk geniet u aan de azuurblauwe 
vissershaven van een middagmaal in een visrestau-
rant. Terugvlucht naar Brussel.

Met John Everaert naar

MALTA 

REISDATA
 →  ma 28 oktober 2019
 ←  vr 1 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.960  
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 425
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
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 Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het kwaliteitsvolle Grand Hotel 
Excelsior***** in Valletta (of 
gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 2 avondma-
len (waarvan het galadiner) in 
lokale restaurants 

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/10  Brussel 09.05 u.
 Valletta 11.55 u.
01/11  Valletta 16.05 u.
 Brussel 19.00 u. 

JOHN EVERAERT is em. hoogle-
raar aan de UGent, waar hij koloniale 
en maritieme geschiedenis doceerde. 
Hij geeft lezingen over de Maltezer 
Ridderorde en leidde voor Davids-
fonds Cultuurreizen al ettelijke we-
reldreizen en cruises.
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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 2019
 ←  do 9 mei 2019

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 15.20 u.
 Brussel 17.25 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).

 Cursussen: Spanje in de kijker 
- Aarschot - vr. 1, 8 en 15 feb. 
- Prof. Eugeen Roegiest / Heden-
daagse kunst - De Pinte - di. 19, 
26 feb., 12 en 19 maart - Prof. 
Brigitte Dekeyzer / Kijken naar 
kunst - Mechelen - ma. 4, 18 en 
25 feb. - Eric Rinckhout 



ANDRÉ DE WINTER: ‘Deze reis puilt uit van wat de 
mens aan creativiteit heeft voortgebracht: prehis-
torische graftomben in Antequera en restanten van 
de langdurige romanisering. Volle aandacht gaat 
naar de Moorse beschaving in steden als Córdoba, 
Granada, Sevilla, naar betoverende tuinen en het 
paleis van Medina Al-Zahara, het Versailles van 
de kaliefen. De natuur is er mooi, de plaatselijke 
gerechten en wijnen sterk aan te bevelen, de fla-
menco melancholisch.’

DAG 1: Brussel - Málaga A
Rechtstreekse vlucht naar Málaga. Na een rit door 
het historisch centrum van de stad maakt u een korte 
wandeling naar de stadscitadel Alcazaba en bezoekt 
u het Museo Pablo Picasso. 

DAG 2: Málaga - Antequera - Granada O-A
U bezoekt Antequera met het oude stadscentrum en 
de dolmen van Menga en Viera. Daarna gaat u op 
verkenning doorheen Granada.

DAG 3: Granada O-A
De voormiddag staat in het teken van het wereldbe-
roemde Alhambra en het Generalife. In de namid-
dag bezoekt u de kathedraal met de Capilla Real, de 
Alcaiceríawijk en het Corral del Carbón. ’s Avonds 
wandelt u door de oude Moorse wijk Albaicín en 
geniet u van een avondmaal in een typisch restaurant.

DAG 4: Granada - Úbeda - Baeza O-A
U rijdt naar Úbeda en bezoekt met een lokale gids het 
historisch centrum met o.a. de kerk van El Salvador. 
Daarna gaat u naar Baeza en bezoekt de oude bin-
nenstad en de kathedraal.

DAG 5: Baeza - Córdoba O-A
In Córdoba bewondert u de judería (de joodse wijk en 
synagoge), het Moors-christelijke Alcázar en de tuinen, 
de boorden van de Guadalquivir en de Ajerquíawijk.

DAG 6: Córdoba - Carmona - Sevilla O-A
U bezoekt de wereldberoemde Mezquita en de archeo-
logische resten van het lustpaleis Medina Al-Zahara. 
Daarna gaat u naar Carmona voor een kort bezoek 
aan de karaktervolle, historische stad. Tot slot rijdt 
u verder naar Sevilla.

DAG 7: Sevilla O-M
U maakt een panoramische rondrit door Sevilla. In 
de namiddag verkent u te voet enkele merkwaardige 
plaatsen in de oude binnenstad. ’s Avonds woont u 
een flamencovoorstelling bij.

DAG 8: Sevilla O-A
Vandaag bezoekt u de kathedraal, het Alcázar, het 
Ayuntamiento, het Hospital de la Caridad, de Plaza 
de España, de Torre del Oro, de Maestranza en het 
Museo de Bellas Artes. U sluit de dag af in een uit-
stekend restaurant.

DAG 9: Sevilla - Ronda O-A
Langs de route van de Pueblos Blancos reist u naar 
het natuurpark van de Sierra de Grazalema. In de 
namiddag vertoeft u in Ronda en wandelt u doorheen 
de beide stadsdelen Ciudad en Mercadillo. 

DAG 10: Ronda - Málaga - Brussel O
Transfer naar Málaga en terugvlucht.

Met André De Winter naar

ANDALUSIË

REISDATA
 →  di 15 oktober 2019
 ←  do 24 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.750
toeslag 1-persoonskamer: € 690 
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
++  Lokale Nederlands- of Fransta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

avondmaal per hotel (in Sevilla 
ook nog een middagmaal) in 
kwaliteitsvolle viersterren-
hotels

++  2 avondmalen in uitstekende 
lokale restaurants

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
15/10  Brussel 13.25 u.
 Málaga 16.10 u.
24/10  Málaga 17.00 u.
 Brussel 19.45 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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 Cursussen: Spanje in de kijker 
- Aarschot - vr. 1, 8 en 15 feb. - 
Prof. Eugeen Roegiest / Oranje 
tegen Spanje - Kortrijk - vr. 8 en 
15 feb., 1 en 15 maart - Dr. Ed-
ward De Maesschalck / Tussen 
Córdoba en Granada - Roeselare 
- do. 14, 21, 28 maart en 4 april - 
Luk Corluy



CHRIS DE PAEPE: ‘Madrid werd pas in de 2de helft 
van de 16de eeuw de hoofdstad van het eenge-
maakte Spanje. Daarvoor waren plekken om en 
rond Madrid van groot belang. Op kop Toledo, de 
hoofdstad van het oude Visigotische rijk, maar 
ook Segovia, en dat zowel tijdens de Romeinse 
overheersing als de middeleeuwen. We bezoeken 
enkele schitterende paleizen, zoals het Escorial, 
en steden als Segovia en Ávila, de geboortestad 
van de mystieke schrijfster Teresa, en de oude 
universiteitszetel van Alcalá de Henares.’

DAG 1: Brussel - Madrid - Segovia A
Vlucht naar Madrid. Via de Sierra de Guadarrama rijdt 
u naar Pedraza voor een korte wandeling en een vrij 
middagmaal. Daarna bezoekt u het paleis - met een 
grote collectie wandtapijten - en de tuinen van La 
Granja de San Ildefonso, een van de vele koninklijke 
paleizen rond de Spaanse hoofdstad. U gaat ook al 
kort op verkenning in Segovia.

DAG 2: Segovia O-A
Met een stadsgids bezoekt u Segovia waar nog heel 
wat Romeinse en middeleeuwse overblijfselen te 
vinden zijn. U bewondert er het Alcázar, de gotische 
kathedraal, het klooster van El Parral, het kerkje 
van Vera Cruz en het imposante Romeinse aquaduct. 

DAG 3: Segovia - Coca - Olmeda - Ávila O-A
Op weg naar Ávila bezoekt u het kasteel van Coca, 
een mooi voorbeeld van de Spaanse mudéjarstijl. 
Via Olmedo en Arévalo rijdt u verder naar Ávila, de 
geboortestad van de heilige Theresia, waar u nog 
een wandeling maakt. 

DAG 4: Ávila O-A
Met een lokale gids bezoekt u de goed bewaarde 

stadswallen, de kathedraal en de basiliek van San 
Vicente, en wandelt verder langs adellijke stadspa-
leizen, kerken en kloosters. In de namiddag stapt u 
in de voetsporen van Teresa bij een bezoek aan de 
kerkjes van San José, Santa Teresa en het klooster 
van Encarnación, waar de mystieke schrijfster een 
groot deel van haar leven verbleef. 

DAG 5: Ávila - El Escorial - Toledo O-A
U rijdt zuidwaarts naar Toledo en brengt een bezoek 
aan het kloosterpaleis van San Lorenzo de El Escorial, 
ontworpen naar de politieke en religieuze ideeën van 
koning Filips II. U gaat kort op verkenning in Toledo, de 
voormalige hoofdstad van het Visigotische rijk en stille 
getuige van het ooit religieus tolerante schiereiland.

DAG 6: Toledo O-A
In Toledo bewondert u de fijne architectuur van het 
klooster van San Juan de los Reyes, de grootse ka-
thedraal, het kerkje van Cristo de la Luz en Santo 
Tomé en de synagoge Santa Maria la Blanca. In het 
museum van Santa Cruz komt u meer te weten over 
de stad en over een van haar illustere bewoners, de 
schilder El Greco.

DAG 7: Toledo - Aranjuez - Alcalá de Henares O-A
In Aranjuez bezoekt u het prachtige paleis en de 
bijbehorende tuinen. U rijdt verder naar Chinchón 
voor een korte wandeling en een vrij middagmaal. 
Daarna reist u verder naar Alcalá de Henares, de 
oude universiteitsstad. U geniet van een avondmaal 
en overnacht er in een parador.

DAG 8: Alcalá de Henares - Madrid - Brussel O
Als afsluiter bezoekt u Alcalá de Henares met een 
lokale gids én met Cervantes in gedachten. Terug-
vlucht van Madrid naar Brussel.

Met Chris De Paepe naar 

CASTILIË 

REISDATA
 →  wo 11 september 2019
 ←  wo 18 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.295  
toeslag 1-persoonskamer: € 435
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 Nederlands-, Frans- of 

Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 1 avondmaal per hotel in 
kwaliteitsvolle viersterrenho-
tels, waaronder de parador 
van Alcalá de Henares (of gelijk-
waardig)

++  3 avondmalen in lokale res-
taurants

++  Vluchten Brussel - Madrid 
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.)
11/09  Brussel 09.25 u.
 Madrid 11.50 u.
18/09  Madrid 17.30 u.
 Brussel 19.45 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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 Cursussen: Spanje in de kijker 
- Aarschot - vr. 1, 8 en 15 feb. - 
Prof. Eugeen Roegiest / Oranje 
tegen Spanje - Kortrijk - vr. 8 
en 15 feb., 1 en 15 maart - Dr. 
Edward De Maesschalck



Met Patricia Baetslé naar

LISSABON & DE ALENTEJO
PATRICIA BAETSLÉ: ‘Lissabon, vrouwelijke stad vol 
licht, pasteltinten en vergezichten, gebouwd op 
7 heuvels en gevleid langs de majestueuze Taag: 
het maritieme verleden, de aardbeving, azulejos, 
verguld houtsnijwerk en barokke pracht alom. Het 
bucolische Sintra en tot slot, rust in de zachtglooi-
ende, weidse Alentejo met kurkeiken, olijfbomen, 
marmergroeves, wijngaarden, witte dorpen, fiere 
burchten en een groots verleden.’

DAG 1: Brussel - Lissabon A
Rechtstreekse vlucht naar Lissabon. U rijdt onmid-
dellijk naar Belém, waar de monumenten getuigen 
van een groots maritiem verleden. U bezoekt het 
Mosteiro dos Jerónimos, waar Vasco da Gama, Luís 
de Camões en Emanuel I van Aviz begraven liggen. 
Ook de Torre de Belém en het Monument van de 
Ontdekkingen komen uitgebreid aan bod. 

DAG 2: Lissabon O-A
Vandaag wandelt u door Alfama, de oudste wijk 
van de stad waar Romeinse, Moorse en christelijke 
elementen elkaar afwisselen. Na het vrije middag-
maal verkent u de interessante Bairro Alto met de 
jezuïetenkerk São Roque, de Chiadowijk met de Ele-
vador de Santa Justa en de Baixa Pombalina, en het 
lagergelegen gedeelte van de stad met de Elevador 
da Glória. 

DAG 3: Sintra - Lissabon O
U bezoekt het eclectische Palácio Nacional da Pena 
en het middeleeuwse Palácio da Vila met de oudste 
Moorse tegels van het land. In de late namiddag 
maakt u een bergrit naar Cabo da Roca, het meest wes-
telijke punt van continentaal Europa, en keert u via 
de kust langs Cascais en Estoril terug naar Lissabon. 

DAG 4: Lissabon - Évora O-A
’s Ochtends bezoekt u het Museu Nacional do Azulejo, 
gehuisvest in een gerestaureerd 16de-eeuws claris-
senklooster. Via het Parque das Nações, de locatie 
van Expo 98, en de Vasco da Gamabrug rijdt u naar 
Évora. De ruïnes van de Romeinse tempel, de voor-
malige jezuïetenuniversiteit, de adellijke paleizen, 
kerken en het stadsmuseum herinneren u aan het 
koninklijke verleden en de banden met Vlaanderen. 

 DAG 5: Vila Viçosa - Estremoz - Évora O-M-A
Vandaag ontdekt u de schoonheid van de Alentejo: 
kurkeiken, olijfbomen, wijngaarden, marmergroeves, 
witte dorpen en trotse burchten sieren het landschap. 
U rijdt naar Estremoz en bezoekt er het kasteel, de 
middeleeuwse Torre de Menagem en het centrum. In 
Vila Viçosa bezoekt u de Paço Ducal, het majestueuze 
Paleis van de Bragança dynastie. U bezoekt ook een 
kurkverwerkingsbedrijf en een wijndomein. 

DAG 6: Évora - Lissabon - Brussel O-M
U zet de verkenning van Évora verder: het park met 
de overblijfselen van het Palácio van Dom Manuel, 
de recent gerestaureerde Igreja de São Francisco en 
het knekelhuis. De overdekte markt, de Igreja da 
Graça, de kathedraal en het voormalige bisschop-
pelijke paleis zijn vlakbij. Na het middagmaal rijdt 
u naar Lissabon voor de rechtstreekse terugvlucht.

REISDATA
 →  di 24 september 2019
 ←  zo 29 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.495
toeslag 1-persoonskamer: € 370 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Patricia Baetslé

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

plannetjes van Lissabon
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle viersterrenho-
tels in Lissabon en Évora

++  2 middagmalen en 4 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/09  Brussel 09.45 u.
 Lissabon 11.35 u.
29/09  Lissabon 19.45 u.
 Brussel 23.25 u. 

PATRICIA BAETSLÉ  trok in 
1989 na haar studies romaanse filo-
logie naar Lissabon om te studeren 
aan de Faculdade de Letras. Na een 
postgraduaat Europese Studies be-
sloot ze in Portugal te blijven. Nu is 
ze zelfstandige officiële gids voor het 
hele Portugese grondgebied en noemt 
ze zichzelf verslaafd aan Lissabon en 
haar adoptieland Portugal.
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WIM VANHOORNE: ‘Op de Balkan smeulen 
het Byzantijnse en het Osmaanse Rijk nog 
na. Keizers en sultans zorgden voor een 
spanningsveld tussen orthodoxie en islam. 
De Macedonische kwestie houdt Grieken, 
Albanezen en Slaven nog altijd aan de praat. 
Deze rustige reis door geografisch en antiek 
Macedonië laat hen allemaal aan het woord. 
En tussendoor ontdekt u verrassende cul-
tuurschatten en Grieks-Romeinse sites. Echt 
uniek is de tweedaagse in een Athosklooster!’

DAG 1: Brussel - Wenen - Skopje 
Avondvlucht.

DAG 2: Skopje O-M-A
Ondanks de kaalslag hebben de 5 eeuwen Os-
maanse Rijk hun sporen nagelaten in de stad. 
In de levendige Turkse buurt vindt u o.a. mos-
keeën, bad- en theehuizen. Via de 15de-eeuwse 
stenen brug over de Vardar gaat u naar het oude 
gedeelte van Skopje met Macedonia Square en 
de historische standbeelden. U bezoekt ook het 
archeologisch museum.

DAG 3: Matkakloof - Stobi - Demir Kapija O-M-A
U maakt een wandeling en/of een boottocht 
in de Matkakloof, waar u een van de kloosters 
bezoekt. Opgravingen brachten bijna heel het 
antieke en Byzantijnse Stobi, een belangrijke 
Romeinse bisschopsstad, aan de oppervlakte. 
U sluit de dag af in Demir Kapija waar u geniet 
van een wijnproeverij.

DAG 4: Treskavec - Varos - Prilep - Bitola O-M-A
U bezoekt het Treskaveckloostercomplex, dat 
tegen een granieten bergwand midden in de 
Pelagonische vlakte ligt. Op de terugweg naar 
Prilep stopt u bij het 13de-eeuwse klooster van 
Varos. Na het middagmaal maakt u een korte 
wandeling in Prilep, het kruispunt van de oude 
wegen Via Egnatia en Via Militaris. Dan gaat u 
verder naar Bitola.

DAG 5: Heraclea Lyncestis - Pella - Veria O-M-A
Na een bezoek aan het museum van Bitola rijdt 
u naar Heraclea Lyncestis, waar u het theater 
en de mozaïeken bezichtigt. Als het weer het 
toelaat, luncht u in Edessa aan de watervallen. 

Daarna gaat u naar Pella, de geboorteplaats van 
Alexander de Grote, waar u de archeologische 
site en de rijke collectie van het moderne mu-
seum bezichtigt.

DAG 6: Dion - Vergina - Veria O-M-A
Aan de voet van de berg Olympos ligt Dion, 
de heilige stad gewijd aan oppergod Zeus. U 
wandelt op de archeologische site en bezoekt 
het museum. In Vergina bewaart een tumulus 
in situ de ongeschonden graven van Filippus 
en een van zijn vrouwen. Die werden pas in 
1977 ontdekt. 

DAG 7: Veria - Thessaloniki O-M-A
In Veria verkondigde Paulus een nieuw geloof. 
U wandelt er in zijn voetsporen doorheen de 
joodse wijk en langs enkele orthodoxe kerken. 
Daarna gaat u naar Thessaloniki, de hoofdstad 
van de provincie Macedonië. Onderweg vertelt 
Wim hoe die Balkanstad gedurende de laatste 
eeuw een spectaculaire gedaanteverandering 
heeft ondergaan.

DAG 8: Thessaloniki O-M-A
U trekt te voet op verkenning tussen de vele By-
zantijnse en Ottomaanse monumenten. Naast 
de Demitriuskerk, de boog van Galerius en de 
Rotunda ziet u ook het Heptapyrgosbastion, het 
Aristotelesplein, de Witte Toren en prachtige 
fresco’s en iconen.

DAG 9: Thessaloniki - Ouranoupolis O-M-A
U bezoekt de topattractie van de stad: het rijke 

archeologisch museum met de goudschatten uit 
o.m. Sindos en de vaas van Derveni. Onderweg 
naar Ouranoupolis stopt u even in Arnea. 

DAG 10: Mount Athos - Ouranoupolis O-M-A
De berg Athos is een autonome monnikenre-
publiek. Alleen de mannen kunnen naar het 
Pantokratorklooster (of een ander klooster) 
varen. Als pelgrim wordt er van u verwacht 
dat u op een respectvolle manier meedoet aan 
de godsdienstoefeningen en een etmaal lang 
het monnikenbestaan mee ervaart. Voor de 
vrouwen is er een alternatief programma: u 
maakt een cruise langs de westkant van het 
schiereiland en bezoekt de ruïnes van het Zy-
gouklooster.

DAG 11: Mount Athos - Ouranoupolis O-M-A
Terwijl de mannen nog in het klooster ver-
blijven, genieten de vrouwen van een vrije 
ochtend.
Beide groepen vinden elkaar terug bij het mid-
dagmaal in Ouranoupolis. Daarna maakt u 
een boottocht naar de Ammouliani-eilandjes.

DAG 12: Ouranoupolis - Thessaloniki - 
Wenen - Brussel O-M
Terugvlucht via Wenen naar Brussel.

Met Wim Vanhoorne naar

MACEDONIË & NOORD-GRIEKENLAND

GRIEKENLAND

Demir Kapija

Egeïsche Zee

Ouranoupolis

Veria

Stobi

Thessaloniki

Mount Athos 

MACEDONIË

Dion

Vergina

Prilep

Treskavec

Heraclea Lyncestis 

Pella

Skopje
BULGARIJE

ALBANIË

Arnea

200 km

102 RONDREIZEN



REISDATA
 →  do 29 augustus 2019
 ←  ma 9 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.665
toeslag 1-persoonskamer: € 235
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Wim 
Vanhoorne

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engels- of anderstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in kwa-

liteitsvolle vier- en vijfsterrenhotels, 
op Mount Athos slapen de mannen 
in de eenvoudige kamers van het 
klooster.

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

++  Vluchten Brussel - Skopje en Thes-
saloniki - Brussel telkens via Wenen 
met Austrian Airlines, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
29/08  Brussel 20.00 u.
 Wenen 21.45 u.
29/08  Wenen 22.30 u.
 Skopje 23.55 u.
09/09  Thessaloniki 16.00 u.
 Wenen 16.55 u.
09/09  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.

© SHUTTERSTOCK
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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 
opsnuiven 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 handelshaven en bezoekt 
het Minoïsch paleis in Malia. 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 Lassithihoogvlakte 
met de kenmerkende windmolens. In de kloosters van 
Vidanis en Kera Kardiotissas maakt u kennis met de 
iconografie en de orthodoxe kerk. Ten slotte bezoekt u 
het vernieuwde archeologisch museum in Heraklion.

DAG 4: Knossos - Heraklion O-M-A
U gaat op zoek naar de Minotaurus in het Minoïsch 
paleis in Knossos. Daarna gaat u naar Myrtia, waar u 
het museum van de bekende Kretenzische schrijver 
Kazantzakis bezoekt. Tot slot ontdekt u de pottenbak-
kers 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. 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. Vrijheidsstrijders blie-
zen zich hier in 1866 op om niet in handen van de 
Ottomanen te vallen. 

DAG 7: Maleme - Chania O-M-A
In het westen van het eiland herinnert het indrukwek-
kende 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 kloosters 
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, de 
belangrijkste Kretenzische staatsman. 

DAG 9: Alikambos - Chania O-M-A
U bezoekt het historisch en folkloristisch museum 
van Gavalochori en de Agia Panagia in Alikambos. 

DAG 10: Chora Sfakion - Rethymnon O-M-A
Deze dag staat in het teken van de legendarische 
streek Chora Sfakion. U maakt een wandeling door 
de Imbroskloof en reist verder naar Frangokastello.

DAG 11: Rethymnon O-M-A
Vandaag bezichtigt u het Venetiaans Rethymnon met 
het fort en de moskee.

DAG 12: Rethymnon - Heraklion - Brussel O
U gaat naar Heraklion voor de terugvlucht naar Brussel.

Met Marc George naar

KRETA
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 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Marc George

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal (incl. verblijfstak-
sen) in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels in Heraklion, Agios 
Nikolaos, Chania en Rethymnon 

++  10 middagmalen in typische 
tavernes

++  Vluchten Brussel - Heraklion h/t 
met TUIfly, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/05 Brussel 06.05 u.
 Heraklion 11.00 u.
19/05 Heraklion 19.05 u.
 Brussel 22.15 u.

MARC GEORGE is licentiaat klas-
sieke filologie en gaf 40 jaar les aan 
het St.-Lodewijkscollege in Brugge. Hij 
organiseerde talloze reizen voor leer-
lingen en volwassenen naar Grieken-
land. 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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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 
feb. en 11 maart - Dr. Anton J.L. 
Van Hooff - Zilver voor Athene 
- Waregem - ma. 11 en 25 maart 
- Prof. Roald Docter

 Boeken: De val van de goden, 
door Michael De Cock; De lange 
oren van Midas, door Gerrit Komrij



GERARD BODIFÉE & PIETER THYSSEN: ‘Geen plek op 
aarde is beter geschikt om u af te vragen hoe deze 
wereld in elkaar zit dan Griekenland, want hier is 
de wetenschap ontstaan die de wonderlijke struc-
tuur van het heelal aan het licht bracht. Bovendien 
schijnt op Kreta (meestal) de zon en staat er altijd 
een frisse ouzo klaar.'

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

DAG 2 T.E.M. DAG 7: Kalamaki O
U verblijft in het dorpje Kalamaki aan de nog onge-
repte zuidkust van Kreta, ver van het toeristische 
noorden. De Messaravallei is het vruchtbaarste land-
bouwgebied van Kreta, als een land van melk en 
honing ingesloten door de bergketens Dikta, Ida en 
Asterousia. Het is in deze baai dat volgens de Griekse 
legenden Zeus - als stier vermomd - Europa aan land 
bracht en de Europese beschaving werkelijk begon.

DAG 8: Heraklion - Brussel O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

ASPECTEN VAN DE MODERNE FYSICA
Het beeld dat de moderne fysica zich van de wereld vormt, 
wijkt grondig af van hoe we de werkelijkheid in het dagelijkse 
leven ervaren. Ruimte en tijd gedragen zich als een elasti-
sche substantie die kan trillen als een gong, een elektron 
bevindt zich tegelijk op 2 verschillende plaatsen, en zolang 
niemand kijkt is een kat in een doos zowel dood als levend. 
De bizarre werkelijkheid die schuilgaat achter de vertrouwde 
verschijnselen wordt beschreven door de relativiteitstheorie 
en de kwantummechanica. Hadden beide theorieën hun 
degelijkheid niet overtuigend bewezen in experimenten 
en praktische toepassingen, dan zou niemand ze geloven. 
Maar wie er kennis van neemt, ontdekt binnen deze myste-
rieuze werkelijkheid een rationele orde van overweldigende 

schoonheid. Gerard Bodifée en Pieter Thyssen zullen u door 
het vreemde landschap loodsen van de moderne fysica, en 
dat in algemeen begrijpelijke taal en met een aanstekelijk 
enthousiasme.

UW VERBLIJF
U verblijft in het kleinschalige en zeer aangename hotel 
Philharmonie, op 250 m van het strand, en geniet van de 
bekende Kretenzische gastvrijheid van de familie Vangelis. 
Denk aan charmante kamers, verdeeld over hoofd- en bij-
gebouwen, met balkon of patio, badkamer met douche en 
toilet, airco en koelkast. Er is een mooie tuin met bar, terras 
en zwembad. Het ontbijt wordt geserveerd in het restaurant 
of op de overdekte patio. U geniet er van de bekende Kre-
tenzische gastvrijheid van de familie Vangelis die speciaal 
voor deze filosofiereizen een prachtige seminarieruimte 
heeft bijgebouwd.

Tijdens de reis is enkel het ontbijt inbegrepen, zodat u in alle 
vrijheid kunt genieten van de kleine typisch Griekse taverna’s, 
waar u samen verder kunt filosoferen. De gastheer tovert ook 
af en toe een Grieks culinair hoogstandje tevoorschijn uit de 
stenen oven in de tuin. 

Dit is geen rondreis, maar ter plaatse zijn er wel minibusjes 
met chauffeur voor de transfers en de uitstappen. Zo kunt u 
het eiland in alle vrijheid verkennen.

Met Gerard Bodifée & Pieter Thyssen op filosofiereis naar 

KRETA
REISDATA

 →  zo 26 mei 2019
 ←  zo 2 juni 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 2.280
toeslag 1-persoonskamer: € 305
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Nederlandstalige reisleiding, 

dagelijkse lezingen en filosofi-
sche benadering van de diverse 
thema’s door Gerard Bodifée en 
Pieter Thyssen

++  Voorreisvergadering en syl-
labus

++  Overnachtingen met ontbijt in 
het aangename en kwaliteits-
volle hotel Philharmonie

++  Vluchten Brussel - Heraklion h/t 
met TUIfly, de luchthaventak-
sen en de CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in minibusjes

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
26/05  Brussel 13.40 u.
 Heraklion 18.35 u.
02/06  Heraklion 19.05 u.
 Brussel 22.15 u.

GERARD BODIFÉE & PIETER 
THYSSEN  delen dezelfde achter-
grond. Opgeleid als doctors in we-
tenschappen deed Gerard onder-
zoek naar het ontstaan van sterren, 
en bestudeerde Pieter de tabel van 
Mendelejev. Nu verkennen ze samen 
het grensvlak tussen wetenschap en 
filosofie. Gerard gelooft in de vrije 
wil, en vindt tijdreizen en parallelle 
universa maar fictie. Pieter denkt er 
net het omgekeerde over. Aan ge-
spreksstof dus geen gebrek bij deze 
2 tegenpolen die wetenschapscom-
municatie hoog in het vaandel dragen. 
Gelukkig vinden ze elkaar wel in de 
vriendschap en bij een glas Mythos.
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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 
feb. en 11 maart - Dr. Anton J.L. 
Van Hooff - Zilver voor Athene 
- Waregem - ma. 11 en 25 maart 
- Prof. Roald Docter

 Boeken: De val van de goden, 
door Michael De Cock; De lange 
oren van Midas, door Gerrit Komrij



GERARD BODIFÉE: ‘Op Paros kan het wel eens flink 
waaien, en dat is precies wat we nodig hebben om 
het hoofd koel te houden. Want wetenschap en 
filosofie kneden de hersenen, en bovendien schijnt 
de zon boven het nadenkende hoofd. Een ideale 
combinatie van denken en genieten.’

DAG 1: Brussel - Heraklion
Vlucht naar Heraklion en transfer naar uw hotel. 
U geniet van vrije tijd of bezoekt het vernieuwde 
archeologisch museum met o.m. de vondsten uit 
het paleis van Knossos. 

DAG 2: Heraklion - Paros O
Om 7.50 uur neemt u de ferry naar Paros waar u aan-
komt om 12.30 uur. In het hotel krijgt u een inleiding 
op de seminaries van deze week.

DAG 3 T.E.M. DAG 6: Paros O
Iedere voormiddag gaat u dieper in op het thema 
van de reis. In de namiddag staat er telkens een uit-
stap op het programma en verkent u het eiland en 
buureiland Antiparos. 

DAG 7: Paros - Heraklion O
Om 15.00 uur keert u met de ferry terug naar Hera-
klion waar u aankomt om 19.30 uur. U overnacht in 
Heraklion.

DAG 8: Heraklion -Brussel O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

WA AROVER GA AT DEZE REIS?
Trillingen van ruimte en tijd
Hoe zwaartekrachtgolven het heelal doen beven
Zwaartekracht is de zwakste en op kosmische schaal de 
meest dominante kracht die het heelal beheerst. Dat is 
maar een van de paradoxen van deze even vertrouwde als 
mysterieuze kracht. Volgens de algemene relativiteitstheorie 
van Einstein is zwaartekracht een vervorming van de ruimte 
en de tijd. Uit dat inzicht kon Einstein afleiden dat ruimte 
en tijd kunnen trillen als een gong. En die trillingen planten 
zich als een golf voort door het heelal.
In Griekenland, waar 25 eeuwen geleden wetenschap en 
filosofie ontstonden, laat u zich een week lang meeslepen 
door Gerard Bodifée in de fascinerende wereld van de mo-
derne kosmologie. Op het idyllische eiland Paros bestudeert 
u het merkwaardige verschijnsel van de zwaartekrachtgolven. 
Daartoe geeft uw reisleider eerst een korte inleiding tot de 
relativiteitstheorie, zodat die voor iedereen begrijpelijk wordt. 
Dan blijkt ook wat zwaartekrachtgolven zijn en hoe ze ont-
staan. Sinds enkele jaren kunnen deze golven rechtstreeks 
waargenomen worden. U bekijkt hoe dat in zijn werk gaat 
en wat men daaruit geleerd heeft.

UW VERBLIJF OP PAROS
U logeert in het prachtige en zeer rustig gelegen hotel Ka-
limera Paros vlak aan de zee en het strand, en op 3,5 km van 
het traditionele vissersdorpje Naousa dat omschreven wordt 
als het mooiste haventje van Griekenland. De 14 comforta-
bele kamers zijn exclusief voorbehouden voor Davidsfonds 
Cultuurreizen.
Dit is geen rondreis, maar ter plaatse zijn er wel minibusjes 
met chauffeur voor de transfers en de uitstappen. Zo kunt 
u het eiland in alle vrijheid verkennen. De eventuele en 
beperkte toegangsgelden regelt u ter plaatse. Iedere dag 
is er gelegenheid voorzien voor een middag- en avondmaal.

Met Gerard Bodifée op filosofiereis naar 

PAROS

REISDATA
 →  wo 4 september 2019
 ←  wo 11 september 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 2.680
toeslag 1-persoonskamer: € 195
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Nederlandstalige reisleiding, 

dagelijkse lezingen en filosofi-
sche benadering van het thema 
door Gerard Bodifée

++  Voorreisvergadering en syllabus
++  Overnachtingen (incl. hotel-

taksen) met ontbijt in Olive 
Green Hotel in Heraklion en 
in Hotel Kalimera op Paros (of 
gelijkwaardig)

++  Vluchten Brussel - Heraklion h/t 
met TUIfly, de luchthaventak-
sen en de CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in minibusjes

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
04/09  Brussel 06.05 u.
 Heraklion 11.00 u.
11/09  Heraklion 11.30 u.
 Brussel 14.40 u.

GERARD BODIFÉE, doctor in de 
wetenschappen, verrichtte onderzoek 
naar het ontstaan van sterren en de 
evolutie van sterrenstelsels. Hij richtte 
het Huis voor Filosofie op en geeft 
cursussen in binnen- en buitenland. 
Hij publiceerde als zelfstandig auteur 
een 20-tal boeken over onderwerpen 
op het domein waar wetenschap, filo-
sofie en religie elkaar raken. 
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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 
feb. en 11 maart - Dr. Anton J.L. 
Van Hooff - Zilver voor Athene 
- Waregem - ma. 11 en 25 maart 
- Prof. Roald Docter



KLAAS VANSTEENHUYSE: ‘Cyprus brengt Oost en 
West bij elkaar, ook al loopt er een lijn doorheen 
het eiland. Hier, op het verste punt van Europa, vind 
je nog een verdeelde hoofdstad. Maar ook resten 
van periodes waar vele culturen elkaar ontmoetten: 
Mykeens, Grieks, Romeins, gotiek, Ottomaans ... 
De landschappen zijn zo divers, van skigebieden 
in de bergen tot hete stoffige vlaktes, en dit alles 
omringd door de Middellandse Zee, dat we van een 
heus continent op zich moeten spreken.’

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Larnaca - Nicosia A
Vlucht naar Larnaca via Frankfurt en transfer naar 
Nicosia.

DAG 2: Girne (Kyrenia) & omgeving - Bellapais - 
Nicosia O-M-A
In Girne bezoekt u het kasteel en het scheepswrak-
museum, dat het oudste geborgen wrak ter wereld 
(300 v. Chr.) herbergt. Daarna gaat u naar het kruis-
vaarderskasteel van St.-Hilarion en de ruïne van de 
gotische abdij van Bellapais. U brengt de namiddag 
door in de oude stad van Nicosia waar u wordt onder-
gedompeld in de Ottomaanse sfeer. U bezoekt er o.a. 
Mevlevi Tekke, de Selimiyemoskee en de Büyük Han.

DAG 3: Enkomi - Salamis - Famagusta - Nicosia O-M
U bezoekt Enkomi en haar Romeinse opvolger, Sala-
mis, samen met de graven in omgeving. U stopt kort 
aan het Barnabasklooster. Daarna gaat u naar Fama-
gusta. Beroemd en berucht in de Venetiaanse periode 
behield de stad haar middeleeuwse karakter met 
oude stadsmuren, kerkruïnes, en uitgestorven khans.

DAG 4: Nicosia - Larnaca - Limassol O-M-A
In de hoofdstad Nicosia gaat u o.m. naar het ar-
cheologisch museum, het Byzantijns Museum, de 
St.-Janskathedraal en het 18de-eeuwse huis van 
Dragoman Hadjigeorgakis Kornesios. Daarna rijdt 
u verder door naar Limassol.

DAG 5: Troödosgebergte - Limassol O-M-A
Het Troödosgebergte is bezaaid met vroeg-Byzantijnse 
kerkjes, beroemd om hun unieke architectuur en 
opmerkelijke fresco’s. U bezoekt de allermooiste 
tijdens deze volledige dag in de bergen.

DAG 6: Kourion - Paphos - Limassol O-M-A
Vandaag gaat u naar Paphos, Unesco-werelderfgoed, 
en de hoofdstad van het eiland in de oudheid. U 
bezichtigt er de Romeinse mozaïeken in het huis van 
Dionysos en de nabijgelegen graven van de koningen. 
Op de heenweg bezoekt u ook een deel van de site 
van Kourion. Daarna stopt u bij de mythische geboor-
teplaats van Aphrodite en bezichtigt u de resten van 
haar grootse tempel.

DAG 7: Limassol - Larnaca - München - Brussel O-M
U bezoekt de oudste nederzetting van Cyprus: Khi-
rokitia. Aan het zoutmeer van Larnaca vindt u de 
idyllisch gelegen moskee Hala Sultan Tekke. In het 
stadscentrum bezoekt u de kerk van Lazarus voor u 
terugvliegt via München.

Met Klaas Vansteenhuyse naar

NOORD- & ZUID-CYPRUS

REISDATA
 →  26 oktober 2019
 ←  1 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.930
toeslag 1-persoonskamer: € 220
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Klaas Vansteenhuyse

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in 

Cyprus
++  Overnachtingen met ontbijt 

in de stad Nicosia in Hotel 
Centrum*** en in het Atlantica 
Miramare Beach Hotel**** in 
Limassol (of gelijkwaardig)

++  6 middagmalen en 3 avond-
malen in lokale restaurants, 2 
avondmalen in de hotels

++  Vluchten Brussel - Larnaca h/t 
via Frankfurt of München met 
Lufthansa, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
26/10  Brussel 09.05 u.
 Frankfurt 10.05 u.
26/10  Frankfurt 11.40 u.
 Larnaca 16.20 u.
01/11  Larnaca 17.05 u.
 München 19.50 u.
01/11  München 21.15 u.
 Brussel 22.40 u.

KLAAS VANSTEENHUYSE is 
doctor in de archeologie. Zijn onder-
zoek van de late bronstijd in de ooste-
lijke Middellandse Zee bracht hem o.a. 
voor opgravingen al tientallen keren 
naar o.m. Kreta, Cyprus, Israël en Syrië. 
Hij doceert verschillende cursussen 
voor Davidsfonds Academie.
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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 crescen-
do 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 luchtha-
ventaksen 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.
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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 feb. 
en 11 maart - Dr. Anton J.L. Van Hooff 
- Zilver voor Athene - Waregem - ma. 
11 en 25 maart - Prof. Roald Docter



YVES SENDEN: ‘Tijdens deze rondreis door-
heen het Griekse vasteland toon ik u de rijk-
dom van de klassieke oudheid, de verblin-
dende schoonheid van de Byzantijnse kerken, 
en de onverholen pracht van de natuur. Ik 
maak er een erezaak van u te verrassen met 
schitterende landschappen en heerlijke lo-
kale gerechten. Elke dag wordt bijgekruid met 
anekdotes over de Griekse wereld (inclusief 
de Griekse schoonmoeder).’

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 Parthe-
non en bezoekt daarna de antieke Agora, het 
centrum van het dagelijkse leven in de oudheid. 
Later bezoekt u het Nationaal Archeologisch 
Museum.

DAG 3: Nemea - Mykene - Epidaurus O-A 
U rijdt naar Nemea, de plaats waar de befaamde 
Nemeïsche Spelen plaatsvonden, en ontdekt 
in Mykene de Leeuwenpoort en de koninklijke 
graven. 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
Vandaag bewondert u de Hermes van Praxi-
teles in het archeologisch museum, waar ook 
de tempel van Zeus staat. Daarna bezoekt u 
de St.-Andreaskerk in Patras en reist u via de 
langste tuibrug ter wereld naar 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. Daar 
bezoekt u kort de imposante brug die zich over 
de Aoösrivier uitstrekt. 

DAG 8: Kastoria - de Prespameren - Thessa-
loniki O-A
U rijdt naar het natuurpark op de grens met 
Albanië en Noord-Macedonië. Daarna verkent 
u Thessaloniki tijdens een stadsrondrit.

DAG 9: Thessaloniki O-A
U bezoekt het Archeologisch Museum van Thes-
saloniki dat goudschatten uit o.m. Sindos en 
de vaas van Derveni herbergt. Daarna wandelt 
u door de stad.

DAG 10: Pella - Vergina - Thessaloniki O-A
Pella, de geboorteplaats van Filippus II en 
Alexander de Grote, staat vandaag op het pro-
gramma. Daarna bezoekt u de koningsgraven 
en de goudschatten van Vergina en geniet u 
van een proeverij in een Macedonisch wijnhuis.

DAG 11: Thessaloniki - Kalambaka O-A
Via de nieuwe autoweg Egnatia Odos rijdt u 
naar het kloostercomplex Meteora, het grootste 
natuurwonder van de Balkan. U maakt daarna 
een rondrit en bezoekt nog 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.

Met Yves Senden naar

GRIEKENLAND

© SHUTTERSTOCK

GRIEKENLAND

KorintheMykene

Epidavros
Nauplion

Patras

Arta

Ioánnina

Monodendri

Konitsa

Kastoria
Thessaloniki

Kalambaka

Delphi

Athene

Olympia

Vergina

110 RONDREIZEN



REISDATA 
 →  zo 1 september 2019
 ←  za 14 september 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 Yves 
Senden

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

gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  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.)
01/09  Brussel 12.05 u.
 Athene 16.10 u.
14/09  Athene 17.00 u.
 Brussel 19.20 u.

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 
muziekgeschiedenis, analyse en muziekfi-
losofie aan het Koninklijk Conservatorium 
in Antwerpen (AP) en docent organologie 
en muziekgeschiedenis aan het Koninklijk 
Conservatorium van Gent (HoGent). Hij 
spreekt Nieuwgrieks en is een verstokt 
Griekenlandreiziger.

© SHUTTERSTOCK
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 Cursus: Mythologie in woord en 
beeld - Schilde - ma. 11, 18 en 25 
feb. en 11 maart - Dr. Anton J.L. Van 
Hooff - Zilver voor Athene - Ware-
gem - ma. 11 en 25 maart - Prof. 
Roald Docter



MARLEEN REYNDERS: ‘We reizen van Caïro 
tot Aboe Simbel doorheen een fabelachtig 
Nijllandschap, waaruit indrukwekkende mo-
numenten opdoemen, die spreken van grootse 
daden, mysterieuze rituelen en complexe 
ideeën. Op het dek van ons cruiseschip mijme-
ren we over de grote materiële en ideologische 
rijkdom van deze intrigerende Oudegyptische 
beschaving.’

ANNE DESPLENTER: ‘Egypte blijft betoveren. 
Langs de Nijl doen piramiden, tempels en mys-
terieuze graven dromen van een oeroude en 
intrigerende beschaving. Van zo'n reis in tijd en 
schoonheid komt niemand onberoerd terug …’

DAG 1: Brussel - Caïro A
Vlucht naar Caïro en 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 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. De namiddag brengt u 
door in het museum van Egyptische kunst, met 
aansluitend een transfer naar de luchthaven 
van Caïro voor de avondvlucht naar Luxor. 

DAG 4: Luxor - Karnak - Luxor O-M-A
In Karnak verkent u het openluchtmuseum 
en het gigantische tempelcomplex, dat door 
de Egyptenaren de ‘harem van Amon’ wordt 
genoemd. 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 
Vallei 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 de graven 
van Sennedjem en Pachedou, en brengt een 
bezoek aan de vlakbijgelegen Vallei der Edelen. 

DAG 6: Dendera - Edfu O-M-A
In Dendera bewondert u de tempel van go-
din Hathor. Na het middagmaal vaart u via de 
Esnasluis naar Edfu. Tijdens de ontspannende 
namiddag aan boord geeft uw reisleider 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 u verder naar Kom Ombo, waar 

u de dubbele tempel gewijd aan 2 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
Vandaag staan de minder bekende Mandoe-
listempel van Kalabsha, de gigantische onvol-
tooide obelisk in de bekende granietgroeven 
en de Hoge Dam 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 be-
zoekt 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.

Met Marleen Reynders of Anne Desplenter naar

EGYPTE
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Nijl

50 km
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 Cursussen: Keizers aan de Nijl. Egypte na de 
farao’s - Aartselaar - di. 12, 19 en 26 maart en 2 april 
- Prof. Clarysse / De exodus ontrafeld - Brasschaat - 
do. 28 feb, 14 , 21 en 28 maart - Marleen Reynders



REISDATA (MARLEEN)
 →  di 8 oktober 2019
 ←  za 19 oktober 2019

REISDATA (ANNE)
 →  di 26 november 2019
 ←  za 7 december 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.530
toeslag 1-persoonskamer: € 455
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

(incl. Aboe Simbel)
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige toe-

lichting door Marleen Reynders of Anne Desplenter
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, boord- en 

restaurantpersoneel
++  7 nachten verblijf aan boord van het vijfsterren-

cruiseschip M/S Queen of Hansa (of gelijkwaardig)
++  Overnachtingen met ontbijt in de hotels Méridien 

Pyramids***** in Caïro en Steigenberger 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 lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele 
autocar 

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/10 en 26/11 Brussel 15.55 u.
 Caïro 20.15 u.
10/10 en 28/11  Cairo 22.45 u.
 Luxor 23.45 u.
19/10 en 07/12  Luxor 05.20 u.
 Caïro 06.30 u. 
19/10 en 07/12  Caïro 10.10 u.
 Brussel 14.45 u. 

MARLEEN REYNDERS is licentiaat in egyptologie en 
musicologie en geeft lezingen en gastcolleges in binnen- en 
buitenland. Ze was voorzitter van Egyptologica Vlaanderen, 
een wetenschappelijke vereniging die de Oudegyptische 
cultuur bij een ruim publiek wil brengen. Ze schreef o.a. 
de Davidsfonds boeken Onder het oog van de Zonnegod, 
Kunstschatten uit Egypte en Stroomopwaarts de Nijl. 
ANNE DESPLENTER studeerde oude geschiedenis, 
archeologie en egyptologie aan de KU Leuven en gaf 
meer dan 30 jaar esthetica in het secundair onderwijs. 
Haar egyptomanie lokte haar weer naar de universiteit 
voor o.m. cursussen Oudegyptisch, Koptisch ... Ze leidde 
al meer dan 20 cultuurreizen naar het land van de farao’s.

© SHUTTERSTOCK
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TOM BRUYER: ‘Israël is een fascine-
rende smeltkroes van verschillende 
culturen, die elk hun stempel heb-
ben gedrukt op de jonge staat. Ik 
neem u mee op rondreis door het 
Heilige Land. We bewonderen de 
Bauhausarchitectuur in Tel Aviv 
en de spirituele erfenis van de 3 
monotheïstische godsdiensten in 
Jeruzalem. We doorkruisen het hele 
land in de voetsporen van Romei-
nen, kruisvaarders en Druzen.’

DAG 1: Brussel - Jaffa - Tel Aviv A
Rechtstreekse ochtendvlucht naar 
Tel Aviv. Eerste kennismaking met 
de oude havenstad Jaffa.

DAG 2: Tel Aviv O-M-A
U maakt een wandeling door de 

‘Witte Stad’ langs de moderne 
Bauhausarchitectuur aan de Roth-
schild Boulevard. Het Tel Aviv Mu-
seum of Modern Art van architect 
Preston Scott Cohen nodigt uit om 
de unieke collectie aan (post-)im-
pressionistische kunst te bezichti-
gen. U sluit de dag af in de oudste 
wijk van Tel Aviv, waar bohemien 
kunstgalerijen, restaurantjes en 
terrasjes de sfeer bepalen.

DAG 3: Caesarea - Zichron Val-
ley - Haifa O-M-A
U bezoekt de archeologische op-
gravingen van Caesarea, ooit een 
van de belangrijkste havens van 
het Romeinse rijk. Zichron Valley 

groeide onder patronage van ba-
ron de Rothschild uit tot een wel-
varend stadje dat bekend staat om 
zijn wijnproductie. In de Carmel 
Winery geniet u van een proeverij 
van Israëlische wijn. Dan gaat u 
naar Haifa, waar u wandelt door 
de Duitse wijk aan de voet van de 
Karmelberg en de Baha’i-tuinen.

DAG 4: Haifa - Akko - Haifa O-M-A
De verschillende terrassen van de 
Baha’i-tuinen leiden u naar de top 
van de Karmelberg. U bezoekt de 
Baha’i Tempel en het Stella Maris-
klooster. Ten noorden van Haifa 
vindt u Akko. Uw reisleider ver-
telt honderduit over de boeiende 
geschiedenis van deze stad, waar 
oude kruisvaardersforten zij aan zij 
staan met islamitische minaretten.

DAG 5: Nazareth - Jericho - Jeru-
zalem O-M-A
In Nazareth ligt de aandacht, naast 
de Basiliek van de Aankondiging, 
vooral op de nieuwe Arabische 
wijk. Verder bezoekt u Jericho. De 
17 verschillende woonlagen in het 
voor een klein deel uitgegraven Tell 
es-Sultan bevestigen Jericho’s faam. 
In het paleis van Hisham krijgt u 
een goede indruk van de rijkdom 
en luxe van de vroegere vorsten. U 
rijdt door naar Jeruzalem.

DAG 6: Jeruzalem O-M-A
U bezoekt de oude stad met de 

Haram-Al-Sharif of de Tempelberg. 
U wandelt een stukje op de Via Do-
lorosa, waar u de St.-Annakerk en 
de Basiliek van het Heilig Graf be-
zoekt. Daarna stopt u kort aan de 
westelijke (Klaag)muur. Aanslui-
tend bezoekt u het Israël Museum 
met enkele toppers: het schrijn met 
het boek dat de Dode Zeerollen be-
vat en de maquette van Jeruzalem 
uit de tijd van Christus. 

DAG 7: Jeruzalem - Qumran - 
Dode Zee - Ein Gedi O-M-A
U bezoekt Yad Vashem, het impo-
sante monument ter herinnering 
aan de Holocaust, en gaat dan naar 
Qumran, waar de Dode Zeerollen 
ontdekt werden. U rijdt verder naar 
het zuiden, waar u de kans krijgt 
om te baden in de Dode Zee.

DAG 8: Ein Gedi - Massada - 
Ramon O-M-A
Bezoek aan het Nationaal Park Ein 
Gedi. Met de kabelbaan gaat u naar 
het fort van Massada, symbool van 
de jarenlange joodse weerstand 
tegen de Romeinse bezetter.

DAG 9: Ramon - Tel Aviv O-M-A
U bezoekt de Makhtesh Ramon, 
de grootste erosiekrater ter wereld.

DAG 10: Tel Aviv - Brussel O
Vrije ochtend tot aan de terug-
vlucht naar Brussel.

Met Tom Bruyer naar

ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

REISDATA
 →  wo 4 september 2019
 ←  vr 13 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.695 
toeslag 1 persoonskamer: € 925 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Tom Bruyer

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in 

Israël
++  Overnachtingen in eenvoudige 

drie- en viersterrenhotels 
++  Alle maaltijden vanaf het 

avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 10 in lokale 
restaurants of de hotels

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
04/09  Brussel 09.35 u.
 Tel Aviv 15.05 u.
13/09  Tel Aviv 16.05 u.
 Brussel 20.00 u

TOM BRUYER is doctor in de 
Taal- en Letterkunde en heeft ook po-
litieke wetenschappen gestudeerd met 
als specialisatie het Midden-Oosten 
(UGent). Zijn passie voor het Midden-
Oosten en oosterse talen bracht hem 
voor studie- en werkverblijven naar 
de regio. Hij is gefascineerd door het 
modern Hebreeuws en de politieke/
culturele ontwikkelingen in Israël. Hij is 
ook docent voor Davidsfonds Academie.
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 Cursus: Het Heilige Land - Zot-
tegem - ma. 25 feb., 11 en 18 
maart en 1 april - Dr. Tom Bruyer



KATELIJNE HERMANS: ‘Kuieren in Jeruzalem is wan-
delen door 3 grote godsdiensten die soms harmo-
nisch samenleven, maar even vaak brutaal botsen. 
Lang vervlogen tijden zijn alomtegenwoordig in 
dit betwist gebied. Veel nieuwer is Tel Aviv, een 
20ste-eeuwse stad waar joodse emigranten in de 
jaren 30 de beginselen van Bauhaus introduceerden. 
Ik neem u graag mee op een tocht vol variatie in 
een complexe regio.’

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem A
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar Jeruzalem. Bij 
aankomst geniet u van een avondmaal.

DAG 2: Jeruzalem O-M-A
Vanop de Olijfberg geniet u van een uitzicht op de 
dichtbevolkte en ommuurde stad. U bezoekt de tuin 
van Gethsemane, waar Christus de nacht voor zijn 
kruisiging kwam bidden met zijn volgelingen, en 
de Kerk van alle Volkeren met prachtige mozaïe-
ken. Daarna gaat u naar de Zionberg met het graf 
van David, het Cenakel met de zaal van het Laatste 
Avondmaal en de Dormitionkerk. U sluit de dag af 
in de Artist Colony of Jeruzalem (o.v.).

DAG 3: Jeruzalem O-M-A
U bezoekt de oude stad met de Haram-Al-Sharif of 
de Tempelberg, die ongeveer een zesde van de oude 
stad inneemt. Niet minder dan 11 poorten geven u 
toegang tot het plein waarvan de goudkleurige koe-
pel al eeuwen het uitzicht bepaalt. U wandelt een 
stukje op de Via Dolorosa waar u de St.-Annakerk 
en de Basiliek van het Heilig Graf bezoekt. Daarna 
stopt u kort aan de westelijke (Klaag)muur. U gaat 
ook naar Yad Vashem, het imposante monument ter 
herinnering aan de Holocaust.

DAG 4: Jeruzalem - Tel Aviv O-M-A
In het Israëlmuseum ziet u enkele topstukken zoals 
het schrijn met het boek dat de Dode Zeerollen bevat 
en de maquette van Jeruzalem uit de tijd van Christus. 
Onderweg stopt u even aan de Knesset, het Israë-
lische parlementsgebouw en de bekende menorah. 
Ook Ein Karem, de geboorteplaats van Johannes de 
Doper, staat op het programma. U ziet er de kerk van 
Johannes de Doper en de glas-in-loodramen van Marc 
Chagall in het Hadassahziekenhuis. U reist verder 
naar Tel Aviv, het hart van het moderne Israël, en 
maakt er een verkennende rondrit. 

DAG 5: Tel Aviv O-M-A
U bezoekt het Bauhaus Center en maakt aansluitend 
een wandeling door de stad op zoek naar de architec-
turale pareltjes in Bauhausstijl. Na de middag verkent 
u Jaffa, een van de oudste nederzettingen in de regio 
met een uniek karakter dat zich weerspiegelt in de 
vele Ottomaanse façades en kleurrijke Arabische 
restaurantjes.

DAG 6: Tel Aviv - Brussel O-M
U wandelt door het moderne Tel Aviv. Na een licht 
middagmaal gaat u naar de luchthaven voor de te-
rugvlucht naar Brussel.

Met Katelijne Hermans naar

JERUZALEM & TEL AVIV
REISDATA

 →  di 24 november 2019
 ←  zo 29 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.145
toeslag 1-persoonskamer: € 495
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Katelijne Hermans

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

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

comfortabele centraal gelegen 
hotels in Jeruzalem en Tel Aviv

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

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/11  Brussel 09.35 u.
 Tel Aviv 15.05 u.
29/11  Tel Aviv 16.05 u.
 Brussel 20.00 u.

KATELIJNE HERMANS werkte 
jarenlang voor het VRT-journaal en 
maakte vooral reportages in het 
Midden-Oosten en Afrika. Tijdens 
haar studies politieke wetenschappen 
en internationaal recht in Marokko 
leerde ze de Arabische en islamitische 
wereld beter kennen. Als verkiezings-
waarnemer voor de Europese Unie 
trekt ze geregeld naar verre oorden. 
Ze heeft al heel wat Davidsfonds rei-
zen geleid. ©
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 Cursus: Het Heilige Land - Zot-
tegem - ma. 25 feb., 11 en 18 
maart en 1 april - Dr. Tom Bruyer



JORN DE COCK: ‘Zowel cultureel, gastrono-
misch als politiek-historisch is Libanon een 
topper. We bezoeken de pittoreske Fenicische 
havenstadjes Tyr en Byblos, in de jaren 60 
nog een favoriete bestemming van de inter-
nationale jetset. In Baalbek trekken we naar 
de mooiste Romeinse tempels ter wereld en 
proeven we de heerlijke wijn in de Bekaavallei. 
En in Beiroet gaan we discussies over de ac-
tualiteit in de regio uiteraard niet uit de weg.’

DAG 1: Brussel - Istanboel - Beiroet
Vlucht via Istanboel naar Beiroet.

DAG 2: Beiroet O-M-A
U maakt kennis met de hoofdstad van Li-
banon. Via de Corniche wandelt u naar het 
historische hart van de stad, waar de sporen 
van de burgeroorlog nog altijd zichtbaar zijn, 
en langs de plekken van de ‘Slag van de Ho-
tels’ komt u in de heropgebouwde beneden-
stad met de vernieuwde soeks terecht. Aan 
de Place des Martyrs bezichtigt u de resten 
van het Romeinse Beiroet, de ‘Groene Lijn’ 
van de burgeroorlog, de Aminmoskee en de 
kathedraal van St. George. In het Nationaal 
Museum bewondert u de schatten van de 
Feniciërs. Daarna geniet u van het uitzicht 

op de Middellandse Zee, aan de befaamde 
Pigeon Rocks.

DAG 3: Nahr Al Kalb - Byblos - Beiroet O-M-A
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. In Byblos wandelt u 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, net als het restaurant dat 
Marlon Brando en Brigitte Bardot in de jaren 
60 bezochten.

DAG 4: Baalbek – Clos St.-Thomas - Beiroet 
O-M-A
Op de hoogvlakte van Bekaa bezoekt u het 
wereldberoemde Baalbek. Daarna gaat u naar 
de Romeinse site Heliopolis waar u de goed be-
waarde Jupiter- en Bacchustempels bezichtigt. 
Na het middagmaal maakt u ook kennis met de 
wijngaarden en wijnhuizen die de 3.000-jarige 
traditie nog altijd succesvol voortzetten.

DAG 5: Beiteddine - Deir Al Qamar - Chouf 
cederreservaat - Beiroet O-M-A
Vandaag trekt u de Choufbergen in, waar de 
Druzen al eeuwenlang een veilig onderkomen 
vinden. U bezoekt het 19de-eeuwse paleis van 

Beiteddine, gekenmerkt door de mix van Ara-
bische architectuur en Italiaanse barok. Het 
paleis, de zomerresidentie van de president, 
herbergt een prachtige collectie historische 
mozaïeken. U bezoekt ook Deir Al Qamar, be-
roemd om de paleizen in oude Libanese stijl. 
Tot slot gaat u naar een van de weinige plekken 
waar de Libanese ceders nog weelderig bloeien: 
het cederreservaat van de Chouf.

DAG 6: Tripoli - Qadisha-vallei - Beiroet O-M-A
De noordelijke havenstad Tripoli is bekend om 
zijn typische soeks en de citadel van de Franse 
kruisvaarder en graaf Raymond de St.-Gilles. 
Na het bezoek aan Tripoli trekt u de bergen 
in naar het stadje Bcharré, de geboorte- en 
herdenkingsplaats van de Libanese schrijver 
Khalil Gibran (1883-1931), van wie het poëtische 
meesterwerk De Profeet nog altijd wordt gele-
zen en geciteerd. In de Qadisha-vallei ziet u de 
kloosters waar christenen sinds het begin van 
onze tijdrekening hun toevluchtsoord vonden. 

DAG 7: Sidon - Tyr - Beiroet O-M-A
Op deze Fenicische dag bezoekt u de 2 belang-
rijkste stadstaten van de meest ondernemende 
handelsreizigers van de oudheid: Sidon en 
Tyr. In Sidon dwaalt u rond in de eeuwenoude 
soeks en bezichtigt u de gerestaureerde kara-
vanserai Khan al-Franj en het zeekasteel van 
de kruisvaarders. In de zuidelijke havenstad 
Tyr bewondert u de prachtige oude Romeinse 
site en snuift u de zeelucht op in de oude haven, 
van waaruit de Fenicische prinses Dido vertrok 
om nabij het huidige Tunis de stad Carthago 
te stichten.

DAG 8: Beiroet - Istanboel - Brussel O
In Beiroet bezoekt u het Sursockmuseum, het 
oude paleis van de familie Sursock, dat in 2015 
na een grondige renovatie werd heropend. U 
bezichtigt er een indrukwekkende collectie 
moderne Arabische kunst uit de 20ste en 21ste 
eeuw. Via Istanboel vliegt u terug naar Brussel. 

Met Jorn De Cock naar

LIBANON
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REISDATA
 →  ma 16 september 2019
 ←  ma 23 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.595
toeslag 2-persoonskamer voor sing-
legebruik: € 330 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Jorn 
De Cock

++  Voorreisvergadering 
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in het comfortabel 

viersterrenhotel Le Commodore in 
Beiroet (of gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 8 in 
lokale restaurants of het hotel

++  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.)
16/09  Brussel 11.30 u.
 Istanboel 15.55 u.
16/09  Istanboel 18.45 u.
 Beiroet 20.40 u. 
23/09  Beiroet 15.55 u.
 Istanboel 18.00 u.
23/09  Istanboel 19.15 u.
 Brussel 21.45 u.

JORN DE COCK  kent het Midden-
Oosten op zijn duimpje. Hij studeerde 
geschiedenis van de Oudheid in Leuven 
en Keulen en reisde reeds grote delen 
van de wereld rond. Hij schreef 5 boeken, 
onder andere over de Arabische Lente, en 
woonde 2 jaar in Damascus. Sinds 2011 
woont hij met zijn gezin in Beiroet, waar 
hij werkt als Midden-Oostencorrespondent 
voor De Standaard. 
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 Cursussen: Islam en hedendaagse 
uitdagingen - Strombeek-Bever - 
woe. 30 jan., 6, 20 en 27 feb. - Kamel 
Essabane / Waarom ging Jezus niet 
naar de moskee? - Oudenaarde - do. 
14, 21 en 28 maart - Jan Van Eycken



JORN DE COCK: ‘Tijdens deze reis naar het 
prachtige Jordanië bezoeken we alle hoogte-
punten van het land, van de roze stad Petra 
tot het Jordaanse Pompeii: Jerash. We houden 
bovendien een bijzonder oog open voor de 
100 jaar oude geschiedenis van de Arabische 
revolte, het ontstaan van het moderne Jor-
danië en de rol van de legendarische Britse 
officier T.E. Lawrence (of Arabia) daarin.’ 

DAG 1: Brussel - Wenen - Amman
Vlucht naar Amman via Wenen en transfer 
naar het hotel.

DAG 2: Amman O-M-A
In Amman, de Jordaanse hoofdstad, vloeien 
moderne en oude geschiedenis samen. U be-
zoekt de moderne King Abdullah Moskee en 
de millennia-oude citadel met de ruïnes van 
o.a. een Romeinse tempel, een Byzantijnse 
kerk en de tempel van Hercules. Daarna gaat u 
naar Daret-Al-Funun, een thuis voor artiesten 
en kunst uit de Arabische wereld.

DAG 3: Desert Castles - Amman O-M-A
U trekt naar de woestijnkastelen van Qasr 
Al-Kharraneh en Qasr Amra, beide Unesco-
werelderfgoed met prachtig bewaard gebleven 
mozaïeken en fresco’s. U bezoekt het Qasr Al-

Azraq, in de 8ste eeuw na Chr. opgetrokken 
als jachtpaleis en meer dan 1.000 jaar later 
het hoofdkwartier van Lawrence of Arabia. U 
reist verder naar Umm Al-Jimmal, ‘de zwarte 
diamant van de woestijn’.

DAG 4: Jerash - Ajlun - Amman O-M-A
Vandaag ontdekt u Jerash, het antieke Gerasa. 
Die monumentale stad uit de Romeinse periode 
ligt aan een van de oudste handelsroutes ter 
wereld en bezit adembenemende ruïnes van 
tempels, baden en theaters. In Ajlun bezoekt 
u de burcht Qalat al Rabbat, een knap staaltje 
van islamitische militaire architectuur dat werd 
gebouwd om de kruisvaarders tegen te houden.

DAG 5: Irbid - Umm Qays - Amman O-M-A
In Irbid bezoekt u het nieuwe museum Dar 
as-Saraya, met archeologische vondsten uit 
de regio. 
U reist verder naar Umm Qays, de antieke 
Grieks-Romeinse stad Gadara. Hier geniet u 
van een prachtig uitzicht over de Jordaanval-
lei, het meer van Tiberias en de Golanhoogte. 
U ziet er de resten van de stad die in de 8ste 
eeuw door een aardbeving verwoest en daarna 
deels heropgebouwd werd. 

DAG 6: Madaba - Mount Nebo - Mukawir - 
Ma’in O-M-A
U rijdt richting Mount Nebo, waar volgens de 
Bijbel Mozes uitkeek over het beloofde land 
en daarna stierf. U stopt ook in Madaba, de 
stad van de bekende Byzantijnse mozaïeken. 
In Mukawir geniet u van een uitzicht op de 

Dode Zee. Hier, in het antieke Machaerus, werd 
Johannes de Doper onthoofd in de burcht van 
Qalat el Mishnaqa.

DAG 7: Wadi Mujib - Kerak - Beidah - Petra 
O-M-A
Vanuit Ma’in reist u door de Wadi Mujib en over 
de King’s Highway naar Kerak. Even buiten 
Kerak ligt een burcht gebouwd door kruisrid-
ders. Die werd herhaaldelijk door de veldheer 
Saladin bestookt en viel in 1189 in zijn handen. 
Op weg naar het ‘grote’ Petra stopt u in Beidah, 
het ‘kleine’ Petra.

DAG 8: Petra O-M-A
Petra - ‘rots’ in het Grieks - is het resultaat van 
de lucratieve karavaanhandel in wierook. De 
rijke Nabateeërs bouwden er grafmonumenten 
en tempels, en nu is Petra een indrukwekkende 
ruïnestad. 

DAG 9: Wadi Rum - Aqaba O-M-A
Wadi Rum werd wereldberoemd dankzij de 
beschrijvingen van Lawrence of Arabia die 
er tijdens WO I doorheen trok met een leger 
van Arabische opstandelingen. Met een 4x4-
voertuig rijdt u doorheen het adembenemende 
woestijn- en rotslandschap. Na een traditi-
onele bedoeïenenlunch reist u verder door 
naar Aqaba.

DAG 10: Aqaba O-M-A 
U bezoekt de citadel en het museum van Aqaba. 
Daarna wandelt u door de stad waar Lawrence 
of Arabia in 1917 zijn eerste grote triomf boekte 
door de strategische havenstad onverhoeds 
vanuit de woestijn te veroveren. In de late na-
middag kunt u wat uitrusten of u maakt een 
strandwandeling langs de Rode Zee. 

DAG 11: Bethanië - Dode Zee O-M-A
U rijdt naar Bethanië, waar Johannes de Doper 
preekte en Jezus gedoopt zou hebben in de 
Jordaan. Daarna gaat u naar de Dode Zee, de 
ideale plaats voor een gezonde duik. 

DAG 12: Amman - Kopenhagen - Brussel O
Terugvlucht via Kopenhagen.

Met Jorn De Cock naar

JORDANIË 
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REISDATA
 →  vr 11 oktober 2019
 ←  di 22 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.525
toeslag 1-persoonskamer: € 670 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Jorn 
De Cock

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Jordanië
++  Verblijf in uitstekende vierster-

renhotels
++  Alle maaltijden in lokale restaurants 

of de hotels vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 12

++  Vluchten Brussel - Amman h/t 
(telkens met overstap) met Royal 
Jordanian, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie 

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
11/10  Brussel 10.20 u.
 Wenen 12.05 u.
11/10  Wenen 15.30 u.
 Amman 20.00 u. 
22/10  Amman 10.45 u.
 Kopenhagen 14.30 u.
22/10  Kopenhagen 18.15 u.
 Brussel 19.45 u.

JORN DE COCK kent het Midden-
Oosten op zijn duimpje. Hij studeerde 
geschiedenis van de Oudheid in Leuven 
en Keulen, en reisde al grote delen van 
de wereld rond. Hij schreef 5 boeken, on-
der andere over de Arabische Lente, en 
woonde 2 jaar in Damascus. Sinds 2011 
woont hij met zijn gezin in Beiroet, waar 
hij werkt als Midden-Oostencorrespondent 
voor De Standaard.
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 Cursussen: Islam en hedendaagse 
uitdagingen - Strombeek-Bever - woe. 
30 jan., 6, 20 en 27 feb. - Kamel Es-
sabane / Waarom ging Jezus niet naar 
de moskee? - Oudenaarde - do. 14, 
21 en 28 maart - Jan Van Eycken



KATELIJNE HERMANS: ‘Polyfone gezangen die 
weerklinken tussen eeuwenoude kerkmuren. 
Hedendaagse kunst in een statig Sovjetge-
bouw. Indrukwekkende landschappen en 
trotse burgers die graag vertellen dat zij al 
veel langer christen zijn dan de Europeanen 
uit het Westen. En voor wie het wil geloven, 
hier in de buurt zouden Noach en zijn Ark 
gestrand zijn. Ik wil het graag met u heront-
dekken.'

DAG 1: Brussel - Kiev - Yerevan
Vlucht via Kiev naar Yerevan.

DAG 2: Yerevan O-M-A
U maakt een rondrit door de hoofdstad van 
Armenië met o.a. het genocidemonument, het 
Operaplein, het Cascadetrappencomplex en 
het Erebunimuseum.

DAG 3: Akhtala - Haghpat - Dilijan O-M-A
U bezichtigt Akhtala, oorspronkelijk een Ge-
orgische orthodoxe kerk, met bijna 1.000 m² 
aan fresco’s. Aan de voet van de klip zou de 
echtgenote van Timur Leng begraven liggen. 
Daarna gaat u naar Haghpat en de Kerk van het 
Heilig Kruis. U reist verder tot Dilijan.

DAG 4: Hagartsine - Goshavank- Tsahkad-
sor O-M-A
Dilijan, omgeven door bergen, canyons, bergri-
vieren en bossen, wordt terecht weleens ‘klein 
Zwitserland’ genoemd. U bezoekt het Haghart-
sinklooster en dat van Goshavank.

DAG 5: Sevan - Noraduz - Selim - Goris O-M-A
Vandaag gaat u naar het meer van Sevan dat 
op 2.000 m hoogte ligt. Op weg naar de Selim-
bergpas (2.400 m) bezoekt u de 14de-eeuwse 
Selimkaravanserai op de zijderoute. Daarna 
bezichtigt u in Noraduz de typische Armeense 
grafstenen die gebruikt werden van de 7de tot 
de 13de eeuw. Die chatsjkars zijn opstaande ge-
denktekens versierd met rozetten, plantkundige 
motieven en een centraal kruis. 

DAG 6: Goris - Tatev - Khndzoresk - Goris O-M-A
Langs de grottenstad Khndzoresk reist u naar 
het versterkte kloostercomplex van Tatev, een 

voormalig theologisch centrum en een van de 
mooiste kloosters van Armenië. 

DAG 7: Goris - Karahunj - Noravank - Khor 
Virap - Yerevan O-M-A
U bezoekt Karahunj of Zorats Karer, ook het 

‘Armeense Stonehenge’ genoemd. U gaat ook 
naar Khor Virap, een bekend bedevaartsoord 
met een klooster. Het is een van de heiligste 
plaatsen van de Armeens-Apostolische Kerk. De 
reis gaat verder door de Araratvlakte, waar u 
geniet van mooie uitzichten op de gelijknamige 

berg, naar de kerkjes van Noravank. Ten slotte 
reist u terug naar Yerevan.

DAG 8: Echmiadzin - Yerevan O-M-A
Vandaag bezoekt u Echmiadzin, het ‘Vaticaan 
van de Armeense kerk’ waar de zetel van de pa-
triarch met de Sveti Hripsinekerk staat. Daarna 
bezoekt u het Saghmosavankklooster en het 
Amberfort (2.300 m) dat op de helling van de 
Aragatsberg ligt. 

DAG 9: Garni - Gehgard - Yerevan O-M-A
U bezoekt de hellenistische zonnetempel 
van Garni en de spelonkkerken van Geghard 
(Unesco-werelderfgoed). Hier geniet u ook nog 
van een optreden van een a-capellakoor met 
spirituele en volksliederen. In Yerevan sluit u 
af met een bezoek aan Matenadaran, met een 
van de rijkste collecties aan manuscripten, 
wetenschappelijke en religieuze boeken, en 
de bekende Ararat Brandy Factory.

DAG 10: Yerevan - Kiev - Brussel O
U geniet van vrije tijd voor een laatste wande-
ling door Yerevan. Transfer naar de luchthaven 
en terugvlucht.

Met Katelijne Hermans naar

ARMENIË
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REISDATA 
 →  zo 29 september 2019
 ←  di 8 oktober 2019

REISSOM PER PERS.  
2-persoonskamer: € 1.955
toeslag 1-persoonskamer: € 350
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 Katelijne 
Hermans

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in kwaliteitsvolle 

hotels: in Yerevan het DoubleTree 
by Hilton Hotel****, in Dilijan en 
Sevan in viersterrenhotels en 2 
overnachtingen in Goris in een 
driesterrenhotel (of gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden in lokale restaurants 
of de hotels vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 10

++  Vluchten Brussel - Yerevan h/t 
telkens via Kiev met Ukrainian 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
29/09  Brussel 13.55 u.
 Kiev 17.50 u.
29/09  Kiev 20.10 u.
 Yerevan 23.50 u. 
08/10  Yerevan 15.30 u.
 Kiev 17.30 u.
08/10  Kiev 20.40 u.
 Brussel 22.40 u.

KATELIJNE HERMANS werkte meer 
dan 15 jaar als journaliste voor de VRT 
en leidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen in het Midden-Oosten, Ethi-
opië en landen van de ex-Sovjetunie. Ze 
studeerde politieke wetenschappen en 
internationaal recht aan de universiteit 
van Rabat en is gefascineerd door de 
multiculturele wereld.

© SHUTTERSTOCK
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PAUL DE VOS: ‘Ik neem u mee naar het fasci-
nerende Perzië, het land van poëzie, rozen en 
nachtegalen. Een land dat geschiedenis en 
eeuwenoude cultuur ademt, waar de mensen 
ongelooflijk gastvrij zijn en de verzen van 
Hafez, Sa'adi en Omar Khayam nog spring-
levend. Iran is een land van woeste land-
schappen, woestijnen en mythische steden, 
waarvan de geuren en kleuren u nooit meer 
los zullen laten.’

DAG 1: Brussel - Istanboel - Teheran 
Vlucht via Istanboel naar Teheran. Aankomst 
na middernacht.

DAG 2: Teheran O-M-A
U vertoeft een hele dag in de hoofdstad en 
bezoekt o.a. het archeologisch museum met 
stukken van de prehistorie tot de Sassanidische 
tijd. Na het middagmaal bezoekt u het Go-
lestanpaleis, het ‘paleis van de rozentuin’ met 
een marmeren troonzaal en spiegelmozaïeken.

DAG 3: Teheran - Isfahan O-M-A
Onderweg naar Isfahan rijdt u langs het hel-
denkerkhof van Behesht-e Zahra en bezoekt u 
het mausoleum van imam Khomeini. Daarna 
reist u verder naar de woestijnstad Kashan 

met de legendarische Perzische tuin Bagh-e 
Fin. Onderweg verkent u nog Tapeh Sialk, een 
nederzetting van 7.000 jaar oud, en bezoekt u 
het 19de-eeuwse koopmanshuis van de Taba-
Tabaee familie. Daarna rijdt u de bergen in 
voor een bezoek aan Abyaneh, een zeer oud 
bakstenen dorpje waar aloude tradities rond 
taal en klederdracht nog bewaard zijn gebleven.

DAG 4 EN 5: Isfahan O-M-A
Isfahan, de ‘navel van de wereld’ en hoofdstad 
van het Safavidenrijk, is een van de hoogte-
punten tijdens deze 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 bewondert er ook het Maidan-e Naqsh-e-
Jahanplein, een van de mooiste pleinen ter 
wereld.

DAG 6: Isfahan - Yazd O-M-A
U trekt naar de woestijnstad Yazd en reist 
daarbij via Nain, een klinkende naam voor 
kenners van Perzische tapijten. U bezoekt een 
10de-eeuwse moskee en het Pirnia Traditional 
House and Ethnology Museum, ondergebracht 
in een Safavidisch woonhuis. U stopt nog in 
Meybod met de typische woestijnarchitectuur 
en de karavanserai.

DAG 7: Yazd O-M-A
In Yazd, een belangrijk centrum van de 
zoroastrische godsdienst, bezoekt u de vuur-
tempel met het heilige vuur dat al 1.500 jaar 
brandend wordt gehouden. De 18de-eeuwse 
Torens der Stilte, waar de doden van de Zoroas-
ters werden neergelegd, staan ook op het pro-
gramma. Verder bezichtigt u de 14de-eeuwse 
Vrijdagmoskee, het Amir Chakhmaqplein en de 
moskee met de marmeren mihrab, het mauso-
leum van de Twaalf Imams, het watermuseum 
en de badgirs of windtorens.

DAG 8: Yazd - Shiraz O-M-A
U rijdt naar Shiraz. Onderweg stopt u in het 
woestijnstadje Abarkuh waar u geniet van een 
kopje thee onder een 4.000 jaar oude cypres. 
U reist verder naar Pasargadae. Daar versloeg 
Cyrus de Grote, stichter van het Perzische Rijk 
der Achaemeniden, in 550 v. Chr. de koning 
der Meden.

DAG 9: Persepolis/Naqsh-e Rostam - 
Shiraz 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 
reusachtige, gevleugelde stieren met mensen-
hoofden. Daarna gaat u naar Naqsh-e Rustam, 
waar monumentale Achaemenidische konings-
graven in de bergwand zijn uitgehouwen. 

DAG 10: Shiraz - Istanboel O-M-A
Op de laatste dag bezoekt u Shiraz, de ‘stad van 
rozen, dichters en nachtegalen’ met de graven 
van Saadi en Hafez, Irans grootste en nog altijd 
geliefde dichters. Daarna gaat u naar de Nasir al 
Molkmoskee met geglazuurde motieftegels en 
een roze koepel. U wandelt door de Vakilbazaar 
en tal van karavanserais. Tot slot bezichtigt u, 
langs de buitenkant, het mausoleum van Shah 
Cheragh. Na middernacht vliegt u terug naar 
Brussel via Istanboel.

DAG 11: Istanboel - Brussel
Aankomst in de voormiddag.

Met Paul De Vos naar
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REISDATA
 →  do 3 oktober 2019
 ←  zo 13 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.355
toeslag 1-persoonskamer: € 760 
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 Paul De Vos
++  Voorreisvergadering 
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Iran
++  Overnachtingen in kwaliteitsvolle 

vier- en vijfsterrenhotels
++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 

dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
10 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.)
03/10  Brussel 15.00 u.
 Istanboel 19.20 u.
03/10  Istanboel 21.00 u.
 Teheran 00.40 u. (op 04/10) 
13/10  Shiraz 02.00 u.
 Istanboel 05.35 u.
13/10  Istanboel 08.00 u.
 Brussel 10.35 u.

PAUL DE VOS was diplomaat en 
werkte 35 jaar lang voor het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Dankzij zijn vele buitenlandse opdrach-
ten heeft hij een zeer goede historische 
en culturele kennis van vooral het Verre 
en Midden-Oosten. Hij werkte in diverse 
diplomatieke en consulaire posten zoals 
Damascus, Teheran, Hanoi, Shanghai en 
Hong Kong. Tijdens zijn 4-jarige opdracht 
in Teheran verwierf hij een grondige kennis 
van de Iraanse geschiedenis, taal en cultuur.
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 Cursussen: Langs Tigris en 
Eufraat. De cultuur van het oude 
Mesopotamië - Beersel - do. 7, 14, 
21 en 28 feb. - Prof. Michel Tanret / 
Islam en hedendaagse uitdagingen 
- Strombeek-Bever - woe. 30 jan., 6, 
20 en 27 feb. - Kamel Essabane



MARC VERACHTERT: ‘In Japan is alles zo an-
ders, zo bijzonder, zo puur: tuinen, boed-
dhistische tempels, shintoheiligdommen tot 
moderne stadsontwikkelingen en architectuur 
toe. Zelfs de Japanse maaltijden gaan mee 
in het verhaal: altijd smaakvol en veelzijdig. 
Japan is een land dat u moet zien en in oktober 
krijgt u er nog een dimensie bij: de eerste 
aanzetten van de herfstkleuren van esdoorns 
en andere planten.’

DAG 1: Brussel - Tokyo
Rechtstreekse vlucht naar Tokyo.

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

DAG 3: Tokyo O-M-A
U gaat naar Kokyo Higashi Gyoen, de oostelijke 
tuin van het Keizerlijk Paleis. Daarna bezoekt 
u het Schrijn van Meiji Jingu en de bijbeho-
rende iristuin: Meiji Jingu Naien. In de oude 
tempel van Senso-ji krijgt u een rondleiding. 
En vanop de Tokyo Skytree, ’s werelds grootste 
vrijstaande toren, geniet u van het uitzicht 
over de stad. 

DAG 4: Tokyo - Hiroshima O-M-A
Vandaag bezoekt u het Nationaal Museum en 
het Ueno Park. Daar ligt de boeddhistische 
Bentendotempel op een eiland in de Shino-
bazuvijver. U neemt een binnenlandse vlucht 
naar Hiroshima. 

DAG 5: Hiroshima - Miyajima O-M-A
In Hiroshima bezoekt u het Vredespark, het 
museum van de atoombom en de tuin Shukkei-
en met enkele bomen en planten die het bom-
bardement hebben overleefd. Op het eiland 
Miyajima geniet u van een van Japans mooiste 
kustlandschappen en een wandeling door het 
Shintoheiligdom dat boven het water werd 
gebouwd. U overnacht in een typische ryokan.

DAG 6: Miyajima - Omishima - Kurashiki O-M-A
U neemt de boot naar Matsuyama en rijdt over 
de Shimanami Kaido. Op het eiland Omishima 
bezoekt u het Omishimaschrijn. Transfer naar 
Kurashiki. Indien de tijd het toelaat, bezoekt 
u het Ohara Museum.

DAG 7: Kurashiki - Himeji - Kyoto O-M-A
Na een verkenning van de historische wijk 
Bikan bezichtigt u het goed bewaarde Hime-
jikasteel met vuurbestendige, witgepleisterde 
muren en de nabijgelegen tuin Koko-en. U reist 
verder naar Kyoto.

DAG 8: Kyoto O-M-A
Kyoto was meer dan 1.000 jaar de hoofdstad 
van Japan en de stad waar de Japanse tuinar-
chitectuur zich voluit ontwikkelde. U bezoekt de 
zentempel van Ryoan-ji met de wereldberoemde 
rotstuin, het Gouden Paviljoen Kinkaku-ji en het 
Nijo-jo, het kasteel van de Tokugawashoguns. 

DAG 9: Kyoto O-M-A
U bewondert de Kiyomizu-dera, de tempel 
van het zuivere water met panoramisch terras. 
Daarna volgt een traditionele theeceremonie. 
U bezoekt ook de Tofuku-jitempel, beroemd 
om de buitengewone herfstkleuren rondom. 
Daarna komt het schrijn van Fushimi Inari met 
de duizenden rode poorten aan bod. 

DAG 10: Kyoto O-M-A
Via de bamboebossen gaat u naar de villa Oko-
chi Sanso in Arashiyama. De tuin, eigendom 
van een samoerai-acteur, biedt naast intieme 
hoekjes met kleine heiligdommen een bijzonder 
mooi uitzicht over Kyoto. Daarna gaat u naar 
de kleine tuin van de Gio-ji tempel, en aan het 
boeddhistische Daitoku-ji-complex bezoekt u 
3 kare-sansui, ofwel droge landschapstuinen: 
Daisen In, Ryogin-an en Totekiko.

DAG 11: Kyoto - Nara - Ikaruga - Kyoto O-M-A
Vandaag gaat u naar Nara, een schatkamer van 
de Japanse cultuur. U maakt er kennis met de 
To-intuin aan het Heijopaleis, de residentie 
van de eerste Japanse keizers. Daarna gaat u 
naar Kasuga Taisha, een shintoïstisch heilig-
dom omgeven door 3.000 stenen en bronzen 
lantaarns, en de Todai-ji-tempel, ’s werelds 
grootste houten gebouw met het 15 m hoge 
bronzen Boeddhabeeld. Ten slotte bezoekt u 
de Horyu-ji, de oudste tempel van het land.

DAG 12: Kyoto - Hakone - Tokyo O-M-A
Met de Shinkansen reist u naar Hakone, waar 
u een onvergetelijk uitzicht hebt op de Mount 
Fuji, Japans hoogste berg. U bezoekt er het 
openluchtmuseum en de tuinen. Als het weer 
het toelaat, gaat u met de kabelbaan over de 
vulkaan en maakt u een boottochtje op het 
meer.

DAG 13: Tokyo - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel.

Met Marc Verachtert naar

JAPAN
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REISDATA
 → 1 oktober 2019
 ← 13 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 5.885
toeslag 1-persoonskamer (behalve 1 
nacht in een ryokan, daar gedeelde 
kamer): € 815
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Marc 
Verachtert

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

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Japan
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle viersterrenhotels en 
1 nacht in een typische ryokan

++  Alle maaltijden van het avondmaal 
op dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 13 
in lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel - Tokyo h/t met All 
Nippon Airways, de binnenlandse 
vlucht, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Hogesnelheidstrein Kyoto - Hakone 
- Tokyo

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
01/10  Brussel 21.10 u.
 Tokyo 15.40 u. (op 02/10)
13/10 Tokyo 10.50 u. 
 Brussel 15.50 u. 

MARC VERACHTERT heeft een 
achtergrond als tuinarchitect en is onder 
andere bezieler van de Japanse Tuin in 
Hasselt. Tuinieren is zijn hobby en passie, 
net als het ontdekken van mooie en/of 
bijzondere tuinen en groenprojecten in 
binnen- en buitenland. Hij publiceert in Het 
Nieuwsblad en magazines als Nest, Chic 
Gardens en Fence en werkte doorheen de 
jaren mee aan meerdere tuinprogramma’s 
op VRT en Vitaya.
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 Boeken: Nostalgie van het geluk, 
door Amélie Nothomb; Griezelverha-
len uit Japan, door Havank



STEFAN BLOMMAERT: ‘De Oost- en Zuidkust 
van China, het is daar dat de economische 
hervormingen van de Chinese sterke man 
Deng Xiaoping veertig jaar geleden begon-
nen. Behalve Shanghai en Hongkong is deze 
streek voor de meeste westerlingen evenwel 
onbekend terrein. Het noordelijk gelegen 
Dalian en de plek waar de Grote Muur in zee 
eindigt, de voormalige Duitse concessiestad 
Qingdao (met zijn befaamde bierbrouwerij) of 
het statige Xiamen, het zijn allemaal schit-
terende plekken die op weinig andere reizen 
naar China worden bezocht.’

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Beijing
Vlucht naar Peking via Amsterdam.

DAG 2: Beijing M-A
U komt aan in de ochtend en bezoekt daarna 
het Tiananmenplein en de indrukwekkende 
Verboden Stad.

DAG 3: Bejing - Dalian O-M
U bezoekt de Tempel van de Hemel en het oude 

astronomisch observatorium van de Vlaamse 
jezuïet Ferdinand Verbiest. Om 15.40 uur neemt 
u de sneltrein naar Dalian waar u aankomt 
om 20.30 uur.

DAG 4: Dalian O-M-A
Dalian, de ‘Parel van het Noorden’, is een 
populaire havenstad en dankzij de 1.900 km 
lange kustlijn, stranden en visrestaurants ook 
een aantrekkelijk vakantieoord. U wandelt op 
Golden Beach en bezoekt een museum gewijd 
aan Mao, het grootste Aziatische plein Xinghai 
Square en Hummer Island. 

DAG 5: Dalian - Shanhaiguan O-M-A
In Dalian bezoekt u nog het Novel Stone Mu-
seum, Binhai Road en Little Venice. Na het 
middagmaal neemt u de sneltrein die u in iets 
meer dan 3 uur naar Shanhaiguan brengt.

DAG 6: Shanhaiguan - Qingdao O-M
U bezoekt de Grote Muur met de eerste poort 
‘onder de hemel’ en de 5 torens die in de Ming 
Dynastie werden beschouwd als ‘de 5 tijgers’ die 
de grens bewaakten. De Dragon Head Cliff loopt 
uit in de zee en is het einde van de Chinese Muur. 
Na het middagmaal neemt u om 14.30 uur de trein 
naar Qingdao waar u aankomt om 20.20 uur.

DAG 7: Qingdao O-M-A
Qingdao is omgeven door de Gele Zee. Mount 
Laoshan domineert hier het berglandschap en 
ademt samen met de Taiqing Temple de sfeer 
uit van de taoïstische cultuur. U eindigt de dag 
op het 4 meiplein.

DAG 8: Qingdao - Shanghai O-M
In Qingdao bezoekt u nog de Small Fish Hill, 
Jutting Bridge Pier, The Eight Passes en het 
museum van het Tsingtaobier. Rond 16.30 uur 
neemt u de trein naar Shanghai waar u aankomt 
om 23.00 uur.

DAG 9: Shanghai O-M-A
In Shanghai bezoekt u o.a. de Jade Boed-
dhatempel, de Franse en Oude Wijk met de 
Yu-tuin, het Shanghai World Financial Center, 
het 3de hoogste gebouw ter wereld, en de Sky 
Wall. Tot slot wandelt u op de Bund.

DAG 10: Shanghai - Suzhou - Shanghai O-M-A
U gaat op daguitstap naar Suzhou, waar u de 
Tuin van de Nederige Administrateur en de 
Shantang Old Street bezoekt. Daarna gaat u 
naar het waterdorpje Luzhi en geniet er van 
een boottochtje op de kanalen.

DAG 11: Shanghai - Xiamen O-M-A
Vandaag bezoekt u het Shanghaimuseum. Rond 
13.00 uur neemt u de trein naar Xiamen waar 
u aankomt om 18.20 uur.

DAG 12: Xiamen O-M-A
Met de ferry gaat u naar Gulangyu Eiland, een 
exotisch en autovrij eiland. In de namiddag 
bezoekt u de Fish Market en Zhongshan Road, 
een drukke commerciële wijk met monumen-
tale gebouwen.

DAG 13: Xiamen - Yongding - Xiamen O-M-A
In Yongding bezoekt u de traditionele, ronde 
huizen van het Hakkavolk. Het zijn bijna le-
vende musea over de Chinese cultuur te midden 
van een prachtig landschap.

DAG 14: Xiamen - Hongkong O-M
U bezoekt de boeddistische tempel van Putuo 
en de Xiamen Universiteit. Na het middagmaal 
neemt u de trein naar Hongkong en bent u 4,5 
uur onderweg.

DAG 15: Hongkong O-M-A
U maakt een stadsrondrit door Hongkong. Met 
de authentieke kabeltram beklimt u de steile 
Victoria Peak en geniet er van het panorama 
over Hongkong. De lichtshow Symphony of 
Lights luidt de nacht van Hongkong in.

DAG 16: Hongkong O-A
Vandaag geniet u van een vrije dag om op ei-
gen tempo de stad verder te verkennen, een 
museum te bezoeken of uitgebreid te shoppen. 
Uw reisleider geeft graag interessante tips.

DAG 17: Hongkong - Amsterdam - Brussel O
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor 
de terugreis.

Met Stefan Blommaert naar

CHINA
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REISDATA 
 →  za 1 juni 2019
 ←  ma 17 juni 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 4.385
toeslag 1-persoonskamer: € 795
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Stefan 
Blommaert

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

gidsen
++  Handig reisgidsje Te gast in China
++  Overnachting met ontbijt in kwali-

teitsvolle viersterrenhotels 
++  De maaltijden volgens programma 

in lokale restaurants of de hotels
++  Vluchten Brussel - Beijing en Hong-

kong - Brussel met KLM telkens via 
Amsterdam, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Vervoer in comfortabele autocar 
met airconditioning en treinreizen in 
2de klasse

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
01/06  Brussel 15.00 u.
 Amsterdam 15.55 u.
01/06  Amsterdam 17.30 u.
 Beijing 08.55 u. (op 02/06)
17/06  Hongkong 12.20 u.
 Amsterdam 18.35 u.
17/06  Amsterdam 21.30 u.
 Brussel 22.15 u.

STEFAN BLOMMAERT studeerde 
geschiedenis, werd in 1984 journalist voor 
de toenmalige BRT en was eerder corres-
pondent in Rusland. De laatste jaren ver-
bleef hij in China als Azië-verslaggever voor 
de VRT en bracht regelmatig reportages 
vanuit alle provincies alsook Hongkong.
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 Boeken: De ambities van China, 
door Evan Osnos; Onmogelijke 
vrede, door Jonathan Holslag; Wij 
Tz’e Hsi, keizerin van China, door 
Johan Fabricius; De vette jaren, door 
Chan Koonchung



PRAKASH GOOSSENS: ‘We reizen door het 
majestueuze subcontinent India en ontdekken 
opkomst en verval van wereldreligies op hun 
meest heilige plaatsen: de Gouden Tempel van 
de sikhs, de eeuwige vlam voor de geweldloos-
heid van Mahatma Gandhi, de crematiegron-
den van de hindoes aan de machtige rivier 
Ganges, de graftombe van Moeder Teresa, de 
bodhiboom waar Boeddha zijn verlichting heeft 
gekend … Met een bezoek aan het grootste 
symbool van de liefde, de Taj Mahal.’

DAG 1: Brussel - Dubai - Kolkata
Vlucht naar Kolkata via Dubai.

DAG 2: Kolkata M-A
Na de check-in verkent u Kolkata, het vroegere 
Calcutta. De stad wordt beschouwd als de cul-
turele hoofdstad. Langs het Marmeren Paleis 
gaat u naar de botanische tuinen.

DAG 3: Kolkata O-M-A
U gaat naar de Jewel Box Temple van de jaïns 
en Kumartuli, waar grote godenbeelden in klei 
worden gemaakt. U bezoekt het Indian Museum 
en het huis van Moeder Teresa, haar graf en het 
weeshuis. Daarna ontvlucht u de drukte, want 
u overnacht 2 keer in het historische Rajbari 
Bawali Heritage Hotel, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de ‘Zamindars’, de heersers in de 
baai van West-Bengalen.

DAG 4: Kolkata O-M-A
U bezoekt het Victoria Memorial, een herin-
nering aan de Britse aanwezigheid. Dan heeft 
u vrije tijd om te genieten van het hotel en de 
omgeving. Vandaag start Diwali, een 5-daags 
Hindoefeest met lichtjes en vuurwerk.

DAG 5: Kolkata - Ranchi O-M-A
Korte vlucht naar Ranchi, de hoofdstad van 
Jharkand of Tribal Land, waar de Adivasi de 
oorspronkelijke bewoners van India vormden. 
Sinds 1869 heeft die bevolkingsgroep een band 
met Vlaamse jezuïeten.

DAG 6: Ranchi O-M-A
U bezoekt ngo-projecten, waaronder Paces en 
Jaan Foundation i.s.m. het project van zuster 
Jeanne Devos. Centraal staan onderwijs, vrou-

wenemancipatie en hulp voor psychiatrische 
patiënten.

DAG 7: Ranchi - Bodghaya O-M-A
U gaat naar het belangrijkste pelgrimsoord voor 
boeddhisten met tal van kloosters en tempels. 
Hier bereikte Siddharta Gautama verlichting 
onder de bodhiboom.

DAG 8: Bodghaya O-M-A
U verkent Bodghaya verder, met o.a. de talrijke 
stoepa’s, kloosters en Tibetaanse tempels. 

DAG 9: Bodghaya - Varanasi O-M-A
U gaat naar Varanasi, het mekka van de hin-
doebedevaarders. Met een riksja rijdt u door 
de nauwe straatjes van ‘Benares’. Aan de ghats 
ziet u de verlichte tempels en de drijvende diyas 
of kaarsjes op de Ganges.

DAG 10: Varanasi O-M-A
U maakt een boottocht op de Ganges. Bij zons-
opgang ziet u er de vrome hindoepelgrims. Dan 
gaat u naar Sarnath, de wieg van het boed-
dhisme, waar Boeddha voor het eerst zijn leer 
predikte.

DAG 11: Varanasi - Delhi O-M-A
Na de vlucht naar Delhi gaat u o.a. Naar Qutub 
Minar en de imposante moskee van Jama Ma-
sjid, India Gate, Raj Ghat, het monument voor 
Mahatma Ghandi en het Rode Fort.

DAG 12: Delhi - Amritsar O-M-A
’s Morgens vroeg neemt u een sneltrein naar 

Amritsar, het spirituele en culturele centrum 
van de sikhs. Dan gaat u naar de Indisch-Pa-
kistaanse grens in Wagga, voor de ceremonie 
van het wisselen van de wacht. 

DAG 13: Amritsar O-M-A
U bezoekt de Gouden Tempel. Onder het bal-
dakijn ligt de Grant Sahin, het heilige boek 
van de sikhs. Daarna gaat u naar Jalia Wala 
Bagh, het gedenkteken van ‘de slachting van 
Amritsar’ (1919).

DAG 14: Amritsar - Delhi - Agra O-M-A
In de vroege ochtend keert u per trein terug 
naar Delhi en gaat u aansluitend per autocar 
naar Agra. Daar pronkten Mogol-vorsten met 
hun macht en rijkdom.

DAG 15: Agra -Delhi O-M-A
U bezoekt de Taj Mahal en het Rode Fort en 
keert daarna terug naar Delhi.

DAG 16: Delhi O-M-A
U verkent Old (Shahjahanbad) en New Delhi 
met o.a. een stop aan Birla House, waar Ma-
hatma Ghandi werd vermoord, en de wijk 
Chandani Chowk met vele drukke bazaars. 

DAG 17: Delhi - Dubai - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel via Dubai.

Met Prakash Goossens naar

INDIA
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REISDATA
 →  do 24 oktober 2019
 ←  za 9 november 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.985
toeslag 1-persoonskamer: € 1.075
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 
€ 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Prakash Goossens
++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Handig reisgidsje Te gast in India
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Verblijf in kwaliteitsvolle vier- en vijf-

sterrenhotels (in Ranchi een driester-
renhotel) 

++  Alle maaltijden (met een tweetal 
picknickmaaltijden) vanaf middagmaal 
op dag 2 t.e.m. ontbijt dag 17 in lokale 
restaurants of de hotels

++  Vlucht Brussel - Kolkata en Delhi - Brussel 
telkens via Dubai met Emirates, de bin-
nenlandse vluchten, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comfor-
tabele autocar met airconditioning

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/10  Brussel 15.05 u.
 Dubai 23.40 u.
25/10  Dubai 02.05 u.
 Kolkata 08.15 u.
09/11  Delhi 10.35 u.
 Dubai 13.00 u.
09/11  Dubai 14.20 u.
 Brussel 18.45 u.

PRAKASH GOOSSENS studeerde 
onder meer aan de KU Leuven, de Univer-
sité Robert Schuman in Straatsburg en de 
UCL en was o.a. assistent aan de rechtenfa-
culteit van de KU Brussel. Momenteel is hij 
verantwoordelijke Projectenbeheer in Azië 
voor de Congregatie Broeders van Liefde. 
In die functie is hij vaak teruggekeerd naar 
zijn geboorteland, India.
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 Cursus: Wereldgodsdiensten in 
India - Ieper - di. 19, 26 feb. en 12 
maart - Prakash Goossens 

 Boeken: India. Betoverende ver-
scheidenheid en Mythen en verhalen 
uit het oude India, door Winand 
Callewaert (uitverkocht)
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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 Trini-
tykathedraal, 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 
dorpjes 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 be-
kend 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.

100 km

ETHIOPIË
Addis Ababa

Axum

Gondar

Lalibela

ERITREA

Arba Minch

Shashemene
Wondo Genet

Butajira

  SIMIEN-
GEBERGTE

Bahir Dar
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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.



SEPPE DECKERS: ‘Ik neem u mee naar de wieg 
van onze beschaving doorheen het fascine-
rende bergachtige landschap van Ethiopië, 
met de iconische rotskerken van Lalibela, 
het hart van een zeer oude cultuur rond het 
paleis van de koningin van Sheba in Axum, 
een zoektocht naar Bijbelse iconen als De Ark 
des Verbonds en koning Balthazar. Deze reis 
staat ook in het teken van de samenwerking 
voor ontwikkeling aan de universiteiten van 
Mekelle en Bahir Dar, waar onze Vlaamse pro-
fessoren het beste van zichzelf geven om bij te 
dragen tot ‘het Groene mirakel van Ethiopië’.’

DAG 1: Brussel - Addis Ababa
Vlucht naar Addis Ababa.

DAG 2: Addis Ababa M-A
Vandaag bezoekt u o.m. Entoto Mountains, het 
paleis van Menelik II, de grootste Afrikaanse 
openluchtmarkt Mercato, de St. Georgekathe-
draal en het Nationaal Museum. Daar bezichtigt 
u o.a. de overblijfselen van het 3,5 miljoen jaar 
oude skelet van Lucy.

DAG 3: Addis Ababa - Mekelle O-M-A
Na de binnenlandse vlucht naar Mekelle bezoekt 
u de Enda Eyesus-campus van Mekelle Univer-
sity. U ontmoet er alumni van een 25 jaar lange 

universitaire samenwerking. U gaat ook naar 
het Yohannes Museum en het Yohannes Castle. 

DAG 4: Mekelle - Hawzen O-M-A
U bezoekt de rotskerk van Abreha Atbeha en ‘de 
groene vallei’, waar een project van Vlaamse 
universitaire samenwerking kleine boeren on-
dersteunt. U picknickt onderweg.

DAG 5: Hawzen - Axum O-M-A
Via de spectaculaire noordroute reist u langs 
Adigrat, Yeha en Adwa naar Axum. Onderweg 
kunt u verschillende foto’s nemen van het land-
schap. U geniet van een picknick ’s middags 
met zicht op de Nijlvallei. 

DAG 6: Axum O-M-A
U start de dag in het antropologisch museum 
dat verschillende antiquiteiten tentoonstelt. 
Daarna bezoekt u de 2.000 jaar oude monoli-
thische stèles, het graf van koning Khaleb en 
de ruïnes van het paleis van koningin Sheba. 
In het stadspark liggen de resten van het 4de-
eeuwse paleis van koning Ezana en koning 
Balthazar. Tot slot bezoekt u de Tsion Maryam-
kathedraal die de Ark van het Verbond huisvest. 
Een monnik staat in voor de bewaking van dit 
mysterie en alleen bij zijn dood zal hij de kerk 
nog verlaten. 

DAG 7: Axum - Simien Mountains National 
Park O-M-A
Vandaag gaat u naar Simien Mountains via De-
bark. U rijdt door de Tekezekloof, een adembe-
nemende brok natuur, en picknickt onderweg.

DAG 8: Simien Mountains National Park - 
Gondar O-M-A
U wandelt door het Simien Mountains Natio-
nal Park bekend voor o.a. de gelada’s, nauw 
verwant aan de bavianen. In de namiddag reist 
u verder naar Gondar.

DAG 9: Gondar O-M-A
U bezoekt Gondar, de voormalige keizerlijke 
hoofdstad. U ziet er het ommuurde paleisdo-
mein, de Debre Berhane Selassiekerk en het 
Bad van Fasilidas, oorspronkelijk een lustslot 
met idyllische tuin.

DAG 10: Gondar - Bahir Dar O-M-A
In de voormiddag gaat u naar Bahir Dar. Daar 
bezoekt u de Bahir Dar University en maakt u 
kennis met het samenwerkingsprogramma met 
Vlaamse universiteiten.

DAG 11: Bahir Dar O-M-A
U bezoekt de kloosters op de eilanden in het 
Tanameer, zoals Dek Island. U wandelt door de 
koffiebossen van het eiland en maakt kennis 
met de artisanale bouw van papyrusboten.

DAG 12 : Bahir Dar - Lalibela O-M-A
U rijdt over de Fogeravlakte noordwaarts door-
heen de rijstvelden. In het rijstdorpje Woreta 
neemt u de Chinese en spectaculaire weg oost-
waarts, dwars door een vulkaanmassief met 
o.m. Mount Guna (4.120 m) dicht bij Debre 
Tabor. Net voorbij Gashena geniet u van een 
picknick op een bergflank met zicht op de La-
libelavlakte. 

DAG 13: Lalibela O-M-A
In Lalibela bezoekt u de 13de-eeuwse rotsker-
ken die beschouwd worden als een van de 8 
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. U be-
zoekt ook de 13de-eeuwse grotkerk Yemrahane 
Kristos. Daarna geniet u van vrije tijd of maakt 
u een wandeling in de omgeving. Er is ook tijd 
voor een typische koffieceremonie. 

DAG 14: Lalibela - Addis Ababa O-M-A
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Addis voor de laatste bezoeken zoals het etno-
grafisch museum. U geniet van het afscheids-
avondmaal met Ethiopische folklore voor u 
terugvliegt.

DAG 15: Addis Ababa - Brussel
Aankomst in de ochtend.

Met Seppe Deckers naar

ETHIOPIË

100 km

ETHIOPIË
Addis Ababa

Mekele

HawzenAxum

Gondar

Lalibela

ERITREA
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REISDATA
 →  wo 9 oktober 2019
 ←  wo 23 oktober 2019

REISSOM PER PERS.  
2-persoonskamer: € 3.830  
toeslag 1-persoonskamer: € 485 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 19 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Seppe 
Deckers

++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Voorreisvergadering
++  Handig reisgidsje Te Gast in Ethiopië
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Verblijf in eenvoudige maar comfor-

tabele standaardhotels
++  Alle maaltijden vanaf het middag-

maal (waaronder 6 picknickpakket-
ten) op dag 2 t.e.m. het avondmaal 
op dag 14 in lokale restaurants, 
de hotels of lunchbox, en flesjes 
mineraalwater

++  Vluchten Brussel - Addis Ababa 
h/t met Ethiopian Airlines (al dan 
niet met tussenstop), binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen en 
de CO2-compensatie.

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
09/10  Brussel 21.40 u.
 Addis Ababa 05.45 u. 
 (op 10/10)
22/10  Addis Ababa 23.10 u.
 Brussel 05.40 u. (op 23/10)

SEPPE DECKERS is emeritus hoog-
leraar aan de Faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen van de KU Leuven en 
bouwde 35 jaar onderzoek en expertise 
op op het Afrikaanse continent, in Azië en 
Zuid-Amerika. Hij hecht ook veel belang 
aan de maatschappelijke valorisatie van 
wetenschappelijk onderzoek met focus 
op samenwerking voor ontwikkeling. Hij 
specialiseerde zich vooral op de proble-
matiek in Ethiopië, waar hij regelmatig 
verbleef als gastprofessor.

© SHUTTERSTOCK
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KOEN LEIN & HILDE GOEMINNE: ’Deze reis 
geeft u de kans om de diversiteit van Tanza-
nia en de projecten van Licht voor de Wereld 
voor mensen met een visuele beperking te 
ontdekken. We starten in Dar Es Salaam en 
bezoeken authentieke dorpen, plaatselijke 
ziekenhuizen en scholen. We ontmoeten de 
Masaï en genieten van de natuur in Mikumi 
National Park en Udzungwa Mountains. We 
snuiven geschiedenis op in Bagamoyo en 
sluiten af in het wonderlijke Zanzibar.’

DAG 1: Brussel - Zürich - Dar Es Salaam
Vlucht naar Tanzania.

DAG 2: Dar Es Salaam O-M-A
Uw reisleider stelt u de activiteiten van Licht 
voor de Wereld voor. Deze ngo maakt in Tan-
zania oogzorg toegankelijk voor iedereen en 
faciliteert de integratie van kinderen met een 
visuele beperking in het reguliere onderwijs. U 
krijgt een rondleiding in het oogziekenhuis van 
C.C.B.R.T. en bezoekt het openluchtmuseum 
Makumbusho met replica's van authentieke 
huizen uit verschillende delen van het land.

DAG 3: Dar Es Salaam - Morogoro - Mikumi 
O-M-A
U reist vanuit Dar Es Salaam naar het binnen-
land. In Morogoro bezoekt u een school waar 
kinderen met een visuele beperking samen les 
volgen met ziende leeftijdsgenoten. Onderweg 
geniet u van het uitzicht op de Ulugurubergen 
en de savanne van Mikumi Nationaal Park. U 

logeert aan de rand van Mikumi National Park.

DAG 4: Mikumi - Udzungwa-gebergte O-M-A
Na een bezoek aan de markt van Mikumi wan-
delt u door het traditionele dorpje Msimba, 
waar u kennismaakt met de weeskinderen van 
MikumiKids, de lagere school en het typische 
dorpsleven. In de namiddag bezoekt u de Masai 
en ervaart u hun bijzondere cultuur met kleur-
rijke klederdracht en sieraden. U reist verder 
naar uw lodge in het Udzungwagebergte.

DAG 5: Udzungwa-gebergte - Ifakara O-M-A
Udzungwa is een uitzonderlijk goed bewaard 
woud met een zeer rijke fauna en tal van pri-
maten. U kunt kiezen tussen een wandeling in 
het park (Sonjo Trail) of in het dorp Mang’ula.
In de namiddag gaat u naar Ifakara, een stadje 
diep in het binnenland. 

DAG 6: Ifakara - Mikumi Nationaal Park O-M-A
Dr. Aza van het St. Joseph Mission Hospital 
geeft u een rondleiding en uitleg over de oog-
afdeling die door Licht voor de Wereld wordt 
ondersteund. Daarna bezoekt u een school 
die opgenomen is in het inclusieve educatie-
programma van de ngo. Ten slotte gaat u naar 
het Mikumi Nationaal Park en overnacht in 
de savanne. 

DAG 7: Mikumi Nationaal Park O-M-A
U gaat de hele dag op safari in het Mikumi Na-
tional Park. U ziet er verschillende dieren zoals 
leeuwen, olifanten, buffels, giraffen, zebra’s, 
impala’s, wrattenzwijnen en vele vogelsoorten. 
In de nijlpaardpoel bewondert u nijlpaarden 
en krokodillen.

DAG 8: Mikumi Nationaal Park - Bagamoyo 
O-M-A
Vandaag reist u terug naar de kust voor een be-
zoek aan Bagamoyo. Dat historisch stadje (Unes-
co-werelderfgoed) werd vooral beïnvloed door 
Indische en Arabische handelaren, de Duitse 
koloniale overheid en christelijke missionarissen. 
Het is de voormalige hoofdstad van Duits Oost-
Afrika en was destijds een van de belangrijkste 
handelshavens langs de Oost-Afrikaanse kust.

DAG 9: Bagamoyo O-M-A
U wandelt door de oude stad Dunda en be-
zoekt het oude fort en de Duitse Boma, een 
oud staatshuis. In de namiddag bezoekt u de 
archeologische site van Kaole. Die ruïnes date-
ren uit de 13de eeuw en bestaan uit de restanten 
van 2 moskeeën en 30 graven die gebouwd zijn 
uit koraalstenen.

DAG 10: Bagamoyo - Dar Es Salaam - Zan-
zibar O-M-A 
U bezoekt het kunst- en cultureel instituut Chuo 
ya Sanaa. Na het middagmaal reist u naar Dar 
Es Salaam waar u de ferry neemt naar Zanzibar.

DAG 11: Zanzibar O-M-A
Zanzibar staat bekend als het kruideneiland. 
Van oudsher worden er specerijen en kruiden 
verbouwd en verhandeld. U ruikt, proeft en leert 
er meer over de geneeskrachtige en ceremoniële 
waarde van deze specerijen. Iets voor zonsonder-
gang maakt u een boottocht in een traditionele 
dhow. U zeilt langs de prachtige kuststrook en 
krijgt een schilderachtig uitzicht over het eiland. 

DAG 12: Zanzibar - Dar Es Salaam - Zürich O
Stone Town is een zeer levendige stad waar u 
een mix van Arabische, Afrikaanse, Indiase 
en Europese culturen vindt die harmonisch 
samenleven. U wandelt langs het Wonderhuis 
(het paleis van de Sultan), de oude Anglicaanse 
kerk, het geboortehuis van Freddy Mercury, 
het Portugese oude fort en langs de markt. 
Vlucht naar Dar Es Salaam voor uw aanslui-
tende vlucht naar Zürich. 

DAG 13: Zürich - Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Koen Lein & Hilde Goeminne naar

TANZANIA & ZANZIBAR 

© LICHT VOOR DE WERELD
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REISDATA
 →  zo 8 september 2019
 ←  vr 20 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 4.390 
toeslag 1-persoonskamer: € 950 
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds 
Cultuurreizen en de ngo Licht voor de Wereld

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

toelichting door Koen Lein en Hilde Goeminne
++  Voorreisvergadering
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Tanzania
++  Overnachtingen in comfortabele hotels en 

lodges. Wanneer we het toeristische pad 
verlaten, zijn de hotels eenvoudig

++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op dag 2 
t.e.m. het ontbijt op dag 12 in lokale restau-
rants of de hotels/lodges

++  Vluchten Brussel - Dar Es Salaam h/t telkens 
via Zürich met Swiss Air, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie 

++  Ferry Dar Es Salaam - Zanzibar en binnen-
landse vlucht Zanzibar - Dar Es Salaam

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

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

bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/09  Brussel 07.05 u.
 Zürich 08.20 u.
08/09  Zürich 09.55 u.
 Dar Es Salaam 21.05 u. 
19/09  Dar Es Salaam 22.20 u.
 Zürich 06.15 u. (op 20/09)
20/09  Zürich 07.35 u.
 Brussel 08.55 u.

KOEN LEIN is handelsingenieur en gepas-
sioneerd door internationale samenwerkingen. 
Hij werkte 6 jaar in Tanzania en voerde talloze 
zendingen uit in Congo en Rwanda. Hij is polyglot 
en leidt samen met zijn echtgenote het weeshuis 
MikumiKids en de Lodge Voyage Village in Tanzania. 
Daarnaast is hij programmacoördinator van de ngo 
Licht voor de Wereld.

HILDE GOEMINNE is sociaal-verpleegkundige 
en voormalig diensthoofd in het UZA. Ze werkte 
ook in de farmaceutische industrie in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek naar geneesmid-
delen. Ze reisde in tal van Afrikaanse landen en heeft 
specifieke ervaring in reisleiding in Tanzania. Sinds 
2014 is ze vrijwilliger bij de ngo Licht voor de Wereld. 

© SHUTTERSTOCK
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 Boek: Beroep: Avonturier, door 
Aukje van Gerven



KARL SYMONS: ‘Op deze reis maakt u kennis 
met de geschiedenis, cultuur en de uitzonder-
lijke natuur van het zuidelijkste deel van het 
Afrikaanse continent. Vanuit Kaapstad, de 
Zuid-Afrikaanse moederstad met haar bewo-
gen verleden op één van de mooiste locaties 
ter wereld, reist u via de wijnlanden rond Stel-
lenbosch en de adembenemende tuinroute 
naar Port Elisabeth voor een onvergetelijke 
safari-ervaring.’

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Kaapstad
Via Amsterdam vliegt u naar Kaapstad, de 
moederstad van Zuid-Afrika.

DAG 2: Kaapstad O-M-A
Als het weer het toelaat bezoekt u de Tafelberg. 
Na een tocht met de kabellift geniet u 1.076 m 
hoger van een prachtig panorama over de stad 
en de oceaan. Daarna maakt u een rondrit door 
de stad en wandelt u langs de parlementsge-
bouwen en de Kompanjiestuin. U bezoekt ook 
Robbeneiland, dat 400 jaar lang een verban-
ningsoord en jarenlang de gevangenis van 
Nelson Mandela was. Nu is het een nationaal 
monument en Unesco-werelderfgoed. 

DAG 3: Kaapstad O-M
Na het ontbijt rijdt u naar het prachtige natuur-
gebied van Kaappunt en Chapmans Peak. Via 
Valsbaai gaat u naar het kleurrijke vissersdorpje 
Kalkbaai. Na het middagmaal observeert u de 
pinguïns van Boulders Beach.

DAG 4: Kaapstad - Port Elizabeth - Addo 
Nationaal Park O-M-A
U bezoekt het Kasteel van De Goede Hoop, 
gebouwd door de Nederlanders in de 17de eeuw 
en het oudste bouwwerk van het land. Daarna 
maakt u kennis met de botanische tuinen van 
Kirstenbosch. In de namiddag neemt u het 
vliegtuig naar Port Elisabeth en verblijft u in een 
exclusieve lodge in de Zuurberg Mountainregio.

DAG 5: Addo Nationaal Park O-M-A
Vandaag gaat u op safari game drive met een 
4x4 in het park. Met wat geluk ziet u ‘de Grote 
5’: een olifant, neushoorn, buffel, leeuw en 
luipaard.

DAG 6: Plettenberg - Knysna O-M
Vandaag reist u verder langs de tuinroute naar 
de baai van Plettenberg waar u kennismaakt 
met de leefwijze van de lokale bevolking, ge-
volgd door een gospelviering. Daarna bezoekt 
u een township (woonoord). In de loop van de 
namiddag komt u aan in het kuststadje Knysna.

DAG 7: Plettenberg - Knysna O-M-A
Als de weersomstandigheden het toelaten, 
maakt u ’s ochtends een cruise om van dicht-
bij walvissen te spotten. U vaart langs een 
vogelreservaat, Keurbooms Beach, het Rob-
bergnatuurpark en een zeerobbenkolonie. In 
de namiddag geniet u van de uitzonderlijke 
natuurpracht van Plettenberg.

DAG 8: Swellendam - Hermanus O-M
U trekt verder langs de tuinroute naar het schil-
derachtige stadje Swellendam en bezoekt er 
het Drostdymuseum. Het museumcomplex 
bestaat uit een verzameling historische ge-

bouwen waaronder het Drostdygebouw, de Old 
Goal (de gevangenis), het Mayvillegebouw, de 
Ambachtswerf en een prachtige Kaapse tuin. 
U wandelt ook doorheen historische dorps-
straatjes. In de namiddag komt u aan u in het 
prachtige kuststadje Hermanus.

DAG 9: Stellenbosch O-M-A  
U bezoekt de Hemel-en-Aardevallei, een van de 
meest exclusieve terroirs van de beste Zuid-Afri-
kaanse wijnmakers. U bezoekt er 3 wijndomeinen 
en geniet er van wijnproeverijen en het middag-
maal. U gaat verder naar Stellenbosch, het hart 
van de wijnlanden en bekend om zijn universiteit. 

DAG 10: Franschhoek - Stellenbosch O-M-A
In Franschhoek bezoekt u het Hugenoten Ge-
denkmuseum waar u meer te weten komt over 
de vroege geschiedenis van de streek en de 
invloed van Franse hugenoten. In Stellenbosch 
proeft u wijn in een van de oudste wijngaarden 
van Stellenbosch, Rust en Vrede.

DAG 11: Stellenbosch - Amsterdam O-M-A
Vandaag bezoekt u het Taalmonument in Paarl 
met het bijbehorend museum. De directeur van 
SASNEV, het Zuid-Afrikaanse Centrum voor 
Nederland en Vlaanderen, komt hun werking, 
ter bevordering van de culturele samenwerking 
tussen Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika, 
kaderen. U sluit de reis af in stijl in een van de 
betere restaurants van het land, The Terrior. 
Na het avondmaal transfer naar de luchthaven 
voor uw nachtvlucht naar Europa.

DAG 12: Amsterdam - Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Karl Symons naar

ZUID-AFRIKA

© DAN GRINWIS, UNSPLASH
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REISDATA
 →  di 22 oktober 2019 
 ←  za 2 november 2019 

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 4.950
toeslag 2-persoonskamer voor sing-
legebruik: € 845 
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 Karl Symons
++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Zuid-

Afrika
++  Overnachtingen met ontbijt in kwa-

liteitsvolle vier- en vijfsterrenhotels
++  10 middagmalen en 7 avondmalen 

in lokale restaurants of de hotels
++  Vluchten Brussel - Kaapstad h/t 

telkens via Amsterdam met KLM, de 
binnenlandse vlucht, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar met aircondi-
tioning, in het Addo Nationaal Park 
in 4x4-voertuigen

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/10  Brussel 08.00 u.
 Amsterdam 08.55 u.
22/10  Amsterdam 10.05 u.
 Kaapstad 21.25 u.
02/11  Kaapstad 00.30 u.
 Amsterdam 11.15 u.
02/11  Amsterdam 13.30 u.
 Brussel 14.15 u.

KARL SYMONS  was meer dan 20 
jaar tv-producent en -presentator, gespe-
cialiseerd in reisprogramma’s. Hij woont 
deeltijds in Kaapstad en werkt er als onaf-
hankelijk documentairemaker, auteur van 
reisverhalen en nieuwscorrespondent voor 
radio en tv. Karl schreef ook 2 reisgidsen 
over Kaapstad en is bezieler van een pro-
ject voor Zuid-Afrikaanse Bosjesmannen.

© SHUTTERSTOCK
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 Boeken: De Plaag, door David Van 
Reybrouck; De bittere wijn, door 
Willy Corsari



ANNELIES VALGAEREN: ‘Besneeuwde bergtop-
pen, groene valleien, kurkdroge woestijnge-
bieden, rokende vulkanen, hoogvlaktes met 
grazende lama's: in weinig andere landen ziet 
u op 2 weken tijd zo'n diversiteit aan land-
schappen. We reizen van de hoofdstad Lima 
naar het zuiden van Peru, gaan de hoogte 
in richting Andes, en eindigen in de Heilige 
Vallei rond Cuzco. Onderweg zien we hoe de 
vele precolumbiaanse culturen leefden in dit 
opmerkelijke land.’

DAG 1: Brussel - Madrid - Lima A
Vlucht naar Lima via Madrid.

DAG 2: Lima - Paracas O-M-A
U bezoekt het Archeologisch Museum Larco 
Herrera met precolumbiaanse keramiek en 
rijdt daarna naar Paracas.

DAG 3: Paracas - Nazca O-M-A
In de baai van Paracas vaart u naar de Bal-
lestaseilanden, ook wel de kleine Galapagos-
eilanden genoemd door de vele zeeleeuwen, 
dolfijnen, pinguïns en vogels. Bij ideale weers-
omstandigheden vliegt u over de Nazcalijnen 
(Unesco-werelderfgoed), een van de grootste 
archeologische vraagtekens ter wereld. 

DAG 4: Nazca - Arequipa O-M-A
U rijdt naar de witte stad Arequipa met een 
picknick onderweg.

DAG 5: Arequipa O-M-A
De Plaza de Armas van Arequipa is een van 
de mooiste pleinen van Peru. U gaat naar het 
Santa Catalinaklooster met kleurrijke muren 
en het Santuario Andino Museum met de ijs-
mummie Juanita. 

DAG 6: Colca O-M-A
U maakt een 2-daagse excursie naar de grandi-
oze Colca Canyon, een van de diepste kloven ter 
wereld. U rijdt door het reservaat van Salinas 
en Aguada Blanca naar Mollepunko, het begin 
van de Colcavallei.

DAG 7: Colca - Puno O-M-A
Aan de Cruz del Cóndor geniet u van een adem-
benemend panorama over de canyon met de 
Colcarivier en (met wat geluk) de condors hoog 
in de lucht. Daarna reist u door naar Puno.

DAG 8: Titicacameer O-M-A
U vaart over het Titicacameer, het grootste en 
hoogst gelegen bevaarbare meer ter wereld. 
U bezoekt er de drijvende Uroseilanden, die 
volledig uit riet zijn gemaakt, en Taquile, een 
eiland waar indianen wonen die Quechua spre-
ken en unieke en efficiënte sociale systemen 
hebben ontwikkeld.

DAG 9: Puno - Cuzco O-M-A
Vandaag gaat u met de trein naar Cuzco met 
de Andes op de achtergrond. 

DAG 10: Cuzco O-M-A
In Cuzco, de hoofdstad van het Incarijk, zijn 
er nog altijd veel overblijfselen van de Incacul-
tuur. U bezoekt er de Zonnetempel, de Plaza 
de Armas, de Santo Domingokerk en het San 
Franciscoklooster. Na de middag verkent u 
de sites rond Cuzco, zoals de heilige baden 
van Tambomachay en de 3 cyclopische om-
wallingen van het archeologische complex 
Sacsayhuamán.

DAG 11: Chinchero - Moray - Maras O-M-A
U bezoekt de markt van de levendige stad 
Chinchero. De grote ronde terrassen van Mo-
ray zijn door de Inca's gebouwd in natuurlijke 
verzakkingen in de kalksteenbodem. In het 
koloniale dorpje Maras bewondert u eeuwen-
oude terrasvormige zoutmijnen. U overnacht 
in de Heilige Vallei.

DAG 12: Pisac - Ollantaytambo O-M-A
Vandaag bezoekt u de markt en de ruïnes van 
Pisac. Daarna verkent u de site van het archeo-
logisch complex Ollantaytambo. Dat was het 
reusachtige agrarisch, administratief, sociaal, 
religieus en militair centrum van het Incarijk.

DAG 13: Machu Picchu O-M-A
Machu Picchu is ongetwijfeld het beroemdste 
monument van de Inca’s en niet voor niets 
Unesco-werelderfgoed. De immense Incasite 
ligt op een hoog plateau omgeven door steile 
kloven. U brengt een uitgebreid bezoek aan 
dat mythische symbool van de Andes.

DAG 14: Cuzco - Lima O-M-A
U geniet van wat vrije tijd in Cuzco voor de 
binnenlandse vlucht naar Lima.

DAG 15: Lima - Madrid O-M
U ontdekt zowel het moderne als het koloniale 
Lima en bezoekt het San Franciscoklooster met 
de bijbehorende catacomben. Daarna gaat u 
naar de luchthaven voor de avondvlucht via 
Madrid naar Brussel.

DAG 16: Madrid - Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Annelies Valgaeren naar
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REISDATA
 →  wo 11 september 2019
 ←  do 26 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 5.240
toeslag 1-persoonskamer: € 995 
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 Annelies 
Valgaeren

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

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Peru
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle hotels
++  Alle maaltijden in lokale restaurants 

of de hotels vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het middagmaal op 
dag 15 (waarvan 6 picknicks) 

++  Vluchten Brussel - Lima h/t telkens 
via Madrid met Iberia, de binnen-
landse vlucht, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Treinrit naar/van Machu Picchu en 
van Puno naar Cuzco

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
11/09  Brussel 07.20 u.
 Madrid 09.40 u.
11/09  Madrid 13.10 u.
 Lima 17.55 u. 
25/09  Lima 19.40 u.
 Madrid 14.10 u. (op 26/09)
26/09  Madrid 15.40 u.
 Brussel 18.00 u.

ANNELIES VALGAEREN studeerde 
archeologie aan de KU Leuven en specia-
liseerde zich in de geschiedenis, talen en 
archeologie van precolumbiaans Amerika 
aan de Universiteit Leiden. Ze was 7 jaar 
conservator in het MAS in Antwerpen en 
stond in voor het onderzoek naar en de op-
stelling van de collectie precolumbiaanse 
kunst van Paul en Dora Janssen-Arts. Nu 
werkt ze voor het Departement Cultuur 
van de Vlaamse overheid.

© SHUTTERSTOCK
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 Dagevenement: Inca Dress Code 
- Brussel - zat. 16 maart - diverse 
docenten
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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 boei-
ende 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 te-
rugvinden. 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
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Frankrijk
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Ancenis
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Saint-Nazaire

→  Lees verder op pag. 144
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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 Couperin 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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 Boeken: Champagne! en Wegwijs in wijn, door 
Gido Van Imschoot



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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LIESBETH DE STROOPER: ‘We reizen de impres-
sionisten achterna van Honfleur, de wieg van het 
impressionisme, naar Parijs. Het Musée d’Orsay, 
Giverny, de gotische kathedraal van Rouen en het 
Musée des Beaux-Arts ontbreken 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 impressionistische schilder 
Claude Monet beschikt. U ziet er o.m. het bekende 
Impression, soleil levant, het doek dat het impres-
sionisme 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 impres-
sionisme, waar Boudin, Monet, Bazille en Jongkind 
elkaar ontmoetten en waar ze de wisselende lichtinval 
in de riviermonding probeerden te vatten. In het Mu-
sée Eugène Boudin bewondert u de complete verzame-
ling 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 belangrijke impressionistische werken 
herbergt. ’s Nachts vaart u naar Rouen.

DAG 3: Rouen O-M-A
In de voormiddag bezoekt u in Rouen de gotische 
kathedraal die Monet op verschillende tijdstippen 
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 namiddag 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 privécollectie en 
de beroemde tuinen waar hij zijn waterlelies schil-
derde. 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 vermaarde 
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.

Met Liesbeth De Strooper op

CRUISE OP DE SEINE VAN 
HONFLEUR NAAR PARIJS

REISDATA
 →  za 18 mei 2019 
 ←  wo 22 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. kajuit benedendek: € 1.530
2-p. kajuit bovendek: € 1.695 
toeslag 1-persoonskajuit: € 375
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige 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 
gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het 
avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 5 (incl. welkomst-
cocktail en gala-avond)

++  Tijdens de cruise zijn bij de 
maaltijden en in de bar het 
aperitief, wijn, bier, niet-alcoho-
lische 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 08.43 u.
 Paris Nord 10.05 u.
22/05  Paris Nord 17.25 u.
 Brussel-Zuid 18.47 u.

LIESBETH DE STROOPER is 
kunsthistorica en cultureel econoom. 
Sinds 2011 is ze als docent-promo-
vendus verbonden aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en als vrijwil-
lig wetenschappelijk medewerker aan 
de KU Leuven. Op dit moment legt ze 
de laatste hand aan haar doctoraat, 
waarin ze focust op het ontstaan van 
de categorie ‘impressionisme’ vanuit 
zowel een kunsthistorisch als een 
marktperspectief. Ze heeft deze cruise 
al twee keer geleid voor Davidsfonds 
Cultuurreizen.
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KAREL PEETERS: ‘’De mooiste vallei ter wereld’, 
‘kroonjuweel van Europa’, ‘betoverende natuur’ … 
De superlatieven over de Dourovallei zijn talrijk, 
wat in dit geval niet tot nadenken stemt, maar waar 
een langverwachte droom in vervulling gaat. Naast 
portwijn en Mateus – al dan niet de Heilige – zijn 
de igrejas, quintas en palacetes langs de Douro 
inderdaad juweeltjes, schitterend in een immer 
stralende zon.’ 

DAG 1: Brussel - Porto M-A
U vliegt naar Porto, een van de oudste Europese ste-
den, en verkent de stad. U maakt een rondrit langs het 
station São Bento, de boekhandel Lello en het Casa de 
Música van Rem Koolhaas. Na de inscheping geniet u 
van een welkomstcocktail en avondmaal aan boord.

DAG 2: Porto - Régua O-M-A
In de voormiddag ziet u o.m. het Palácio da Bolsa en 
de Igreja de São Francisco. Porto staat ook synoniem 
voor de wereldberoemde portwijnen. U bezoekt een 
van de meest vermaarde kelders en geniet er van een 
proeverij. In de namiddag vaart u door de sluis van 
Carrapatelo, de hoogste in Europa. 

DAG 3: Vila Real - Vega de Terrón O-M-A
In het sfeervolle Vila Real, een koninklijke stad vol 
religieuze architectuur en statige patriciërshuizen, 
bezoekt u o.m. het landgoed Solar de Mateus. Na 
het middagmaal vaart u door de beroemdste wijn-
gaarden van Porto tot aan de Spaanse grens, langs 
schitterende hellingen met wijnranken die trapsgewijs 
aangeplant zijn tot op een hoogte van 700 m. 

DAG 4: Salamanca O-M-A
Vandaag rijdt u per autocar naar de universiteitsstad 

Salamanca (Unesco-werelderfgoed). Daar bezoekt u 
de dubbelkathedraal, de gebouwen van de universi-
teit, gotische kerken, kloosters en een van de mooiste 
pleinen van Spanje: de Plaza Mayor. Ten slotte geniet 
u van een gala-avond aan boord.

DAG 5: Ferradosa - Folgosa - Leverinho O-M-A
’s Ochtends volgt u de wijnroute en geniet u van het 
mooie uitzicht van San Salvador do Mundo en een 
wijndegustatie. In de namiddag vaart u van Folgosa 
tot Leverinho.

DAG 6: Leverinho - Porto - Brussel O-M
U brengt een laatste bezoek aan Porto voor u terug-
vliegt naar Brussel.

WATERSTAND DOURO
Door een te lage of te hoge waterstand moeten we het pro-
gramma soms wijzigen. Hotelovernachtingen of transfers en 
bezoeken per autocar zijn op dat moment mogelijk. Uiteraard 
stellen wij alles in het werk om het oorspronkelijke programma 
zo comfortabel mogelijk uit te voeren.

Zacht schuift de Miguel Torga over de Douro langs de schuin 
oplopende, terrasvormige wijngaarden. Vanuit uw luxueuze 
kajuit of het zonovergoten dek wordt u bedwelmd door een 
adembenemende natuur en de geur van heerlijke portwijn, 
die nooit veraf is. Niet voor niets wordt de Dourovallei het 

‘kroonjuweel’ van Portugal genoemd. Werelderfgoedsites 
volgen elkaar op. In Vila Nova de Gaia laveren oude barcos 
rabelos tussen de cruiseschepen door om hun vloeibaar goud 
aan land te brengen, dat daarnet in de Solar de Mateus nog 
lag te rijpen. Dit oudste afgebakende wijngebied ter wereld (!) 
herbergt tal van architectonische kunstschatten, van statige 
patriciërswoningen en vrome kerkjes tot machtige instituten 
als de universiteit van Salamanca. De dagen zullen weer te 
kort zijn om alles te kunnen verwerken …

Met Mark Eyskens & Karel Peeters op

DOUROCRUISE
REISDATA

 →  vr 19 juli 2019 
 ←  wo 24 juli 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. kajuit middendek: € 2.465
2-p. kajuit bovendek: € 2.595
toeslag 1-persoonskajuit: € 480
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 30 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Karel Peeters en Mark Eyskens

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

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, 

chauffeurs en boordpersoneel 
++  Cruise en verblijf aan boord 

van de MS Miguel Torga (of 
gelijkwaardig) in volpension 
vanaf het avondmaal op dag 
1 t.e.m. het ontbijt op dag 6 
(incl. welkomstcocktail en 
gala-avond)

++  Tijdens de cruise zijn bij de 
maaltijden en in de bar het 
aperitief, wijn, bier, niet-alcoho-
lische dranken, een digestief en 
koffie/thee inbegrepen. Enkel 
een kleine selectie van sterke 
dranken en wijnen is betalend

++  Middagmalen op dag 1 en dag 6 in 
lokale restaurants, incl. beperkte 
drankenkeuze

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
19/07  Brussel 10.40 u.
 Porto 12.10 u.
24/07  Porto 15.50 u.
 Brussel 19.10 u.

MARK EYSKENS doceerde eco-
nomie aan de KU Leuven. Hij was lid 
van 13 opeenvolgende regeringen, de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de Raad van Europa, en is minister 
van staat.
KAREL PEETERS  studeerde 
rechten en kerkelijk recht aan de KU 
Leuven. Al tijdens zijn studententijd 
leidde hij groepsreizen. Zijn interesse 
ging daarbij vooral uit naar geschiede-
nis, kunst en cultuur. ©
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FLIP FEYTEN: ‘Britannia rules the waves, en 
wij ook. Vanaf ons drijvend hotel verkennen 
we de grote Engelse havensteden, de Schotse 
Hooglanden, het Noord-Ierse Belfast en het 
Kanaaleiland Guernsey. Daarbij doorkruisen 
we de geschiedenis vanaf de Romeinse tijd 
via het Tudortijdperk tot vandaag. Onderweg 
leg ik de ziel van Albion bloot en vertel ik u 
wat de Engelsen zo Engels maakt. Of u ze 
beter zal begrijpen is niet zeker, maar u zult 
wel meer van ze houden.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen - Winchester 
- Southampton M-A
Met de Eurostar gaat u naar Londen en met de 
autocar naar Chawton voor een bezoek aan het 
huis waar Jane Austen haar laatste levensjaren 
doorbracht. Iets verder in Winchester werd ze 
in 1817 begraven. U geniet u van een avondmaal, 
in Southampton, waar u ook overnacht. 

DAG 2: Southampton O-M-A
U maakt een korte wandeling in Southampton 
en bezoekt het Tudor House Museum, waar o.m. 
het verhaal van 800 jaar bewoning in de stad 
wordt verteld. Daarna gaat u aan boord van 
de RMS Queen Victoria voor uw tocht langs de 
Britse Eilanden. Na het middagmaal aan boord 
verkent u uw verblijfplaats voor de volgende 
12 nachten.

DAG 3: Op zee O-M-A
U heeft een hele dag om de faciliteiten van uw 
luxueuze cruiseschip te ontdekken. Reisleider 
Flip Feyten geeft ook een lezing. 

DAG 4: Newcastle O-M-A
U begint met een stadsrondrit door het minder 
gekende Newcastle. Daarna rijdt u via het mo-
numentale beeldhouwwerk Angel of the North 
naar een stukje van de Muur van Hadrianus. 
Na het middagmaal in de Romeinse plaats 
Corbridge bezoekt u Hexham Abbey, een van 
de oudste christelijke sites van het eiland. Te-
rug in Newcastle is er nog tijd voor een korte 
stadswandeling.

DAG 5: Edinburgh O-M-A
Een dag in de Schotse hoofdstad brengt u te 
voet van de schitterende kunstcollectie in de 
Scottish National Gallery, langs de statige Royal 
Mile voor een middagmaal in The Balmoral, 
naar het imposante Edinburgh Castle en tot 
slot naar het paleis van Holyroodhouse, waar 
de Queen vaak resideert. 

DAG 6: Inverness O-M-A
Samen met Flip Feyten bezoekt u het indruk-
wekkende kasteel van Cawdor en het historisch 
belangrijke Culloden Battlefield. Na het mid-
dagmaal volgt nog een bezoek aan een lokale 
whiskydistilleerderij.

DAG 7: Op zee O-M-A
U vaart langs het mooie Isle of Skye en krijgt 
opnieuw een lezing van uw reisleider.

DAG 8: Glasgow O-M-A
Samen met een stadsgids ontdekt u te voet en 
met de autocar het centrum van de grootste 
Schotse stad. Na een middagmaal in een van 
de vermaarde pubs rijdt u naar New Lanark, 
waar uw reisleider u meer vertelt over deze in-
teressante fabrieksstad, die katoenfabrikant 
Robert Owen begin 19de eeuw uitbouwde als 
toonbeeld van het utopisch socialisme en die 
Unesco-werelderfgoed is.

DAG 9: Belfast O-M-A
Het verhaal van de Titanic kan in Belfast niet 
ontbreken tijdens een bezoek aan het hyper-
moderne museum Titanic Belfast. Daarna hoort 
u meer over de verscheurende geschiedenis 
van deze tot voor kort gedeelde stad bij een 
stadsrondrit langs o.m. Peace Walls, Shankill 
Road … Na de publunch volgt een wandeling 
met stadsgids in het historisch centrum van 
Belfast langs o.a. St. George’s Market en St. 
Anne’s Cathedral.

DAG 10: Liverpool O-M-A
U verkent vlakbij Liverpool het Romeinse 
Chester met de eeuwenoude stadswallen, de 
middeleeuwse galerijen en de indrukwekkende 
Chester Cathedral. Na een korte boottocht op 
de Dee en een middagmaal rijdt u terug naar 
Liverpool voor een korte stadsrondrit en wat 
vrije tijd aan het recent opgewaardeerde Al-
bert Dock.

DAG 11: Op zee O-M-A
Tijdens het varen naar de Kanaaleilanden geeft 
uw reisleider opnieuw een lezing.

DAG 12: Guernsey O-M-A
U maakt een wandeling in St. Peter Port, de 
hoofdstad van Guernsey. Als u de klim naar 
de mooie Candie Gardens aandurft, wordt u 
beloond met een prachtig panoramisch uitzicht 
over de andere Kanaaleilanden. Tijdens de wan-
deling komt u ook meer te weten over Victor 
Hugo, die hier lang in ballingschap verbleef.

DAG 13: Op zee O-M-A
U brengt een laatste dag aan boord door en 
krijgt een laatste lezing van Flip Feyten.

DAG 14: Southampton - Londen - Brussel-
Zuid O
U ontscheept in Southampton en gaat terug 
naar Londen voor de terugreis met de Eurostar 
naar Brussel-Zuid.

Met Flip Feyten op 

CRUISE LANGS DE BRITSE EILANDEN
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REISDATA
 →  za 10 augustus 2019
 ←  vr 23 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. buitenkajuit cat. EC: € 5.785
2-p. buitenkajuit met balkon cat. BF: € 6.315
2-p. buitenkajuit met balkon cat. BC: € 6.595
toeslag 2-p. kajuit voor singlegebruik: op 
aanvraag
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken voor en tijdens de cruise
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

toelichting door Flip Feyten
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Het boek Stiff upper lips van Flip Feyten (1 

per kajuit)
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, baga-

gediensten en boordpersoneel 
++  Verblijf op basis van volpension in het geko-

zen kajuittype aan boord van het luxueuze 
cruiseschip RMS Queen Victoria*****

++  Overnachting met ontbijt en avondmaal in 
het Grand Harbour Hotel**** in Southamp-
ton (of gelijkwaardig)

++  7 middagmalen voor de cruise en tijdens 
de meeste excursies in lokale restaurants 
of pubs

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

++  Transfers met de autocar van Londen naar 
Southampton (h/t) en beperkt vervoer 
tijdens de excursies

++  Aanlegtaksen en havengelden
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
10/08  Brussel-Zuid 08.52 u.
 Londen St Pancras 09.57 u.
23/08  Londen St Pancras 15.04 u.
 Brussel-Zuid 18.05 u.

FLIP FEYTEN werkt al 36 jaar voor 
de VRT als journalist. Hij was 12 jaar eind-
redacteur van De Zevende Dag, presen-
teerde het Radio 1-programma Feyten of 
Fillet en is nu verslaggever Cultuur voor 
VRT Nieuws. Zijn grote voorliefde voor 
het Verenigd Koninkrijk legde hij vast in 
het boek Stiff Upper Lips - Waarom de 
Engelsen zo Engels zijn, dat hij samen met 
coauteur Harry De Paepe schreef.

© SHUTTERSTOCK
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RIK TYRIONS: ‘Wat de Rijn is voor het westen 
van Duitsland, is de Elbe voor het oosten: een 
vitale slagader, die een reeks schitterende 
steden met elkaar verbindt. We bezoeken 
Maagdenburg, Wittenberg, Meissen en Dres-
den en varen de Moldau op tot het keizerlijke 
Praag. Starten doen we in Berlijn, de stad van 
de Pruisische koningen. Tussendoor genie-
ten we op het ritme van de stroom van het 
voorbijschuivende landschap, het vlakke 
Brandenburg en Saksisch Zwitserland.’

DAG 1: Brussel - Berlijn A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn waar u een 
stadsrondrit maakt langs de grootste beziens-
waardigheden. ’s Avonds scheept u in en geniet 
u van een avondmaal aan boord. 

DAG 2: Berlijn - Nedlitz - Wusterwitz O-M-A
U bezoekt het 18de-eeuwse paleis Charlotten-
burg en Schloss Sanssouci in het koninklijke 
Potsdam. U gaat weer aan boord in Nedlitz en 
vaart verder naar Wusterwitz. 

DAG 3: Wusterwitz - Magdeburg O-M-A
U begint de dag met een lezing aan boord. In 
de namiddag bezoekt u Magdeburg, op de mid-
denloop van de Elbe en de romaanse route. De 
kathedraal is een van de belangrijkste gotische 
gebouwen van Duitsland. 

DAG 4: Wittenberg - Meissen O-M-A
In Wittenberg ontdekt u het historisch stads-
centrum. U bezoekt het huis van Luther dat ’s 
werelds grootste museum over de reformatie 
huisvest. In de namiddag vaart u verder.

DAG 5: Meissen - Dresden O-M-A
In Meissen bezoekt u de beroemde porselein-
fabriek en daarna vaart u naar Dresden. In de 
namiddag bezoekt u de stad en geniet u van 
een uitgebreide wandeling met o.m. aandacht 
voor de imposante Frauenkirche. 

DAG 6: Dresden - Usti O-M-A
U vertrekt op excursie naar het Elbsandstein-
gebirge, het zandsteenmassief aan de Elbe. 
Ook de indrukwekkende vestingburcht van 
Königstein en de grillige rotsformaties van 
de Bastei staan op het programma. U vaart 
verder door het prachtige landschap en leert 
bij tijdens een lezing aan boord.

DAG 7: Litomerice - Kralupy O-M-A
Vandaag maakt u kennis met Litomerice, ge-
sticht in de 13de eeuw en hierdoor een van de 
oudste steden van Bohemen. In de namiddag 
vaart u naar Kralupy waar u ’s avonds aanmeert.

DAG 8: Praag O-M-A
De ‘gouden stad’ Praag wordt als een van de 
mooiste steden van Europa beschouwd. U ver-
kent Josefov, het joodse stadsgedeelte. In de 
namiddag geniet u van wat vrije tijd voor u 
de dag afsluit met een gala-avond aan boord. 

DAG 9: Praag - Brussel O-M
U bezoekt de Praagse burcht met de St.-Jo-
risbasiliek, de gotische ridderzaal en de St.-
Vituskathedraal. Daarna bezoekt u het Stra-
hovklooster en de beroemde bibliotheek met 
een gids. U geniet van het middagmaal op 
het domein van het klooster. Rechtstreekse 
terugvlucht naar Brussel.

WATERSTAND ELBE EN MOLDAU
Door een te lage of te hoge waterstand kunnen wij-
zigingen in het programma noodzakelijk zijn. Enkele 
overnachtingen in een hotel behoren op dat moment 
tot de mogelijkheden. Uiteraard stellen wij alles in 
het werk om het oorspronkelijke programma zo com-
fortabel mogelijk uit te voeren.

Met Rik Tyrions op

ELBECRUISE

© SHUTTERSTOCK
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REISDATA
 →  wo 24 juli 2019
 ←  do 1 augustus 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit hoofddek: € 3.395
2-persoonskajuit bovendek: € 3.635
toeslag 1-persoonskajuit: € 885
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 Rik Tyrions
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands-, Duits- of 

Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype 

aan boord van de MS Elbe Princes-
se (of gelijkwaardig) in volpension 
vanaf het avondmaal op dag 1 t.e.m. 
het ontbijt op dag 9, incl. welkomst-
cocktail en gala-avond

++  Tijdens de cruise zijn bij de maaltij-
den en in de bar het aperitief, wijn, 
bier, niet-alcoholische dranken, een 
digestief en koffie/thee inbegrepen. 
Enkel een kleine selectie van sterke 
dranken en wijnen is betalend 

++  1 middagmaal in lokaal restaurant 
na de cruise

++  Vluchten Brussel - Berlijn en Praag 
- Brussel met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen en de CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/07  Brussel 09.25 u.
 Berlijn 10.50 u.
01/08  Praag 18.40 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 sociale leven in Duitsland. 
Daarbij ging veel aandacht naar de her-
eniging van de DDR en de Bondsrepubliek. 
Veel van die reportages gingen over de 
gevolgen van de eenmaking in de steden, 
die tijdens deze cruise bezocht worden. 
Hij leidt al meer dan 10 jaar succesvolle 
Davidsfonds Cultuurreizen naar Duitsland.

© SHUTTERSTOCK
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 Cursus: Extreemrechts in Duitsland. 
Terug van nooit weggeweest? - 
Diksmuide - ma. 18, 25 maart en 1 
april - Rik Tyrions



JACQUES VAN REMORTEL: ‘De Donau verbindt 
de grote landen van Centraal- en Oost-Europa. 
Reizen met een schip door 6 landen betekent 
hun cultuur en natuur ontdekken op de meest 
comfortabele manier. We bezoeken de hoofd-
steden en andere plaatsen met een rijke ge-
schiedenis, kunst en culturele erfenis. U keert 
terug naar huis met een veel beter begrip 
van de recente gebeurtenissen in deze regio.’

DAG 1: Brussel - Boekarest - Tulcea A
Vlucht naar Boekarest en transfer naar Tulcea 
voor de inscheping. Aan boord geniet u van 
een welkomstcocktail en avondmaal.

DAG 2: Tulcea O-M-A
U vertrekt op uitstap naar de kloosters in Do-
brogea. In de namiddag vaart u af naar Olte-
nita terwijl u geniet van het schip en van de 
voorbijglijdende landschappen.

DAG 3: Boekarest O-M-A
Vandaag staat een daguitstap naar Boekarest 
op het programma. U maakt er een rondrit 
met aandacht voor de rijke architectuur van 
de Romeinse tot de communistische periode. 
Verder bezoekt u de orthodoxe kerk van de 
patriarch en het oude centrum.

DAG 4: Rousse O-M-A
In Rousse, een van de grootste havens van 
Bulgarije en een multicultureel stadje, bezoekt 
u o.m. het centrum met het geschiedkundig 
museum. 

DAG 5: Passage van de IJzeren Poort O-M-A
U vaart door de prachtige IJzeren Poort, een 
engte tussen de Karpaten en de Balkan. ’s 
Avonds geniet u van een gala-avond aan boord.

DAG 6: Belgrado - Novi Sad O-M-A
Belgrado, de Servische hoofdstad die een in-
trigerende geschiedenis van volkeren, religies, 
invallen en veroveringen kent, staat vandaag 
op het programma. Het fort, op een heuvel met 
zicht op de samenvloeiing van de rivieren Sava 
en Donau, is het stadssymbool. Daarna bezoekt 
u Novi Sad, de hoofdstad van de Vojvodina en 
de graanschuur van Servië. 

DAG 7: Mohacs - Kalocsa O-M-A
U vaart richting Hongarije. In de namiddag 
gaat u naar Kalocsa voor een bezoek aan de 
kathedraal en het aartsbisschoppelijk paleis. 
U geniet van een Hongaarse avond aan boord.

DAG 8: Boedapest O-M-A
Vandaag verkent u Boeda en Pest, de beide 
stadsdelen die door de Donau worden geschei-
den. Boeda is het oudste gedeelte. Daar geniet 
u van een panorama vanaf de Gellertheuvel, de 
Mátyáskerk en het vissersbastion. Pest biedt 
een mix van architecturale stijlen met de opera 
en het beursgebouw. U bezoekt het imposante 
Hongaarse parlement met de kroonjuwelen 
(o.v.). Daarna vaart u naar de Slovaakse hoofd-
stad Bratislava. 

DAG 9: 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 10: Wenen O-M-A
In Schönbrunn, het Versailles van de Habsbur-
gers, wandelt u tussen de immense paleizen en 
tuinen. Daarna krijgt u een korte rondleiding 
in het centrum van Wenen. 

DAG 11: Melk O-M-A
U bezoekt de benedictijnerabdij van Melk, een 
onvergetelijk hoogtepunt van de barokkunst. 
De kloosterbibliotheek staat bekend om haar 
grote collectie handschriften. 

DAG 12: Linz - München - Brussel O
Transfer naar München en 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.

Met Jacques Van Remortel op

DONAUCRUISE
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REISDATA
 →  wo 28 augustus 2019 
 ←  zo 8 september 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. kajuit middendek: € 4.345
2-p. kajuit bovendek: € 4.455
toeslag 1-persoonskajuit: op 
aanvraag
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

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige 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 avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 12

++  Tijdens de cruise zijn bij de maaltij-
den en in de bar het aperitief, wijn, 
bier, niet-alcoholische dranken, een 
digestief en koffie/thee inbegrepen. 
Enkel een kleine selectie van sterke 
dranken en wijnen is betalend

++  Vluchten Brussel - Boekarest met 
Tarom en München - Brussel met 
Lufthansa, de luchthaventaksen en 
de CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/08  Brussel 10.20 u.
 Boekarest 14.00 u.
08/09  München 18.05 u.
 Brussel 19.25 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.

© SHUTTERSTOCK

153CRUISES



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 het 

heilige beeld van de Jade-keizer.

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.
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 Cursussen: De zijderoute naar Samarkand - Hoog-
straten - do. 21, 28 feb., 14, 21 en 28 maart - Peter 
Van Nunen / Islam en hedendaagse uitdagingen - 
Strombeek-Bever - woe. 30 jan., 6, 20 en 27 feb. - Kamel 
Essabane / Waarom ging Jezus niet naar de moskee? 
- Oudenaarde - do. 14, 21 en 28 maart - Jan Van Eycken

 Boek: Zijde, door Alessandro Baricco
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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 luchthaventaksen 
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.
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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.

4.4 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.

4.5 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 ging 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 Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat jaarlijks culturele 
activiteiten organiseert, cursussen en boeken aanbiedt 
en cultuurreizen opzet. 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 Davidsfonds kan de door jou meegedeelde persoonsge-

gevens verwerken in overeenstemming met de bepalin-
gen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, 
met het oog op het aanbieden en organiseren van haar 
diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrek-
king 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, infobrochures, e-mails, uit-
nodigingen voor evenementen, marketingmateriaal 
en andere informatie die voor jou interessant of nut-

tig 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 persoonsge-

gevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of 
bent aangegaan met 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 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 Davidsfonds kan gebruiken 

zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboorte-
datum, 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 Davidsfonds 
en/of deelname aan evenementen, cursussen of cul-
tuurreizen 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 Davidsfonds om de mee-
gedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, 
verzamelen en verwerken in overeenstemming met 
deze privacyverklaring en de Privacywetgeving. 

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan Davids-
fonds en/of deelname aan evenementen, cursussen of 
cultuurreizen geef je 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 

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 contracts-

partijen van Davidsfonds voor de uitvoering van de 
voorgaande punten.

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

6.4 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 Davidsfonds (of haar rechtsopvolger) 
bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen 
in het kader van het archief van 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 Davidsfonds 
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 Davidsfonds verbindt zich ertoe om naar best vermogen 

alle redelijke maatregelen te nemen om de bescher-
ming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via 
technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat 
veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou 
aan Davidsfonds bezorgde persoonsgegevens blijven 
bewaard bij Davidsfonds of desgevallend bij de ver-
werker 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 Davidsfonds kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde recht-
bank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou 
en 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.

159PRIVACYVERKLARING
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PRAKTISCHE INFORMATIE

01
REIS BOEKEN

Een Davidsfonds Cultuurreis re-
serveren is gemakkelijk (zie pag. 
164). 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 21/11/2018.

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. 164).

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 voorreisverga-
dering met aansluitend middagmaal. 
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 Davidsfonds op 016 31 06 00

reserveert volgende reis uit de brochure Davidsfonds Cultuurreizen 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.

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.
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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.

DAVIDSFONDS  
SUGGESTIES DOET?

Bij sommige cultuurreizen suggereert Davidsfonds 
ook een boek, evenement of cursus. Voor alle gedetail-
leerde info: www.davidsfonds.be of bel 016 31 06 00.

WIST U DAT ?
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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 of meer 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 wer-
king ervan ondersteunt - krijgt u dus dubbel en dik terug, zeker 
als u een cultuurreis boekt! Meer info krijgt u via 016 31 06 00 
of cultuurreizen@davidsfonds.be

ONTDEK DE DAVIDSFONDS  
CULTUURVOORDELEN

Naast de korting op de cultuurreizen, geniet u met de Davids-
fonds 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 Cultuur-
magazine in de bus, vol boeiende interviews, reportages, 
columns en natuurlijk ook wedstrijden. Daarnaast krijgt u 
via de online nieuwsbrieven van Davidsfonds exclusieve 
cultuurvoordelen toegestuurd, zoals 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...

KORTING



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 terechtkunt voor informatie over alle 
Davidsfonds Cultuurreizen. U kunt ook 
meteen telefonisch uw reis boeken. Om-
nia Travel is bereikbaar van maandag tot 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 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 website 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. 161 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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VOORBIJ HET MYSTERIE
NOG TOT 21 APRIL 2019 IN TONGEREN

MEGACOOL 
VOOR KINDEREN!
TOFFE AUDIOGUIDE, 
ANIMATIEFILMPJES 

EN CREATIEVE 
WORKSHOP! 
Inbegrepen in de 

toegangsprijs.

Stonehenge. Eén van de meest fascinerende monumenten ter 
wereld. Wie bouwde het? Waarom? En hoe? De 5000 jaar oude 
steencirkel blijft vragen oproepen. In een grootse expo neemt 
het Gallo-Romeins Museum je mee voorbij het mysterie. 
Interessante feiten en verrassende inzichten wisselen elkaar 
af. Animatiefi lms, interviews met archeologen, levensechte 
fi guren, schaalmodellen, tekeningen én unieke objecten vertel-
len het boeiende verhaal van de mensen achter de stenen.

GRM_SH_Davidsfonds.indd   1 6/12/18   08:54



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 onze website www.davids-
fonds.be/academie. U kunt de gratis cursusgids 
ook aanvragen bij academie@davidsfonds.be of 
tel. 016 31 06 70.

Goed voorbereid 
op reis!

Vreemde troepen in de West
hoek. Vijf continenten in 
Vlaanderen tijdens WO I door 
Dominiek Dendooven (Eeklo, 
start 12 feb.). 
Leer alles over de Russen 
in de Westhoek met Aaron 
Blomme en Wim Coudenys, 
zie pag. 60.

Het Heilige Land. Tussen tra
ditie en moderniteit door Tom 
Bruyer (Zottegem, start 25 feb.). 
Reis naar Israël met Tom Bruy-
er (zie pag. 114) of naar Jeru-
zalem & Tel Aviv met Katelijne 
Hermans (zie pag. 115).

De zijderoute naar Samar
kand. Op reis door Oezbeki
stan door Peter Van Nunen 
(Hoogstraten, start 21 feb.).
Ga samen met Lieve De 
Clerck op cruise langs de 
zijderoute, zie pag. 154.

De Koude Oorlog. Voltooid 
verleden tijd? door Mark Van 
den Wijngaert (Keerbergen, 
start 13 maart).
Reis naar Berlijn & Potsdam 
met Rik Tyrions (zie pag. 21) 
of met Ronald Sledsens (zie 
pag. 23).

© AFBEELDINGEN: SHUTTERSTOCK & WIKIMEDIA

MEER CURSUSTIPS

                  Deel uw liefde voor cultuur met uw (klein)kinderen. Want wat is er mooier dan samen 
ontdekken, bijleren, genieten ... In het voorjaar van 2019 staan kinderopera 'BANKET!'  en jeugdtheater  

'Geef mijn hand terug' op het programma. Alle info op www.davidsfonds.be/academie.

TAAL- EN CULTUURCURSUSSEN

Een introductie op taal, cultuur en geschiedenis van een land
Italië in de kijker (cursus in Wetteren, start woe. 13 maart)

Spanje in de kijker (cursus in Aarschot, start vr. 1 feb.)

Als u een Davidsfonds Cultuurreis combineert met een 
van deze cursussen, geniet u van € 25 korting op de cursus.

 ONZE FAMILIEDAGEN

@davidsfonds

davidsfondscultuurnetwerk
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WIN EEN CRUISE 
IN VENETIË

Ging u al eens op Davidsfonds Cultuurreis en 
heeft u toen foto’s genomen? Stuur uw mooi-
ste exemplaren dan in voor de fotowedstrijd. 
In 2019 maakt u kans op de hoofdprijs: de 
5-daagse cruise ‘Venetië en de lagune’ van 
CroisiEurope voor 2 personen in volpension 
t.w.v. € 1.278!

Dit zijn enkele inzendingen van de fotowedstrijd 
van 2018. Kunt u het even goed of beter? Stuur 
dan nu uw foto’s in via www.cultuurreizen.be.



Als reisleider is het mijn doel om 
een brug te slaan tussen Portu-
gal en Vlaanderen. Ik probeer een 
zo realistisch mogelijk beeld te 
scheppen van een land dat maar 
al te dikwijls wordt gezien als 
het kleine broertje van buurland 
Spanje. Telkens weer sta ik ervan 
versteld hoe Portugals specifieke 
geschiedenis, volksaard en grote 
diversiteit grotendeels onbekend 
zijn. Het is dan ook hartverwar-
mend als medereizigers vertellen 
hoe Portugal een openbaring voor 
hen is dankzij onze cultuurreis en 
hoe graag ze andere Portugese 
streken willen leren kennen. Ik ben 
erg trots dat ik bijdraag aan het 
verspreiden en overbrengen van 
de rijke Lusitaanse cultuur.

PATRICIA BAETSLÉ
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 

Na een aantal geslaagde cul-
tuurreizen met Davidsfonds 
was de reis naar Peru voor ons 
een mogelijkheid om een eerste 
stap te zetten in Zuid-Amerika. 
In contact komen met het leven 
op verlaten hoogvlaktes met een 
bijzonder mooie natuur was een 
bijzondere ervaring. De rijke lokale 
cultuur met Spaanse invloeden, 
een natuurtalent als reisleidster 
en een aangename groep maakten 
de reis compleet.

JOHAN EN MARIJKE  
QUARTIER-MAES
reizigers uit Kuurne

Als romantische ziel heb ik altijd 
een zwak gehad voor Parijs. Een 
muziekreis begeleiden naar de 
nieuwe muzikale hotspot van de 
stad, de Philharmonie, was dan 
ook een fantastische belevenis. 
Niet alleen is de concertzaal in-
drukwekkend, ook de concerten 
zijn memorabel en van topniveau. 
Het leuke van zo’n muziekreis is 
dat je met z’n allen toeleeft naar 
de concerten en dat ik als reisleider 
het muzikale verhaal erachter kan 
vertellen. Er wordt gezegd dat mu-
ziek mensen samenbrengt en dat is 
inderdaad het gevoel dat ik heb op 
een Davidsfonds Cultuurreis. Niets 
is leuker om ook elkaar nadien te-
gen te komen op concerten en te 
praten over al die mooie muziek.

WALDO GEUNS
reisleider




