Tuinreizen 2019
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Verwondering doet stilstaan en genieten.

Reizen
met u mee
Tuinieren is de passie van Marc,
net als het ontdekken van nieuwe tuinen!
Marc Verachtert heeft een achtergrond als tuinarchitect en is onder andere bezieler van
de Japanse Tuin Hasselt. Gewapend met een overvloed aan tuinervaring schrijft hij onder
andere in magazines als Nest, Fence en Chic Gardens en de kranten Het Nieuwsblad en
Het Belang van Limburg. Ook werkt hij mee aan tuinprogramma’s op webkanalen en TV.
Tuinieren is voor Marc hobby en passie, net als het ontdekken van mooie en/of bijzondere
tuinen en groenprojecten in binnen- en buitenland. Voor OMNIA-Travel combineert
hij zijn meest waardevolle ontdekkingen tot tuinreizen. Ze zijn zoveel meer dan een
aaneenschakeling van bezoeken. Marc gebruikt elk tuinbezoek om aandacht te vestigen
op bijzonderheden en geeft tegelijk praktische tuininformatie waar u thuis mee aan de slag
kan. Tijdens de reis staat genieten centraal, zowel in de tuinen als culinair. Zelden tot nooit
doet hij eenzelfde reisprogramma een tweede keer.

Paul Janssen was als kind al verwonderd door de natuur en alles wat daarin leeft. Zo
bestudeerde hij toen reeds plantengemeenschappen in bos en veld. Paul genoot opleidingen
grafische vormgeving en tuinarchitectuur en ontwikkelde in zijn tuinontwerpstudio
een heel eigen, ecologische visie. Hij creëert duurzame, natuurrijke tuinen waarbij de
wensen van de eigenaars en het verhogen van de biodiversiteit, seizoensbeleving en
onderhoudsvriendelijkheid centraal staan. Bij elk tuinbezoek doet hij de deelnemers
even stilstaan en kritisch nadenken over vormgeving, beplantingen, omgevingsfactoren,
diversiteit in groenvormen … Zijn missie is om de deelnemers een ontspannen reis te laten
beleven maar hen ook de kans te bieden meer inzicht en kennis te verwerven. Paul is ook
een gewaardeerd lesgever, o.a. bij Landelijke Gilden en VELT. Samen met zijn gezin geniet
hij van een natuurrijke tuin in Kasterlee.

Een tuin is geen eiland,
maar onderdeel van een groter geheel.
Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en Firenze. Hij heeft een
ruime intellectuele interesse. Tuinen, architectuur, wetenschappen en geschiedenis boeien
hem uitermate. Hij weet veel en bij ieder tuinbezoek heeft hij wel een verhaal, een anekdote
te vertellen. ‘Een boom is meer dan er staat’ is niet enkel de titel van een bloemlezing
tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, een landschap, een gebouw.
Hij is een veelzijdig schrijver. Samen met Romke van de Kaa is hij de auteur van een jaarlijkse
Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen, spreuken over tuinen en planten. Voor de stad
Kortrijk organiseerde hij ‘Secret Gardens’ en hij was betrokken bij het VRT programma
‘Groenland’. Hij is hoofdredacteur van het tuinmagazine en de website CG Concept en maakt
voor VLAM de website Openbaar Groen.

Hoe meer tuinen Anne bezoekt
hoe meer de tuingeschiedenis haar boeit!

Giel kijkt er naar uit om u kennis te laten
maken met 'zijn' Spanje!

Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie plantenteelt en gaf
gedurende 12 jaar les in de tuinbouwschool in Mechelen. Nadien heeft ze als diensthoofd
15 jaar de Agra-werking van KVLV gecoördineerd. Ondertussen werkt Anne bij Boerenbond.
Ze begeleidde reeds verschillende tuin- en natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren
waarin het ontdekken en beleven van de natuurpracht meer aan bod komen dan exacte
plantenkennis.

Giel Rutten is in Nederland geboren, maar direct na zijn afstuderen (Giel is afgestuurd als
bioloog) vertrokken naar Andalusië, om er nooit meer weg te gaan. In de ruim vijfentwintig
jaar dat hij daar nu woont, heeft hij zijn kennis van en liefde voor de regio – en in het bijzonder
Sevilla – kunnen ontwikkelen en sedert 1999 is hij beëdigd gids in Sevilla en omgeving.
Voor die tijd heeft hij o.a. enkele jaren als bioloog en illustrator bij een milieuadviesbureau
in Spanje gewerkt.
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Italië
Ook dit jaar biedt Omnia Travel – in samenwerking met Landelijke Gilden – speciale tuinreizen
aan met een bijzondere insteek en met ‘originele inspiratie’ voor uw tuin.
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Zoals steeds komen deze reizen tegemoet aan de wensen van de echte tuinliefhebber.

Andere

Maar ook wie tuin, cultuur en lekker eten graag met elkaar combineert, kan in dit aanbod zijn
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of haar gading vinden.
Onze deskundige reisleiders staan garant voor een toegevoegde waarde aan de bezoeken en
ontdekkingen tijdens de reisbeleving. Zij zijn planten- en natuurdeskundigen, en leggen elk hun
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eigen focus waardoor uw reis een groter ecologisch, cultureel of natuur belevend gehalte geniet.
Soms worden de smaakpapillen nog eens extra gestimuleerd met een originele proeverij.
Ons aanbod staat synoniem voor genieten van al het bijzondere dat de natuur te bieden heeft,
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vaak met en na ingrijpen van de mens, nog mooier gemaakt. Combineer dit met een gezellige
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sfeer en uw deelname aan een tuinreis is vanzelfsprekend.
We wensen u alvast intense tuin-ontdekkingen en onvergetelijke belevenissen!

Jan Van Steen
Algemeen Directeur Omnia Travel
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vier dagen van 17 tot 20 mei 2019 met Paul Janssen
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Tuinen in Engeland

Kent en
Oost-Sussex

In het weids glooiende landschap van Kent en
Oost-Sussex liggen de mooiste Engelse tuinen en
parken. De landhuizen en kastelen, die vaak een
onlosmakelijk geheel vormen met de tuin, ademen een zeer rijke historie uit.

775 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 105 euro

Dag 1

Dag 3

Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen. Doorreis naar Calais
en overtocht per shuttle naar Folkestone. In Ashford bezoekt u
Smallhythe Place, een vroeg 16de eeuws huis waar de Victoriaanse
actrice Ellen Terry heeft gewoond. De cottage tuin bestaat uit o.a.
een rozentuin, een boomgaard, een bloemenweide en vijvers.
In Hurst Green bezoekt u Merriments Garden. Aangeplant volgens
de beplantingsideeën van Christopher Lloyd is dit een tuin, die een
levend bewijs is van zijn superieure gevoel voor tuinieren. Een- en
tweejarigen vormen samen met siergrassen, vaste planten en heesters combinaties in de verschillende borders. Hier is een tuincentrum annex kwekerij te vinden. U sluit hier de dag af met een typische Engelse cream tea.

Timbers garden is zo’n typische Engelse privétuin aan de rand van
het dorp. In de tuin vindt u plantenborders met oog voor kleurencombinaties en detail. Het golvende landschap, waarbij de tuin naadloos overgaat in wilde bloemenweide, is indrukwekkend.
Tweede bezoek van deze dag is aan het overbekende Sissinghurst
Castle & Garden, één van de meest romantische tuinen ter wereld,
een onvergetelijke gebeurtenis! Hier vindt u een weelde aan borders met klassieke kleurencombinaties, verschillende tuinkamers
elk met een eigen thema, een boomgaard, de White Garden waar
altijd witte bloemen bloeien en een bloemenweide.

Dag 2
Great Comp Garden is een eigenzinnige tuin, 7 hectare groot, met
mooie en zeldzame planten rondom een 17de-eeuws landhuis. U
vindt hier o.a. een Italiaanse tuin en romantische ruïnes, omgeven
door bosland. Basisbeplanting in deze tuin zijn de heesters, coniferen en bomen. Weelderige borders zijn doorspekt met een grote
variëteit aan grassen. In de lente kleurt de tuin dankzij magnolia’s,
azalea’s en rododendrons. Onder de struiken is het één weelde van
helleborus en andere lentebloemen.
De charmante en informele Emmets Garden bevindt zich op één
van de hoogste punten van Kent en biedt prachtige vergezichten.
In de lente zijn de beboste heuvels bedekt met een tapijt van blauwe
druif en boshyacinten, gevolgd door bloeiende rododendrons en
azalea’s in het begin van de zomer. De officiële ‘Garden’ staat in de
late zomer vol met rozen.

Dag 4
Godinton Gardens is een vijf hectare grote tuin, omringd door een
eeuwenoud park bezaaid met statige eiken en kastanjes. Het huis
stamt uit de 14de eeuw en straalt een sfeer van rust en intimiteit uit.
De tuin is opgedeeld in tuinkamers en heeft daardoor iets eigentijds. Terrasvormige gazons omzoomd door buxushagen, formele
borders met vaste planten, sierbomen, een lelievijver, een moestuin
en als hoogtepunt een prachtige ommuurde Italiaanse tuin en de
klassieke rozentuin maken een bezoek meer dan waard!
De reis eindigt in Fairlight End, een zeer geslaagde integratie van
de tuin in het omringende landschap. Deze tuin combineert eigentijdse elementen, zoals borders binnen een staalconstructie, met
tijdloze beplanting zoals traditionele bomen. U vindt hier een bloemenweide, een boomgaard en vijvers. Na een kop koffie met een
stukje cake gaat het richting Folkestone voor de shuttle naar Calais.
Doorreis naar de verschillende opstapplaatsen.

Inbegrepen
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht
per shuttle, 3 overnachtingen met ontbijt
en avondmaal in het Tudor Park Marriott
Hotel & Country Club××××, toegangsgelden
voor de vermelde bezoeken, deskundige
reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering,
BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
middagmalen, dranken en persoonlijke
uitgaven
Opstapplaatsen
Kortrijk, parking Kinepolis
Gentbrugge, P+R parking
Zaventem, Luchthaven, wachtruimte autocars
Leuven, Texaco E40
Antwerpen, Crowne Plaza Hotel
Hasselt, parking Carrefour Kuringen
Minimum 15, maximum 30 deelnemers

C. Santermans

vier dagen van 10 tot 13 mei 2019 met Paul Janssen
C. Santermans

Tuinen in Engeland

C. Santermans
C. Santermans

Zuid-Engeland &
de Cotswolds

De Cotswolds spreken tot de verbeelding. Het
landschap vormde menigmaal het decor voor
Engelse films. In de regio van Swindon, Cirencester en de zuidelijke Cotswolds liggen talloze,
bijzondere en boeiende tuinen die een ontdekking meer dan waard zijn. Een grote diversiteit
aan landschappen, pittoreske dorpjes, statige
landhuizen en kastelen met een boeiende geschiedenis flankeren er de groene heuvels.

Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen. Doorreis naar Calais
voor overtocht per shuttle naar Folkestone. Na aankomst doorreis
naar Faringdon. Onderweg wordt er gestopt voor een vrij middagmaal. Bezoek aan Buscot Park, een veelzijdige tuin met uitbundige
borders, schitterende vaste plantencombinaties en oude rozen.
Harold Peto creëerde hier een serie kanaaltjes die eindigen in het
meer. Buscot Park weet elke bezoeker te boeien!

Dag 2
Iford Manor, een unieke tuin met een eerder mediterraan karakter,
te danken aan architect en tuinliefhebber Harold Peto. Peto had
een voorliefde voor Italiaanse tuinen en creëerde een romantische
heuveltuin met trappen, terrassen, beeldhouwwerken en prachtige vergezichten over het nabijgelegen landschap. In 2018 vonden hier opnames plaats voor de film ‘The Secret Garden’ met Colin
Firth en Julie Walters.
In de namiddag bezoek met gids aan het historische stadje Bath.
De rivier de Avon loopt langs het stadspark. Verder zijn er de mooie
abdij, de Royal Crescent en de beroemde Romeinse baden. Hierdoor
staat Bath sedert 1987 op de Werelderfgoedlijst en is het bekend als
een van de mooiste steden van Engeland. Vrij avondmaal onderweg.

Dag 3
De vorige eigenaars van Abbey House Garden, Mr. & Mrs. Pollard,
waren alom gekend in tuinminnend Engeland en ook ver daarbuiten.
Dit was niet alleen te danken aan hun opmerkelijke verschijning, Ian
en Barbara stonden immers bekend als de ‘naakte tuiniers’ … maar
vooral aan de fraaie tuin, die zij hebben verwezenlijkt. Een echtscheiding heeft het echtpaar genoodzaakt huis en tuin te verkopen. De
tuin, twee hectare groot, is echt uniek: méér dan tienduizend verschillende bomen, struiken en planten, een romantisch riviertje en
dito waterval. Geniet van de meer dan tweeduizend verschillende
rozen, die in de verschillende tuinen een plaatsje hebben verworven.
In de namiddag bezoek aan Througham Court. Deze tuin werd in
de jaren ‘30 door Norman Jewson ontworpen als een Arts & Craftstuin en door huidige eigenaresse Christine Facer Hoffman doorweven met verwijzingen naar wetenschappelijke theorieën. Tuindame
Christine is zelf wetenschapper, hematologe, landschapsarchitecte,
auteur en freelance docent. Een zeer bijzondere tuin!

Dag 4
Prins Charles had al snel grootse plannen met de tuinen rondom
Highgrove House in Gloucestershire, toen hij het landgoed kocht
in 1980. Inmiddels zijn de Highgrove Gardens een begrip in GrootBrittannië. De tuinen zijn spectaculair: enorme plantenbakken uit de
hele wereld sieren de borders, afgewisseld met bustes van Charles
in de hagen. Ridderspoor, het favoriete plantje van de prins, bloeit
uitbundig tussen duizenden geurige tijmplanten, lelies, rozen en
hortensia’s. U sluit dit exclusieve bezoek af met een middagmaal in
het charmante Orchard Restaurant.
(Het bezoek aan deze tuin kunnen wij pas vanaf februari 2019 reserveren,
bijgevolg is het bezoek hoogstwaarschijnlijk maar niet definitief bevestigd vermits wij in december reeds deze brochure drukken. Zo het bezoek
niet zou bevestigd worden, zal een alternatieve tuin bezocht worden en
krijgt u terugbetaling van de verrekening van de toegangsgelden. Zo het
bezoek op een van de andere dagen van onze reis kan bevestigd worden, zullen wij de volgorde van de bezoeken herschikken en eventueel
andere tuinen moeten wijzigen/vervangen in functie van sluitingsdagen.)
Na het bezoek terug naar Folkestone voor de overtocht per shuttle
naar Calais. Doorreis naar België.

898 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 125 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per
shuttle, 3 overnachtingen met ontbijt in het
hotel De Vere Cotswolds Water Park×××× in
Cirencester, avondmalen dag 1 en dag 3 in het
hotel, middagmaal dag 4, toegangsgelden
voor de vermelde bezoeken, deskundige
reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering,
BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige maaltijden, dranken en persoonlijke
uitgaven
Opstapplaatsen
Kortrijk, parking Kinepolis
Gentbrugge, P+R parking
Zaventem, Luchthaven, wachtruimte autocars
Leuven, Texaco E40
Antwerpen, Crowne Plaza Hotel
Hasselt, parking Carrefour Kuringen
Minimum 15, maximum 30 deelnemers
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Yorkshire

zes dagen van 18 tot 23 juni 2019 met Paul Geerts

Dag 1
Lijnvlucht vanuit Zaventem naar Manchester. Bij aankomst transfer
naar Brodsworth Hall and Gardens, een statig landhuis in Doncaster, gebouwd door een bankiersfamilie in 1860.
Bij een bezoek aan het huis heeft u de indruk dat de familie even
weg is om boodschappen te doen: English Heritage heeft de kamers
precies zo bewaard zoals ze aangetroffen werden. Ook de tuinen
zijn prachtig heraangelegd in hun oorspronkelijke Victoriaanse glorie. Doorreis naar York.
Het ommuurde stadje York ademt geschiedenis. De York Minster
Cathedral is de grootste van het Verenigd Koninkrijk, en bij het Yorkshire Museum vindt u een botanische tuin met o.a. de ruïnes van de
duizend jaar oude St. Mary’s Abdij.

Dag 2
Van alle landhuizen die de regio rijk is, is Burton Agnes Hall wel het
meest prestigieuze. Het is gebouwd tussen 1598 en 1610 door Sir Henry
Griffith en ondertussen is het huis al vierhonderd jaar lang in handen van dezelfde familie. In de mooie tuin kan u uren doorbrengen.
Vooral de fantastische 'kitchen garden' is een bezoek meer dan waard.
In Pocklington bezoekt u Burnby Hall Gardens. De tuin werd aanShutterstock

Tuinen in Engeland

Het prachtige graafschap Yorkshire staat bekend
als een 'Area of outstanding beauty' zoals de
Engelsen het zo mooi omschrijven. Ontdek de
adembenemende landschappen, bezaaid met
fraaie kastelen, majestueuze landhuizen met
prachtige tuinen en aangrijpende restanten
van eerdere grootsheid van abdijen zoals Castle
Howard. Al deze boeiende tuinen getuigen van
een hoge kwaliteit zowel wat het ontwerp als de
beplanting betreft.

gelegd rondom twee meren: het Upper en het Lower Lake. U kan
hier een nationale collectie van wel honderden variëteiten waterlelies bewonderen. Verder is er o.a. de Secret Garden, de ‘Volière’
tuin, de Victoriaanse tuin, de rotstuin en de meest recente aanwinst:
de Stumpery, geïnspireerd door de Stumpery tuin in Highgrove, het
domein van Prins Charles.

Dag 3
Castle Howard is een van de mooiste kastelen in de regio en werd in
1669 gebouwd door de jonge Vlaamse architect John Vandeburgh.
Statige gemeubileerde kamers en zalen, kunst om duimen en vingers bij af te likken, een hemelse kapel en een ongelooflijk prachtige
koepelzaal. Het kasteel werd wereldberoemd als decor voor de televisieserie 'Brideshead Revisited', naar het gelijknamige boek uit 1945
van Evelyn Waugh. In 2008 werd van het boek ook een bioscoopfilm
gemaakt (met o.a. Emma Thompson) en ook die werd gedraaid op
Castle Howard. Het kasteel staat in een schitterende landschapstuin, ontworpen in 1859.
Benningbrough Hall bezit meer dan 8 acres (± 3 ha) formele tuinen
waaronder een ommuurde ‘kitchen garden’. Minder formele tuindelen zorgen voor afwisseling in bloei en kleurenrijkdom en zo is
deze tuin op elk tijdstip van het jaar op zijn best.
Het laatste tuinbezoek van de dag gaat naar Goddards Garden, een
tuin van 5 acres (± 2 ha), waar u de wonderlijke wereld van Arts &
Crafts-design kan ontdekken. Naast de secret garden vindt u hier
ook kruidenborders, een moestuin en een ‘greenhouse’.

ommuurde tuin dateert van 1759 en is na een tijd van verwaarlozing in 1994 gerestaureerd. Hier kan u tot rust komen. Er zijn meer
dan honderd appelbomen, spectaculaire dubbele borders en verschillende thematuinen.
Scampston Hall en Walled Garden is een van de mooiste tuinen
in Yorkshire. Deze adembenemende eigentijdse tuin in een historische omgeving is werkelijk uniek. Hij is herontworpen door de
Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf. De ommuurde tuin is verdeeld in verschillende tuinkamers met elk een eigen karakter door
aanplanting van moderne, vaste weideplanten en het gebruik van
siergrassen.

Dag 5
Het 18de-eeuwse Harewood House, midden het groene landschap
van Yorkshire, werd gebouwd in 1759. Het omliggende groen werd
door Capability Brown in 1775 omgetoverd tot een romantisch park
met mooie uitzichten, rododendrons en plantenborders, een serpentine vijver en watervallen.
Newby Hall and Gardens behoort tot één van de bekendste en
mooiste van Yorkshire’s grote tuinen. De tuin is ongeveer 25 acres
(± 10 ha) groot en bestaat uit geweldige vaste plantenborders geflankeerd door tuinkamers zoals Sylvia’s Tuin, rozentuinen, voorjaars- en
najaarstuinen. Het huis werd gebouwd op het einde van de 17de
eeuw door Sir Christopher Wren. Hier vindt u prachtige klassieke
beeldhouwwerken, veel mooie Chippendale meubels, porselein
en schilderijen.

1690 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 210 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel
- Manchester - Brussel inclusief
luchthaventaksen, vervoer per luxe-autocar,
5 overnachtingen in Doubletree by Hilton York
Hotel×××× met ontbijt en avondmaal,
5 middagmalen, toegangsgelden, stadsgids
dag 1, deskundige reisbegeleiding
door Paul Geerts, fooien, KBC reis- en
annuleringsverzekering, btw, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
een middagmaal, dranken en persoonlijke
uitgaven
Vluchturen (o.v.)
18 juni: Brussel 09.00 u > 09.20 u Manchester
23 juni: Manchester 17.45 u > 20.05 u Brussel
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Dag 4

Dag 6

Duncombe Park is welbekend bij tuinhistorici omwille van de kronkelende vorm van het terras met prachtige zichten. U vindt er een
Ionische tempel aan de noordzijde van het park en een Toscaanse
tempel aan het zuideinde.
De Helmsley walled garden ligt beneden de ruïnes van Helmsley
Castle, aan de rand van de North York Moors. Deze schitterende

Als afsluiter van de reis bezoek aan het Yorkshire Sculpture Park, een
beeldenpark, gesticht in 1977, waar beeldhouwwerk wordt getoond
van kunstenaars uit het Verenigd Koninkrijk, met name Henry Moore
en Barbara Hepworth en van internationale beeldhouwers. Het park
is gelegen in West Bretton en vandaar reist u door naar de luchthaven van Manchester voor de terugvlucht naar Zaventem.
9
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Londen

vier dagen van 25 tot 28 augustus 2019 met Paul Geerts
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Tuinen in Engeland

Nooit zou u geloven dat in een wereldstad als
Londen zo veel groen te vinden is. Naast de
Royal Parks en de klassiekers onder de Londense
tuinen zijn er in het hippe Londen veel nieuwe
groene ontwikkelingen en geheime tuinen waar
Paul Geerts u alles over weet te vertellen.

bomen, rozenbedden, pioenrozen en een bostuin.
Wandeling via Victoria Embarkment Gardens naar Trafalgar Square
en Sint-Martin-in-the-Fields.
Londen’s oudste botanische tuin, Chelsea Physic Garden, dateert uit
1673 en was oorspronkelijk een apothekerstuin. U ziet hier een uitgebreide collectie medicinale planten die al duizenden jaren geleden gebruikt werden en planten uit elk werelddeel.

Dag 3

Vertrek per Eurostar vanuit Brussel-Zuid. Bij aankomst in Londen,
bustransfer naar The Green Park, het kleinste van de acht Koninklijke
Parken van Londen voor een wandeling door het 'Koninklijke Londen'. U ziet Buckingham Palace, een van de paleizen van de Britse
Koninklijke familie, de Flanders Field Memorial Garden, ontworpen
door de Brugse tuinarchitect Piet Blanckaert en symbolische laatste
rustplaats van de Britse soldaten die sneuvelden in de Vlaamse Velden, het oudste koninklijke St. James Park, Westminster Abbey en
Big Ben, Victoria Towers Garden en Whitehall met Downing Street 10.
Namiddag bezoek aan Fenton House Gardens, een kleine maar
mooie tuin met een boomgaard en een groentetuin.
Kenwood House and Garden is een voormalig landgoed in Hampstead Heath met een in Engelse stijl aangelegde landschappelijke
tuin die contrasteert met het omringende bosrijke landschap.
Hampstead Pergola & Hill Gardens is onomstotelijk een van Londen’s
meest verborgen schatten. Een wenteltrap brengt u naar de pergola, waarvan de pilaren overwoekerd zijn door klimplanten, wijnranken en exotische bloemenranken. Geniet hier van het prachtige
zicht en van de stilte en de geuren van de natuur.

Ten noorden van de Theems ligt het Thames Barrier Park dat 14 ha
beslaat en geopend werd in 2000. Nauwelijks anderhalf jaar na de
Olympische spelen van 2012 opende een eerste deel van het nieuwe
Queen Elisabeth Olympic Park in Stratford aan de oostrand van Londen. Een tweede deel ging open in de zomer van 2014, de rest volgt
in de komende jaren. Met ruim 100 ha is het een van de grootste
en ook meest prestigieuze stadsparken die de voorbije 150 jaar in
Europa werden aangelegd.
Canary Wharf is een moderne hoogbouw-zakenwijk gelegen aan
de voormalige West India Docks op het Isle of Dogs, een schiereiland
in de Theems dat vroeger deel uitmaakte van de haven van Londen.
Sinds de metroverbinding met het centrum van Londen werd deze
wijk steeds aantrekkelijker en wordt ze tegenwoordig zelfs Manhattan on Thames genoemd. Wandeling door Jubilee Park en bezoek
aan de publieke daktuin van het Canary Wharf Crossrail Station.
Transfer naar Kensington Gardens, een van de Royal Parks van Londen, voorheen een paleistuin. Dit park blijft nog steeds een van de
meest schilderachtige plekjes van Londen. Holland Park is een charmant maar weinig bekend park in de chique Londense wijk Kensington & Chelsea. Het dateert uit de 17de eeuw. Naast een groot halfwild
bosgebied, bevat het park ook een mooie orangerie, een verzonken
tuin, een iristuin en een prachtige Japanse tuin, de Kyoto Garden.

Dag 2

Dag 4

Het spectaculaire Somerset House, een neo-klassiek majestueus
gebouw uit de 18de eeuw, bevindt zich aan de oever van de Theems.
Hier heerst een gezellige drukte.
Bezoek aan Middle Temple en Inner Temple, de oudste van de Inns
of Court, een rustige wijk waar zich ook twee van de vier colleges
bevinden waar advocaten worden opgeleid. De naam gaat terug
naar de Orde van de Tempeliers. De tuin omvat een mooie collectie

Tate Modern is een van de meest toonaangevende musea ter wereld
voor moderne en hedendaagse kunst. Het is gevestigd in een voormalige elektriciteitscentrale die verbouwd werd door de Zwitserse
architecten Herzog en De Meuron. In juni 2016 opent de nieuwe uitbreiding, eveneens naar een ontwerp van Herzog en De Meuron,
waardoor het museum 60 procent meer ruimte heeft dan voordien.
Afscheidslunch en terugreis naar Brussel-Zuid met de Eurostar.

Dag 1

1019 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 275 euro
Inbegrepen:
treinreis per Eurostar 2de klasse Brussel-Zuid Londen (h/t), verplaatsingen met het openbaar
vervoer of per luxe-autocar, 3 overnachtingen
met ontbijt en avondmaal in het Novotel
Londen West Hotel×××× , toegangsgelden,
middagmaal dag 2 en dag 4, deskundige
reisbegeleiding door Paul Geerts, fooi
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering,
btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
overige middagmalen, dranken en persoonlijke
uitgaven
Eurostar uurregeling (o.v.) :
25 augustus:
Brussel-Zuid 08.52 u > 09.57 Londen St. Pancras
28 augustus:
Londen St. Pancras 18.04 u > 21.05 u Brussel-Zuid
Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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Tuinen in Ierland

Dublin en Wicklow
Anne Vandenborre

Shutterstock

vier dagen van 11 tot 14 juli 2019 met Anne Vandenborre

Dublin is een stad op mensenmaat, zonder hoogbouw maar met veel groen, gezellige winkelstraten en sympathieke pubs. De natuur is hier nooit
ver weg en de tuinen die u bezoekt liggen dan
ook meestal in een mooie omgeving. Uiteraard
proeft u van de Ierse folklore.

985 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Daarna verder door naar het zuiden. U verlaat de Wicklow Mountains voor een bezoek aan Mount Usher Garden in Ashford dat een
voorbeeld is van een zogenaamde Robinsonian-tuin. Een weelde aan
bloemen, struiken en bomen uit alle delen van de wereld groeien er
in informele harmonie met bos- en schaduwplanten.
U sluit de dag af in Avoca Mill waarvan gezegd wordt dat het de oudste nog werkende weverij van Ierland zou zijn en waar u ziet hoe uit
de zuiverste Ierse schapenwol de fijnste plaids en sjaals geweven
worden volgens het procedé dat al in de 18de eeuw gebruikt werd.

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht Aer Lingus naar Dublin.
Verkenning van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Bezoek aan het Phoenix Park, dat met een oppervlakte van 6,9 km²
een van de grootste stadsparken van Europa is. In dit park maakt u
kennis met de People’s Gardens, die tussen 1840 en 1864 werden
aangelegd om de schoonheid van de Victoriaanse tuinkunst in de
kijker te zetten en met de ‘Victorian Walled Kitchen Garden’, een
ommuurde moestuin die eveneens is aangelegd volgens de beste
Victoriaanse tradities. Bezoek ook aan het Trinity College, de prestigieuze universiteit van Dublin waar u het beroemde Book of Kells
kan bewonderen.

Dag 2
Dwars door de Wicklow Mountains gaat de rit door spectaculaire
berglandschappen naar Glendalough dat bekend is door de ruïnes
van het klooster dat hier in de 6de eeuw door St. Kevin gesticht werd
en dat een van de voornaamste studiecentra van het vroegchristelijke Ierland werd. De Round Tower en de Keltische kruisen dragen
hun steentje bij tot de mysterieuze sfeer.

Dag 3
Vandaag blijft u in de buurt van Dublin. In de ochtend bezoek aan
Glasnevin, de Nationale Botanische Tuinen. Hier vindt u meer dan
15.000 verschillende planten in de prachtige gerestaureerde serres, in
de zintuigentuin, de systemische tuin, de rotstuin, de rozentuin, ….
Na het middagmaal staat de Garden of Remembrance op het programma en een bezoek aan een privétuin.
De dag wordt afgerond met een Ierse folklore-avond.

Dag 4
Iets buiten Dublin ligt het Powerscourt Estate, vooral beroemd vanwege haar schitterende tuinen die door National Geographic niet
voor niets tot de mooiste ter wereld bestempeld worden!
Er is een Japanse tuin, een grot, een Italiaanse tuin, een ‘Pepperpot
Tower’, fraaie borders en verder ruisende bossen, prachtige beeldhouwwerken en de mooiste terrassen met de Wicklow Mountains
als natuurlijke, panoramische achtergrond. Zes kilometer vanaf het
landhuis ligt midden in de bossen Powerscourt Waterfall, met een
hoogte van 121 m de hoogste waterval van Ierland.
Terugvlucht naar Zaventem.

Toeslag eenpersoonskamer: 267 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Aer Lingus : Brussel - Dublin Brussel inclusief luchtghaventaksen, vervoer
per luxe autocar, 3 overnachtingen met
ontbijt en avondmaal dag 1 en 2 in het Grand
Canal Hotel××××, middagmalen dag 1, 2
en 3, Ierse folklore-avond met diner dag 3,
toegangsgelden voor de vermelde bezoeken,
deskundige reisbegeleiding door Anne
Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en
annuleringsverzekering, BTW, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
middagmaal dag 4, dranken en persoonlijke
uitgaven
Vluchturen (o.v.)
11 juli : Brussel 10.20 u > 11.05 u Dublin
14 juli : Dublin 18.35 u > 21.15 u Brussel
Minimum 15, maximum 22 deelnemers
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Tuinen in Italië

Shutterstock

De Baai van Napels

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

zes dagen van 19 tot 24 mei 2019 met Paul Geerts

Napels is een levendige stad en zijn inwoners
zijn boven alles gepassioneerd. De stad is rijk
aan historisch en natuurlijk erfgoed en verdient
het om zonder vooroordelen ontdekt te worden.
Paul Geerts leidt u rond in dit ware openluchtmuseum, dicht bij zee. Op de eilandjes voor de kust
van Napels vindt men unieke schatten, zoals de
tuin van La Mortella op Ischia en de tuinen van
Augustus op Capri.

mediterrane en subtropische planten.
Terugkeer naar Napels.
Namiddag maakt u een ondergrondse ‘kunstreis’: per metro reist u
naar een aantal 'Stazioni dell’Arte', ondergrondse metrostations waar
grote namen van hedendaagse architecten en kunstenaars voorbij
komen. Een waar ondergronds museum met in totaal 140 kunstwerken langs een parcours van 20 km 'Underground Art'.

Dag 4

Lijnvlucht naar Napels. Bij aankomst transfer naar het hotel en wandeling met de reisleider naar de Piazza Municipio met het Pallazo Reale,
het Gran Teatro San Carlo en het Castel dell’Ovo. Het is ook steeds aangenaam flaneren op de Lungomare, de promenade langs de kustlijn en
in het shopping district met o.a. de Galleria Umberto I.

Vanuit de haven van Napels vaart u met de hydrofoil in ongeveer 50
minuten naar het eiland Capri, dat met zijn pleintjes en witte huisjes
op een operettedecor lijkt. Bezoek aan de Villa San Michele, een laat
19de-eeuwse villa gelegen op een klif, op de ruïnes van een 2000 jaar
oude Romeinse villa met uitzicht over de Baai van Napels. Vanuit de
tuin heeft u een prachtig uitzicht over de Baai van Napels, Sorrento
en de Vesuvius. Terwijl u over de terrassen wandelt, vindt u her en
der tussen de camelia’s, azalea’s en rozen eeuwenoude potten en
zuilen en zelfs een Grieks grafmonument.
Bezoek aan de tuinen van Augustus, waar u een mooi uitzicht heeft
op de 'Faraglioni', een reeks prachtig geërodeerde rotsen voor de
kust van Capri.

Dag 2

Dag 5

Bezoek aan de kloostergang Santa Chiara in het historische Unesco
stadsgedeelte. In de indrukwekkende kloostertuin staan aardewerken
zuilen met opvallende motieven van bloemen en vruchten. Verder ziet
u citrusbomen, wintergroene struiken, cypressen en klimplanten. Via de
Piazza San Domenico Maggiore gaat de wandeling naar de Pio Monastero della Misericordia waar u de 'Zeven werken van barmhartigheid',
een meesterwerk van Caravaggio, kan bewonderen. Vervolgens ziet u
de Duomo, het Monastero San Gregorio Armeno en het Museo Madre.

Bezoek aan Ravello, een schitterend gelegen dorpje dat gebouwd
is tegen de hellingen beplant met wijn- en olijfgaarden en vanwaar men een heel mooi zicht heeft op de baai van Amalfi. Bezoek
aan de prachtige Villa Rufolo met de mooie tuin die Wagner inspireerde voor zijn 'Parcifal'. De tuinen zijn het decor van het jaarlijkse
Ravello Muziekfestival. Vervolgens bezoek aan Villa Cimbrone, nu
een Deluxe hotel, omgeven door wondermooie tuinen met zicht op
zee. Bezoek aan de Duomo en het centrale plein.

Dag 3

Dag 6

Met de veerboot vanuit Napels bereikt u het eiland Ischia. Hier
bezoekt u de tuin La Mortella, dikwijls beschreven als een van de
mooiste tuinen ter wereld. De bekende landschapsarchitect Russell
Page kreeg in 1956 de opdracht van Lady Susana Walton, de echtgenote van de Engelse componist Sir William Walton, om het ontwerp te maken voor deze tuin. Het is een unieke prachtige tuin vol

Per autocar naar het Capodimonte Royal Palace, waar het museum
van Capodimonte in is gevestigd. Het paleis diende oorspronkelijk als zomerresidentie voor de koningen ‘der Beide Siciliën’. Het
museum bezit meesterwerken van Pieter Bruegel, Titiaan, Bellini
maar ook Warhol. U bezoekt uiteraard ook het bijhorende park. Doorreis naar de luchthaven van Napels voor terugvlucht naar Zaventem.

Dag 1

1748 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 472 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel - Napels Brussel inclusief luchthaventaksen, vervoer per
luxe-autocar, stadsbezoeken dag 1 en dag 2 te
voet, 5 overnachtingen met ontbijt in Hotel Exe
Majestic××××, 2 avondmalen, 3 middagmalen,
programma met uitstappen zoals beschreven,
toegangsgelden, deskundige reisbegeleiding
door Paul Geerts, fooien, KBC reis- en
annuleringsverzekering, btw, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige maaltijden, dranken en persoonlijke
uitgaven
Vluchturen (o.v.)
19 mei: Brussel 06.00 u > 08.25 u Napels
24 mei: Napels 13.40 u > 16.00 u Brussel
Minimum 15, maximum 30 deelnemers
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Tuinen in Italië

Shutterstock

Van
Bologna
tot Parma
Shutterstock

Palazzo di Varignana

zes dagen van 5 tot 10 september 2019 met Mark Verachtert

De streek tussen Bologna en Parma biedt een
aantrekkelijk landschap met statige villa’s en
mooie tuinen, historische steden en een aanbod
van exquise streekproducten. Deze regio verdient het 'Foodvalley' genoemd te worden en
zal ongetwijfeld in de komende jaren een van de
hoogtepunten van Italië worden.

Sangiovese wijn wordt nog steeds volgens de goed bewaarde registers uit de 18de eeuw geproduceerd. Het landschap is uniek, bossen omringen het 15de-eeuwse palace en formele Italiaanse tuinen
en de geometrische wijngaard vloeien als het ware in elkaar over.
Palazzo Fantini tenslotte is een oude hoeve, gelegen aan een bergweggetje omzoomd door cipressen, eigendom van een plaatselijke
adellijke familie, en omgebouwd tot een beeldig Palazzo. Achter de
elegante maar eerder sobere 18de-eeuwse gevel wordt een prachtige uitnodigende 19de eeuwse tuin geheim gehouden.

Dag 4

Rechtstreekse lijnvlucht naar Bologna. Bij aankomst, ontvangst door
lokale gids voor een bezoek aan de hoofdstad van Emilia Romagna,
la Bella Bologna. Een en al geschiedenis is de stad ook bekend als 'de
wijze, de rode en de dikke'. Vergezocht zijn die omschrijvingen niet.
Als geboorteplaats van één van de eerste universiteiten is de stad
zeker wijs te noemen. Ze is rood door de rode dakpannen die u op
ieder Bolognees dak terugvindt. En dik? In de streek rond Bologna
werd de ravioli uitgevonden en klinkt de naam bolognesesaus ook
niet heel bekend?

Vertrek naar Parma. In Parma vindt u het 'Picasso Food Forest', een
stedelijk en publiek ‘voedselwoud’, gefinancierd en gemanaged
door de burgers van de stad met opbrengst voor die burgers. Een
ongewoon ecosysteem.
In Fontanellato, in de buurt van Parma, kan u rondwandelen in misschien wel het grootste doolhof ter wereld, het Labirinto di Franco
Maria Ricci. Het beslaat een oppervlakte van 7 ha, vol misleidende
paadjes met een totale lengte van drie kilometer, die zijn gecreëerd
met behulp van verschillende soorten bamboe. Het labyrint omringt
een elegant en bijzonder museum dat de kunstcollectie en bibliotheek bewaart van de oprichter Mr. Fanco Maria Ricci. Namiddag
stadsverkenning Parma met gids.

Dag 2

Dag 5

Bezoek aan het FICO Eataly World Park, een enorm agrofoodpark.
FICO staat voor Fabbrica Italiana Contadina en wil op culinair gebied
het beste van Italiaanse bodem laten zien.
Namiddag bezoek aan de tuin van het Palazzo di Varignana. Het
Palazzo is een work-of-art, een meesterwerk, dat nu een luxe hotel
en resort is. Het ligt temidden een uitgestrekt park van 30 ha waar tijd
en architecten, waaronder Antonio Perazzi, hun werk tot bloei zagen
komen. De tuinen met fonteinen, botanische tuin, terrassen en het
spectaculaire infinity zwembad behoren bij de ´Grandi Giardini Italiani´.

Bezoek aan het Parmigiano Reggiano Consortium in Parma waar de
alom bekende Parmezaanse kaas op traditionele wijze wordt geproduceerd. In Piacenza bevindt zich het Grazzano Visconti Kasteel. Al
dateert dit kasteel uit de 14de eeuw, de meeste renovaties, het park
inbegrepen, gebeurden in de 19de eeuw op vraag van de Hertog
Giuseppe Visconti di Modrone, een opvallende persoonlijkheid en
vader van de bekende filmdirecteur Luchino Visconti. Het kasteel is
niet open voor publiek maar het park is de moeite waard.
Tot slot bezoek aan de tuin van Reggia di Colorno, het ‘Versailles van
Parma’, even ten noorden van de stad.

Dag 1

1595 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 279 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel - Bologna
- Brussel inclusief luchthaventaksen, vervoer
per luxe-autocar, 3 overnachtingen met
ontbijt in het Hotel Internazionale×××× in
Bologna, avondmaal dag 1, 2 overnachtingen
met ontbijt en avondmaal in het Hotel Sine
Maria Luigia×××× in Parma, middagmalen
dag 2 tot en met dag 5, toegangsgelden,
stadsgids dag 1, deskundige reisbegeleiding
door Marc Verachtert, fooien, KBC reis- en
annuleringsverzekering, btw, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige maaltijden, dranken en
persoonlijke uitgaven
Vluchturen (o.v.)
5 september: Brussel 14.10 u > 15.40 u Bologna
10 september: Bologna 16.35 u > 18.20 u Brussel

Dag 3
Villa La Babina in Sasso Morelli is een typisch Italiaanse tuin, gerealiseerd in 1800 en in harmonie met het omliggende landschap. De
tuin heeft zijn typische 19de eeuwse karakter van statige villatuin
behouden en u ziet er verschillende boomtypes.
Vervolgens bezoek aan de Villa Pasolini dall’Onda. Het landgoed
beslaat 180 ha waarvan 22 are wijngaard is. De traditionele witte

Dag 6

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Vertrek naar Modena voor een bezoek aan Acetaia Cattani, een
bedrijf gespecialiseerd in de productie van de bekende en smaakvolle balsamico azijn. Doorreis naar Bologna met nog wat vrije tijd
voor de transfer naar de luchthaven van Bologna voor terugvlucht
naar Zaventem.
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Fondation Folon

Brigitte Perdereau

Waals-Brabant

twee dagen van 15 tot 16 juni 2019 met Marc Verachtert

Martin's Hotel Château du Lac

Tuinen in België

De grens over voor een boeiende tuinenreis, zonder het land uit te gaan. Het kan met een overstap naar Wallonië. Marc Verachtert brengt u naar
de meest fantastische tuinen van Waals-Brabant,
klein en groot, vormgegeven door het kruim van
de Belgische tuinarchitectuur en gekoesterd door
gepassioneerde eigenaars. Bloemen, planten
en tuinconcept staan vanzelfsprekend centraal
tijdens deze reis. Ook op het programma: kennismaken met het lekkerste van de streek en verblijven in een 5-sterren hotel met kasteelverleden
aan het meer van Genval.

Dag 1
In Ceroux-Mousty, temidden van een plantenkwekerij, bevindt
zich de tuin en het arboretum Le Try. De tuin vormt een harmonieus geheel waarin elke boom tot zijn recht komt. Het is eveneens
een proefterrein voor nieuwe planten.
Le Jardin de la Ruelle Rose in Limelette is een tuin van 1 ha die zich
uitstrekt over een oude boomgaard en een mooi landschap en die
door de jaren heen zorgvuldig heraangelegd werd door de gepassioneerde tuineigenaars met de hulp van tuinarchitect Françoise Henry
de Frahan. Rond een zeer gestructureerd terras daalt men af naar
de vaste plantentuin met rozen en oude bomen om zo verderop in
de bio-moestuin toe te komen. De oude kwekerij werd omgevormd
door er bomen en prairieplanten aan te planten.
Rebecq is een absoluut groene gemeente in het uiterste westen van
Waals-Brabant. Meer dan 80% van de oppervlakte bestaat er uit
landbouw en groen. Alleen in de dorpskernen domineert bebouwing. In de rand dringt het landschap zowat elke tuin binnen. Ook
in het project dat ArchiVert in 2004 realiseerde bij een tot woning
verbouwde boerderij. Het betrokken zijn van de tuinarchitect van
bij de opmaak van de verbouwingsplannen, verklaart de intense

band tussen huis en landschap en het zelfs tot in de woning (visueel) laten binnendringen ervan. Het terras functioneert daarbij als
matchmaker tussen de twee.
Doorreis naar het Martin’s Hotel Château du Lac in Genval, dat de charmes van een kasteel combineert met het comfort van een luxehotel.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 2
De tuin Au Gré des Haies in Rixensart bestrijkt een oppervlakte van
38 are en is ontworpen door tuinarchitect Jacques Wirtz in 1979 met
respect voor de natuur, het huis en de bosbeplanting. De juiste verdeling van bladverliezende en groenblijvende planten, en het evenwicht tussen vrije en gesnoeide vormen geven aan deze tuin een
rustig evenwicht in ieder seizoen.
Vervolgens bezoek aan Le Glain. Tuinarchitect Philippe de Boncourt
stond in voor het vormelijk aspect van de tuin en Sibylle de Spoelberch voor de kleuren en de plantenkeuze.Het hellende terrein gaf
aanleiding tot het creëren van een terrassentuin die vanaf het huis
onderverdeeld is in drie verschillende gestructureerde ruimten.
Het domein van Solvay in Terhulpen geldt als uitzonderlijk erfgoed
van het Waals Gewest en bestaat uit het Kasteel van Terhulpen en
een deel van het Zoniënwoud. Het landgoed was vroeger eigendom
van de filantropische familie Solvay, rijke grootindustriëlen. Het kasteel is niet toegankelijk voor het publiek, maar het domein van 227 ha
biedt adembenemende panorama’s, groen, bossen en vijvers. Niet
te missen zijn de rododendron struiken en azalea’s, de beboste valleien, de vijvers, de Franse tuin, de opvallende bomen en de fauna.
In het groene hart van het domein Solvay bevindt zich de Stichting
Folon, een museum gevestigd in de voormalige hoeve van het kasteel. De Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon stelt hier meer dan
500 werken tentoon, resultaat van meer dan 40 jaar creatie. Aquarellen, etsen, affiches en beeldhouwwerken worden op een originele en levendige manier gepresenteerd. Een sterke, magische en
verrassende tentoonstelling !
Tot slot reist u naar Vieux-Genappe. In een prachtige hoeve die
dateert uit 1707 biedt de stokerij voor traditionele likeuren Les Apéros de Philomène een ruime keuze aan aperitieven op basis van planten, wijnen met vruchten en een dertigtal soorten peket en andere
lokale producten. Al meer dan 20 jaar worden de Apéros de Philomène met de hand gemaakt volgens natuurlijke methodes. Een
waar genot voor uw smaakpapillen !

448 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 98 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar vanuit Zaventem
luchthaven (*), 1 overnachting met ontbijt
en avondmaal in het Martin’s Château
Hotel××××× in Genval , 2 middagmalen met
dranken, toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken, deskundige reisbegeleiding door
Marc Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en
annuleringsverzekering, BTW, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers
(*) voor deze reis is er geen ophaalronde voorzien
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Tuinen in Slovenië

Slovenië

vier dagen van 20 tot 23 juni 2019 met Marc Verachtert

Slovenië is gekend om zijn prachtige natuur en
gezonde lucht, maar het is ook de bakermat van
de bijencultuur. Zo viert men op 20 mei 'Wereldbijendag', de dag waarop de pionier van de moderne Sloveense ‘apicultuur’ Anton Jansa geboren werd. Overal in het land, tot in het centrum
van de steden toe, vindt men bijenvriendelijke
aanplantingen en prachtige bijenkasten. Ontdek
tijdens deze reis ook moderne tuincultuur, met
urban gardening en eigentijdse kleurige tuinen
en bekoorlijkheid.

enmuseum dat een goede kijk geeft op de traditie van bijenhouden
in Slovenië. De rijk versierde bijenkasten zijn een lust voor het oog.
Even buiten Radovljica, aan de voet van de Alpen, bezoekt u een
imkerfamilie met een mooie bijenvriendelijke bloementuin. Hier
leert u alles over het kweken van de bijenkoningin.
Namiddag reist u naar Bled, gelegen in de Julische Alpen aan het
idyllische Meer van Bled. U gaat aan boord van een traditionele
Pletna boot die u naar het bekoorlijke Maria-eilandje in het meer
vaart. Een kleine klim naar boven wordt beloond met een bezoek
aan het mooie 17de-eeuwse kerkje.

Dag 3
Dag 1
Lijnvlucht Adria Airways naar Ljubljana. Onthaal en transfer naar het
stadscentrum. Uitgebreid bezoek aan de Sloveense hoofdstad, gelegen op de oevers van de rivier de Ljubljanica, met aandacht voor historische en culturele monumenten. Ook in de hoofdstad is bijenteelt
een geliefde bezigheid die alsmaar populairder wordt. U ontmoet
een imker die u inzicht geeft in het ‘Urban Bee Life’. Bijenhoofdstad
Ljubljana kreeg in 2016 de titel van 'Groene Europese Hoofdstad’.
Bezoek aan de botanische tuin, die dateert uit 1810, en waar recent,
u raadt het al, een bijenhuis werd geopend.
Vervolgens ontmoet u een professionele tuinier in zijn tuincentrum,
gespecialiseerd in meerjarige planten, en die daarvoor nog kennis
opgedaan heeft in België.Het stadsbestuur nam een aantal groene
maatregelen en moedigt ook haar inwoners aan om zelf groenten
te telen zoals u onderweg zeker zal vaststellen.

Dag 2
Vertrek richting Radovljica. Onderweg bezoek aan een van de meest
veelzijdige privétuinen van het land. Radovljica, een mooi middeleeuws dorpje, dat weinig te lijden heeft gehad onder de vele
oorlogen, bezit daarom nog een echt oorspronkelijk middeleeuws
centrum met eromheen modernere bebouwing. Bezoek aan het Bij-

Bezoek aan de centrale bloemen- en voedselmarkt van Ljubljana
waar u ondergedompeld wordt in de levendige sfeer van de stad.
Vervolgens vertrek per autocar naar Mozirje voor een dag in het
teken van bloemen. Bezoek aan een bloemenpark met rotstuin, kruidentuin en bijenhuis. Vervolgens bezoek aan een waar bijendorp
waar de liefde voor de bijenteelt gecombineerd wordt met architectuur. De kleurrijke houten bijenkasten zijn zeer helder geschilderd. Na een honingproeverij volgt de lunch. Vervolgens doorreis
voor bezoek aan een privétuin, speciaal voor de groep georganiseerd door een professionele landschaps- en tuinarchitect, auteur
van tuinboeken en trendsetter inzake klimaat aangepast tuinieren.
Afscheidsdiner in restaurant Strelec in het Kasteel van Ljubljana.

1323 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 298 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Adria Airways: Brussel - Ljubljana Brussel inclusief luchthaventaksen, vervoer
per luxe-autocar, 3 overnachtingen in Hotel
Lev×××× (of gelijkwaardig), 4 middagmalen,
2 avondmalen, toegangsgelden, stadsgids
dag 1, boottochtje dag 2, deskundige
reisbegeleiding door Marc Verachtert, fooien,
KBC reis- en annuleringsverzekering, btw,
taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
avondmaal dag 2, dranken en persoonlijke
uitgaven
Vluchturen (o.v.)
20 juni: Brussel 10.05 u > 11.40 u Ljubljana
23 juni: Ljubljana 17.10 u > 18.50 u Brussel
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Dag 4
In Volcji Potok ligt een bijzondere botanische tuin met een grote collectie bomen en planten uit voornamelijk de Sloveense Kamnische
Alpen. Het Arboretum is het grootste van Slovenië met een oppervlakte van 80 hectare en ruim 2500 soorten bomen. In het voorjaar
zijn er heel veel verschillende soorten narcissen, tulpen, rododendrons en rozen, al dan niet omgeven door prehistorische dinosaurussen of houterige herten. Bezoek met gids en privétreintje.
Doorreis naar de luchthaven voor terugvlucht naar Zaventem.
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Madeira

acht dagen van 20 tot 27 september 2019
met Anne Vandenborre

Dag 1
Chartervlucht vanuit Zaventem naar Madeira. Transfer per autocar
naar het hotel.

Dag 2
Vandaag blijft u in Funchal. Met zijn schitterende baai en de bergen in de omgeving is het een van de mooiste steden in Portugal.
Funchal werd genoemd naar een kruid dat venkel 'Funcho' heet
en dat men aantrof toen het eiland werd ontdekt. Tegenwoordig
wordt dit kruid gebruikt om de traditionele venkelsnoepjes te maken
‘rebuçados de funcho’, overal op het eiland te verkrijgen. Wandeling
in de historische stadskern, bezoek aan de Kathedraal, het borduurmuseum en de Mercado dos Lavradores, de overdekte markt met
groenten, fruit, bloemen en vis. Hier doet u samen met de reisleidster de nodige inkopen voor een picknick.
Namiddag bezoek aan de Quintas das Cruzes. Rondom deze voormalige residentie van Zarco, de ontdekker van Madeira, die tegenwoordig dienst doet als museum, bevindt zich een fantastische verzameling exotische en inheemse planten.
Tot slot bezoek aan de botanische tuin. De Jardim Botanico is op
een steile rotshelling aangelegd en men heeft hier een prachtig uitShutterstock

Tuinen in Portugal

De uitzonderlijke combinatie van zacht klimaat,
spectaculaire landschappen en prachtige subtropische plantengroei staan garant voor een
fantastische natuurbeleving. De legendarische
schoonheid van de natuur nodigt uit tot heerlijke wandeltochten. Langs ravijnen, watervallen
en door de dichtbegroeide exotische vegetatie
ontdekt men het 'ware' bloemeneiland. Echte
natuurliefhebbers spreken over het allermooiste
plekje op aarde!

zicht over het lager gelegen Funchal. Men kan er iets minder dan
3000 plantensoorten ontdekken, waaronder bijzondere collecties
exotische maar ook inheemse planten: varens, cactussen, bromelia’s, palmen en orchideeën.

Dag 3
Vanuit Funchal gaat de rit via het schilderachtige Camara de Lobos,
waar op het strand nog de traditionele bontgekleurde bootjes liggen, langs de spectaculaire kustweg met talrijke uitkijkpunten en
watervallen tot u het hoogplateau van Paul da Serra bereikt. U verkent vervolgens dit gedeelte van het eiland al wandelend. De plantengroei en het landschap maken de inspanning de moeite waard.

Dag 4
Bezoek aan de Monte Palace Tropische Tuinen, gelegen op de mooie
heuveltop van Monte met in alle richtingen een adembenemend
uitzicht op de baai van Funchal. De kabelbaan brengt u naar de top
van de wijk Monte, een 18de-eeuwse historische plaats waar ooit
een luxehotel stond dat nu getransformeerd is tot een charmante
tuin en museum in handen van de Bernardo Foundation. Hier treft
men een grote verscheidenheid aan exotische bloemen en planten
aan uit vele continenten en ook een grote verscheidenheid aan dieren zoals eenden, witte en zwarte zwanen, pauwen, kippen en koi.
Namiddag terug naar het lager gelegen Funchal, met de kabelbaan
of in een ‘tobogan’, een grote rieten slee op houten latten die door
‘carreiros’ wordt bestuurd.
Bezoek aan de ‘Adegas de Sao Francisco’ ook gekend als ‘The Old
Blandy Wine Lodge’. In dit museum met wijnkelder leert u alles over
de geschiedenis van de gekende Madeirawijn. Uiteraard hoort daar
een degustatie bij.

Dag 5
Per autocar tot de 2de hoogste top van het eiland, de Pico do Arieiro, met een hoogte van 1818 meter. Het uitzicht is ongelooflijk in
alle richtingen, met wolken die drijven boven de schitterende berg-

formaties, onbeschrijflijk. Als het weer het toelaat zijn de zuidkust,
Curral das Freiras en zelfs Porto Santo van hier te zien. U bezoekt het
natuurpark Ribeiro Frio, een populaire halteplaats voor inwoners en
toeristen, bekend voor zijn forelvijvers, een klein arboretum en fascinerende natuurpaden waar men verschillende soorten laurierbomen
vindt. Laatste stopplaats van de dag is een orchideeënkwekerij met
een fantastische verzameling van zowat alle mogelijke orchideeën.

Dag 6
De mooiste tuin van Madeira zou de 'Jardins da quinta do Palheiro
Ferreiro' zijn. Alhoewel dit landgoed al dateert uit de 19de eeuw,
werden er toen al veel exotische bomen en heesters aangeplant.
Nog steeds bevinden zich op het landgoed bomen die uit die tijd
dateren. In de vier verschillende tuinen zijn zowel botanische collecties als borders en zelfs een meer natuurlijk ogende beplanting
aangebracht.
Terugkeer naar Funchal waar u in de namiddag verwacht wordt
in het Reids Palace Hotel dat al 120 jaar bestaat. De locatie is top:
bovenop een klif en met een oeverloos vergezicht over de baai. De
botanische tuinen parfumeren de streek. Heel wat beroemdheden
kwamen in dit hotel over de vloer. Margaret Thatcher en Winston
Churchill springen eruit op de gastenlijst. Hier geniet u van een uitgebreide Afternoon Tea (stadskledij verplicht).

Dag 7
Via Jardim do Mar, een pittoresk dorp vlak aan zee, en Paul do Mar,
een traditioneel vissersdorp gaat de rit tot Ponta do Pargo, het uiterste westelijke punt. Hier maakt u een wandeling. Vervolgens naar
Porto Moniz aan de noordwestelijke punt, gekend voor zijn natuurlijke, vulkanische poelen. Terugkeer naar Funchal via Sao Vicente,
langs de spectaculaire kustweg met talrijke uitkijkpunten en watervallen.

1574 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 208 euro
Inbegrepen:
chartervlucht Brussel - Funchal - Brussel
inclusief luchthaventaksen, transfers,
uitstappen per luxe-autocar, inkomgelden,
7 overnachtingen in hotel Baia Azul××××
met ontbijt en avondmaal, picknick dag 2,
2 middagmalen, afternoon tea in het Reids
Hotel, deskundige reisbegeleiding door Anne
Vandenborre, fooi chauffeur ter plaatse, KBC
annulerings- en bijstandsverzekering, btw,
taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
overige middagmalen, dranken en persoonlijke
uitgaven
Goede wandelconditie is vereist.
Voorzie stevige wandelschoenen!
Vluchturen (o.v.):
20 september:
Brussel 13.35 u > 19.30 u Funchal
27 september:
Funchal 19.55 u > 01.10 u (+1) Brussel
Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Dag 8
Terugkeer naar België.
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Sevilla

vijf dagen van 13 tot 17 oktober 2019 met Giel Rutten

Shutterstock

Shutterstock

Tuinen in Spanje

De tuinen van Sevilla zijn beïnvloed door de
verschillende culturen en volkeren die in bijna
3000 jaar geschiedenis in de stad verbleven. Zo
leverden de Phoeniciërs en de Romeinen belangrijke bijdragen aan de olijfolie- en wijncultuur.
In het warme Andalusische klimaat zijn tuinen
van levensbelang. Zonder water en schaduw is
overleven niet mogelijk. Belangrijk was ook de
introductie van veel Amerikaanse planten tijdens
de monopolie-tijd van ruim twee eeuwen: niet
alleen goud, zilver, tabak en cacao, maar ook veel
plantensoorten arriveerden vanuit de nieuwe
wereld in Sevilla.

Dag 2
Transfer per touringcar over de palmbomen-avenue naar de Plaza de
America. Bezoek aan het tentoonstellingsterrein van 1929 en wandeling door het Park María Luisa, met ruim 40 ha, ooit privétuin van
de hertogin Maria Luisa, en aan het begin van de 20ste eeuw door
Forestier omgetoverd in een prachtig stadspark. Vervolgens naar
de beroemde Plaza de España. Daarna wandeling door de koninklijke tabaksfabriek uit de 18de eeuw naar een ander park uit 1929: de
Jardines de Murillo, met indrukwekkende 200-jaar-oude ficussen.
Namiddag begeleidt gids Giel u opnieuw voor een korte wandeling
langs de Jardines de Cristina, de rivier Guadalquivir, de Torre del Oro,
het Caritas-hospitaal en het operagebouw. Een van de hoogtepunten van Sevilla is het koninklijk paleis, het Alcázar, met 2 ha paleizen
en 7 ha schitterende tuinen en patio’s.

Dag 3
Vandaag bezoekt u Cordoba met de beroemde moskee-kathedraal:
de Mezquita. Aansluitend bezoek aan het Alcázar met prachtige
tuinen.
Namiddag bezoek aan het Paleis van Viana. Het paleis was eeuwenlang het verblijf van een vooraanstaande adellijke familie en
is beroemd vanwege de 12 patio’s, met elk een ander tuinontwerp.

Dag 1
Lijnvlucht naar Sevilla. Per autocar naar het ecologische olijfoliebedrijf Basilippo, in de omgeving van het stadje Carmona, op 30
minuten van de luchthaven. Hier laat onze botanische gids Giel u
kennis maken met het proces van het belangrijkste landbouwproduct van de streek: de olijfolie, het vloeibare goud van Andalusië.
Uiteraard volgt een olijfolie-proeverij, vergezeld van enkele hapjes.
Doorreis naar Sevilla voor een eerste kennismaking met de stad.
Korte stadswandeling door de joodse wijk met enkele mooie
begroeide pleinen en bezoek aan de kathedraal. De imposante
gotische kathedraal van Sevilla werd gebouwd boven op de fundamenten van de hoofdmoskee waarvan twee elementen behouden bleven: de beroemde Giralda-toren en de Patio de Los Naranjos, de sinaasappelbomenhof, een Moorse tuin uit de 12de eeuw.

Dag 4
Wandeling naar het paleis Casa de Pilatos, met betegelde patio's,
romeinse beelden en twee fraaie patiotuinen. Daarna bezoek aan
het moderne en omstreden project Metropol Parasol met de wandelpromenade bovenop het complex.
In de wijk Macarena bezoekt u het prachtige 16de-eeuwse stadspaleis Palacio de Dueñas, eigendom van de huidige Hertog van Alva.
Ook hier zijn fraaie patiotuinen te bewonderen.
In de late namiddag gaat u naar het Flamenco Dans Museum voor
een zeer goede flamenco-voorstelling.

1193 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 198 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel - Sevilla Brussel inclusief luchthaventaksen, vervoer ter
plaatse per luxe-autocar, 4 overnachtingen in
NH Collection Sevilla Hotel ×××× met ontbijt en
avondmaal, middagmalen dag 1 (proevertjes),
dag 2 en dag 4, toegangsgelden, botanische
gids Giel Rutten dag 1, 2 en 4, deskundige
reisbegeleiding door Bart Vanthielen, fooien,
KBC reis- en annuleringsverzekering, btw,
taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
middagmaal dag 3 en dag 5, dranken en
persoonlijke uitgaven
Vluchturen (o.v.)
13 oktober: Brussel 08.00 u > 10.40 u Sevilla
17 oktober: Sevilla 13.10 u > 15.45 u Brussel
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Dag 5
Vrije tijd en transfer voor de terugvlucht naar Zaventem.
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Uw privacy, onze zorg…:
Gegevensbescherming
(GDPR)

Omnia Travel verbindt zich ertoe de passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar klanten GDPR conform
te beschermen en eist dit ook van de leveranciers waar wij mee samenwerken. Persoonsgegevens die wij delen met onze
leveranciers om de gevraagde diensten te
kunnen uitvoeren mogen enkel gebruikt
worden voor de te verwezenlijken doeleinden.
Als u onze brochures wilt blijven ontvangen hoeft u helemaal niets te doen. Hierdoor geeft u ons toestemming om u jaarlijks onze brochure toe te sturen. Indien u
dit niet langer wenst mag u ons dat even
laten weten via e-mail, via een van onze
reiskantoren of telefonisch op het nummer
016 24 38 16.
Vragen, opmerkingen en verzoeken met
betrekking tot dit privacybeleid zijn
welkom en kunnen worden gericht aan
gdpr@omniatravel.be
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening
van uw rechten, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar uw
Omnia Travel reiskantoor. De contactgegevens van de Omnia Travel reiskantoren kunt u vinden op onze website:
www.omniatravel.be/nl/reiskantoren/
en op de laatste pagina van deze brochure.

Inbegrepen KBC reis-,
bagage- en annuleringsverzekering

Deze KBC reisverzekering ‘Reizen in groep’
is inbegrepen in onze prijzen en geldt voor
alle deelnemers (kan dus niet uit de prijs
van de reis gehaald worden). Hieronder
vindt u een uittreksel uit de polis. De volledige verzekeringspolis met vermelding
van alle voorwaarden is op eenvoudige
vraag verkrijgbaar.
U bent - onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen:
• Annuleringskosten tot max. 10.000 euro
per persoon mits een vrijstelling van:
• 50 euro per persoon voor reizen van
maximum 1000 euro per persoon
• 75 euro per persoon voor reizen van
meer dan 1000 euro per persoon
Vb. in geval van ernstige ziekte of ongeval van uzelf, ernstige ziekte met levensgevaar van kind of ouder.
• Bagagekosten tot max. 1000 euro per
persoon mits een vrijstelling van 75 euro
per persoon.
• Bijstand personen: tot 50.000 euro per
persoon mits een vrijstelling van 75 euro
per persoon.
Belangrijk: in geval van annulering
moet u Omnia Travel zo snel als mogelijk schriftelijk verwittigen.

Prijszetting

Een greep uit onze bijzondere reisvoorwaarden

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.
Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend
volgens de gegevens gekend op 15/11/2018.
Voor de verblijven en andere diensten in
het buitenland volgens de tarieven en de
wisselkoersen die op 15/11/2018 golden.
Prijsverhogingen of verlagingen zijn eventueel mogelijk in de volgende gevallen:
• Bij een toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen
• Een stijging van belastingen of vergoedingen opgelegd door niet directe
betrokkenen, zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting en vertrek-of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden
Het reiscontract wordt afgesloten onder
de bepalingen vervat in de ‘Algemene Verkoopsvoorwaarden van Omnia Travel’, aangevuld met de gegevens uit de brochure
‘Tuinreizen 2019’.

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast
een maximale service, van een nog betere
bescherming bij de reservatie van een
groepsreis. Wij vestigen graag uw aandacht op enkele puntjes uit de bijzondere
reisvoorwaarden van Omnia Travel. De volledige tekst van onze algemene reisvoorwaarden en bijzondere reisvoorwaarden kan u terugvinden op onze website
www.omniatravel.be.
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 annuleringskosten 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 reissom 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 annulatiekost van 100% aangerekend ongeacht de datum van annulatie.
Tenzij de annuleringsvoorwaarden specifiek worden vermeld bij het reisprogramma.
7.2 Annulering door Omnia N.V.:
Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een
reis te annuleren zonder recht op schadevergoeding:

• indien het vooraf bepaalde minimum
aantal betalende deelnemers niet is
bereikt
• door onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden
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
2. Indien de overdracht van de boeking
gevraagd wordt tot uiterlijk 60 dagen
vóór afreis is er een administratiekost
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.
3. Indien een over te dragen dienst niet
meer kan geleverd worden ondanks alle
inspanningen die geleverd werden, is de
overdraagbaarheid niet mogelijk.
4. 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
annuleringsvoorwaarden hieronder
vermeld.
5. Wijziging van bestemming met behoud
van de reisperiode: zie annuleringsvoorwaarden hierboven vermeld.
6. Wijziging van kamertype: 25 euro dossierkosten tenzij een speciale toeslag
voor het nieuw gekozen kamertype
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 wijzigingskosten 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.

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 compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN DOOR DE
REISORGANISATOR

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 indienen, welke ook de redenen
van zijn nalatigheid moge zijn.

De reisorganisator behoudt zich het recht
voor om onbeduidende veranderingen aan
de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail).
In geval de aangekondigde reisleiders

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 geregeld door de toepasselijke conventies en Europese richtlijnen.

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 uurrooster is
van toepassing.

11.5 Bij verlies of beschadiging van bagage
tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger

ARTIKEL 13 VERANTWOORDELIJKHEID EN
BIJSTAND

De organisator is verantwoordelijk voor
een goede uitvoering van de reisdiensten.
Hij is niet verantwoordelijk voor nietinbegrepen 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 evalueren
met een bevoegde arts.
De reiziger heeft de verplichting mbt mee
te delen informatie 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 18 VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL
ONVERMOGEN

Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel onvermogen bij
het Garantiefonds
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:
E-mail: mail@gfg.be.
(augustus 2018)

®

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15,
3000 Leuven. Vergunning: 1121
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Wilt u meer weten over onze reizen?
Ons volledig aanbod, kan u terugvinden op onze website:
omniatravel.be en via de website van Landelijke Gilden: landelijkegilden.be.
Leden van Landelijke Gilden, die mee op tuinreis gaan,
krijgen na de laatste afreis een leuk tuingeschenk aangeboden!
Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

Inlichtingen en inschrijvingen in de kantoren van Omnia Travel
Leuven

Antwerpen

Brussel

Gent

Hasselt

Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omniatravel.be

Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
Tel. 03/202.93.87
antwerpen@omniatravel.be

Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be

Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@omniatravel.be

De Schiervellaan 9
3500 Hasselt
Tel. 011/28.51.30
hasselt@omniatravel.be

Roeselare
Polenplein 17A
8800 Roeselare
Tel. 051/20.31.82
roeselare@omniatravel.be

facebook.com/tuinreizen

