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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 mooiste 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!
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© WILLY VANGUNDERGUNST, OOSTKAMP

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

B

egin maart had ik nog eens het genoegen om zelf een van onze cultuurreizen
mee te maken. Ik werd samen met een
groep enthousiaste en leergierige reisgenoten
door reisleider Luc Verhuyck ondergedompeld
in het fantastische Rome. Ik vond de reis uitstekend en dat werd in de evaluaties ook door
de andere reizigers bevestigd. Ik wil dan ook
graag Luc bedanken voor zijn deskundigheid
en de sympathieke manier waarop hij tijdens
de reis ontelbare relevante anekdotes vertelde.
Tijdens de reis waren er ook veel boeiende
gesprekken en warme ontmoetingen tussen
de reisgenoten met gelijklopende interesses en
dezelfde leergierigheid. Telkens opnieuw was
iedereen ook gefascineerd door de passie en
het kennersoog waarmee medereiziger Johan
Bossier dingen en mensen in beeld bracht met
zijn camera. Hij was niet voor niets de jaarwinnaar van onze fotowedstrijd 2018. U leest zijn
getuigenis op de achterzijde van deze folder.
Dat het reisprogramma goed in elkaar zat was te
danken aan Lieve Daems van Omnia Travel, die
haar eigen passie voor Italië en de wensen van
de reisleider in een zeer gesmaakt programma
wist om te zetten. Dank ook aan de vele reizigers (u misschien?!) die eerder al eens naar
Rome reisden met Davidsfonds Cultuurreizen
en tijd maakten om het evaluatieformulier in
te vullen. Zo slagen we er jaar na jaar in om
onze reizen te blijven verbeteren.
Daarnaast wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om nog enkele andere mensen te bedanken. Zoals onze collega Annie Bruggemans, die
vanaf het begin aan Davidsfonds Cultuurreizen
meewerkte en doorheen de jaren bergen administratie verzette. Vanaf augustus geniet ze
van een welverdiend pensioen, 42 jaar nadat

Cecilia Coppens, Annie Bruggemans & Johan Smeuninx

ze bij Davidsfonds aan de slag ging. Dank ook
aan Cecilia Coppens, die ervoor zorgt dat dit
voorwoord vlot leesbaar is, de online en offline
communicatie verzorgt en de muziekreizen
coördineert. Dat we deze keer kozen voor een
groepsfoto is dan ook niet toevallig, Davidsfonds Cultuurreizen is teamwerk.
Teamwerk binnen Davidsfonds en daarbuiten.
In eerste instantie samen met de hele ploeg
van Omnia Travel, die alles tot in de puntjes
regelt, zoals Lieve dat voor Rome deed. In tweede
instantie samen met de reisleiders, zoals Luc
Verhuyck, die met hun kennis van zaken, passie en empathie het succes van Davidsfonds
Cultuurreizen al 15 jaar mee mogelijk maken. In
derde instantie samen met de verschillende partners met wie we samen reizen uitwerken, zoals
Kazerne Dossin, en de 10 externe deskundigen
van onze adviesgroep, die onze visie en strategie

met een kritisch en constructief oog mee vorm
geven. Dank ook aan vormgever Maarten Deckers, die deze folder wederom mooi vormgaf.
Tot slot wil ik uiteraard ook u bedanken. U
die misschien al 15 jaar Davidsfonds Cultuurreizen mee maakt tot wat het vandaag is en u
die hopelijk mee aan de wagen duwt voor de
volgende 15 jaar. Elke reis is een (verjaardags)
feest, u blijft dan ook van harte welkom! We
hopen oprecht dat u enthousiast bent over
het nieuwe aanbod (eindejaars)reizen dat u
in deze folder vindt. En misschien zie ik u wel
in september op de verjaardagscruise op de
Loire. Er zijn nog enkele kajuiten vrij!
Graag tot dan!
JOHAN SMEUNINX
directeur Davidsfonds Cultuurreizen
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ONTDEKKEN

ONTMOETEN

GENIETEN

++ U ontdekt een nieuwe bestemming of een
voor u bekende bestemming vanuit een
andere invalshoek. Wat denkt u van Bonn
in het spoor van Beethoven of Washington
D.C. & Florida rond ruimtevaart?
++ 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

++ Zelfs als u zonder reisgenoot vertrekt, beleeft
u een Davidsfonds Cultuurreis nooit alleen.
Uw 14 à 24 reisgenoten zijn net als u cultuurliefhebbers en doorgaans generatiegenoten.
Met hen deelt u een interesse in geschiedenis, 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 uitgebreide 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, ondernemer 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 misschien wel een Vlaming ter plekke, die graag
vertelt over zijn ervaringen als inwijkeling
++ Tijdens sommige reizen geniet u van een
exclusieve ontmoeting, zoals met een ambassadeur, muzikant of dirigent …

++ Reizen met Davidsfonds Cultuurreizen is
reizen in alle comfort. Denk aan kwaliteitsvolle hotels, vervoer in een comfortabele
autocar met airconditioning, maaltijden in
aangename lokale restaurants …
++ Van de voorreisvergadering en uw visum over
bezoeken en maaltijden ter plekke tot de laatste excursies en de terugreis: alles is piekfijn
geregeld. Zo kunt u zorgeloos genieten
++ Toegangsgelden voor musea, tickets voor
concerten, vervoer, maaltijden, lokale gidsen … (Bijna) alles is inbegrepen, zodat u
niet telkens uw portefeuille moet bovenhalen. Zelfs niet voor fooien
++ Niet alleen musea en bezienswaardigheden
staan op het programma van een Davidsfonds Cultuurreis. Ook de plaatselijke gastronomie staat op het menu, bijvoorbeeld
tijdens een kookles Marokkaanse keuken
en een kerst- of oudejaarsavonddiner. Alle
zintuigen worden verwend
++ U geniet tijdens sommige reizen van een
bijzondere ervaring, zoals een bezoek aan
de NAVO, een exclusief pianorecital, een
typische maaltijd samen met sikhs …
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Londen.............................................. Stefan Annerel............................... do 03/10/2019............... 4
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Lyon.................................................. Gil Michaux.................................. ma 30/12/2019............... 4
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REISDATUM

→→ vr 18 oktober 2019
REISSOM PER PERS.

€ 95
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ Uitzonderlijke bezoeken,

rondleidingen en presentaties
in en over de KMS en de NAVO
volgens programma
++ Nederlandstalige reisleiding
en deskundige toelichting door
Hubert De Vos en specialisten
ter plaatse
++ Licht middagmaal
++ Vervoer in een comfortabele autocar (incl. fooi voor de
chauffeur), vertrek vanuit de
luchthaven van Zaventem
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

© SHUTTERSTOCK

HUBERT DE VOS is een generaalmajoor op rust. Zijn laatste functie bij
Defensie was die van Commandant
van de Landcomponent. Hij oefende
talrijke commando- en staffuncties uit
in binnen- en buitenland, waaronder
in Kabul, en was stafchef van het voormalige NAVO-hoofdkwartier in Heidelberg. Daarnaast leidt hij groepen uit
binnen- en buitenland bij een bezoek
aan militaire slagvelden en geeft hij
Grondbeginselen van de Krijgskunst
aan Syntra West.

Met Hubert De Vos op bezoek in

DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
& HET NAVO-HOOFDKWARTIER
HUBERT DE VOS: ‘De Koninklijke Militaire School
(KMS) is een militaire universiteit voor de kandidaatofficieren van de Krijgsmacht met aandacht voor de
fysieke en morele vorming van de toekomstige leiders
binnen de Belgische Defensie. De Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO) viert dit jaar haar 70ste
verjaardag en dat in een gloednieuw gebouw. Maar
wat gebeurt er nu eigenlijk achter de muren van de
KMS en de NAVO? Ontdek het tijdens deze daguitstap.’
Vanuit Zaventem rijdt u rond 8.00 uur in een comfortabele autocar naar de Koninklijke Militaire School,
waar u rond 9.00 uur aankomt. Generaal-majoor
Lutgart Claes (o.v.) ontvangt u met een kop koffie
en laat u kennismaken met het reilen en zeilen van
de KMS. Na een vraag-en-antwoordmoment krijgt u
een rondleiding op de campus.
Daarna geeft uw reisleider Hubert De Vos een inleidende lezing op het bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier. Aansluitend geniet u van een licht middagmaal
en rijdt u van de Koninklijke Militaire School naar
Evere.

Boek: Waarom muren niet

Samenwerken in
zz werken.
tijden van populisme, door
Peter Van Kemseke en
Ingmar Samyn
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Op de plaats van de vroegere Albertkazerne staat nu
een futuristisch complex van glas, beton en staal.
Het nieuwe gebouw van het NAVO-hoofdkwartier
moet de eenheid en de transparantie van het bondgenootschap uitstralen. Acht lange en vier korte
kantoorvleugels die snijden in een centraal atrium,
stellen verstrengelde vingers voor: het symbool voor
de verbondenheid van de NAVO-lidstaten. Tijdens de
ontwerp- en de bouwfase ging de meeste aandacht
naar de aspecten veiligheid, flexibiliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Projectleider Militaire Bouw-

werken Kolonel SBH Lieven Vanheste (o.v.) leidt u
rond in ‘zijn’ gebouw.
Daarna gaat u op de koffie bij de Belgische Delegatie
van de NAVO waar u doordringt tot de kern van de
zaak: wat doet de NAVO vandaag? Aansluitend is er
nog een vraag-en-antwoordmoment waarop geen
enkele vraag uit de weg wordt gegaan. Wat is het verschil tussen NAVO-lidstaten en NAVO-partnerlanden?
Wat gebeurt er nu met het oude gebouw? Was het
echt nodig om te verhuizen naar de overkant van de
straat? En hoe zit het met SHAPE? Het antwoord op
deze - en andere - vragen, krijgt u tijdens deze reis.
Rond 16.30 uur sluit u het bezoek aan het NAVOhoofdkwartier af. De autocar brengt u terug naar de
luchthaven van Zaventem waar de reis omstreeks
17.00 uur eindigt.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd in
1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking
de veiligheid van de niet-communistische Europese landen
te verzekeren tegen eventuele aanvallen uit de toenmalige
Oostbloklanden. Na de val van de muur en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn wordt er niet meer gefocust op
bescherming tegen agressie van de Sovjet-Unie, maar op
bescherming van de bondgenoten tegen moderne dreigingen
zoals bv. terrorisme. De alliantie probeert dat te doen door
politieke en militaire middelen in te zetten.

toloog en musicoloog (KU Leuven)
en geeft lezingen en gastcolleges in
binnen- en buitenland. Zij was voorzitter van Egyptologica Vlaanderen, een
wetenschappelijke vereniging die de
Oud-Egyptische cultuur bij een ruim
publiek wil brengen. Van haar hand
verschenen bij Davidsfonds de boeken Onder het oog van de Zonnegod,
Kunstschatten uit Egypte en Stroomopwaarts de Nijl. Voor Davidsfonds
Cultuurreizen heeft ze al heel wat
reizen naar Egypte geleid.

Voorgrond Toetanchamon © Laboratoriorosso srl, achtergrond Louvre © Shutterstock

MARLEEN REYNDERS is egyp-

Met Marleen Reynders & Tom Boiy naar

TOM BOIY studeerde oude ge-

schiedenis en assyriologie en doctoreerde over de geschiedenis van de
stad Babylon na Alexander de Grote
aan de KU Leuven. Hij was nationaal
secretaris van Ex Oriente Lux, een
vereniging die de oude culturen van
het Midden-Oosten bij een breed
publiek wil bekendmaken. Tom Boiy
begeleidde voor Davidsfonds Cultuurreizen al succesvolle reizen naar Syrië
en Jordanië.

REISDATUM

→→ za 15 juni 2019
REISSOM PER PERS.

€ 375
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 15
min. 19, max. 2 x 19 deelnemers
Tijdens deze daguitstap zijn er 2
samenreizende groepen van elk
maximaal 19 deelnemers. Marleen
Reynders leidt u rond in de tentoonstelling in La Villette. Tom Boiy doet
hetzelfde in het Louvre.

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding

en deskundige toelichting door
Marleen Reynders en Tom Boiy
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Franstalige gids (waar verplicht)
++ Fooien voor lokale gidsen
++ 1 middagmaal in een lokaal
restaurant
++ Treinreis met Thalys in 2de klasse
Brussel-Zuid - Paris Nord h/t
++ Tickets voor het openbaar
vervoer in Parijs
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

TREINGEGE VENS (O.V.)

15/06 Brussel-Zuid 08.43 u.
Paris Nord 10.05 u.
15/06 Paris Nord 19.13 u.
Brussel-Zuid 20.35 u.

PARIJS

MARLEEN REYNDERS: ‘Het verhaal van Toetanchamon is een bekend verhaal, maar de artefacten
blijven fascineren en ontroeren door de hoge artistieke waarde en de symbolische kracht. De expo
Toetanchamon, de schat van de farao toont 150
echte artefacten en heel wat objecten die nog nooit
werden getoond buiten Egypte. Het is een unieke
kans om de collectie te (her)ontdekken.’
TOM BOIY: ‘De Hettitische cultuur is na de inval van
de zeevolkeren blijven voortbestaan in kleine lokale
koninkrijken in Noord-Syrië. Het zijn koninkrijkjes die
in de geschiedenisboeken weinig of niet voorkomen,
maar wel een schakel vormen naar onze moderne
alfabetten. In de 10de en 9de eeuw voor Christus bestond het alfabetisch systeem immers nog niet lang
en in Noord-Syrië zijn vroege alfabetische teksten
overgeleverd in het Fenicisch en Aramees. Vergeten
koninkrijken die het meer dan waard zijn om uit de
vergetelheid gehaald te worden dus!’

LOUVRE
Vergeten koninkrijken. Hettieten en Arameeërs
Het Hettitische rijk was de grote rivaliserende macht
van het oude Egypte en domineerde Anatolië. Tot
ongeveer 1.200 voor Christus breidde het zijn invloed
uit over de Levant. Na de val van het rijk ontstonden
in het huidige Syrië en Turkije neo-Hettitische en
Aramese koninkrijken. Met de tentoonstelling Vergeten
koninkrijken. Hettieten en Arameeërs laat het Louvre
u de mythische sites van deze vergeten beschaving
(her)ontdekken, met de majestueuze overblijfselen
van de site van Tell Halaf, vlakbij de Turks-Syrische
grens. De Duitse ingenieur baron Max von Oppenheim ontdekte die site in 1899 toen hij er onderzoek
deed voor de aanleg van een spoorlijn van Berlijn
naar Bagdad. De ontdekte overblijfselen werden naar

Berlijn gebracht en daar tentoongesteld. Tijdens WO
II werd de collectie zwaar beschadigd, waardoor veel
artefacten voorgoed verloren gingen. Maar na een
minutieuze restauratie is een deel van de collectie
opnieuw toegankelijk voor het publiek.

L A VILLET TE
Toetanchamon, de schat van de farao
Op 4 november 1922 deed de Britse archeoloog Howard Carter een buitengewone ontdekking in de Vallei der Koningen in Egypte. Hij vond er het graf van
Toetanchamon, farao van de 18de Egyptische dynastie,
en ‘vele prachtige voorwerpen … en goud ... overal
is er de glinstering van goud.’ De tentoonstelling
Toetanchamon, de schat van de farao viert het (bijna)
eeuwfeest van de ontdekking van het koninklijke
graf en brengt uitzonderlijke artefacten samen. De
meeslepende tentoonstelling wordt gepresenteerd
door het Egyptische ministerie van Oudheden in de
Grande Halle de la Villette en onthult meer dan 150
meesterwerken, waarvan er 50 voor de eerste keer
buiten Egypte reizen. Het topstuk van de collectie is
het beeld van de God Amon, beschermer van de farao.

DAGPROGR AMMA

Met de Thalys gaat u naar Parijs. Daar gebeuren alle verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer. Ter plaatse wordt
de groep opgesplitst. Afwisselend brengt u met Marleen
Reynders een bezoek aan de tentoonstelling Toetanchamon,
de schat van de farao in het Parc de la Villette en met Tom
Boiy aan de expo Vergeten koninkrijken. Hettieten en
Arameeërs in het Louvre. Tussen de bezoeken door komen
beide groepen samen voor het middagmaal.

Cursus: De Exodus ontrafeld, door Marleen Reynders

Boek: Onder het oog van de zonnezz ingod,Strombeek-Bever;
door Marleen Reynders
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STEFAN ANNEREL is kunstenaar
en studeerde aan LUCA School of Arts
in Gent, de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam en het Hoger Instituut
voor Schone Kunsten (HISK) in Antwerpen. Als coördinator en docent
van de Academie Mechelen heeft
hij veel ervaring met het duiden van
hedendaagse kunst. Stefan heeft een
nauwe band met de Verenigde Staten
en is een ervaren reisleider. Hij exposeerde al enkele malen in China met
zijn eigen werk.
REISDATUM

→→ zo 7 juli 2019
REISSOM PER PERS.

€ 155
min. 20, max. 2 x 20 deelnemers
Tijdens deze daguitstap zijn er 2 samen reizende groepen van elk maximaal 20 deelnemers. Zowel Martine
Torfs als Stefan Annerel gidsen elke
groep door beide onderdelen van de
tentoonstelling.
Deze reis is een coproductie van
KU Leuven Alumni en Davidsfonds
Cultuurreizen en kan enkel geboekt
worden door alumni (en hun partner)
van de KU Leuven.

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de

tentoonstellingen Ai Weiwei
in de Kunstsammlung NRW in
Düsseldorf
++ Nederlandstalige reisleiding, inleidende lezing en rondleiding
door beide tentoonstellingen
door Martine Torfs en Stefan
Annerel
++ Gebruik van de audiofoon
++ Licht middagmaal met beperkte
drankkeuze
++ Vervoer in comfortabele autocar (incl. fooi voor de chauffeur),
vertrek vanuit de luchthaven
van Zaventem

NIET INBEGREPEN

++ Annulerings-, bagage- en

bijstandsverzekering (optioneel
bij te boeken aan 5.5 % van de
totale reissom)
Cursus: Kijken naar kunst,

zz door Eric Rinckhout in Brecht
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AI WEIWEI, ZODIAC (DOG), 2018. IMAGE COURTESY OF
JEFFREY DEITCH AND THE ARTIST. PHOTO: JOSHUA WHITE

MARTINE TORFS is sinoloog
met een bijzondere interesse voor
hedendaagse kunst en literatuur in
China. Ze studeerde o.a. in Beijing
en Xiamen en werkte enkele jaren in
China voordat ze aan de slag ging aan
de KU Leuven als verantwoordelijke
voor de wereldwijde alumnirelaties
van de universiteit.

Met Martine Torfs & Stefan Annerel naar
de grote Ai Weiwei-tentoonstelling in

DÜSSELDORF

MARTINE TORFS: ‘Ai Weiwei is zowel een van China’s
meest prestigieuze hedendaagse kunstenaars als
een van de bekendste critici van de Chinese overheid. Als criticus beperkt hij zich niet tot de Chinese
politiek, hij biedt weerstand aan alle vormen van
controle, kapitalistisch zowel als totalitair. Zijn
kunst evoceert zowel die commentaar, als een
opening naar oplossingen, esthetiek en dromen.’
STEFAN ANNEREL: ‘Ai Weiwei woont en werkt in
Berlijn nadat hij China jarenlang niet heeft mogen
verlaten. Formeel was dat omdat zijn bedrijf een
belastingachterstand van miljoenen zou hebben,
maar volgens activisten had dat te maken met zijn
kritische uitlatingen. Ai voelt zich daardoor verwant
met de vluchtelingen die Europa proberen te bereiken. Ik neem u aan de hand van kunstwerken mee
in de wereld van Ai Weiwei, want in welke vorm het
ook is, Ai levert commentaar.’
De gerenommeerde Kunstsammlung NRW in Düsseldorf pakt deze zomer uit met de tentoonstelling Everything is art. Everything is politics. Het is de grootste
overzichtstentoonstelling met werk van de Chinese
kunstenaar en activist Ai Weiwei tot nog toe in Europa.
Ai Weiwei is ongetwijfeld een van de meest bekende
en invloedrijke hedendaagse kunstenaars. Zijn monumentale - en vaak controversiële - ruimtelijke
installaties vormen een kritische kijk op onze samenleving of een maatschappelijke aanklacht. Daarnaast
drukt hij zich ook uit in andere kunstvormen zoals
fotografie, architectuur, videokunst en documentaire.
De titel van de tentoonstelling Everything is art.
Everything is politics vat Weiweis eigen visie op zijn
werk goed samen. Zijn persoonlijkheid en kunst zijn

immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
verbaast dan ook niet dat hij door het belangrijke
tijdschrift ArtReview tot een van de 5 meest invloedrijke personen uit de hedendaagse kunstwereld werd
verkozen. Door zijn provocaties en maatschappijkritiek werd hij in zijn thuisland China al meermaals
geconfronteerd met repressieve maatregelen van
de overheid, zoals huisarrest en zelfs de afbraak
van zijn atelier.
Tijdens deze daguitstap duidt reisleider Martine Torfs
het werk van kunstenaar-activist Ai Weiwei tegen de
achtergrond van de Chinese geschiedenis. Reisleider
Stefan Annerel spitst zich als beeldend kunstenaar
toe op de culturele en maatschappelijke dimensie
van de kunstenaar.

DAGPROGR AMMA

Rond 8.30 uur vertrekt u vanuit de luchthaven van Zaventem
in een comfortabele autocar naar Düsseldorf. Tijdens de rit
vertellen beide reisleiders over Ai Weiwei als kunstenaar
en activist. Bij aankomst bezoekt u het eerste deel van de
tentoonstelling in kleine groep samen met een van de reisleiders. Daarna wisselt u van reisleider en bezoekt u de
tentoonstelling nogmaals vanuit een ander perspectief. Na
een licht middagmaal gaat u, opnieuw in kleine groep, naar
de andere tentoonstelling, waar hetzelfde gebeurt. Na elke
rondleiding heeft u telkens wat tijd om zelf de tentoonstelling
te verkennen. Rond 17.00 uur rijdt u terug naar de luchthaven
van Zaventem (waar u aankomt rond 19.30 uur).

REISDATA

→→ za 10 augustus 2019
←← zo 18 augustus 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.785
toeslag 1-persoonskamer: € 430
min. 15, max. 25 deelnemers
Deze reis is een coproductie van
KU Leuven Alumni en Davidsfonds
Cultuurreizen en kan enkel geboekt
worden door alumni (en hun partner)
van de KU Leuven

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en

deskundige toelichting door Wim
Coudenys
++ Voorreisvergadering
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlandstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in
hotels Marriott Grand***** in
Moskou, Ring Premier**** in
Yaroslavl en Veliy ***+ in Suzdal
(of gelijkwaardig)
++ Alle maaltijden in lokale restaurants of de hotels vanaf het
avondmaal op dag 1 t.e.m. het
middagmaal op dag 9
++ Vlucht Brussel - Moskou h/t met
Aeroflot, de luchthaventaksen
en CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse
in comfortabele autocar
++ Visumregeling en -kosten
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering (verplicht
voor visumaanvraag Rusland
via Omnia Travel)

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

10/08 Brussel 11.50 u.
Moskou 16.10 u.
18/08 Moskou 19.50 u.
Brussel 22.25 u.

Cursus: De zijderoute naar

Op reis door
zz Samarkand.
Oezbekistan, door Peter van

Nunen in Maaseik; Taal- en
cultuurcursus: Rusland in
de kijker, door Emmanuel
Waegemans in Hoogstraten;
Boek: Revoljoetsija!, door
Kees Boterbloem

© SHUTTERSTOCK

WIM COUDENYS is doctor in de
geschiedenis en doceert Russische
en Europese geschiedenis aan de KU
Leuven. Hij publiceerde uitgebreid
over Belgisch-Russische relaties, de
Russische emigratie na 1917 en Russische geschiedschrijving. Hij is een
gewaardeerd reisleider en docent bij
Davidsfonds Academie.

Met Wim Coudenys naar

MOSKOU &
DE GOUDEN RING
WIM COUDENYS: ‘Na de schok van het moderne
Moskou ademen de middeleeuwse stadjes van het
provinciale Rusland een sfeer uit die we kennen uit
de grote Russische romans. En hoewel het communisme in Rusland écht verdwenen is, ontwaren
we nog overal de sporen van dat recente verleden.
Rusland lééft van zijn verleden en deze reis is een
unieke kans om dat aan den lijve te ondervinden.’

(115 km) stopt u in Goritsy aan het historisch klooster.

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Op weg naar het
hotel maakt u een oriënterende stadsrondrit.

DAG 6: Yaroslavl - Suzdal O-M-A
Vandaag bezoekt u Yaroslavl, een parel op de Gouden
Ring: geen enkele Russische stad heeft zoveel meesterlijke middeleeuwse muurschilderingen. Daarna
rijdt u door naar Suzdal.

DAG 2: Moskou O-M-A
In een comfortabele autocar verkent u de stad uitgebreid, met o.a. het Novodevitsjiklooster. U wandelt er
over het beroemde kerkhof, waar tal van vermaarde
politici, musici, schrijvers en wetenschappers begraven liggen. Daarna bezoekt u de beroemde Tretiakovgalerij met Russische kunst.
DAG3: Moskou O-M-A
U bezoekt het Kremlin, enkele van zijn kathedralen
en de wapenkamer met een unieke collectie aan hofkleding, wapenuitrustingen, koetsen en juwelen van
de tsaren en de tsarina’s. Daarna verkent u Moskou
verder, met o.a. de Basiliuskathedraal.
DAG 4: Sergiev Posad - Pereslavl Zalesski - Yaroslavl O-M-A
In Sergiev Posad, het Vaticaan van de Russisch-orthodoxe kerk, bezoekt u het schitterende klooster en de
prachtige koepels. Na het middagmaal rijdt u verder
naar Pereslavl Zalesski voor een korte rondrit door
het voormalige prinsdom. Onderweg naar Yaroslavl

DAG 5: Yaroslavl - Rostov - Bogoslov - Yaroslavl O-M-A
U gaat naar Rostov ‘the Great’, de meer dan 1.000
jaar oude stad met een indrukwekkend complex van
torens, omwallingen, kathedralen, kerken en paleizen.
Daarna gaat u naar Bogoslov aan het Neromeer en
bezichtigt u o.a. het klooster van St.-Jakob.

DAG 7: Suzdal O-M-A
De museumstad Suzdal is uniek in haar soort en heeft
haar 15de-eeuwse karakter goed behouden. U bezoekt
o.m. het St.-Euthymusklooster, het Intercessieklooster
en het Kremlin.
DAG 8: Vladimir - Bogoliubovo - Moskou O-M-A
U rijdt naar Vladimir en stopt onderweg in Bogoliubovo. Daar bezoekt u de Kerk der Tussenkomst van
de Maagd van Nerl (1164), een parel van de oude
Russische bouwstijl. In Vladimir bewondert u de
verzameling van historische monumenten zoals de
Gouden Poort, de Kathedraal van de Ontslaping en
St.-Dimitri. Daarna gaat u terug naar Moskou.
DAG 9: Moskou - Brussel O-M
Na het ontbijt rijdt u langs de Christus Verlosserkathedraal. U eindigt de rondreis op het imposante Rode
Plein. Na het middagmaal gaat u naar de luchthaven
voor de terugvlucht.
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REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 995
toeslag 1-persoonskamer: € 190
min. 15, max. 25 deelnemers
Deze reis is een coproductie van
KU Leuven Alumni en Davidsfonds
Cultuurreizen en kan enkel geboekt
worden door alumni (en hun partner)
van de KU Leuven

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding

en deskundige toelichting door
Stefan Annerel
++ Gebruik van de audiofoon
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt in
het centraal gelegen kwaliteitsvolle hotel Strand Palace****
(of gelijkwaardig)
++ 1 middagmaal en 1 avondmaal
in lokale pubs/restaurants
++ Treinreis met Eurostar in 2de
klasse Brussel-Zuid - Londen St
Pancras h/t
++ Oyster Card t.w.v. £ 30 voor het
openbaar vervoer in Londen.
Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen te voet. Er is geen
autocar voorzien

NIET INBEGREPEN

++ Annulerings-, bagage- en

bijstandsverzekering (optioneel
bij te boeken aan 5.5 % van de
totale reissom)

TREINGEGE VENS (O.V.)

03/10 Brussel-Zuid 08.52 u.
Londen St Pancras 09.57 u.
06/10 Londen St Pancras 17.55 u.
Brussel-Zuid 21.05 u.

Cursus: Kijken naar kunst,

zz door Eric Rinckhout in Brecht
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Met Stefan Annerel naar

LONDEN &
DE FRIEZE ART FAIR
STEFAN ANNEREL: ‘Ik neem u mee naar de hedendaagse kunstscène van de London Art Week 2019.
Naast de bekende Frieze kunstbeurs en de grote
galerijen in Soho en Mayfair, die over heel de wereld
gelauwerd worden, zijn er tal van kleine onafhankelijke galerijen die het werk van nog onbekende
artiesten voorstellen. En we gaan uiteraard ook naar
Tate Modern, Serpentine Galleries, National Portrait
Gallery en de Royal Academy of Arts.’
DAG 1: Brussel-Zuid - Londen M
Met de Eurostar gaat u naar Londen. Daar gebeuren alle verplaatsingen te voet en met het openbaar
vervoer. Na het middagmaal bezoekt u samen met
reisleider Stefan Annerel de tijdelijke toptentoonstelling In Real Life van Olafur Eliasson in Tate Modern.
Het wordt een spectaculair overzicht van het werk
van deze creatieve duizendpoot met grootse installaties en sociale en ecologische aspecten. Na nog
een korte verkenning van de permanente collectie
gaat u via Borough Market naar de galerij White
Cube Bermondsey.
DAG 2: Londen O
Na het ontbijt maakt u een fikse wandeling door Hyde
Park, de groene long van Londen. U gaat uiteraard
naar de Serpentine Galleries, waar altijd interessante
kunstenaars aan bod komen. Daarna gaat u met de
metro naar Regent’s Park voor een bezoek aan de
legendarische Frieze Art Fair, waar u de rest van
de dag heeft om de meer dan 150 galerijstanden te
ontdekken. Stefan geeft vooraf en tussendoor uitleg.
’s Avonds heeft u vrije tijd.

DAG 3: Londen O-A
U maakt een wandeling door het multiculturele en
erg trendy East London. In Shoreditch begeleidt een
lokale gids u tijdens een stadswandeling in het teken
van street art. Ook Old Spitalfields Market staat op
het programma, net als enkele lokale galerijen. In
de namiddag neemt uw reisleider Stefan Annerel
u mee op sleeptouw langs de beste galerijen van
Soho. Tot slot geniet u van een avondmaal in een
lokaal restaurant.
DAG 4: Londen - Brussel-Zuid O
U bezoekt de National Portrait Galery en de tijdelijke
tentoonstelling met portretten van Elizabeth Peyton
(o.a. van Kurt Cobain, Queen Elizabeth, Frida Kahlo,
David Bowie …). In de Royal Academy staat de belangrijke solotentoonstelling van beeldend kunstenaar
Antony Gormley op het programma. Daarna gaat u
met de Eurostar terug naar Brussel.

© SHUTTERSTOCK

REISDATA

→→ do 3 oktober 2019
←← zo 6 oktober 2019

© SHUTTERSTOCK

STEFAN ANNEREL is kunstenaar
en studeerde aan LUCA School of Arts
in Gent, de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam en het Hoger Instituut
voor Schone Kunsten (HISK) in Antwerpen. Als coördinator en docent
van de Academie Mechelen heeft
hij veel ervaring met het duiden van
hedendaagse kunst. Stefan heeft een
nauwe band met de Verenigde Staten
en is een ervaren reisleider.

REISDATA

→→ za 5 oktober 2019
←← zo 6 oktober 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 335
toeslag 1-persoonskamer: € 35
min. 20, max. 40 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding

en deskundige toelichting door
Peter Verlinden
++ Gebruik van de audiofoon
++ Overnachting met ontbijt en
1 avondmaal in Hotel Welcome**** in Paderborn (of
gelijkwaardig)
++ 1 middagmaal in een lokaal
restaurant
++ Vervoer in comfortabele autocar (incl. fooi voor de chauffeur),
vertrek vanuit Zaventem
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

Cursus: Over waarheid, door

zz Rob De Vos in Koksijde

© SHUTTERSTOCK

PETER VERLINDEN studeerde
politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en antropologie
aan de KU Leuven, waar hij momenteel
Media en internationale conflicten
doceert. Als VRT-journalist volgt hij
vooral de situatie in Rwanda, Burundi,
Congo, de Golfstaten en Canada. Bij
Davidsfonds Uitgeverij verschenen van
hem o.m. Weg uit Congo - Het drama
van de kolonialen en Marie - Overleven
met de dood. Hij geeft ook lezingen,
o.m. over het functioneren van de
massamedia en over Centraal-Afrika.

Met Peter Verlinden naar het tentoonstellingsproject FACT OR FAKE in

DORTMUND, DALHEIM
& WEWELSBURG

PETER VERLINDEN: ‘Sinds de Amerikaanse president
Trump kent de wereld het begrip fake news, vals
nieuws. Maar uiteraard heeft hij dat niet uitgevonden. Fake news, propaganda, mediamythes … ze
zijn van alle tijden, ze vormen de meest duistere
kanten van de wereldwijde mediamachine. Dat is
de wereld die we via deze opmerkelijke tentoonstellingen samen zullen verkennen, want niets is wat
het lijkt, zelfs niet in de massamedia.’
DAG 1: Brussel - Dortmund - Dalheim - Paderborn O-A
Rond 8.30 uur vertrekt u met een comfortabele autocar
vanuit Zaventem naar de mijnsite van Zollern in Dortmund, ook wel het kasteel van de arbeid genoemd
en een van de mooiste voorbeelden van industriële
archeologie in Duitsland. U bezoekt er de tentoonstelling Alles gewoon gestolen … ? over de spilfiguren van industriёle spionage: uitvinders, spionnen,
vervalsers en klokkenluiders. Daarna ontdekt u het
voormalige augustijnenklooster van Dalheim, waar
nu het Museum voor Kloostercultuur gehuisvest is. U
duikt er onder in de wereld van complottheorieёn van
vroeger en nu aan de hand van enkele van de meest
bekende samenzweringen uit de geschiedenis, die
tot op vandaag tot de verbeelding blijven spreken. Na
het avondmaal geeft reisleider Peter Verlinden vanuit
zijn ervaring als journalist een lezing over het thema.
DAG 2: Paderborn - Wewelsburg - Brussel O-M
U bezoekt het herinnerings- en herdenkingscentrum
van de Wewelsburg, dat het schouwtoneel was van
een van de meest complexe en desastreuze samenzweringen uit de geschiedenis. De driehoeksburcht,
die werd gebouwd in de 17de eeuw en die Heinrich

Himmler koos als ideologisch centrum voor de top
van de SS, speelde een centrale rol in de ontwikkeling
en verspreiding van de nazi-ideologie. Het centrum
brengt het verhaal van zowel daders als overlevenden en besteedt aandacht aan de recuperatie van
nazisymbolen, zoals de ‘Zwarte Zon’, door mystieke
verenigingen tot ver na WO II. Na het middagmaal
keert u terug naar Zaventem, waar u rond 19.30 uur
aankomt.

Het tentoonstellingsproject Fact or fake voert u langs 3 iconische plaatsen die in de loop van de geschiedenis het schouwtoneel waren van intrigerende complotten, mystieke ontwikkelingen en pseudowetenschappelijke kennisoverdracht.
Feiten, vervalsingen, mythen of toch gewoon een illusie … ? Deze thematiek is in het licht van diverse hedendaagse complottheorieёn en de razendsnelle verspreiding
ervan via sociale media misschien wel actueler dan ooit
tevoren. Nochtans toont een blik in de geschiedenis dat
bewuste desinformatie, geheimhouding en strategische
vervalsingen, net als vermeende of daadwerkelijke complotten, van oudsher deel uitmaken van de menselijke cultuur.
De spionageactiviteiten van Mata Hari, de geruchten rond
de invloed van vrijmetselaars en illuminati op de Franse Revolutie, de legendes over de geheime rituelen op de Wewelsburg
tijdens de nazitijd … Niet zelden ontpopte het recht op de - al
dan niet vermeende - waarheid zich als een splijtzwam in
de publieke opinie, met een niet te onderschatten invloed
op de zowel technische als politieke ontwikkelingen van
die tijd. De 3 tentoonstellingen in Dortmund, Dalheim en
de Wewelsburg belichten het thema ‘schijn of zijn’ vanuit
verschillende perspectieven.
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Met Annelies Valgaeren naar

ECUADOR

ANNELIES VALGAEREN: ‘We starten in het
koloniale centrum van Quito, bewonderen
de vulkanen en dalen af in de jungle van het
Amazonewoud. Onze spectaculaire reisroute
leidt langs majestueuze haciënda’s, heerlijke
warmwaterbronnen, woeste watervallen en
kleurrijke inheemse markten. We leren Cuenca,
de culturele hoofdstad van het land kennen
en wandelen door de páramos, een uniek natuurgebied. We eindigen in Guayaquil, een
grootstad aan de kust die zich, mede dankzij
medewerking van de KU Leuven, in een hoog
tempo omtovert in een moderne metropool.'
200 km

Stille Oceaan

COLOMBIA

Quito

ECUADOR

Cotopaxi
Chimborazo

Amazonewoud

Guamote

Guayaquil
El Cajas

Cuenca

PERU

DAG 1: Brussel - Madrid - Quito
Vlucht via Madrid naar Quito, het bruisende
hart van Ecuador.
DAG 2: Quito O
Quito is een charmante stad met klassieke koloniale architectuur en moderne gebouwen. De
kloosters van San Francisco en Santo Domingo
en de kerk en het jezuïetencollege van La Compañia met hun rijke interieur zijn voorbeelden
van de barokschool van Quito, een mix van
Spaanse, Italiaanse, Moorse, Vlaamse en inheemse kunst. Ook de levendige pleinen en
interessante musea zijn het bezoeken waard.
Als u dat wilt, kunt u een uitstap maken naar de
Mitad del Mundo, een plek pal op de evenaar.
DAG 3: Quito - Cotopaxi O-M
Met de trein gaat u langs de prachtige vulkanenroute dwars door de Andes naar El Boliche. Het
schitterende landschap onderweg maakt van
deze trip een onvergetelijke ervaring. Daarna
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gaat u naar het Cotopaxi Nationaal Park, genoemd naar een van de hoogste nog actieve
vulkanen ter wereld (5.897 m) en de habitat
van vossen, wolven, herten, lama's, alpaca’s,
valken en imposante condors.

DAG 4: Cotopaxi O-M
Vandaag maakt u een wandeling naar Limpiopungo, het op 3.900 m gelegen gletsjermeer op
de flanken van de Cotopaxivulkaan.
DAG 5: Cotopaxi - Amazone O-A
Vanuit Cotopaxi gaat u naar de Amazone, ver
weg van de begane paden. Onderweg kunt
u onstpannen in de warmwaterbronnen van
Papallacta.
DAG 6 EN 7: Amazone O-M-A
Tijdens deze tweedaagse ervaart u het echte
junglegevoel tijdens een trektocht in de Amazone. De natuurrijkdom is er enorm, met een
ongeziene variatie aan planten, zoogdieren,
kleurrijke papegaaien, toekans en verschillende
tropische vogelsoorten. U maakt er bovendien
kennis met de levenswijze van de stammen die
zich langs de rivier hebben gevestigd.
DAG 8: Amazone - Guamote O
Tijdens de transfer naar Guamote geniet u
van het adembenemende natuurlandschap.
U overnacht in het gastenhuis Inti Sisa, dat het
onderwijsproject in Guamote steunt.
DAG 9: Guamote - Chimborazo - Guamote O-M
U bezoekt de kleurrijke en nog authentieke lokale indianenmarkt van Guamote. Daarna rijdt
u naar Ecuadors hoogste berg, de imponerende
Chimborazovulkaan (6.310 m).

Uit de universiteit ontsproten veel van Ecuadors
grote geesten. Daardoor kreeg Cuenca haar
bijnaam ‘Athene van Ecuador’. U bezoekt de
universiteit van Cuenca, die al lang samenwerkt
met de KU Leuven. In de namiddag volgt een
kennismaking met de stadsarchitectuur o.l.v.
Fausto Cardoso, projectleider stadsbehoud (o.v.).

DAG 12: Cuenca - El Cajas - Cuenca O-M
U gaat naar het natuurreservaat El Cajas, waar
een uitzonderlijke biodiversiteit te vinden is.
Het is een indrukwekkend páramo-gebied met
vele kleine meren boven de 3.500 m. Er groeien
geen bomen meer, maar wel struiken en planten
die bestand zijn tegen de hoogte. Tijdens een
wandeling krijgt u een panoramisch uitzicht
over de honderden meren en ontdekt u enkele
van de verrassend ingenieuze geheimen van
moeder natuur, pacha mama.
DAG 13: Cuenca - Guayaquil O
In een comfortabele autocar gaat u naar de
havenstad Guayaquil. Daar wandelt u langs
de Malecón 2000-boulevard, waar u heel wat
van de historische hoogtepunten van de stad
kunt zien. U bezoekt het leguanenpark Parque
Bolívar en gaat naar Las Peñas, een tot voor kort
gevaarlijke wijk die tot toeristische trekpleister
transformeerde.
DAG 14: Guayaquil - Quito - Madrid O
U bezoekt het project van professor Viviana
D'Auria over urbanisatie in Guayaquil: Coproducing ecological urbanism for inclusive
housing transformations in Guayaquil (o.v.). Of
hoe een grauwe havenstad haar bijnaam ‘de
parel van de pacífico’ probeert waar te maken.
Dan gaat u naar de luchthaven voor de terugvlucht via Quito.

DAG 10: Guamote - Cuenca O
Via de Incasite Ingapirca en langs schilderachtige landwegen rijdt u naar Cuenca, een van
de mooiste historische stadjes van Ecuador.

DAG 15: Madrid - Brussel
Aankomst in Madrid en aansluitend vlucht
naar Brussel.

DAG 11: Cuenca O
Cuenca is al eeuwenlang een intellectueel centrum met een grote aantrekkingskracht voor
dichters, schilders, advocaten en psychologen.

voor de Inca's, door Annelies Valgaeren
zz Amerika
in Schoten

Cursus: Goud, textiel en coca. Centraal- en Zuid-

ANNELIES VALGAEREN studeerde archeologie aan de KU Leuven en specialiseerde
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 opstelling van de befaamde
collectie precolumbiaanse kunst van Paul en
Dora Janssen-Arts. Nu werkt ze voor het Departement Cultuur van de Vlaamse overheid.
REISDATA

→→ wo 20 november 2019
←← wo 4 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 1-persoonskamer: € 560
min. 15, max. 22 deelnemers
Deze reis is een coproductie van KU Leuven
Alumni en Davidsfonds Cultuurreizen en kan
enkel geboekt worden door alumni (en hun
partner) van de KU Leuven

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor vermelde
bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en

deskundige toelichting door Annelies
Valgaeren
++ Voorreisvergadering
++ Lokale Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in plaatselijke (waar mogelijk) comfortabele
hotels. U overnacht ook in een lokale
hacienda, ecolodge en guesthouse
++ 6 middagmalen en 3 avondmalen in
lokale restaurants of de hotels
++ Vluchten Brussel - Quito en Guayaquil
- Quito - Brussel met Iberia telkens via
Madrid, de luchthaventaksen en CO2compensatie
++ Treinrit van Quito naar El Boliche
++ Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar

NIET INBEGREPEN

++ Annulerings-, bagage- en

bijstandsverzekering (optioneel bij
te boeken aan 5.5 % van de totale
reissom)

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

20/11 Brussel 07.40 u.
Madrid 10.05 u.
20/11 Madrid 11.55 u.
Quito 17.05 u.
03/12 Guayaquil 13.55 u.
Quito 14.50 u.
03/12 Quito 18.45 u.
Madrid 11.15 u. (op 04/12)
04/12 Madrid 15.40 u.
Brussel 18.00 u.
© SHUTTERSTOCK
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Met Werner Hamelinck naar

WASHINGTON D.C. & FLORIDA
ROND 50 JAAR MAANLANDING!
WERNER HAMELINCK: ‘“It’s a small step...”
zijn waarschijnlijk de beroemdste woorden uit
de 20ste eeuw. Dit jaar is het een halve eeuw
geleden dat de mens voor het eerst voet zette
op een ander hemellichaam. Niet alleen was
dat een succes voor het menselijk vernuft, het
was het begin van een nieuw tijdperk. Tijdens
deze reis herbeleven we de race naar de maan
en bezoeken we hoogtepunten uit het begin
van het ruimtevaarttijdperk.’

Washington DC

200 km

Orlando

Sarasota

Cape Canaveral

FLORIDA

Fort Myers

DAG 1: Brussel - Washington D.C.
Vlucht naar Washington D.C. en korte verkennende rondrit in de hoofdstad van de VS.
DAG 2: Washington D.C. O
Waar beter starten dan met een uitgebreid
bezoek aan het Smithsonian Air and Space
Museum op de Mall. Het museum herbergt een
schat aan toestellen, raketten, documenten en
objecten die de geschiedenis vertellen van de
Amerikaanse ruimtevaart.
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DAG 3: Washington D.C. O
U start de dag met een wandeling langs het
Witte Huis en een bezoek aan het Capitool (o.v.).
In de namiddag verkent u de monumenten
rond de Mall: Washington Monument, Lincoln
Memorial, het Vietnam Veterans Memorial en
de memorialen van Jefferson, Martin Luther
King, F.D. Roosevelt en Albert Einstein.
DAG 4: Washington D.C. O
Iets buiten de stad, nabij de luchthaven van
Dulles bezoekt u het Steven F. Udvar-Hazy Center, de annex van het Air and Space Museum.
Hier vindt u niet alleen de space shuttle Discovery, maar ook de Enola Gay, een concorde en
de Belgische spacelab hardware IGLOO. Op de
terugweg rijdt u langs het Pentagon en bezoekt
u het Arlington National Cemetery, de laatste
rustplaats van vele militairen (en bv. ook de
astronauten van de Challenger) en ook van J.F.
Kennedy en zijn echtgenote Jackie.
DAG 5: Washington D.C. O-A
Ten noordoosten van de stad ligt NASA’s
Goddard Space Flight Center, sinds 1959 het
ruimtevaartcomplex van de organisatie en nog
steeds een onderzoekslaboratorium. Terug in
Washington D.C. heeft u wat vrije tijd voor shopping of eigen bezoek. Gezamenlijk avondmaal
in een lokaal restaurant.
DAG 6: Washington D.C. - Orlando - Sarasota O
Binnenlandse vlucht van Washington D.C. naar
Orlando. U rijdt met de autocar verder naar
Sarasota aan de westkust van Florida.
DAG 7: Sarasota - Fort Myers - Sarasota O
Met de bus rijdt u naar Fort Myers voor een bezoek aan de grote Edison & Ford Winter Estates.
Het winterverblijf van uitvinder Thomas Edison
en aanpalend dat van autobouwer Henry Ford
omvat vele historische gebouwen, woonhuizen,
Edisons studio, het Edison Botanic Research
Laboratory en een museum over deze twee
creatievelingen.

DAG 8: Sarasota - Cape Canaveral O
In Sarasota neemt u de tijd om het Ringling Museum te ontdekken. Dit uitgebreide domein van
een van de legendarische circusbroers omvat
een interessant Circus Museum, het woonhuis
van John Ringling in Venetiaanse stijl: Ca’ d’
Zan en een bijzonder grote en rijke kunstcollectie die zijn gelijke in het zuiden van de VS
amper kent (o.a. Rubens, Van Dyck, Veronese,
El Greco, Velázquez …). U rijdt nadien van de
west- naar de oostkust van Florida.
DAG 9 & 10: Cape Canaveral O
Twee dagen lang brengt u uitgebreide bezoeken
aan het wereldberoemde Kennedy Space Center.
Hier vindt u de space shuttle Atlantis waarmee
Dirk Frimout de ruimte in trok, de gigantische
Saturn V raket en heel wat interactieve tentoonstellingen, presentaties, films ... Een busrit op
het immense complex brengt u ook langs vele
gebouwen, lanceerplatformen en landingsbanen die worden gebruikt voor de ruimtevaart.
In de buurt vindt u ook Space Commerce Way
met de nieuwgebouwde fabrieken van Blue
Origin en OneWeb!
DAG 11: Cape Canaveral O-A
Een laatste bezoek in Titusville aan het American Space Museum & Space Walk of Fame en
het Space View Park met monumenten voor
Mercury, Gemini, Apollo en de shuttle. Gezamenlijk avondmaal in een lokaal restaurant.
DAG 12: Orlando - Washington D.C. O
Transfer naar de luchthaven van Orlando voor
de binnenlandse vlucht naar Washington D.C.
en aansluitend terugvlucht naar Brussel.
DAG 13: Brussel
Aankomst in Brussel.

WERNER HAMELINCK is actief op de
Volkssterrenwacht Urania. Als medeoprichter
was hij 10 jaar verantwoordelijk voor de jeugdwerking van Urania en nu is hij docent aan de
sterrenwacht. Hij is oprichter en coördinator
van Urania Mobiel, Vlaanderens eerste mobiele
sterrenwacht, geeft voordrachten en volgt voor
Urania Astroreizen ook in het buitenland astronomische gebeurtenissen.
REISDATA

→→ ma 2 december 2019
←← za 14 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 3.995
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik:
€ 1.075
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen
Deze reis is een coproductie van Davidsfonds
Cultuurreizen en Urania.

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken (waarde: € 175)

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Werner Hamelinck

++ Voorreisvergadering
++ Lokale Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in de
kwaliteitsvolle hotels Hilton Garden
Inn Georgetown in Washington D.C.,
Embassy Suites by Hilton in Sarasota
en Radisson Resort at the Port in Cape
Canaveral (of gelijkwaardig)
++ 2 avondmalen in lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Washington D.C. en
Washington D.C. - Orlando, telkens h/t
met United, de luchthaventaksen en
CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar. In Washington D.C.
gebeuren vele verplaatsingen te voet of
met het openbaar vervoer (inbegrepen
in de reissom)
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

02/12 Brussel 11.55 u.
Washington D.C. 14.35 u.
07/12 Washington D.C. 12.46 u.
Orlando 15.05 u.
13/12 Orlando 13.30 u.
Washington D.C. 15.42 u.
13/12 Washington D.C. 17.55 u.
Brussel 07.15 u. (op 14/12)

© SHUTTERSTOCK
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REISDATA

→→ wo 11 december 2019
←← zo 15 december 2019

© Shutterstock

PRAKASH GOOSSENS studeerde onder meer aan de KU Leuven, de Université Robert Schuman in
Straatsburg en de UCL en was o.a. assistent aan de rechtenfaculteit van de
KU Brussel. Momenteel is hij verantwoordelijke Projectbeheer in Azië voor
de Congregatie Broeders van Liefde. In
die functie is hij al vaak teruggekeerd
naar zijn geboorteland India.

Met Prakash Goossens op

REISSOM PER PERS.

ONTMOETING MET 8 WERELDGODSDIENSTEN IN EIGEN LAND

INBEGREPEN

PRAKASH GOOSSENS: ‘Wist u dat er in België verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten
worden gepraktiseerd? Ik neem u mee naar de SintRomboutskathedraal en de Chaldeeuwse gemeenschap om te proeven van een bepaald facet van het
christendom. In Wilrijk komen we in aanraking met
de jaïns, in Schoten met het Tibetaans boeddhisme.
In Brussel gaan we naar de Grote Synagoge, het
Joods Museum, de Grote Moskee en de Russischorthodoxe Kerk. In Sint-Truiden genieten we van
de gastvrijheid van de sikhgemeenschap, in de
Ardennen ontdekken we de Hare Krishnabeweging.’

2-persoonskamer: € 1.220
toeslag 2-persoonskamer voor
singlegebruik: € 295
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 24 deelnemers

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding

en deskundige toelichting door
Prakash Goossens
++ Lokale Nederlands-, Frans- of
Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in
het comfortabele en centraal
gelegen viersterrenhotel Novotel Mechelen (of gelijkwaardig)
++ 4 lichte middagmalen en 2
avondmalen, waar mogelijk zijn
dit authentieke maaltijden passend in het thema van de reis
++ Treinticket van Mechelen naar
Brussel en terug, ticket voor het
Brussels openbaar vervoer
++ Vervoer in een comfortabele autocar op dag 3 en 4. In Mechelen gebeuren de verplaatsingen te voet
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

EIGEN VERVOER

Op de eerste dag van de reis wordt
u in Mechelen verwacht rond 9.00
uur. Er is geen gemeenschappelijk vervoer naar en van Mechelen
voorzien op de aankomst- en vertrekdag. U kiest dus zelf of u met de
trein of uw eigen auto komt, die u in
een ondergrondse betaalparking in
Mechelen kunt parkeren. Het hotel
Novotel Mechelen is van het station
van Mechelen te voet (1,2 km) en met
het openbaar vervoer bereikbaar.
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DAG 1: Mechelen M
U komt samen in het hotel, waar reisleider Prakash
Goossens een inleidende lezing geeft. Na het middagmaal stapt u naar het Diocesaan Pastoraal Centrum voor een gesprek met een vertegenwoordiger
van de Rooms-Katholieke Kerk en de ChaldeeuwsKatholieke Kerk. Centraal staan de verschillen en
overeenkomsten tussen hun invulling van het geloof
en de waarden die u misschien zelf heeft meegekregen. U sluit de dag af met een bezoek aan de St.Romboutskathedraal.
DAG 2: Brussel - Mechelen O-A
Met de trein gaat u naar Brussel, waar u de Grote
Moskee in het Islamitisch en Cultureel centrum van
België bezoekt en een introductie krijgt tot de islam.
Na het vrije middagmaal bezoekt u de Russischorthodoxe kathedraal. Van daaruit trekt u naar het
Joods Museum en de Grote Synagoge van Brussel
(o.v.). Na een vegetarisch avondmaal gaat u met de
trein terug naar Mechelen.

DAG 3: Wilrijk - Schoten - Mechelen O-M
Vandaag rijdt u naar Wilrijk voor een bezoek aan
de imposante jaïntempel, de grootste buiten India,
en een lezing over deze Indiase religie. In Schoten
ontdekt u het Tibetaans boeddhisme. U komt meer te
weten over Boeddha, zijn onderrichtingen, het boeddhisme van vandaag en het belang van meditatie.
DAG 4: Sint-Truiden - Durbuy - Mechelen O-M-A
U gaat naar Sint-Truiden, waar u uitgebreid kennismaakt met het sikhisme. Na de lezing door sikh
Navdeep Kaur maakt u een ceremonie mee en schuift
u aan voor een typische maaltijd. Daarna vertrekt u
naar Durbuy, waar u in het hart van de Ardennen in
het sprookjesachtige kasteel van Petite Somme kennismaakt met de Hare Krishna. U bezoekt er onder
andere de tempelkamer en krijgt er uitleg over de
geschiedenis van het kasteel en de bewoners. Terug
in Mechelen geniet u van een gezamenlijk avondmaal.
DAG 5: Mechelen O-M
Na het ontbijt trekt u naar Kazerne Dossin voor een
lezing van Christophe Busch over polarisering en
angst in de samenleving, door religie. Aansluitend
trekt u naar het Diocesaan Pastoraal Centrum voor
het middagmaal en blikt u samen met uw reisleider
Prakash terug op de voorbije dagen.

Cursussen: Krishna, Jezus, Boeddha en Akhbar. Inleiding op

wereldgodsdiensten in India, door Prakash Goossens in
zz deSint-Niklaas;
Cursus over wereldgodsdiensten door Jan Van

Eycken in Ronse; Boeken: Hoe kijken joden, christenen en
moslims naar elkaar? Een delicate driehoeksverhouding,
door Jan Van Eycken; In de ban van Boeddha en Brahman,
door Jan Van Eycken

klassieke en oosterse talen en politieke wetenschappen aan de KU Leuven.
Ze werkte 38 jaar op de buitenlandredactie van De Standaard en reisde in
die functie de wereld rond. Nu schrijft
ze als onafhankelijk buitenlandexpert
een column voor diezelfde krant en
neemt ze deel aan het openbaar debat over internationale verhoudingen.

REISDATA

→→ zo 22 december 2019
←← do 26 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-p. kajuit hoofddek: € 1.475
2-p. kajuit middendek: € 1.585
2-p. kajuit bovendek: € 1.655
Geen toeslag 1-persoonskajuit
Voor deze cruise is er uitzonderlijk
geen toeslag voor een 1-persoonskajuit
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding

en deskundige toelichting door
Mia Doornaert
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Franstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen,
chauffeurs en boordpersoneel
++ Cruise in het gekozen kajuittype
aan boord van de MS Gérard
Schmitter (of gelijkwaardig) in
volpension vanaf het avondmaal op dag 1 t.e.m. het ontbijt
op dag 5 (incl. welkomstcocktail,
kerstavonddiner en gala-avond).
++ Tijdens de cruise zijn bij de
maaltijden en in de bar het
aperitief, wijn, bier, niet-alcoholische dranken, een digestief en
koffie/thee inbegrepen. Enkel
een kleine selectie van sterkedranken en wijnen is betalend
++ 2 middagmalen in lokale restaurants voor of na de cruise
++ Transfers luchthaven Zaventem
- Straatsburg h/t en vervoer ter
plaatse in comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

© CROISIEUROPE

MIA DOORNAERT studeerde

Met Mia Doornaert op

RIJNCRUISE
MIA DOORNAERT: ‘De romantische Rijn met zijn
kastelen, legendarische Loreleirots en heerlijke
wijndomeinen, de prachtige kathedralen van Speyer
of Worms, de stemmige kerstsfeer die ook in Straatsburg leeft, en bij dat alles de feestelijke sfeer en
gastronomie aan boord … Graag nodig ik u uit op
deze Winterreise van schoonheid, van historische
rijkdom en ook van bezinning over dit stukje hartland van Europa.’
DAG 1: Brussel - Straatsburg M-A
U vertrekt rond 8.00 uur in een comfortabele autocar
vanuit de luchthaven van Zaventem naar Straatsburg,
het kruispunt van Europa. Die stad heeft heel wat te
bieden: geschiedenis, architectuur, kunst, tradities …
Bovendien is de hele stad in deze periode versierd
met kerstverlichting. Na het middagmaal verkent u
het historisch centrum en bezoekt u de kathedraal.
Eens aan boord van het cruiseschip geniet u van een
welkomstcocktail en avondmaal.
DAG 2: Braubach - Lorelei-rots O-M-A
U vaart door de Rijnvallei, die sinds 2002 als Unescowerelderfgoed is erkend. De rivier wordt omgeven door
versterkte burchten en middeleeuwse restanten en
slingert zich door een van de mooiste wijnstreken van
Duitsland. Vandaag vaart u langs de legendarische
rots van de Lorelei, een mythe die bezoekers van over
de hele wereld aanspreekt, en krijgt u van reisleider
Mia Doornaert een eerste lezing aan boord. In de
namiddag bezoekt u het kasteel van Marksburg in
de oude stad Braubach. Dat is het enige fort in de
Rijnvallei dat nooit werd verwoest. In de indrukwekkende keuken met een grote open schouw, de appartementen van de dames, de ridderzaal, de wapenzaal …
waant u zich in de middeleeuwen.

DAG 3: Rüdesheim - Speyer of Worms O-M-A
Met een toeristisch treintje rijdt u door de pittoreske
steegjes van Rüdesheim naar het beroemde museum
voor mechanische muziekinstrumenten. Dat museum
heeft een indrukwekkende collectie muziekinstrumenten uit de 18de tot de 20ste eeuw. U komt er meer
te weten over de instrumenten, hun geschiedenis en
speelwijze. In de namiddag krijgt u aan boord een
tweede lezing van Mia Doornaert. Na het feestelijk
kerstavonddiner kunt u de nachtmis in Speyer of
Worms bijwonen.
DAG 4: Speyer - Straatsburg O-M-A
U vaart op de wilde Rijn terug richting Straatsburg en
krijgt een derde en laatste lezing van Mia Doornaert.
Tot slot geniet u aan boord van een gala-avond.
DAG 5: Straatsburg - Metz - Brussel O-M
Op terugweg naar Brussel stopt u in Metz voor een
korte stadswandeling en het middagmaal. In ScyChazelles, vlak bij Metz, ligt het huis van Robert
Schuman, dat onveranderd is gebleven. U luistert er
naar het verhaal van de geboorte van de Europese samenwerking. U komt aan in Zaventem rond 20.00 uur.

WATERSTAND RIJN

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

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

Banias

L IBA NON

Akko
Tabgha

Haifa

Kafarnaüm
Ginosar

Zippori

M E E R VA N G A L I L E A

Nazareth

JO R DAN I Ë

Caesarea
Hadera

Westbank
Jaffa

Tel Aviv

DAG 3: Kafarnaüm - Tabgha - Ginosar O-M-A
U bezoekt Banias, een van de bronnen van de
Jordaan. Via de Golanhoogte rijdt u naar het
Meer van Galilea. Daarna rijdt u naar de Kerk
van de Zaligsprekingen op de gelijknamige
berg. In Kafarnaüm gaat u naar de oude synagoge en het huis van Petrus. In Tabgha ziet u
de kerk met een unieke vloermozaïek.
DAG 4: Zippori - Nazareth - Jericho - Jeruzalem O-M-A
In Zippori wandelt u op de resten van het Romeinse Sepphoris. U rijdt naar Nazareth voor
de Basiliek van de Geboorteaankondiging en
de Kerk van de Heilige Jozef. Via Mount Tabor
en de Jordaanvallei gaat u naar Jericho, waar u
een bezoek brengt aan de opgravingen. Daarna
reist u verder naar Jeruzalem.
DAG 5: Ein Karem - Jeruzalem O-M-A
In het Hadassah Hospitaal in Ein Karem ziet
u de glas-in-loodramen van Marc Chagall. U
bezoekt ook de Johannes de Doperkerk. Terug
in Jeruzalem gaat u naar de Olijfberg, de Tuin
van Gethsemane en het graf van Maria. U sluit
de dag af in het Israël Museum.

Jericho
Jeruzalem

ISRAËL

Qumran

Bethlehem

DAG 6: Jeruzalem O-M-A
U bezoekt de Zionsberg, het graf van koning

David en de kamer van het Laatste Avondmaal.
Na het Yad Vashem Holocaust Memorial rijdt
u langs de Knesset en de Menorah. ’s Avonds
geniet u van een kerstmaal.

DAG 7: Qumran - Massada - Dode Zee Jeruzalem O-M-A
Na het ontbijt vertrekt u naar de Dode Zee.
Onderweg bezoekt u het klooster in Wadi Qelt.
Daarna gaat u naar Qumran, waar de Dode
Zeerollen werden gevonden, en het fort van
Massada. Door de woestijn van Judea rijdt u
terug naar Jeruzalem.
DAG 8: Jeruzalem - Bethlehem - Jeruzalem
O-M-A
In de Oude Stad ziet u de Tempelberg en wandelt u een stuk van de Via Dolorosa met een
bezoek aan de St.-Annakerk en de kerk van het
Heilig Graf. Na een korte stop aan de Klaagmuur
gaat u naar Bethlehem, waar u een kijkje neemt
in de Basiliek van de Geboorte. Tot slot bezoekt
u het Palestijnse Wi’am Center.
DAG 9: Jaffa - Tel Aviv - Brussel O-M
U wandelt in het gezellige havenstadje Jaffa,
waar u van een licht middagmaal geniet.
Daarna gaat u naar de luchthaven voor de
rechtstreekse terugvlucht.

DODE ZEE

Massada

100 km

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Hadera A
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar het hotel.
DAG 2: Caesarea - Haifa - Akko - Ginosar
O-M-A
U bezoekt de archeologische opgravingen van
Caesarea en reist verder naar Haifa, waar u op
de Carmelberg geniet van een prachtig uitzicht.
Daarna gaat u naar de oude havenstad Akko
voor de ondergrondse kruisvaardersstad en de
El Jazzarmoskee.
© SHUTTERSTOCK
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BART VAN THIELEN was 25 jaar verbonden aan de KU Leuven als directeur van het
Centrum voor Levende Talen (CLT). Momenteel
is hij vooral bezig met de geschiedenis van
pelgrimstochten en de kruisvaarten, waarvan
Jeruzalem een middelpunt was. Hij is een ervaren en gewaardeerd reisleider en bezocht
Israël al vaak.
REISDATA

→→ do 19 december 2019
←← vr 27 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 1-persoonskamer: € 680
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Bart Van Thielen

++ Voorreisvergadering
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++ Handig reisgidsje Te gast in Israël en de
Palestijnse gebieden

++ Overnachtingen met ontbijt in comfortabele en kwaliteitsvolle hotels

++ Alle maaltijden vanaf het avondmaal op

dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 9 in
de hotels of lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Tel Aviv h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen en
CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

19/12 Brussel 09.35 u.
Tel Aviv 15.00 u.
27/12 Tel Aviv 16.00 u.
Brussel 20.00 u.

Cursus: Tussen traditie en moderniteit

het Heilige Land. Israël, een moderne
zz insmeltkroes,
door Tom Bruyer in Eeklo;
Boek: Hoe kijken joden, christenen en
moslims naar elkaar? Een delicate driehoeksverhouding, door Jan Van Eycken
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REISDATA

→→ ma 23 december 2019
←← vr 27 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 1.660
toeslag 2-persoonskamer voor
singlegebruik: € 215
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ Tickets in cat. I voor 2 muziekvoorstellingen

++ Exclusief pianorecital door Els

Swinnen en kerstconcert van
het volksmuziekensemble Mala
Ceska Muzika
++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken
++ Nederlandstalige reisleiding en
deskundige toelichting door Els
Swinnen
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt, een
middagmaal en een avondmaal
in het centraal gelegen K+K Hotel
Central**** (of gelijkwaardig)
++ 2 (lichte) middagmalen en
2 avondmalen (waarvan het
kerstavondmaal incl. dranken)
in lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Praag h/t met
Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en beperkt vervoer ter
plaatse in comfortabele autocar.
Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen te voet en met het
openbaar vervoer (inbegrepen
in de reissom)
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

23/12 Brussel 09.35 u.
Praag 11.00 u.
27/12 Praag 18.05 u.
Brussel 19.35 u.
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© SHUTTERSTOCK

ELS SWINNEN studeerde piano
aan het Lemmensinstituut in Leuven
en later ook aan de Academie voor
Muzische Kunsten in Praag. Door deze
studies en frequente concerten in Tsjechië is ze goed op de hoogte van het
culturele leven daar. Ze geeft les aan
het Lemmensinstituut en concerteert
in binnen- en buitenland.

Met Els Swinnen naar

PRAAG

ELS SWINNEN: ‘Beleef Kertsmis dit jaar in het prachtige decor van “mijn” Praag. U bewondert tijdens
bezoeken de Strahov Bibliotheek, de Smetanahal,
het Mucha Museum … U maakt exclusieve privéconcerten mee en ik verwen u met een recital op
een uitzonderlijke locatie.’
DAG 1: Brussel - Praag M-A
Rechtstreekse vlucht naar Praag. Na het middagmaal
in het hotel krijgt u een exclusief pianorecital van uw
reisleider Els Swinnen. Daarna komt u tijdens een
korte verkennende wandeling o.m. langs het recent
gerestaureerde Tsjechisch Muziekmuseum. ’s Avonds
speelt het Tsjechische volksmuziekensemble Mala
Ceska Muzika voor u een schitterend kerstconcert.

DAG 4: Praag O-M
U bezoekt de Praagse burcht met de St.-Jorisbasiliek,
de gotische ridderzaal en de St.-Vituskathedraal.
Daarna bezoekt u met een gids het Strahovklooster
en de wereldvermaarde bibliotheek en geniet u van
een middagmaal op het domein van het klooster. ’s
Avonds woont u opnieuw een muziekvoorstelling bij.
DAG 5: Praag - Brussel O-M
Vandaag gaat u naar Josefov, het joodse stadsgedeelte.
U bezoekt o.m. de oudste synagoge van Europa die
nog altijd in gebruik is. Als afscheid geniet u voor
de terugvlucht naar Brussel van een middagmaal.

DAG 2: Praag O-A
In de voetsporen van Mozart bezoekt u het Estates
Theater en het Representatiehuis, een juweel van
Praagse jugendstil. U ziet er de Smetanahal, de grootste concertzaal van de stad. Daarna neemt Els u mee
op kerstwandeling langs de oude Koningsroute tot
aan de Moldau, de legendarische Karlsbrug en verder
naar Mala Strana. U bezoekt de Mariakerk met het
kindje Jezus van Praag. ’s Avonds geniet u van een
kerstmaal in een goed restaurant.
DAG 3: Praag O-A
Als u dat wilt, kunt u de kerstviering met koor en
orkest in de St.-Jacobskerk bijwonen. Na het vrije
middagmaal bezoekt u het Mucha Museum, gewijd
aan de art-nouveaucreaties van de Tsjechische kunstenaar. Na een inleiding door Els woont u een muziekvoorstelling bij in een van de vele theaters van
de stad. Tijdens het avondmaal kunt u napraten met
uw reisgenoten.

Cursussen: Op zoek naar nieuwe muzikale kennis. Actief

door Jasper Gheysen in Diksmuide; Overzicht
zz luisteren,
van de muziekgeschiedenis, door Yves Senden in Gent;

Boeken: Van noten en tonen, door Ignace Bossuyt; Thuis
in muziek, door Alicja Gescinska

REISDATA

→→ zo 29 december 2019
←← do 2 januari 2020
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.780
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: € 490
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
++ Voorreisvergadering
++ Lokale Nederlands- of Franstalige gidsen
++ Fooien voor gidsen, chauffeurs,
bagagediensten, hotel- en
restaurantpersoneel
++ Handig reisgidsje Te gast in
Marokko
++ Overnachtingen met ontbijt in
een kwaliteitsvol vijfsterrenhotel in Marrakech
++ 3 middagmalen en 4 avondmalen (waarvan het oudejaarsavonddiner) in het hotel of in
lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Marrakech
h/t met Lufthansa telkens via
München, de luchthaventaksen
en CO2-compensatie
++ Transfers en beperkt vervoer ter
plaatse in comfortabele autocar
met airconditioning. Daarbuiten
gebeuren de meeste verplaatsingen te voet
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

29/12 Brussel 09.10 u.
München 10.25 u.
29/12 München 11.10 u.
Marrakech 14.55 u.
02/01 Marrakech 13.30 u.
München 17.15 u.
02/01 München 18.10 u.
Brussel 19.35 u.

© SHUTTERSTOCK

KAREL PEETERS studeerde rechten en kerkelijk recht aan de KU Leuven en doceert er ‘Recht en toerisme’.
Al tijdens zijn studententijd leidde
hij groepsreizen. Zijn interesse ging
daarbij vooral uit naar geschiedenis,
kunst en cultuur.

Met Karel Peeters naar

MARRAKECH
KAREL PEETERS: ‘Marrakech … de naam klinkt als
uit een sprookje uit duizend-en-een-nacht. Op 31
december beleven wij er een sprookjesnacht bij de
overgang van oud naar nieuw. Het legendarische
Djemaa el Fnaplein laat de 19de eeuwse markt herleven en staat in schril contrast met het moderne
museum van YSL. We dompelen ons onder in de artdecobouwwerken uit het interbellum of verkiest u
een hammam ? Marrakech leest als een sprookje …’
DAG 1: Brussel - München - Marrakech A
Vlucht via München naar Marrakech, een van de
zogenaamde ‘keizerlijke steden’ die in 1062 werd
gesticht door de Almoraviden. U maakt een eerste
verkennende stadswandeling in de medina, het oude
stadsdeel en een waar doolhof van smalle straatjes,
binnenplaatsen en fonteinen. De medina is gebouwd
rond het overweldigende Djemaa el Fnaplein, het
kloppende hart van de stad. U wordt er meteen ondergedompeld in een magische sfeer: een overrompeling
van kleuren, geuren en geluiden. Het is een soort
theater waarin slangenbezweerders, kruidenverkopers, muzikanten en andere kleurrijke figuren de
hoofdrol spelen.
DAG 2: Marrakech O-M-A
Vandaag maakt u kennis met de ‘nieuwe stad’ in
de moderne wijken Guéliz en Hivernage. U gaat er
langs de grote gebouwen en brede boulevards, zoals
de statige Avenue Mohammed V. Daarna gaat u naar
de Majorelletuin, die werd ontworpen door de Franse
schilder Jacques Majorelle en later eigendom werd
van Yves Saint Laurent. U bezoekt er ook het nieuwe
museum over deze Franse modeontwerper met een
unieke collectie couture, waaronder de bekende
Mondriaanjurk en de iconische vrouwensmoking.

Daarna wandelt u door de uitgestrekte soeks, de
typisch Marokkaanse winkelstraten, en bewondert u
de buitenkant van de Koutoubiamoskee, een van de
belangrijkste bouwwerken van de Noord-Afrikaanse
architectuur. De 70 m hoge minaret is een juweel van
Spaanse en Moorse kunst.

DAG 3: Marrakech O-M-A
In de voormiddag bezoekt u het Museum voor Marokkaanse Kunst in het gigantische 19de-eeuwse Palais
Mnebbi. De collectie bestaat uit Marokkaanse en
islamitische kunstwerken, waaronder aardewerk,
muziekinstrumenten, sieraden en tapijten. De Ben
Youssef Medersa, een van de grootste koranscholen
van Marokko uit de 12de eeuw, toont u een mooi
staaltje van religieuze architectuur. In de namiddag bezoekt u de Saädische graven. Dat zijn laat
16de-eeuwse mausolea voor de machtige dynastie
van de Saädische sultans en hun familie. Daarna
bezichtigt u de ruïnes van het El Badipaleis, dat in
de 16de eeuw werd gebouwd in opdracht van Ahmed
al-Mansur, en gaat u naar de Menaratuinen, die in
de eerste helft van de 12de eeuw werden aangelegd
door de Almohadenleider Abd al-Mu'min. U sluit het
jaar af in stijl met een feestelijk oudejaarsavonddiner.
DAG 4: Marrakech O-M-A
Na een wat langere nachtrust en later ontbijt, bezoekt
u in de namiddag het sprookjesachtige 19de-eeuwse
Bahiapaleis en gaat u naar het Dar Si Said Museum
met een uitgebreide collectie berberkunst. Ten slotte
kunt u - als u dat wilt - tot rust komen in een hammam.
DAG 5: Marrakech - München - Brussel O
U heeft een vrije voormiddag totdat u naar de luchthaven gaat voor de terugvlucht via München.
E I N D E J A A R SR E I S 21

REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.285
toeslag 1-persoonskamer: € 145
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
Johan de Boose
++ Voorreisvergadering
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlandstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt in
het kwaliteitsvolle hotel Courtyard by Marriott Pushkin****
(of gelijkwaardig)
++ 4 middagmalen en 4 avondmalen (waarvan het oudejaarsavondmaal incl. alcoholische
dranken en show) in het hotel
of lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Sint-Petersburg h/t telkens via Frankfurt
met Lufthansa, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse
in comfortabele autocar
++ Visumregeling en -kosten
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

29/12 Brussel 11.05 u.
Frankfurt 12.05 u.
29/12 Frankfurt 13.15 u.
Sint-Petersburg 18.00 u.
02/01 Sint-Petersburg 19.25 u.
Frankfurt 20.25 u.
02/01 Frankfurt 21.25 u.
Brussel 22.25 u.
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Met Johan de Boose naar

SINT-PETERSBURG
JOHAN DE BOOSE: ‘Sint-Petersburg is een sprookjesachtige stad, die op zijn mooist is in de winter.
Ik neem u mee naar prachtige paleizen en wereldberoemde musea, waar u kunt genieten van de
oude en nieuwe schoonheid van deze stad. Er is
geen romantischer plek om oud en nieuw te vieren.’
DAG 1: Brussel - Frankfurt - Sint-Petersburg A
Vlucht naar Sint-Petersburg via Frankfurt. U rijdt de
stad in langs de zilveren eeuwroute en de vele bruggen,
de historische stadskern met de St.-Nikolaaskerk en
de Troitskakerk. Daarna geniet u van een avondmaal
in het hotel.

onder meer het decor van de gruwelijke moord op
Raspoetin.

DAG 5: Sint-Petersburg - Frankfurt - Brussel O-M
Met de bus gaat u naar Pavlovsk en bezoekt er het
paleis. In het park maakt u een ritje met de trojka of
paardenkoets en klinkt nog eens op het nieuwe jaar
met vodka en de typische pannenkoekjes. Na het
middagmaal met folkloreshow gaat u naar Poesjkin
of Tsarendorp (Tsarskoje Selo), het buitenverblijf van
de tsaren met het Catharinapaleis en de legendarische
amberkamer. Daarna gaat u naar de luchthaven voor
de terugvlucht naar Brussel via Frankfurt.

DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A
Samen met uw reisleider Johan de Boose en een
stadsgids verkent u de stad verder. U bezoekt de
imposante St.-Isaakkathedraal en na het middagmaal
wordt u ondergedompeld in de enorme kunstcollectie van het Russisch Museum. ’s Avonds woont
u een balletvoorstelling of concert bij in een van de
bekende theaters van de stad.
DAG 3: Sint-Petersburg O-M-A
U gaat naar de Hermitage, waar u een deel van de
rijke collectie ontdekt. In de namiddag wandelt u
over Nevsky Prospekt, waar ongetwijfeld de eindejaarsdrukte heerst. Rond 22.00 uur schuift u in het
hotel aan voor het oudejaarsavondmaal.
DAG 4: Sint-Petersburg O-M-A
Na een wat later ontbijt bezoekt u de Peter- en
Paulvesting en -kathedraal met de graven van de
Russische tsaren. U geniet er van een privéconcertje
door een Russisch kerkkoor. In de namiddag gaat
u naar het Yusupovpaleis. Dat adellijke paleis was

© SHUTTERSTOCK

REISDATA

→→ zo 29 december 2019
←← do 2 januari 2020

© SHUTTERSTOCK

JOHAN DE BOOSE is doctor in de
Slavische filologie, schrijver en performer. Hij publiceerde opgemerkte
boeken over Centraal- en Oost-Europa,
waaronder Het vloekhout, dat werd
genomineerd voor de Libris Literatuur
Prijs. Voor Klara maakte hij een radioreportagereeks over samen met Radio
1-reporter Ward Bogaert reisde hij langs
de trans-Siberische spoorlijn. Daarnaast
schrijft hij ook geregeld voor het theater, o.a. voor Jan Fabre, en leidde hij al
meerdere Davidsfonds Cultuurreizen.

Cursus: De zijderoute naar Samarkand. Op reis door

door Peter van Nunen in Maaseik; Taal- en
zz Oezbekistan,
cultuurcursus: Rusland in de kijker, door Emmanuel Wae-

gemans in Hoogstraten; Boek: Revoljoetsija!, door Kees
Boterbloem

REISDATA

→→ ma 30 december 2019
←← vr 3 januari 2020

© SHUTTERSTOCK

LUC VERHUYCK publiceerde
SPQR, Anekdotische reisgids voor
Rome, die door zijn bijzondere invalshoek een groot succes werd en
ondertussen aan zijn 15de druk toe
is. De opvolger ervan, Firenze, Anekdotische reisgids voor Florence, werd
in Nederland gelauwerd als beste
reisgids 2006. Hij schreef ook Venezia, een anekdotische reisgids over
Venetië. Daarna schreef hij een nieuw
boek over Rome, 360° Rome, en hij
heeft pas een anekdotische reisgids
over Napels en omgeving afgewerkt.

Met Luc Verhuyck naar

VENETIË

REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.485
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: € 695
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ Ticket in cat. I voor het oude-

jaarsavondconcert in La Fenice
(waarde: € 265)
++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken
++ Nederlandstalige reisleiding en
deskundige toelichting door Luc
Verhuyck
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlandstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
bootslui
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt en
oudejaarsavondmaal in het zeer
centraal gelegen hotel Saturnia****+ (of gelijkwaardig)
++ 3 avondmalen in goede lokale
restaurants
++ Vluchten Brussel - Venetië h/t met
Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse
per vaporetto. Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen te voet
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

30/12 Brussel 09.50 u.
Venetië 11.25 u.
03/01 Venetië 16.15 u.
Brussel 17.55 u.

Cursussen: De Etrusken, door

Dogaer in Deinze; Rome.
zz Nico
veelzijdig en verrassend, door

Marc Permeke in Herentals;
Boek: Venetië, door Cees Nooteboom; Venezia, Anekdotische
reisgids voor Venetië, door Luc
Verhuyck

LUC VERHUYCK: ‘Venetië is veel meer dan het San
Marcoplein, de Rialtobrug, het Canal Grande, de Brug
der Zuchten, de gondels en de Biënnale. Venetië
bruist en kolkt, betovert en ontroert. Een stad zonder
verkeer op wielen, alles gebeurt per boot. Laat u
overdonderen door de kunstschatten, de verborgen hoekjes en de prachtige verhalen die ik vertel.
Oudjaar plaatst alles bovendien in een unieke sfeer.’

winkeltjes. U trekt naar de Erberia (de groente- en
fruitmarkt) en de Pescheria (de vismarkt) en houdt
halt bij de Fondaco dei Tedeschi, San Giacomo di
Rialto en Campo San Bartolomeo. U gaat nog langs
Marco Polo’s woonplaats en het Maibrantheater. In
de namiddag bezoekt u de Santa Maria dei Miracoli
en zo mogelijk de Santi Giovanni e Paolo met verschillende monumenten voor doges.

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

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

DAG 2: Venetië O-A
U bezoekt de Gallerie dell’Accademia met meesterwerken van o.a. Bellini, Titiaan, Tintoretto en Veronese.
Na de middag wandelt u langs de Giardini Reali en
de Molo om de vele geheimen van het San Marco
plein te ontsluieren. In de vroege avond geniet u van
het oudejaarsconcert in het Teatro La Fenice, een
van de beroemdste operahuizen ter wereld. Na een
uitgebreid oudejaarsavondmaal gaat u naar het San
Marcoplein om er samen met duizenden anderen te
genieten van het vuurwerk over de lagune.
DAG 3: Venetië O-A
Per vaporetto vaart u naar de Rialtobrug, de Venetiaanse versie van de Ponte Vecchio met chique

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

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

→→ ma 30 december 2019
←← do 2 januari 2020
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 1.365
toeslag 2-persoonskamer voor
singlegebruik: € 345
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en

deskundige toelichting door Gil
Michaux
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Franstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in
het centraal gelegen Hotel Carlton Lyon MGallery by Sofitel****
(of gelijkwaardig)
++ 1 middagmaal en 3 avondmalen
in lokale restaurants (waarvan
het oudejaarsavonddiner met
aangepaste wijnen in een
restaurant met 1 ster)
++ Treinreis in 2de klasse met de
TGV Brussel-Zuid - Lyon Part
Dieu h/t
++ Transfer van het station van Lyon
naar het hotel h/t in comfortabele
autocar. Daarbuiten gebeuren de
verplaatsingen te voet en met het
openbaar vervoer (inbegrepen in
de reissom)
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

TREINGEGE VENS (O.V.)

Met Gil Michaux naar

LYON

GIL MICHAUX: ‘Lyon, waar Rhône en Saône samenvloeien, vaak alleen maar gekend door de toeristen
die naar het zuiden rijden, wordt terecht beschouwd
als “petit Paris”. Het was ooit een Keltische nederzetting, maar werd door de Romeinen aangeduid als
hoofdstad van Gallië met de naam Lugdunum. Naast
haar belangrijke historische rol is deze bruisende
stad een must voor liefhebbers van gastronomische
en culinaire hoogstandjes.’
DAG 1: Brussel-Zuid - Lyon M-A
Met de TGV gaat u naar Lyon, waar u in een plaatselijk
restaurant van een middagmaal geniet. Daarna bezoekt u de schatkamer van het Musée des Beaux-Arts.
Het museum werd ondergebracht in een 17de-eeuwse
abdij en herbergt meesterwerken van o.a. Rubens,
Gauguin, Monet en Manet.

DAG 3: Lyon O-A
Na een vrije voormiddag gaat u in de vroege namiddag
met de metro naar Croix-Rousse voor een wandeling
door de traboules, de steegjes die de zijdewerkers
vroeger gebruikten om hun waren te vervoeren. De
bekendste publiek toegankelijke traboule is zonder
twijfel de Cour des Voraces.
DAG 4: Lyon - Brussel-Zuid O
U bezoekt de Halles de Lyon-Paul Bocuse, waar een
explosie van geuren en smaken uw zintuigen prikkelt.
Na het vrije middagmaal gaat u naar het hotel voor
de transfer naar het station en de terugreis met de
TGV naar Brussel-Zuid.

DAG 2: Lyon O-A
Met een lokale gids maakt u een wandeling in ‘Vieux
Lyon’, de renaissancistische woonwijk rond de 12deeeuwse kathedraal van St.-Jean, die erkend is als
Unesco-werelderfgoed. Na het vrije middagmaal
gaat u op ontdekking op de Fourvièreheuvel. Op de
panoramische toren heeft u een mooi uitzicht over
de stad met de wijk Croix-Rousse, het schiereiland,
de kathedraal en het oude Lyon. Daarna bezoekt u
de Romeinse site en het museum. De overgang van
oud naar nieuw viert u in een uitstekend restaurant.

© SHUTTERSTOCK

30/12 Brussel-Zuid 08.17 u.
Lyon Part Dieu 12.00 u.
02/01 Lyon Part Dieu 17.00 u.
Brussel-Zuid 20.43 u.

© SHUTTERSTOCK

GIL MICHAUX studeerde klassieke filologie, hebraïstiek en assyriologie aan de UAntwerpen, UGent
en de Hebreeuwse universiteit van
Jeruzalem. Hij doceerde oude talen en
filosofie en geeft lezingen over deze
onderwerpen. Gil is al meer dan 30
jaar een gewaardeerd reisleider.
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JOHAN VAN CAUWENBERGE

ROELAND KOTSCH is jurist van
opleiding, maar gehoorzaamde aan
de roep van de Muze. Hij studeerde
teken-, schilder- en grafische kunst
aan de Stedelijke Academie in Leuven,
het Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent
en de Provinciale Hogeschool in Hasselt, waar hij sinds 2001 zelf doceert.
Daarnaast is hij actief als beeldend
kunstenaar, in schilderkunst en grafiek.
REISDATA

→→ za 7 december 2019
←← zo 8 december 2019
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 490
toeslag 1-persoonskamer: € 70
min. 15, max. 28 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor

de tentoonstellingen in het
stedelijk museum Prinsenhof
in Delft, het Mauritshuis in Den
Haag, het Rijksmuseum en het
Rembrandthuis in Amsterdam
++ Nederlandstalige reisleiding
en deskundige toelichting door
Johan Van Cauwenberge en
Roeland Kotsch
++ Gebruik van de audiofoon
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeur
++ Overnachting met ontbijt in
het centraal gelegen Novotel
Den Haag City Centre**** (of
gelijkwaardig)
++ 1 middagmaal in een lokaal
restaurant en 1 avondmaal in
het hotel
++ Vervoer in een comfortabele
autocar met vertrek vanuit de
luchthaven van Zaventem en
het station van Berchem
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

Cursus: Zijn alle Belgen

2000 jaar
zz Neder-landers?
geschiedenis van de Lage
Landen, door Frans-Jos
Verdoodt in Landegem

© ERIK SMITS

werkte jarenlang voor VRT-radiozender
Klara en doceert kunstkritiek aan het
Instituut voor journalistiek bij Syntra
Brussel. Hij schreef een tiental kunstmonografieën over hedendaagse kunstenaars en is ook dichter.

Met Johan Van Cauwenberge & Roeland Kotsch
in de voetsporen van Rembrandt naar

DELFT, DEN HAAG
& AMSTERDAM
JOHAN VAN CAUWENBERGE & ROELAND KOTSCH:
‘Elk jaar is er wel ergens een Rembrandt-tentoonstelling te bekijken maar in Nederland zijn er nu
tientallen opstellingen in de meest prestigieuze
musea. Wij hebben er voor u de mooiste en meest
bijzondere uitgekozen.’
DAG 1: België - Delft - Den Haag M-A
Rond 8.30 uur vertrekt u vanuit de luchthaven van
Zaventem of rond 9.15 uur vanuit Berchem station
naar Delft. Johan Van Cauwenberge en Roeland
Kotsch geven tijdens de rit een inleiding over de jarige
Rembrandt en de andere kunstenaars die u ontmoet
tijdens deze trip. In museum Prinsenhof krijgt Pieter
de Hooch eindelijk het podium dat hij verdient. De
circa 30 werken van De Hooch die eenmalig bij elkaar
worden gebracht, bieden u de unieke gelegenheid
zijn stijl en beeldtaal uitgebreid te bestuderen. Niet
eerder keerden zoveel meesterwerken van De Hooch
terug naar ‘zijn’ Delft, de stad waar hij bijna 400 jaar
geleden zijn mooiste binnenplaatsen en interieurs
vervaardigde. Na het middagmaal bezoekt u in Den
Haag in het Mauritshuis de werken van Nicolaes Maes,
een van Rembrandts meest getalenteerde leerlingen.
Maes begon zijn carrière met het schilderen van Bijbelse verhalen, waarin de invloed van zijn leermeester
duidelijk terugkomt. In de daaropvolgende jaren
schilderde hij intieme huiselijke taferelen, die meestal
gericht waren op vrouwen die zich bezighielden met
huishoudelijke taken. Vanaf de jaren 1660 ontwikkelde Maes een elegante stijl van portretten die populair
was bij zijn klanten in Dordrecht en Amsterdam. Het
is de eerste grote internationale tentoonstelling over

deze kunstenaar met meer dan 30 schilderijen, die
alle aspecten van Maes’ gevarieerde oeuvre belicht.

DAG 2: Den Haag - Amsterdam - België O
In het Rijksmuseum bezoekt u de tentoonstelling
Rembrandt-Velázquez met topstukken van de grote
meesters uit de 17de eeuw uit Nederland en Spanje.
Schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo,
Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera komen voor het
eerst samen dankzij de unieke samenwerking tussen
het Museo del Prado in Madrid en het Rijksmuseum.
Rembrandt-Velázquez gaat vooral over schoonheid,
emotie, religie en realisme, waarbij de Spaanse en
Nederlandse meesterwerken in paren worden gepresenteerd en zo met elkaar in dialoog gaan. Na het
vrij middagmaal bezoekt u het Rembrandthuis voor
de expo Laboratorium Rembrandt, waarin nieuwe
inzichten in de hand van de meester worden blootgelegd. De afgelopen jaren werden diverse kunstwerken
van Rembrandt immers door wetenschappers en
restauratoren aan nieuwste onderzoeksmethoden
onderworpen. Dat heeft verrassende en baanbrekende
resultaten opgeleverd. In de expo wordt die wereld
van het materiaaltechnisch onderzoek tot leven gebracht. Zo ontdekt u hoe een tekening van Rembrandt
in de loop der eeuwen is veranderd, ziet u wat een
ander later toevoegde aan een ets en denkt u mee
over de dilemma’s van onderzoekers en restauratoren.
Na het bezoek aan de expo rijdt u terug naar België,
waar u rond 19.00 uur aankomt in Berchem en rond
19.45 uur in Zaventem.
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REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 595
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: € 65
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ Ticket in cat. II voor het concert

in de opera van Bonn (waarde:
€ 110)
++ Kort privérecital in het Beethovenhuis
++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken
++ Nederlandstalige reisleiding
en deskundige toelichting door
Hilde Goedgezelschap
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands-, Engels- of
Duitstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeur
++ Overnachting met ontbijt en
1 avondmaal (incl. beperkte
drankenkeuze) in het centraal
gelegen Ameron Bonn Hotel Königshof**** (of gelijkwaardig)
++ Vervoer in comfortabele
autocar, vertrek vanuit de
luchthaven van Zaventem
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

Boeken: Van noten en

door Ignace Bossuyt;
zz tonen,
Cursus: Thuis in muziek,
door Alicja Gescinska
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Met Hilde Goedgezelschap naar

BONN

VOOR DE 250STE VERJAARDAG VAN
LUDWIG VAN BEETHOVEN
HILDE GOEDGEZELSCHAP: ‘Bonn en Beethoven zijn
onafscheidelijk met elkaar verbonden. 2020 wordt
dus één groot feestjaar in de stad. We bezoeken
niet alleen de grote verjaardagstentoonstelling in
de Bundeskunsthalle maar ook het gerenoveerde
Beethovenhuis. We verkennen de historische binnenstad in de voetsporen van Beethoven en als
kers op de taart gaan we naar de opera van Bonn
voor de magistrale 9de symfonie.’
DAG 1: Brussel - Bonn A
U vertrekt om 8.30 uur in een comfortabele autocar
vanuit Zaventem naar Bonn. Onderweg vertelt uw
reisleider Hilde Goedgezelschap u meer over de jarige
Beethoven, zijn geboortestad en het concert van
die avond. Na het vrije middagmaal brengt u een
uitgebreid bezoek aan het pas vernieuwde Beethovenhuis, 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. U maakt er
een kort privérecital mee op een historisch klavier,
dat door Beethoven zelf nog werd bespeeld! Na het
avondmaal gaat u naar de opera van Bonn voor het
avondconcert. Daar dirigeert Teodor Currentzis het
musicAeterna Orchestra of Perm Opera en solisten in
de magistrale 9de symfonie van Beethoven.
DAG 2: Bonn - Brussel O
Na het ontbijt gaat u naar de gerenommeerde Kunstund Ausstellungshalle voor een bezoek aan de grootse
verjaardagstentoonstelling Beethoven. Welt. Bürger. Musik, waar uw reisleider u zelf rondleidt. Via

verschillende thema’s wordt het leven en werk van
de grootmeester uit de doeken gedaan. Iconische
portretten, unieke autografen en authentieke instrumenten tonen een beeld van de componist en
laten zijn muziek klinken. Na het vrije middagmaal
verkent u samen met een lokale gids de stad in de
voetsporen van Beethoven. U wandelt door het historisch centrum, in en uit de Münster en langs o.a.
het voormalige aartsbisschoppelijk paleis, en bezoekt
het Alter Friedhof, het kerkhof waar o.m. Beethovens
moeder begraven ligt. Na wat vrije tijd rijdt u terug
naar Zaventem, waar u rond 19.00 uur aankomt.

© SHUTTERSTOCK

REISDATA

→→ za 21 maart 2020
←← zo 22 maart 2020

© SHUTTERSTOCK

HILDE GOEDGEZELSCHAP

studeerde musicologie aan de KU
Leuven en is als leraar muziekgeschiedenis en muziekcultuur verbonden
aan de Gemeentelijke Academie Muziek - Woord - Dans Heist-op-den-Berg.
Daarnaast geeft ze concertinleidingen,
lezingen en begeleidt ze educatieve
bezoeken aan musea en cultuursteden.
Haar passie voor muziek wil ze graag
met zo veel mogelijk mensen delen.

REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 1.985
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: € 135
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ Tickets in cat. II voor 3 voorstel-

lingen tijdens de Mozartwoche
(totale waarde: € 455)
++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken en het privérecital
++ Nederlandstalige reisleiding en
deskundige toelichting door Jan
Dewilde
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands- of Duitstalige
gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Overnachtingen met ontbijt in het
centraal gelegen Hotel am Mirabellplatz**** (of gelijkwaardig)
++ 1 middagmaal en 3 avondmalen
in lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Salzburg
h/t telkens via Frankfurt met
Lufthansa, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en een stadsrondrit in
comfortabele autocar. Daarbuiten gebeuren de verplaatsingen
te voet
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

29/01 Brussel 09.05 u.
Frankfurt 10.05 u.
29/01 Frankfurt 12.40 u.
Salzburg 13.35 u.
02/02 Salzburg 19.00 u.
Frankfurt 20.10 u.
02/02 Frankfurt 21.25 u.
Brussel 22.25 u.

Boeken: Van noten en

door Ignace Bossuyt;
zz tonen,
Cursus: Thuis in muziek,
door Alicja Gescinska

Met Jan Dewilde naar

SALZBURG
JAN DEWILDE: ‘Nergens klinkt Mozart beter dan in
zijn geboortestad Salzburg, zeker als hij uitgevoerd
wordt door de Wiener Philharmoniker, een van de
beste orkesten ter wereld. Een van de hoogtepunten van de reis zal hun uitvoering zijn van Mozarts
Haffner-symfonie, de Gran Partita en zijn 23ste
pianoconcerto onder leiding van wereldberoemd
dirigent en pianist Daniel Barenboim. Maar Salzburg
is meer dan Mozart: het is ook werelderfgoed, prachtige architectuur, boeiende musea en lekker eten.’
DAG 1: Brussel - Frankfurt - Salzburg A
Vlucht naar Salzburg via Frankfurt. Bij aankomst
maakt u een korte stadsrondrit door de geboortestad
van Mozart. Vóór het avondmaal vertelt Jan Dewilde
u meer over het eerste concert in het kader van de
Mozartwoche. In het Grosses Festspielhaus brengen
de Wiener Philharmoniker onder leiding van Lahav
Shani en solisten van het orkest Mozarts concerto
voor fluit en harp, de bekende 40ste symfonie en met de dirigent als solist - het 27ste pianoconcerto.
DAG 2: Salzburg O-M
Na de inleiding op het concert van die avond ontdekt
u samen met een stadsgids de hoogtepunten van
de barokke stad. Na het middagmaal bezoekt u de
Mönschberg, vanwaar u een schitterend uitzicht
heeft over de stad en de vallei van de Salzach. Ook
een bezoek aan het Grosses Festspielhaus staat op
het programma. ’s Avonds woont u in het Mozarteum
een concert bij van het La Cetra Barockorchester en
het Vokalensemble Basel. Onder leiding van Andrea
Marcon en samen met enkele solisten hoort u hen in
Mozarts magistrale Mis in c klein (zijn Grosse Messe)
en zijn Litaniae Laurentanae B.M.V.

DAG 3: Salzburg O-A
Vandaag verkent u Salzburg verder samen met de
stadsgids, waarbij u een exclusief bezoek brengt
aan de rococobibliotheek van het voormalige benedictijnenklooster van St.-Peter met manuscripten uit
de 12de eeuw. Daarna gaat u naar de Residenz voor
de kunstcollectie. ’s Avonds geniet u in een lokaal
restaurant van een avondmaal.
DAG 4: Salzburg O-A
Na de laatste concertinleiding treedt u in de voetsporen van Mozart, die in Salzburg geboren werd
en er vele jaren leefde en werkte. In het Mozarthuis
krijgt u een exclusief privérecital op een 18de-eeuws
clavichord. Daarna heeft u wat vrije tijd. Na het avondmaal maakt u de Wiener Philharmoniker nog eens
mee, opnieuw in het Grosses Festspielhaus. Onder
leiding van wereldberoemd dirigent en pianist Daniel
Barenboim brengen zij Mozarts Haffner-symfonie, de
Gran Partita en zijn 23ste pianoconcerto.
DAG 5: Salzburg - Frankfurt - Brussel O
Als u dat wilt, kunt u de muzikale eucharistieviering
in de dom bijwonen. In de late namiddag is er de
terugvlucht naar Brussel via Frankfurt.

© SHUTTERSTOCK

REISDATA

→→ wo 29 januari 2020
←← zo 2 februari 2020

© SHUTTERSTOCK

JAN DEWILDE is musicoloog
en werkte jarenlang voor diverse
muziekprogramma’s bij de VRT. Nu
is hij verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen en aan
het Kunsthistorisch Instituut in diezelfde stad. Hij publiceert over allerlei
domeinen van de muziek en doceert
ook luistercursussen muziek voor
Davidsfonds Academie.

M U Z I E K R E I S 27

Met Patrick Van Damme naar

NAMIBIË

PATRICK VAN DAMME: ‘Van de meer dan 100
landen die ik in mijn leven al heb bezocht of
waar ik heb gewerkt, is Namibië nog altijd
mijn topbestemming. Dit zalige land koppelt
historisch-archeologische rijkdom en cultuur
aan een enorm gevarieerde natuur, die baadt
in een altijd variërend zonlicht. Hier leeft men
als … God in Afrika. Tijd om het zelf mee te
maken, zou ik denken!’

Etosha
Nationaal Park

Tsumeb
Grootfontein

Damaraland

Twyfelfontein
Uis

Mount Etjo

Erongo gebergte
Spitzkoppe
Swakopmund

Windhoek

Walvisbaai
Solitaire
Zuidelijke
Atlantische
Oceaan

NAMIBIË

Sossusvlei

Lüderitz

Keetmanshoop

100 km

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Windhoek
In een comfortabele autocar rijdt u rond 12.30
uur van Zaventem naar Frankfurt voor de rechtstreekse vlucht naar Windhoek.
DAG 2: Windhoek M-A
Bij aankomst ontvangt de plaatselijke gids u.
Transfer naar het hotel. Na het middagmaal
maakt u kennis met de hoofdstad van Namibië.
DAG 3: Windhoek - Keetmanshoop O-M-A
U maakt een lange rit naar Keetmanshoop. U
trekt naar de Speeltuin van de Reuzen, een
gebied vol bizarre rotsblokken en het Kokerbomenwoud.
DAG 4: Keetmanshoop - Lüderitz O-M-A
U rijdt naar de Fish River Canyon, na de Amerikaanse Grand Canyon de langste kloof ter
wereld. Dan gaat u naar Lüderitz. Het stadje
met Duitse straatnamen, Duitse koloniale
28 R O N D R E I S

gebouwen, Bäckerei en zimmer frei-bordjes
staat bekend om zijn pastelkleurige huisjes
in jugendstil en was ooit het centrum van de
diamantindustrie in Namibië.

DAG 5: Lüderitz - Kolmanskop - Lüderitz O-M-A
Kolmanskop was ooit een welvarend mijnwerkersdorp, maar is nu een spookstadje en een
van Afrika's populairste fotolocaties.
DAG 6: Lüderitz - Sossusvlei O-M-A
Via Aus en Helmeringhausen gaat u door het
schilderachtige landschap aan de rand van
de Namibwoestijn naar het Nationale Park
Sossusvlei.
DAG 7: Sossusvlei O-M-A
De Sossusvlei is een enorme kleipan in het centrum van de Namibwoestijn, de oudste woestijn. De duinen zijn soms meer dan 300 meter
hoog en behoren tot de hoogste zandduinen
ter wereld. Een wandeling op Dune 45 is onvergetelijk. Daarna bezoekt u de Sesriem Canyon.
DAG 8: Sossusvlei - Solitaire - Swakopmund
O-M-A
U verlaat het Sesriemgebied en stopt in Solitaire. In de Welwitschiavlakte bewondert u de
Welwitschiaplant, een levend fossiel dat enkel
leeft in de Namibwoestijn en Zuid-Angola. U
bezoekt ook een prachtige rotsformatie die de
Maanvallei genoemd wordt. In de late namiddag bereikt u Swakopmund, een koloniaal
stadje met Duitse roots.
DAG 9: Walvisbaai - Swakopmund O-M-A
U bezoekt Walvisbaai en scheept in de plaatselijke haven in voor een cruise op zee. Tijdens een brunch met verse oesters, bubbels en
hapjes bewondert u de zeerobben en sierlijke
pelikanen. In de namiddag bezoekt u een van
de townships, een erfenis van het kortstondige
Duitse koloniale bewind.
DAG 10: Swakopmund - Spitzkoppe Erongogebergte O-M-A
Vandaag bezoekt u verschillende sites met
Sanrotstekeningen in een uitdagend landschap
gedomineerd door de Spitzkoppetoppen en
prachtige rotsformaties. Bij valavond maakt

u een rit per jeep en eindigt u de dag met een
glaasje bij zonsondergang.

DAG 11: Erongo-gebergte - Damaraland Twyfelfontein O-M-A
U rijdt via het oude mijnstadje Uis naar Damaraland. Onderweg ziet u de Brandberg, de hoogste
top in Namibië. U bezoekt Twyfelfontein, een
vlakte waar u voorhistorische muurtekeningen
ziet van de San- en het Namavolk.
DAG 12: Twyfelfontein - Etosha Nationaal
Park O-M-A
Vandaag rijdt u naar de lodge aan het Etosha
Nationaal Park. Onderweg bezoekt u het versteende woud, waar de bomen meer dan 200
miljoen jaar oud zijn. Uw volgende stop is bij
een Himbanederzetting, waar zo’n 10.000 Himba’s nog altijd volgens hun oude tradities leven.
DAG 13: Etosha Nationaal Park O-M-A
U heeft de hele dag om te genieten van de
prachtige natuur van het park. In de namiddag maakt u een game drive in een open jeep
samen met een parkranger.
DAG 14: Etosha Nationaal Park - Mount
Etjo Safari Lodge O-M-A
In het stadje Tsumeb, oorspronkelijk bevolkt
door de San- of Bosjesmannen, bezoekt u het
mijnmuseum. Bij Grootfontein maakt u een stop
aan de Hoba-meteoriet, de grootste op aarde.
In de namiddag bezoekt u AfriCat Foundation,
een organisatie die zich inzet voor opvang en
rehabilitatie van dieren. ’s Avonds geniet u
van een uniek schouwspel: het voederen van
de leeuwen.
DAG 15: Mount Etjo - Windhoek O-M
Onderweg naar Windhoek stopt u bij de Herero
gedenktekens en bezoekt u de houtsnijdersmarkt. Na het middagmaal in een hotel kunt
u zich even opfrissen voordat u terugrijdt naar
de luchthaven van Windhoek.
DAG 16: Frankfurt - Brussel
Aankomst ’s ochtends in Frankfurt en bustransfer naar Zaventem, waar u aankomt rond
13.30 uur.

PATRICK VAN DAMME is professor tropische landbouw en etnobotanie aan de UGent
en aan de Czech University of Life Sciences in
Praag. Vanuit die functie reist hij regelmatig
naar buitenlandse oorden, met een voorkeur
voor Afrika. Zijn onderzoek bracht hem o.a. ook
naar Namibië en hij leidde al natuurreizen naar
Madagascar, Senegal, Costa Rica, Ecuador,
en Spanje (Extremadura) en een cultuurreis
op de Mekong.
REISDATA

→→ za 1 februari 2020
←← zo 16 februari 2020
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 5.590
toeslag 1-persoonskamer: € 395
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Patrick Van
Damme
++ Voorreisvergadering
++ Lokale Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++ Handig reisgidsje Te gast in Namibië
++ Overnachtingen in comfortabele hotels/
lodges in volpension vanaf het middagmaal op dag 2 t.e.m. het middagmaal op
dag 15 in de hotels of lokale restaurants
(waaronder een paar picknicks)
++ Vluchten Frankfurt - Windhoek h/t met
Air Namibia, de luchthaventaksen en
CO2-compensatie
++ Transfers (o.a. Zaventem - Frankfurt h/t)
en vervoer ter plaatse in comfortabele
autocar/jeeps van de lodge/4x4-voertuigen (game drives and Sossusvlei)
++ Annulerings-, bagage-,
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

01/02 Frankfurt 20.10 u.
Windhoek 06.30 u. (op 02/02)
15/02 Windhoek 21.35 u.
Frankfurt 07.55 u. (op 16/02)

© SHUTTERSTOCK

R O N D R E I S 29

Met Marleen Reynders naar

EGYPTE

MARLEEN REYNDERS: ‘We reizen van Caïro
tot Aboe Simbel doorheen een fabelachtig
Nijllandschap, waaruit indrukwekkende piramides en tempels opdoemen, die spreken
van grootse daden en complexe rituelen. Op
het dek van ons cruiseschip genieten we van
weidse natuurzichten en mijmeren we over de
fenomenale culturele en artistieke rijkdom van
deze intrigerende faraonische beschaving.’

Middellandse Zee

DAG 3: Memphis - Saqqara - Caïro O-M-A
U gaat naar Memphis en Saqqara, waar de
belangrijkste begraafplaats met de bekende
trappenpiramide van Djoser, de piramidedomeinen van Oenas en Teti, en diverse mastaba’s
met reliëfvoorstellingen hun geheimen aan u
prijsgeven.
DAG 4: Gizeh - Caïro 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.

Alexandrië

Caïro

de madrasse Sultan Hassan, en proeft u van de
oosterse sfeer van de Khan Al Khalili Bazaar.
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Egypte

Karnak
Luxor
Esna
Efdu
Kom Ombo
Aswan
Kalabsha

DAG 5: Caïro - Luxor O-M-A
U brengt de voormiddag door in het museum
van Egyptische kunst. Daarna gaat u naar de
luchthaven van Caïro voor de namiddagvlucht
naar Luxor. Als de tijd het toelaat sluit u de dag
af met een bezoek aan de tempel van Luxor.
DAG 6: 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. Daarna bezoekt u het museum van
Luxor.

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

DAG 7: Luxor Westbank O-M-A
Vandaag staan enkele parels uit het oude Thebe
op het programma, waaronder de bekende Vallei der Koningen, de Vallei der Koninginnen en
Deir el Medina. In Deir el Medina woonden de
kunstenaars en arbeiders die verantwoordelijk
waren voor de graven in de Vallei der Koningen.
U neemt o.a. een kijkje in de Hathortempel en
in de graven van Sennedjem en Pachedou.

DAG 2: Caïro O-M-A
U bezoekt enkele pareltjes in de koptische wijk
van Caïro: het Koptisch Museum, Ben Ezra,
de Moallaq Kerk, de kerk van St.-Sergius en
Bacchus. Na het middagmaal verkent u de islamitische wijk met o.m. de citadel, de moskee,

DAG 8: Dendera - Edfu O-M-A
In Dendera bewondert u de tempel van godin
Hathor. Na het middagmaal vaart u via de Esnasluis naar Edfu. U geniet van een ontspannende
namiddag aan boord, met een lezing door uw
reisleider Marleen Reynders.

Nassermeer

50 km
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Aboe Simbel

DAG 9: Edfu - Kom Ombo - Aswan O-M-A
U bezoekt Edfu met de tempel van Horus, de
zonnevalk en beschermheer van de farao’s.
Daarna vaart het schip verder naar Kom Ombo,
waar u de dubbele tempel gewijd aan 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 10: Aboe Simbel - Aswan O-M-A
U gaat met een autocar vroeg op excursie 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 opgebouwd. Een ontspannen
feluccatocht brengt u naar het Nubisch Museum. Op de terugweg naar Aswan bezoekt
u de minder bekende Mandoelistempel van
Kalabsha.
DAG 11: Philae - Aswan O-M-A
U gaat naar het idyllische eiland Philae voor de
mooie Isistempel en kunt zich in Aswan vergapen aan de gigantische onvoltooide obelisk in
de bekende granietgroeven en de Hoge Dam.
DAG 12: Cruise op de Nijl O-M-A
U vertoeft een volledige dag aan boord terwijl
het schip u naar Edfu brengt.
DAG 13: Luxor Westbank O-M-A
U vaart verder naar Luxor, waar u een vervolg
breit aan het bezoek aan de westelijke oever met
o.a. bezoeken aan de tempel van Hatsjepsoet,
Medinet Haboe en de Vallei der Nobelen.
DAG 14: Luxor - Caïro - Brussel O
Vroege transfer naar de luchthaven van Luxor
voor de terugvlucht via Caïro naar Brussel.

MARLEEN REYNDERS is licentiaat in
de egyptologie en de musicologie en geeft
lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland. Ze was voorzitter van Egyptologica
Vlaanderen, een wetenschappelijke vereniging
die de Oud-Egyptische cultuur bij een ruim
publiek wil brengen. Van haar hand verschenen
bij Davidsfonds de boeken Onder het oog van
de Zonnegod, Kunstschatten uit Egypte en
Stroomopwaarts de Nijl. Voor Davidsfonds
Cultuurreizen heeft ze al heel wat reizen naar
Egypte geleid.
REISDATA

→→ zo 15 maart 2020
←← za 28 maart 2020
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 3.290
toeslag 1-persoonskamer: € 625
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken (incl. Aboe Simbel)

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Marleen Reynders

++ Voorreisvergadering
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs,
boord- en restaurantpersoneel

++ 7 nachten verblijf aan boord van het vijfsterrencruiseschip M/S A’Sara of 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
14 aan boord van het schip, in de hotels
of lokale restaurants
++ Vluchten Brussel - Caïro en Luxor Brussel via Caïro met EgyptAir, de
binnenlandse vluchten, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar
++ Visumregeling en -kosten
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

15/03 Brussel 14.35 u.
Caïro 19.55 u.
28/03 Luxor 07.30 u.
Caïro 08.40 u.
28/03 Caïro 09.50 u.
Brussel 13.35 u.

Cursus: De Exodus ontrafeld, door

Reynders in Strombeekzz Marleen
Bever; Boek: Onder het oog van de
zonnegod, door Marleen Reynders

© SHUTTERSTOCK
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Met Karel Peeters op

CRUISE OP DE MEKONG VAN
CAMBODJA NAAR VIETNAM
KAREL PEETERS: ‘De Mekong is de levensader van Zuidoost-Azië. Geen wonder dat de
Khmers in haar nabijheid een machtig rijk
uitbouwden, met kroonjuweel Angkor Wat. De
geschiedenis van de laatste 700 jaar schuift
aan ons voorbij vanuit een comfortabele kajuit: de Franse koloniale periode in bucolische
dorpjes, de 20ste eeuw in de beruchte Rode
Khmer gevangenis S21 in Phnom Penh, en
de 21ste eeuw in de bruisende stad Ho Chi
Minh. Een onvergetelijke natuur-cultuurreis!’

Mekon

g

Siem Riep
Tonlé Sapmeer

CAMBODJA

Kampong
Chhnang
Kampong
Tralach
Phnom Penh

Me

ko

ng

VIETNAM
Ho-ChiMinh-stad

Chau Doc
Sa Dec My Tho
Me
Vinh Long

kong

Golf van
Thailand
Zuid-Chinese
Zee

50 km

DAG 1: Brussel - Bangkok - Siem Reap
Vlucht via Bangkok naar Siem Reap.
DAG 2: Bangkok - Siem Reap M-A
Aankomst in Siem Reap. In de namiddag bezoekt u het Angkor National Museum. ’s Avonds
geniet u van een avondmaal en overnacht u
in een hotel.
DAG 3: Siem Reap O-M-A
U bezoekt Angkor Thom, de antieke hoofdstad
met o.a. de tempelberg van Bayon, het Koninklijk
Domein met de tempel van Phimeanakas, het
Olifantenterras en het terras van de Leprozenkoning. In de namiddag gaat u naar Banteay Srei,
‘de vrouwencitadel’. Daarna ontdekt u de tempel
van Ta Prohm, die werd gesticht door Koning
Jayavarman VII als klooster voor mahayanaboeddhisten. U overnacht opnieuw in het hotel.
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DAG 4: Angkor Wat O-M-A
Vandaag bezoekt u Angkor Wat, het heiligdom
opgedragen aan de god Vishnu. De gigantische tempelberg is een meesterwerk van de
Khmerarchitectuur en -kunst. Daarna scheept
u in op het cruiseschip en geniet u van een
avondmaal aan boord.
DAG 5: Tonlé Sapmeer - Kampong
Chhnang - Kampong Tralach O-M-A
Na een lezing aan boord gaat u naar Kampong
Chhnang, een van de grootste vishavens aan de
Tonlé Sap. De regio is vooral bekend om haar
archaïsche aardewerk. U bezoekt er een traditionele palmkwekerij en een pottenbakkerij.
DAG 6: Kampong Tralach - Koh Chen Phnom Penh O-M-A
U bezoekt de pagode Wat Kampong Tralach
Leu en gaat naar Koh Chen, een klein dorpje
van ambachtslui die gespecialiseerd zijn in het
bewerken van zilver en koper. In Phnom Penh
verkent u per tuktuk de Cambodjaanse hoofdstad. Phnom Penh heeft tijdens de rehabilitatie
van een gedeelte van het architecturale patrimonium veel van de charme uit de Franse koloniale periode weten te behouden. Terug aan
boord is er een traditionele Apsaradansshow.
DAG 7: Phnom Penh O-M-A
U bezoekt het Koninklijk Paleis met de Zilveren Pagode. Daarna gaat u naar het Nationaal
Museum, dat door de Fransen in Khmerstijl
werd gebouwd. In de namiddag bezoekt u de
school Tuol Svay Prey, beter bekend als de S
21-gevangenis van de Rode Khmer. Daarna heeft
u vrije tijd op de Russische markt.
DAG 8: Chau Doc - Sa Dec O-M-A
Na een lezing aan boord steekt u de grens over
naar Vietnam. In Chau Doc bezoekt u de pagode
Phat Thay Tay An en de tempel Ba Chua Xu.
DAG 9: Sa dec - Vinh Long - Cai Be O-M-A
Vroeg in de ochtend verkent u de prachtige
markt van Sa Dec en bezoekt u de oude verblijfplaats van Huyn Thuy Lê, de minnaar van de

Franse romanschrijfster Marguerite Duras. Sa
Dec staat bekend om zijn tuinbouw en werd in
de koloniale tijd ook ‘de tuin van Cochinchine’
genoemd. In de namiddag vaart u in de richting
van Vinh Long, gelegen tussen 2 armen van de
Mekong, naar de drijvende markt van Cai Be.

DAG 10: My Tho - Ho Chi Minh O-M-A
De eilanden van My Tho staan bekend om de
vele moestuinen, boomgaarden en de onmetelijke rijstvelden. Op het grootste eiland Thoi
Son bezoekt u een bijenkwekerij en geniet u
van een degustatie van thee met honing en
exotisch fruit. Daarna is er de afvaart naar Ho
Chi Minh-stad.
DAG 11: Ho Chi Minh O-M-A
U bezoekt de bruisende metropool Ho Chi Minhstad, het vroegere Saigon en het hart van een
economisch succesverhaal. U bezoekt o.a. het
postkantoor uit de Franse koloniale tijd en de
neogotische kathedraal. In de namiddag gaat
u naar het Nationaal Geschiedkundig Museum
en de Binh Tay markt. ’s Avonds geniet u van
een galadiner aan boord.
DAG 12: Ho Chi Minh - Bangkok O
U bezoekt de drukke wijk Cholon met de markt
en de Pagode Thiên Hâu, gewijd aan de godin
van de zee. Dan heeft u vrije tijd op de plaatselijke souvenirmarkt tot de terugvlucht via
Bangkok.
DAG 13: Bangkok - Brussel
Aankomst in Brussel.

WATERSTAND MEKONG

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

KAREL PEETERS studeerde rechten en
kerkelijk recht aan de KU Leuven en doceert er
Recht en toerisme. Al tijdens zijn studententijd
leidde hij groepsreizen. Zijn interesse ging
daarbij vooral uit naar geschiedenis, kunst
en cultuur.
REISDATA

→→ zo 5 april 2020
←← vr 17 april 2020
REISSOM PER PERS.

2-p. kajuit benedendek: € 4.775
2-p. kajuit bovendek: € 4.925
toeslag 1-persoonskajuit: op aanvraag
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde

bezoeken voor, tijdens en na de cruise

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Karel Peeters

++ Voorreisvergadering
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Franstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs
en boordpersoneel

++ Handig reisgidsje Te gast in Cambodja
++ Cruise in het gekozen kajuittype in

volpension (incl. welkomstcocktail en
gala-avond) op de RV Indochine II*****
(of gelijkwaardig)
++ Dranken aan boord tijdens de maaltijden
en niet-alcoholische dranken aan de bar
++ Overnachtingen met ontbijt in een kwaliteitsvol viersterrenhotel in Siem Reap
++ 3 middagmalen en 2 avondmalen in
lokale restaurants of het hotel
++ Vluchten Brussel - Siem Reap en Ho Chi
Minh - Brussel telkens via Bangkok met
Thai Airways, de luchthaventaksen en
CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer in comfortabele
autocar
++ Visumregeling en -kosten
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

05/04 Brussel 13.30 u.
Bangkok 05.35 u. (op 06/04)
06/04 Bangkok 07.45 u.
Siem Reap 08.50 u.
16/04 Ho Chi Minh 20.10 u.
Bangkok 21.35 u.
17/04 Bangkok 00.30 u.
Brussel 07.40 u.

© SHUTTERSTOCK
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Met John Everaert en Steven De Foer op

TRANS-ATLANTISCHE CRUISE
VAN HAMBURG NAAR NEW YORK
JOHN EVERAERT & STEVEN DE FOER: ‘New York
is een wonderbaarlijke bestemming na 7 uur
vliegen. Maar het is nog veel magischer als je
het Vrijheidsbeeld ziet opdoemen na 7 dagen
varen, aan boord van dit prachtige schip ...
De gelukzoekers die een eeuw geleden de
oversteek waagden, hadden nauwelijks een
idee waar ze terecht zouden komen. Wij zorgen ervoor dat u veel beter geïnformeerd in
New York arriveert.’
DAG 1: Brussel - Hamburg M-A
Na de rechtstreekse vlucht naar Hamburg geniet
u in het hotel van een middagmaal. Daarna
verkent u al wandelend de oude Hanzestad en
bezoekt u het interessante Speicherstadtmuseum, dat werd ondergebracht in 19de-eeuwse
pakhuizen.
DAG 2: Hamburg - Bremen - Bremerhaven
- Hamburg O-A
U rijdt naar Bremen, die andere Hanzestad,
voor een wandeling in het erg goed bewaarde
historisch centrum. Na het vrije middagmaal
gaat u naar Bremerhaven voor een bezoek aan
het nieuwe Deutsches Auswandererhaus rond
immigratie in Europa.
DAG 3: Hamburg O-A
Als het repetitieschema het toelaat, gaat u naar
de gloednieuwe Elbphilharmonie (o.v.). Zoniet
neemt u een kijkje in de prachtige kunstcollectie van de Kunsthalle, met veel werk van
Caspar David Friedrich. Daarna gaat u aan
boord van de RMS Queen Mary 2.

Trafalgar, aangemeerd ligt. U ontdekt er ook het
geconserveerde wrak van The Mary Rose. Daarna
vangt u de trans-Atlantische overtocht aan.

DAG 6 TOT EN MET 11: Op zee O-M-A
Tijdens de volle 6 dagen op het luxueuze cruiseschip Queen Mary 2 bedient het boordpersoneel
u op uw wenken en geniet u van 12 (!) lezingen
door de 2 reisleiders aan boord.

LEZINGEN A AN BOORD

Reisleiders John Everaert en Steven De Foer geven
elke dag een lezing over verschillende interessante
onderwerpen die te maken hebben met Amerika en de
emigratie. Die zijn zeer complementair, geschiedenis
en de actualiteit wisselen elkaar af:
• Antwerpen als internationale emigratiehaven:
opvang landverhuizers op doortocht
• Landverhuizers onderweg: leven aan boord
• De grote transatlantiekers: van emigrantentransport naar toeristencruises
• Euforie en ontnuchtering: het iconische Vrijheidsbeeld en het trieercentrum Ellis Island
• Vlaamse gelukzoekers in het ‘beloofde land’
Amerika
• New York: van Hollandse handelspost tot toegangspoort voor inwijkelingen
• Trump: 4 more years? – een dieper inzicht in dit
spannende verkiezingsjaar
• Amerika’s gebroken droom – waar is het land van
belofte in de fout gegaan?
• Verblind door de sterren: Amerikanen en hun
vedettencultuur
• Jawel, er bestaan nog indianen. De frustratie van
een vergeten volk
• It’s all about the money: Amerikanen en geld
• Het Amerikaanse schisma. Hoe een Texaan en een
New Yorker kunnen verschillen

DAG 4: Op zee O-M-A
Vandaag brengt u de dag door op zee en heeft
u tijd om uw cruiseschip te verkennen. Uw
reisleiders John Everaert en Steven De Foer
geven een eerste inleidende lezing.
DAG 5: Southampton - Portsmouth Southampton O-A
U rijdt naar Portsmouth en bezoekt de Historic
Dockyard, waar de HMS Victory, het vlaggenschip van admiraal Nelson tijdens de slag bij
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ACTIVITEITEN & FACILITEITEN

Aan boord van het cruiseschip kunt u veel - meestal
gratis - activiteiten meemaken, zoals diverse shows
en concerten in het theater of de bars, een galabal,
danslessen in groep, evenementen in de grote balzaal,
films en planetariumshows, afternoon tea … en gebruikmaken van de bibliotheek, spa en fitnessruimte.
Sommige van deze activiteiten, net zoals de maaltijden in de specialiteitenrestaurants, zijn niet inbegrepen in de reissom en moet u ter plaatse betalen.

DAG 12: New York O-A
Als u vroeg uit de veren bent, ziet u de Queen
Mary 2 de haven van New York binnenvaren
langs het iconische Vrijheidsbeeld. U gaat van
boord en rijdt naar het hotel. In de namiddag
neemt Steven De Foer u mee op een historische
stadswandeling langs Fifth Avenue en de bruisende wijken Greenwich Village en Chelsea.
DAG 13: New York O-A
In de voormiddag neemt u de ferry naar Lady
Liberty en Ellis Island. Dat was lange tijd een
grenspost en vaak het gebouw waar de vele
migranten voor het eerst voet aan wal zetten.
U wandelt door Downtown van Castle Garden
tot aan het indrukwekkende 9/11 Memorial.
Daarna heeft u een vrije middag tot het laatste
gemeenschappelijke avondmaal in een lokaal
restaurant.
DAG 14: New York - Brussel O
In New York bezoekt u in de Lower East Side
het Tenement Museum over het leven en werken van migranten bij hun aankomst in New
York. In de vroege namiddag gaat u naar de
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.
DAG 15: Brussel
Aankomst in Brussel.

Cursus: Als een Trump in een porseleinwinkel?

van een ongewoon presidentschap, door
zz Analyse
Bart Kerremans in Oudenburg; Boek: Red Star Line:
© RED STAR LINE MUSEUM

cruises (1894-1934)

JOHN EVERAERT is em. hoogleraar aan de UGent, waar hij
koloniale en maritieme geschiedenis doceerde. Hij publiceerde
over de aanwezigheid en activiteit van Vlamingen en andere
Westerlingen in Noord-Amerika en geeft les voor Davidsfonds Academie. Voor Davidsfonds Cultuurreizen leidde hij al verschillende
overzeese reizen en cruises, waaronder een paar koloniale cruises.

STEVEN DE FOER is sinds 1991 redacteur bij De Standaard. Hij
was onder meer correspondent in Nederland en schreef daarover
Onder Hollanders (2001), en vele jaren filmrecensent wat resulteerde in Hollywood Boulevard (2016). Hij coverde de terroristische
aanslagen van 9/11, reisde door meer dan 30 Amerikaanse staten,
en interviewde Al Gore, Leonardo DiCaprio, de achterkleinzoon van
Sitting Bull en de nationale directeur van de Ku Klux Klan.
REISDATA

→→ za 2 mei 2020
←← za 16 mei 2020
REISSOM PER PERS.

2-p. buitenkajuit cat. EF: € 5.275
2-p. buitenkajuit met ingesloten balkon cat. BV: € 5.685
2-p. buitenkajuit met open balkon cat. BF: € 6.080
toeslag 2-p. kajuit voor singlegebruik: op aanvraag
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 30 deelnemers
Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurreizen
en Red Star Line Museum

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken voor en
na de cruise

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting
door John Everaert en Steven De Foer

++ Voorreisvergadering met rondleiding in Red Star Line Museum
++ Amerikanen, het nieuwe boek van Steven De Foer, dat begin
2020 verschijnt (1 exemplaar per kajuit)

++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale Nederlands-, Duits- of Engelstalige gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, bagagediensten en
boordpersoneel

++ Verblijf op basis van volpension in het gekozen kajuittype aan
boord van het luxueuze cruiseschip RMS Queen Mary 2*****

++ Overnachtingen met ontbijt in het Steigenberger Hotel

Hamburg (incl. 1 middagmaal) en het Doubletree by Hilton
Metropolitan in New York (of gelijkwaardig)
++ 2 avondmalen in lokale restaurants in Hamburg en New York
++ Vluchten Brussel - Hamburg en New York - Brussel met Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers in comfortabele autocar in Hamburg en Bremen,
van het schip naar het hotel in New York en van het hotel
naar de luchthaven van New York. Daarbuiten gebeuren de
verplaatsingen in Hamburg en New York te voet en met het
openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom)
++ Aanlegtaksen en havengelden
++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

02/05 Brussel 9.15 u.
Hamburg 10.30 u.
15/05 New York JFK 18.15 u.
Brussel 07.45 u. (op 16/05)

© SHUTTERSTOCK
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Met Roger Delbaere naar

JAPAN

ROGER DELBAERE: ‘We maken samen een uitgebreide rondreis door Japan. We verkennen
de grote steden Tokyo, Osaka en Kyoto, met
telkens zowel culturele hoogtepunten als natuurpareltjes. Ook een bezoek aan Hiroshima
staat op het programma, dat ongetwijfeld zal
beklijven. Een allesomvattende cultuurreis!’

Japanse Zee

ZUIDKOREA

JAPAN
Okayama

Tokyo

Himeji

Kyoto
Hiroshima
Nara
Kurashiki Osaka
Miyajima Omishima

Hakone

Stille Oceaan

200 km

DAG 1: Brussel - Helsinki - Tokyo
Vlucht naar Tokyo via Helsinki.
DAG 2: Tokyo A
U trekt dadelijk op verkenningstocht in modern
Tokyo. U komt daarbij zeker langs de Omotesando, de Champs Elysées van Tokyo. U bezoekt
ook het Schrijn van Meiji Jingu en de iristuin.
Met wat geluk bent u nog net op tijd om de
bloesems in volle pracht te zien!

shintoïsme en boeddhisme al eeuwenlang een
centrum van bergverering is.

DAG 5: Tokyo - Hakone O-M-A
U ruilt de grootstad voor een uitstap naar Hakone en een bezoek aan het openluchtmuseum.
Met een kabelbaan gaat u - als het weer het
toelaat - enkele honderden meters hoog over
de Owakudanivallei door de zwaveldampen die
oprijzen uit de vulkanische bodem. U maakt
een boottochtje op het Ashi meer en brengt een
bezoek aan de laatste ‘controlepost uit de tijd
van de Shoguns’ naast het meer.
DAG 6: Hakone - Hiroshima O-M-A
Met de hogesnelheidstrein gaat u naar Hiroshima. ’s Namiddags bezoekt u het Vredespark,
het museum van de atoombom en de tuin
Shukkei-en met enkele bomen en planten die
het bombardement hebben overleefd.
DAG 7: Miyajima - Hiroshima O-M-A
U maakt vanuit Hiroshima een daguitstap naar
het eiland Miyajima, waar u van een van Japans mooiste kustlandschappen geniet en een
wandeling maakt door het Shintoheiligdom dat
boven het water werd gebouwd.

DAG 3: Tokyo O-M-A
U gaat naar Tokyo Higashi Gyoen, de oostelijke
tuin van het Keizerlijk Paleis. Daarna bezoekt
u het Nationaal Museum en het Ueno Park.
U wandelt door Yanaka, een van de weinige
districten in Tokyo waar het dorpse ‘shitamachi’
gevoel nog altijd heerst. U bezoekt de oude
tempel van Senso-ji, ook bekend als Asakusa
kannon.

DAG 8: Hiroshima - Omishima - Okayama O-M-A
U gaat naar het eiland Omishima, dat ook bekend is als de Binnenzee (het Nationale Park
Seto-Naikai). In de Binnenzee liggen ongeveer
3.000 eilanden. Daar bezoekt u o.a. het Tatara
uitzichtspunt en het heiligdom Oyamazumi,
vroeger frequent bezocht door machtige daimyo, die baden om bescherming tegen de voortdurende aanvallen van piraten. Als dank lieten
zij in het heiligdom hun wapens achter, zodat
circa 80% van alle historische Japanse wapens
zich in dit heiligdom bevindt.

DAG 4: Tokyo O-M-A
U bezoekt de Unesco-werelderfgoedsite van
Nikko, met de Shinkyobrug, de Rinno-ji tempel en het Futarasan heiligdom. Over het Toshogu heiligdom ‘horen, zien en zwijgen’ we …
Nikko staat bekend om zijn prachtige decor
van bergen, vulkanen, groene wouden, meren,
warmwaterbronnen … waardoor het voor het

DAG 9: Okayama - Kurashiki - Okayama O-M-A
U bezoekt de historische wijk Bikan in Kurashiki,
een wondermooi stadje met oude wit geschilderde houten pakhuizen met zwarte pannendaken, die u zo terugvoeren naar het Edotijdperk.’s
Namiddags bezoekt u de Korakuentuin, een van
de bekendste van Japan. Vanaf de Korakuen
heeft u een prachtig uitzicht op het 16de-eeuwse
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Okayama Kasteel, dat u ook bezoekt.

DAG 10: Okayama - Himeji - Osaka/Kyoto
O-M-A
U bezichtigt het goed bewaarde Himejikasteel
met vuurbestendige, witgepleisterde muren en
de nabijgelegen tuin Koko-en. Daarna reist u
verder naar Kyoto.
DAG 11: Kyoto O-M-A
Kyoto was meer dan 1.000 jaar de hoofdstad
van Japan. U bewondert de Kiyomizu-dera, de
tempel van het zuivere water met panoramisch
terras. Daarna volgt een traditionele theeceremonie. ’s Namiddags bezoekt u Gion, een
van de oudste buurten aan de rivier met zijn
typische houten huisjes.
DAG 12: Kyoto O-M-A
U bezoekt de zentempel van Ryoan-ji met de
wereldberoemde rotstuin, het Gouden Paviljoen
Kinkaku-ji en het boeddhistische Daitoku-jicomplex met zijn kare-sansui, ofwel droge
landschapstuinen. ’s Namiddags bezoekt u
het Nijo-jo, het kasteel van de Tokugawashoguns. Dat in 1603 gebouwde Shogun-paleis staat
bekend om zijn typische houten architectuur.
DAG 13: Kyoto - Nara - Osaka O-M-A
’s Ochtends bezoekt u het schrijn van Fushimi
Inari met de duizenden rode poorten. Daarna
gaat u verder naar Nara, een schatkamer van de
Japanse cultuur. U maakt er kennis met de Tointuin aan het Heijopaleis, de residentie van de
eerste Japanse keizers. Dan gaat u naar Kasuga
Taisha, een shintoïstisch heiligdom omgeven
door 3.000 stenen en bronzen lantaarns, en de
Todai-ji-tempel, ’s werelds grootste houten gebouw met een 15 m hoog bronzen Boeddhabeeld.
DAG 14: Osaka O-M-A
U verkent uitgebreid Osaka met o.m. een bezoek
aan het Osaka Castle, de kleine Hozen-ji tempel
met een met mos begroeid standbeeld en de
Kuromon markt. U overschouwt de stad vanop het
Kuchu Teien Observatory en heeft wat vrije tijd.
DAG 15: Osaka - Helsinki - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel via Helsinki.

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

→→ zo 5 april 2020
←← zo 19 april 2020
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 5.955
toeslag 1-persoonskamer (behalve 1 nacht
in een ryokan hotel, daar gedeelde kamer):
€ 805
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers
Deze reis is een coproductie van Davidsfonds
Cultuurreizen en VVL Vereniging Vlaamse
Leerkrachten

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de vermelde
bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Roger Delbaere

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

teitsvolle viersterrenhotels en 1 nacht in
een ryokan hotel
++ Alle maaltijden van het avondmaal op
dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 15 in lokale restaurants of de hotels (waarvan
1 lunchbox)
++ Vluchten Brussel - Tokyo en Osaka - Brussel telkens via Helsinki met Finnair, de
luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Hogesnelheidstrein Hakone - Hiroshima
via Nagoya
++ Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGE VENS (O.V.)

05/04 Brussel 11.40 u.
Helsinki 15.15 u.
05/04 Helsinki 17.45 u.
Tokyo 09.05 u. (op 06/04)
19/04 Osaka 10.45 u.
Helsinki 14.40 u.
19/04 Helsinki 16.40 u.
Brussel 18.20 u.
Boek: Japan, door Cees Nooteboom;

Cool Japan, in MAS | Museum
zz Expo:
aan de Stroom van 17/10/2019 t.e.m.
19/04/2020

© SHUTTERSTOCK
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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 pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan
de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, 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 verblijfsperioden, 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 categorie 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 overeengekomen totaalprijs;
f ) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid
van een groep;
g ) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend 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 toepasselijk, 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 bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
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 nuttige 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 doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de
reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een
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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 inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de
volgende informatie:
1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede
uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting 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 minderjarige 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 overeenkomst 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 pakketreisovereenkomst 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 pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen 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 opzeggingsvergoeding.
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 organisator het recht de administratieve kosten af te trekken
van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling.
Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator 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 gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die
van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper 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 pakketreisovereenkomst

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 voortvloeien 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 overeenkomst 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 pakketreisovereenkomst, 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 binnen 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 overeenkomst 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 omstandigheden 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 ontvangen, 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 omstandigheden 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 opzegvergoeding 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 kennis 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 pakketreisovereenkomst 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.

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 pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen 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 buitengewone 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 specifieke 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 aansprakelijkheid 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 verband 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 organisator 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 organisator 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 organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator
aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering 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, indien 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 diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie
op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
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 pakketreisovereenkomst 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 formuleren, 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

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 rechtbanken beslecht worden.
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig 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 Reisvoorwaarden 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) geboekt, zijn partijen gebonden door hetzij een pakketreisovereenkomst, hetzij een overeenkomst voor een gekoppeld reisarrangement, hetzij een reisdienstovereenkomst.

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling
een minnelijke regeling nastreven.

Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk
dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van
toepassing is op de gemaakte boeking.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op
te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Artikel 2: Promotie

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen.
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, 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 arbitrageprocedure 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 geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na

Onze brochures, websites, folders, enz. zijn te goeder
trouw opgemaakt op basis van de gegevens die beschikbaar 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 identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Naargelang van de
bestemming kan dit een identiteitskaart of een reispaspoort, 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, desgevallend 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 voortvloeiende 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 inbegrepen, 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 respectievelijk 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 berekend 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 gevoegd 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 bevestigt de reiziger dat hij wenst dat Omnia N.V. zo snel
mogelijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken 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 orderbevestiging.
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 betalingsmodaliteiten zijn mogelijk indien de organisator onmiddellijk betaling vraagt op moment van totstandkoming
van het contract.
Bij verkoop van andere diensten, zoals o.a. reisdienstovereenkomsten of zakenreizen wordt de betalingstermijn
bepaald tussen beide partijen en wordt deze op de factuur 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 openstaande 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 aangerekende 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 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.
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
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.
Indien een over te dragen dienst niet meer kan geleverd
worden ondanks alle inspanningen die geleverd werden, 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 annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld
3. Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annuleringsvoorwaarden hierboven vermeld
4. 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.

Artikel 9: Wijzigingen door de reisorganisator
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).
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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 compensatie, 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 pakketreizen, 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 activiteiten 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 verantwoordelijkheid 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 uurrooster is van toepassing.
11.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u
te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen 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 luchtvaartmaatschappijen
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.

enz.). Indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft
om een reis uit te voeren moet de reiziger die verplicht
meedelen.

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.

Omnia N.V. verbindt zich ertoe om enkel die persoonsgegevens 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 organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens
van haar klanten te beschermen. Het privacybeleid van
Omnia N.V. kunt u nalezen op www.omniatravel.be.

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.
11.5 Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens
een vliegtuigreis
Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vliegtuigreis 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 geregeld door de toepasselijke conventies en Europese
richtlijnen.

Artikel 12: Klachtenregeling en niet-conformiteit
De reiziger is verplicht om elke vastgestelde niet-conformiteit 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 uitvoering 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 evalueren met een bevoegde arts.
De reiziger heeft de verplichting mbt mee te delen informatie op ogenblik van reservatie (gezondheid, eetgewoontes,

Artikel 15: Facultatieve of verplichte verzekering

De informatie over de facultatieve of verplichte verzekering kan verschillen van reis tot reis. Daarom wordt
deze informatie aan de reiziger meegedeeld met de
precontractuele informatie.

Artikel 16: GDPR

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 uitvoering 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 bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig
bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Artikel 18: Verzekering tegen financieel onvermogen

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.

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

5.

Persoonsgegevens

4.1

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens 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 persoonsgegevens te verwerken.
4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden
waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop
een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

DAVIDSFONDS
PRIVACY VERKLARING

5.1

Op 25 mei 2018 ging AVG (‘Algemene verordening gegevensbescherming’, een Europese verordening ter bescherming van
de privacy) in voege.

De persoonsgegevens die Davidsfonds kan gebruiken
zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer
en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.
5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist
en volledig zijn.

1.

6.

versie augustus 2017

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

3.

3.1

Algemeen

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

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of
afzonderlijk “Privacywetgeving”).

Doel

Davidsfonds kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring,
met het oog op het aanbieden en organiseren van haar
diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op taal, geschiedenis en kunst en omvatten onder
andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren
van evenementen, cursussen en cultuurreizen, (ii) het
aanbieden van onder andere boeken, magazines en
cd’s, (iii) het uitvoeren van directe marketing zoals
updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal
en andere informatie die voor jou interessant of nut-

6.1

7.1
I.
II.

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;
om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan
V.
een derde;
VI. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, 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 bescherming 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 verwerker van persoonsgegevens op servers in België of
Nederland. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen
en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico
is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het
onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door
derden nooit op Davidsfonds kan worden verhaald.

9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Gebruiken, verzamelen, verwerken,
opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

Het meedelen van persoonsgegevens aan Davidsfonds
en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:
I.
Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze
privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt;
en/of
II. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve
toestemming verleent aan Davidsfonds om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken,
verzamelen en verwerken in overeenstemming met
deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.
6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan Davidsfonds 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 contractspartijen van Davidsfonds voor de uitvoering van de
voorgaande punten.
6.3 Davidsfonds garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan
derden, met uitzondering aan onderaannemers of
contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die 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.

III.

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 technische en organisatorische maatregelen te nemen om de
persoonsgegevens AVG conform te beschermen. Voor
het optimaal verlenen van de reisdiensten worden de
nodige persoonsgegevens gecapteerd en uitgewisseld via
onze partner Omnia Travel die instaat voor de praktische
organisatie van de reis, en die bovendien juridisch en
financieel verantwoordelijk is. Omnia Travel is een AVG
conforme organisatie en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze reizigers.

Wilt u in de toekomst de reisbrochures en e-nieuwsbrieven blijven ontvangen, accepteer dan nu de Davidsfonds privacyverklaring of bij uw inschrijving. U
vindt de integrale privacyverklaring hierboven en op
www.davidsfonds.be/privacy. Alvast dank.

Jouw rechten

De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten
met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt
het recht:
op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er
fouten in zouden staan;
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PRAKTISCHE INFORMATIE
01
REIS BOEKEN

Een Davidsfonds Cultuurreis reserveren is gemakkelijk (zie pag. 45).
Na de reservering ontvangt u een
bestelbon in 2 exemplaren, waarvan u er binnen de week 1 ondertekend terugstuurt naar Omnia
Travel. U betaalt onmiddellijk na
ontvangst van de bestelbon het
voorschot dat op de bestelbon vermeld staat. 6 weken voor vertrek
betaalt u het resterende bedrag.

02
NEDERLANDSTALIGE
REISLEIDING

Alle Davidsfonds Cultuurreizen
worden geleid door Nederlandstalige reisleiders. In het buitenland
wordt soms een beroep gedaan op
kwaliteitsvolle anderstalige lokale
gidsen. In dat geval vat uw reisleider
de uitleg in het Nederlands samen,
zodat u niets mist.

03
MAALTIJDEN

In het reisschema vindt u bij elke
dagbeschrijving terug welke maaltijden inbegrepen zijn:

O = ontbijt
M = middagmaal
A = avondmaal

04
HOTEL- EN VLUCHTKEUZE,
EXCURSIES EN BEZOEKEN

Omdat sommige reizen erg lang
op voorhand worden gepubliceerd
(soms zelfs een jaar vooraf), kan het
gebeuren dat de vluchten, hotels of
excursies aangepast moeten worden - uiteraard met behoud van het
reiscomfort. Ook de volgorde van de
bezoeken kan wijzigen.

05
TOEGANKELIJKHEID

Iedereen is welkom bij Davidsfonds
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Cultuurreizen, maar door het intense reisschema van elke reis is een
goede fysieke conditie belangrijk.
Denk aan stadswandelingen, rondleidingen in musea, bezoeken aan
monumenten … Bij sommige reizen
is er bovendien geen autocar op bepaalde 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 toegankelijk te maken, maar dat is niet altijd
mogelijk door een gebrek aan faciliteiten ter plekke. Vraag Omnia Travel
daarom altijd vooraf om meer informatie als u in een rolstoel wilt reizen.

06
REISDOCUMENTEN

Een pakketje met praktische informatie over uw reis krijgt u ongeveer 10
dagen voor het vertrek toegestuurd.
Van een eventueel reisgidsje of reisboek krijgt u 1 exemplaar per kamer.

07
AUDIOFOON

Een audiofoon is voor alle reizen uit
deze brochure inbegrepen, tenzij
het gebruik om logistieke of juridische redenen onmogelijk blijkt
of het reisconcept de meerwaarde
beperkt.

08
IDENTITEITSKAART,
PASPOORT, VISUM

Voor de meeste reisbestemmingen
volstaat uw Belgische identiteitskaart, nog geldig gedurende minimum 3 maanden na de voorziene
terugkeerdatum. Als u geen Belgische nationaliteit heeft, moet u
ons daar bij reservatie van op de
hoogte brengen. Misschien zijn er
dan andere vereisten voor u van
toepassing. Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u
daarover meer informatie. Voor sommige landen is er naast een inter-

nationaal paspoort ook een visum
nodig. Omnia Travel verzorgt de regelingen rond het bekomen 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 Omnia Travel.
De te betalen aanvraag voor een
reistoestemming voor de Verenigde
Staten (ESTA-procedure), Canada
(eTA-procedure) en Australië (ETAprocedure) is altijd ten laste van
de individuele deelnemer. De kosten daarvan bedragen momenteel
resp. 14 USD, 7 CAD en 20 AUD per
persoon. Als u sinds 2011 naar Iran,
Libië, Syrië, Irak, Soedan, Somalië
of Jemen reisde, zal u voor de VS
een visum moeten aanvragen (die
kost bedraagt momenteel $ 160 en
is niet inbegrepen in de reissom).

09
DE REISVERZEKERING

Voor elke Davidsfonds Cultuurreis
uit deze brochure is een ruime
reisverzekering inbegrepen die eigenlijk 3 verzekeringen omvat: een
annuleringsverzekering, een reisbijstandsverzekering en een bagageverzekering. De gedetailleerde
polisvoorwaarden kunt u raadplegen
op www.cultuurreizen.be of in elk
Omnia Travel reiskantoor.

10
OPSTAPPLAATSEN
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen verzekert
u dat het vertrek en ook de terugkeer van een autocarreis in optimale omstandigheden verlopen. We
vermijden structurele files, een te
vroeg vertrekuur, en de chauffeurs
respecteren de rij- en rusttijden. Voor
de busreizen is er daarom meestal
1 vertrekplaats en 1 terugkeerplaats
die voor iedereen, rekening houdend
met het vertrekuur, centraal gelegen

en vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer (trein). Dat is, behalve
uitdrukkelijk anders vermeld, de
luchthaven van Zaventem.

11
VOORREISV ERGADERING

Een degelijke reisvoorbereiding is
belangrijk en kan best aangenaam
zijn. Daarom nodigt de reisleider alle
deelnemers uit op een voorreisvergadering met aansluitend middagmaal. U maakt er kennis met uw
medereizigers en reisleider, die het
programma en de praktische afspraken overloopt en graag eventuele
vragen beantwoordt. Zo'n voorreisvergadering vindt vooral plaats bij de
verre bestemmingen en de cruises
en staat in dat geval vermeld bij de
'Inbegrepen' informatie van een reis.

12
CRUISES

Door een te lage of te hoge waterstand, ongunstige weersomstandigheden 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 mogelijkheden. Uiteraard stellen wij alles
in het werk om het oorspronkelijke
programma zo comfortabel mogelijk
uit te voeren.

13
SAMEN MET

Voor zijn Cultuurreizen werkt Davidsfonds samen met Omnia Travel. Omnia Travel staat in voor de concrete
organisatie: vervoer, verblijf, maaltijden, tickets, praktische afspraken,
de verkoop, enz. en is ook juridisch
en financieel verantwoordelijk.

WIST
U DAT?
U GEMAKKELIJK LUCHTHAVENVERVOER KUNT BOEKEN?

U EEN KAMER KUNT DELEN
ALS U ALLEEN REIST?

Als u alleen reist, betaalt u een toeslag voor een 1-persoonskamer. Wilt u dat vermijden en vindt u er geen
graten in om een kamer te delen met een andere alleenreizende? Laat ons dat dan weten! Wij brengen
u – indien mogelijk – in contact met een andere alleenreizende van hetzelfde geslacht. De beslissing
om al dan niet een kamer te delen ligt dan bij u beiden. 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.

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 VOOR UW VERTREK IN ZAVENTEM
KUNT OVERNACHTEN?

ILLUSTRATIES © MASCHA TACE, SHUTTERSTOCK

DAVIDSFONDS
SUGGESTIES DOET?

Bij sommige cultuurreizen suggereert Davidsfonds
ook een boek, evenement of cursus. Die suggesties
herkent u aan de hand van dit symbool: . Voor
alle gedetailleerde info: www.davidsfonds.be of bel
016 31 06 00.

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 Brussels Airport, inclusief parking onder het hotel. U krijgt
alle informatie bij de bevestiging van uw reservatie.
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GRAAG KORTING OP
UW CULTUURREIS?

VRAAG DE DAVIDSFONDS
CULTUURKAART AAN!
Davidsfonds Cultuurreizen maakt deel uit van het grote Davidsfonds 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
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voor uw geld! Heeft u liever geen boeken, dan kan u ook gewoon
€ 40 betalen. En wat belangrijk is: alle leden van uw gezin
genieten mee van de Davidsfonds cultuurvoordelen! De €
40 die u aan Davidsfonds geeft - en waarmee u de culturele werking ervan ondersteunt - krijgt u dus dubbel en dik terug, zeker
als u een cultuurreis boekt! Meer info krijgt u via 016 31 06 00
of cultuurreizen@davidsfonds.be

ONTDEK DE DAVIDSFONDS
CULTUURVOORDELEN
Naast de korting op de cultuurreizen, geniet u met de Davidsfonds Cultuurkaart ook nog van de volgende extra voordelen:
++ U krijgt meteen iets in ruil voor uw bijdrage: voor de € 40
die u investeert, krijgt u boeken en/of cd’s die u zelf kiest
uit een groot aanbod.
++ Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt uw hele gezin ook
korting op alle evenementen en cursussen van Davidsfonds 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 Cultuurmagazine 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 cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel, onder meer Opera Ballet
Vlaanderen, ARSENAAL/LAZARUS, Symfonieorkest Vlaanderen, MAS, Concertgebouw Brugge...

INFO &
RESERVATIE
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

PER TELEFOON

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?

016 24 38 38

CULTUURREIZEN@OMNIATRAVEL.BE

VIA E-MAIL

IN EEN REISKANTOOR

Dit is het nummer van Omnia Travel waar
u terechtkunt voor informatie over alle
Davidsfonds Cultuurreizen. U kunt ook
meteen telefonisch uw reis boeken. Omnia Travel is bereikbaar van maandag tot
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ook vlot per e-mail een Davidsfonds Cultuurreis boeken of informatie
vragen. Vermeld wel altijd uw contactgegevens en de reis in kwestie waarover
u mailt (bestemming, reisleider en vertrekdatum).

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

VAN OMNIA TRAVEL

VOLG ONS

WWW.CULTUURREIZEN.BE

OP FACEBOOK, TWITTER OF INSTAGRAM

Op deze website vindt u up-to-date informatie over
Davidsfonds Cultuurreizen. Via de zoekfunctie kunt
u een reis of reisleider zoeken. Op de pagina van een
reis kunt u die online boeken.

Blijf op de hoogte van Davidsfonds Cultuurreizen via de
Facebookpagina (www.fb.com/davidsfondscultuurnet
werk) of volg Davidsfonds op Twitter (@davidsfonds)
of Instagram (@davidsfonds.cultuurnetwerk).
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ALLE BESTEMMINGEN
VOOR DEZE REIZEN KUNT U NOG INSCHRIJVEN
Bestemming
Reisleider
Vertrek
Istrië................................. Johan de Boose...................................03/06/2019
Riga.................................. Johan Uytterschaut...............................06/06/2019
Dijon................................ Waldo Geuns.......................................07/06/2019
Hongarije.......................... Roger Delbaere....................................08/06/2019
Parijs................................ Marleen Reynders & Tom Boiy................15/06/2019
Amsterdam........................ Yves Senden.......................................16/06/2019
Thüringen & Leipzig............ Yves Senden.......................................18/06/2019
Kiev & Lviv......................... Alona Lyubayeva..................................18/06/2019
Nord-Pas-de-Calais............. Philippe Despriet ................................22/06/2019
Düsseldorf......................... Martine Torfs & Stefan Annerel...............07/07/2019
Elbecruise......................... Rik Tyrions..........................................24/07/2019
Crete Senesi...................... Yves Senden.......................................28/07/2019
Berlijn & Potsdam............... Ronald Sledsens..................................04/08/2019
De Baltische landen............ Bea Honoré.........................................07/08/2019
Sint-Petersburg &
het Noorden van Rusland .... Emmanuel Waegemans.........................07/08/2019
Moskou & de Gouden Ring.... Wim Coudenys.....................................10/08/2019
Cruise langs de
Britse eilanden .................. Flip Feyten .........................................10/08/2019
Graz, Ljubljana & Trieste...... Eric Vercruysse....................................19/08/2019
Servië............................... Jelena Novakovic & Olga Novitskaja.........26/08/2019
Donaucruise...................... Jacques Van Remortel...........................28/08/2019
Macedonië &
Noord-Griekenland ............. Wim Vanhoorne...................................29/08/2019
Griekenland....................... Yves Senden.......................................01/09/2019
Noord-Duitse Hanzesteden... Rik Tyrions..........................................04/09/2019
Paros................................ Gerard Bodifée....................................04/09/2019
Nederland: Operatie
Market Garden................... Peter Schrijvers....................................06/09/2019
Calabrië............................ Carlos Steel & Anne Desplenter..............06/09/2019
Zuid-Engelse kathedralen.... Peter Schmidt......................................10/09/2019
Genua & de Cinque Terre..... John Everaert.......................................11/09/2019
Peru ................................ Annelies Valgaeren...............................11/09/2019
Stonehenge en omgeving..... Michèle Melotte...................................12/09/2019
Kopenhagen...................... Marc Van Craen....................................13/09/2019
Bonn & het
Beethovenfestival............... Piet J. Swerts.......................................13/09/2019
Sardinië............................ Christian Laes.....................................14/09/2019
Libanon............................ Jorn De Cock........................................16/09/2019
Moskou & Sint-Petersburg.... Wim Coudenys.....................................20/09/2019
Toscane............................. Sigiswald & Marie Kuijken.....................22/09/2019
Lissabon & de Alentejo........ Patricia Baetslé...................................24/09/2019
Loirecruise......................... Mia Doornaert, Piet J. Swerts,
Gido Van Imschoot & Ronny Debaere.......27/09/2019
Istanboel........................... Wim Vanhoorne...................................28/09/2019
Armenië............................ Katelijne Hermans................................29/09/2019
Cádiz & Jerez de la Frontera... Guido Declercq....................................01/10/2019
Japan................................ Marc Verachtert...................................01/10/2019
Londen............................. Stefan Annerel.....................................03/10/2019

Bestemming
Reisleider
Vertrek
Marseille........................... Joke Quintens & Dirk Chauvaux..............03/10/2019
Berlijn............................... Hans Martens......................................03/10/2019
Iran.................................. Paul De Vos.........................................03/10/2019
Dortmund, Dalheim &
Wewelsburg ...................... Peter Verlinden....................................05/10/2019
Apulië............................... Gil Michaux.........................................07/10/2019
New York........................... Ronald Sledsens..................................08/10/2019
Ethiopië............................ Seppe Deckers....................................09/10/2019
Jordanië............................ Jorn De Cock........................................11/10/2019
De Westhoek: Russen
in WOI............................... Aäron Blomme & Wim Coudenys.............12/10/2019
Rome................................ Hedwig Zeedijk....................................15/10/2019
Andalusië.......................... André De Winter...................................15/10/2019
Porto & omgeving............... Marc Dubois .......................................16/10/2019
Venetië............................. Mieke Mels.........................................17/10/2019
De KMS en het
NAVO-hoofdkwartier............ Hubert De Vos.....................................18/10/2019
Zuid-Afrika......................... Karl Symons........................................22/10/2019
India................................. Prakash Goossens................................24/10/2019
Noord- & Zuid-Cyprus.......... Klaas Vansteenhuyse............................26/10/2019
München........................... Werner Hamelinck................................30/10/2019
Piemonte........................... Gido Van Imschoot & Ronny Debaere.......05/11/2019
Bastenaken....................... Luc De Vos .........................................09/11/2019
Ecuador............................. Annelies Valgaeren...............................20/11/2019
Jeruzalem & Tel Aviv............ Katelijne Hermans................................24/11/2019
Egypte.............................. Anne Desplenter..................................28/11/2019
Roubaix, Rijsel & Arras........ Edward & Dimitri De Maesschalck...........28/11/2019
Washington D.C. & Florida.... Werner Hamelinck................................02/12/2019
Delft, Den Haag.................. Roeland Kotsch &
& Amsterdam
Johan Van Cauwenberge........................07/12/2019
Wereldgodsdiensten België... Prakash Goossens................................11/12/2019
Israël & de Palestijnse
gebieden .......................... Bart Van Thielen .................................19/12/2019
Cruise op de Rijn................ Mia Doornaert.....................................22/12/2019
Praag................................ Els Swinnen........................................23/12/2019
Sint-Petersburg.................. Johan de Boose...................................29/12/2019
Marrakech......................... Karel Peeters .....................................29/12/2019
Lyon................................. Gil Michaux.........................................30/12/2019
Venetië............................. Luc Verhuyck.......................................30/12/2019
Salzburg............................ Jan Dewilde.........................................29/01/2020
Namibië............................ Patrick Van Damme..............................01/02/2020
Egypte.............................. Marleen Reynders................................15/03/2020
Bonn................................ Hilde Goedgezelschap..........................21/03/2020
Japan................................ Roger Delbaere....................................05/04/2020
Cruise op de Mekong van
Cambodja naar Vietnam....... Karel Peeters.......................................05/04/2020
Trans-Atlantische Cruise van
Hamburg naar New York....... John Everaert & Steven De Foer..............02/05/2020

Kijk op www.cultuurreizen.be voor meer informatie of bel 016 24 38 38.
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NOG MEER CULTUUR
DEZE ZOMER
Geniet tijdens de zomermaanden van extra cultuur met Davidsfonds Academie. En dat tijdens zomerse dagevenementen bij spraakmakende tentoonstellingen, concerten, festivals …
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Ontdek het nieuwe
Gruuthusemuseum
met Bart Van Loo

King Arthur tijdens
MAfestival

Laus Polyphoniae:
muziek aan het Bourgondische hof

Met je (klein)kinderen
naar S.M.A.K.

Op 25 mei opent een van
Brugges mooiste monumenten opnieuw de deuren. In het
stadspaleis van de heren van
Gruuthuse ontdekt u hoe de
stad zich ontwikkelde van
middeleeuwse handelsmetropool tot werelderfgoedstad vandaag.

MAfestival – hét festival voor
oude muziek in Brugge – opent
met Henry Purcells ‘King Ar
thur’. David Vergauwen duikt
met u de geschiedenis in en
Katherina Lindekens bereidt
u muzikaal voor op het openingsconcert. Trap samen
met Davidsfonds Academie
MAfestival op gang en geniet
ten volle.

Laus Polyphoniae staat in het
teken van Maria van Bourgondië. Jasper Gheysen duikt
in het boeiende muzikale
leven van de Bourgondiërs
en Edward De Maesschalck
kadert dit binnen een socioculturele, maatschappelijke
en historische context. Schitterende concerten illustreren
het verhaal.

S.M.A.K. bestaat 20 jaar. Een
enthousiaste gids neemt u
mee door het spannende
labyrint dat hedendaagse
kunst is of lijkt te zijn. Boordevol inspiratie gaat u daarna
zelf aan de slag. Voor iedereen die houdt van of interesse heeft in kunst, met of
zonder (klein)kinderen.

➜➜Do. 20 juni in Brugge, met
geleid museumbezoek
en stadswandeling.

➜➜Vr. 2 augustus in Brugge,
met openingsconcert.

➜➜Woe. 21 tot vr. 23 augustus
in Antwerpen, met middag- en avondconcerten.

➜➜Do. 29 augustus in Gent,
met rondleidingen en
workshop.

ONTDEK OOK
Aalst, zomercursus bij de tentoonstelling piKANT - datum nog te bepalen, zie www.davidsfonds.be/zomercursussen
Oostende, zomercursus met stadswandeling bij de tentoonstelling Vernieling en Wederopbouw / Oostende 1944-1958 datum nog te bepalen, zie www.davidsfonds.be/zomercursussen

Alle info over de zomercursussen:
www.davidsfonds.be/zomercursussen
Of vraag de gratis brochure aan via
academie@davidsfonds.be, tel. 016 31 06 70.
Vanaf eind mei staat ook het najaarsprogramma
online op www.davidsfonds.be/academie
en is de gratis cursusgids verkrijgbaar.

@davidsfonds
davidsfondscultuurnetwerk
cultuurenco.blog

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

Al heel wat jaren heb ik het geluk om mee te kunnen reizen met
Davidsfonds Cultuurreizen naar
unieke bestemmingen in Europa
en wereldwijd. Ook wereldsteden
doe ik regelmatig eer aan. Het zijn
telkens mooie en onvergetelijke
ontdekkingen. Dit jaar heb ik me
tijdens de paasperiode ingeschreven voor de dagtrip naar Amsterdam. Daar zal ik samen met de
medereizigers genieten van de
Johannespassie van Bach. Dat
prachtig meesterwerk wordt gebracht door het Koninklijk Concertgebouworkest, hun eigen koor
en uitstekende solopartijen. Ik kijk
ernaar uit om onder begeleiding
van Karel Van Cauwenberghe deze
dagtrip te proeven en te beleven.

Een cultuurreis maken naar het
oude Egypte is altijd een feest.
Het is niet alleen thuiskomen in
mijn eigen passie, maar het is
ook een bijzonder voorrecht om
mensen in die passie mee te nemen. Ik geniet ervan om hen in
de ban te brengen van die oude
beschaving met zijn fabelachtig
Nijllandschap. De verwondering
en het aanstekelijke enthousiasme
van de medereizigers is niet alleen
hartverwarmend, maar schept ook
een grote onderlinge verbondenheid. Een Davidsfonds Cultuurreis doorheen deze onuitputtelijke
schatkamer waarin je je nog een
echte ontdekker kan voelen is voor
velen dan ook de realisatie van een
jeugddroom. Want geef toe, er zijn
stevige verhalen te vertellen en
beklijvende momenten te beleven.

Aan de tot nog toe 9 cultuurreizen
waaraan we deelnamen houden
we zeer mooie herinneringen over.
Het op reis zijn met een groep
gelijkgestemden onder zeer deskundige begeleiding maakt zo’n
reis telkens onvergetelijk en zeer
verrijkend. Tijdens deze reizen
kon ik ook mooie fotoreportages
maken, die ik achteraf telkens
met de medereizigers deelde. Ik
nam vorig jaar ook deel aan de
fotowedstrijd en ben zeer blij dat
ik toen de jaarwinnaar ben geworden en een reis naar Malta
heb gewonnen!

RÉGINE LIEVENS

MARLEEN REYNDERS

JOHAN BOSSIER

reiziger uit Wingene

reisleider

reiziger uit Brugge

W W W . C U LT U U R R E I Z E N . B E
Volg Davidsfonds op Facebook (@davidsfondscultuurnetwerk),
Twitter (@davidsfonds) of Instagram (@davidsfonds.cultuurnetwerk)

