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Nuttige informatie
Waar staat WorldExperts voor?
WorldExperts is een kleinschalige specialist naar de landen van de voormalige Sovjet-Unie, Oost-Europa, Centraal-Azië,
Iran en Noord-Korea. In deze landen heeft de geschiedenis haar sporen duidelijk achtergelaten en wordt u verrast door
de culturele rijkdom die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.
Onze uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, persoonlijke reiservaring, deskundige gediplomeerde gidsen en enthousiasme hebben reeds veel reizigers aangesproken.
Door ons kleinschalig karakter kunnen wij u een persoonlijke service bieden.
Voor wie zijn onze reizen geschikt?
Door ons diverse aanbod zijn onze reizen geschikt voor een breed publiek. Bij een groot gedeelte van deze reizen ligt
de nadruk op de culturele rijkdom van de bestemming. Om voor uzelf te bepalen of de reis passend is, hebben wij bij
elke reis een handig hulpmiddel geplaatst waaruit u het niveau van cultuur, natuur, comfort en lichamelijke inspanning
kunt aflezen. Bij vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers die u hier graag in adviseren.
Rondreizen
In onze brochure bieden wij 3 types rondreizen aan:
Nederlandstalige groepsreizen
Tijdens deze rondreizen bent u verzekerd van Nederlandstalige reisbegeleiding in combinatie met Engelssprekende lokale gidsen. De Nederlandstalige reisbegeleiding zorgt voor een goed verloop van de reis en indien
gewenst, verzorgt hij/zij de vertaling van de gids. In Rusland, Albanië en Bulgarije maken wij gebruik van Nederlandstalige gidsen die tevens de taak van reisbegeleiding op zich nemen.
Een aantal van onze Nederlandstalige groepsreizen kan als deelarrangement worden geboekt. Het reisgezelschap kan
daarom tijdens uw rondreis veranderen.
Internationale groepsreizen
Tijdens de internationale groepsreis bent u verzekerd van een Engelstalige gids/reisleiding en reist u, zoals de naam
aangeeft, in een internationaal reisgezelschap. De reizigers kunnen zowel vanuit Europa als buiten Europa komen.
Individuele rondreizen:
U reist privé met uw gezelschap, al dan niet o.l.v. een lokale gids. Vervoer ter plaatse (trein en/of auto met chauffeur)
en uw accommodaties zijn vooraf geregeld zodat u al uw tijd ter plaatse kan besteden aan de bezienswaardigheden. Zo
kunt u er ook voor kiezen om een fly-drive te maken, waar een huurauto vooraf voor u wordt geregeld.
Maatwerk
Het kan zijn dat u in ons aanbod niet de meest passende reis vindt. Geen probleem. Op uw verzoek werken wij graag,
vrijblijvend, een op maat gemaakte rondreis uit.
Incentives & groepen
Onze bestemmingen lenen zich prima voor een reis met uw vriendenclub, vereniging of bedrijf. Vraag een vrijblijvende
offerte aan waarbij u ons uw wensen laat weten.
Vluchten
WorldExperts boekt de vluchten uitsluitend bij IATA aangesloten gerenomeerde luchtvaartmaatschappijen tenzij anders vermeld. De IATA-luchtvaartmaatschappij is onderdeel van het samenwerkingsorgaan IATA.
Alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen die zorgen voor veilige, betrouwbare luchtvaartdiensten. In de prijskolom
bij de reis vindt u een indicatie van de luchtvaartmaatschappij.
De luchtvaartbelastingen en toeslagen zijn altijd inbegrepen. WorldExperts behoudt het recht op de keuze van
luchtvaartmaatschappij en daarom betaalt u geen extra toeslagen. Heeft u voorkeur voor een specifieke luchtvaartmaatschappij, neemt u dan contact met ons op.
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Bagage
De regels over het (gratis) inchecken van bagage zijn aan veranderingen onderhevig. Bij onze groepsreizen is standaard
1 stuk ruimbagage per persoon inbegrepen. Bij reizen waar de vliegreis en/of bagage niet is inbegrepen bij het arrangement, vindt u de details terug in de offerte onder het kopje exclusief.
Visa
Voor een aantal van onze bestemmingen geldt een visumplicht. Een visum is een document wat i.c.m. uw paspoort toegang verschaft tot een bepaald land en dient voor vertrek te worden aangevraagd. Onze medewerkers helpen u graag
bij het adviseren en regelen van het visum. Controleer zelf altijd of de informatie nog actueel is.
Op het moment van uitgifte van deze brochure heeft u voor de volgende landen een vooraf aangevraagd visum nodig:
Azerbeidzjan, Iran, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Algerije. Deze informatie en de procedure is aan veranderingen onderhevig.
Audiosysteem
Bij een groot deel van onze Nederlandstalige reizen maken wij gebruik van een audiosysteem. De gids spreekt door
een microfoon en u hoort dit door een koptelefoon. Het grote voordeel van dit systeem is dat u weinig hinder
ondervindt van omgevingsgeluiden en u rustig kunt rondkijken terwijl u wel de interessante informatie ontvangt.
Volledig aanbod
In onze brochure staat een gedeelte van ons aanbod. Het volledige aanbod kunt u vinden op onze website.
Nieuwe reizen en aanpassingen worden gedurende het jaar op onze website verwerkt. De informatie op de website
is daarom het meest actueel en altijd leidend.
Lokale vertegenwoordigers/gidsen
Door een jarenlange samenwerking met onze lokale agenten, hebben wij een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd.
Op diverse reizen van ons ontmoet u de vertegenwoordiger bij aankomst op de luchthaven.
Vanzelfsprekend beschikken onze lokale gidsen over de vereiste licenties en hebben zij een sociale, adaptieve houding.
Ontmoet ons op de beurzen
In 2023 zijn wij weer aanwezig op de diverse reisbeurzen, waaronder de Beurs van Bijzondere Reizen in Amsterdam
en de Vakantiebeurs in Utrecht. Wij zullen u op de hoogte stellen via onze nieuwsbrief. U kunt zich via onze website
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Feestdagen & uitvoering van de reis ter plaatse				
Elk land kent zijn eigen feestdagen en gebruiken hierin. Het is vooraf niet altijd aan te geven of een feestdag van
invloed is op de reis omdat de invulling van deze dag van jaar tot jaar kan verschillen. Belangrijke dagen die gevierd worden op veel van onze bestemmingen zijn de Dag van de Arbeid (1 mei) en de Dag van de Overwinning (9 mei).
Voor een overzicht van de feestdagen per bestemming verwijzen wij u naar onze website, landeninformatie.
GEPUBLICEERDE REISSOMMEN
De wereld is in verandering . Corona, de oorlog in OekraÏne, stijgende prijzen, een sterk wordende US dollar zijn factoren die van invloed zijn op ons dagelijks leven en ook op de reiswereld.
De gepubliceerde prijzen in deze brochure zijn op basis van de situatie in november 2022 en aan veranderingen
onderhevig. Voor de meest accurate informatie verwijzen iu naar onze website.
deelnemerslijsten
Veel mensen stellen prijs op een deelnemerslijst, echter verbiedt De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ons cliëntgegevens aan derden te verstrekken. Hierdoor is het voor ons onmogelijk deelnemerslijsten te publiceren. Onze AVG-Policy kunt u teruglezen op onze website.
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Armenië en
Georgië
16-Daagse Nederlandstalige rondreis
Armenië en Georgië
Deze exclusieve 16-daagse Nederlandstalige reis naar Armenië en Georgië laat u kennismaken met het beste van beide
landen. Armenië en Georgië delen een eeuwenoude geschiedenis en waren de eerste christelijke naties in de wereld.
De vele kerken en kloosters die vaak dateren uit de 10e – 12e eeuw herinneren hieraan en vormen een wezenlijk
onderdeel van het berglandschap. In de hoofdsteden Jerevan en Tbilisi bezoeken we de nationale musea en historische
monumenten. Terwijl we de landen ontdekken, genieten we van het mooie landschap, proeven de lokale keuken en ontmoeten gastvrije, trotse bevolking.
Wij kunnen geen reden bedenken waarom u niet zou gaan!
Dag 1-2 – Jerevan
U vliegt vandaag naar Jerevan.
Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleid(st)er en volgt de transfer naar uw
hotel.
Dag 2 – Jerevan
Hoewel Jerevan pas sinds 1918 de hoofdstad van Armenië
is, kent de stad een eeuwenlange en rijke geschiedenis.
Koning Arghisti I van Urartu stichtte de stad in 782 v.
Chr. toen hij op deze strategische locatie een garnizoen
stationeerde. Daarmee is Jerevan nog ouder dan Rome.
Onze stadstour laat u kennis maken met de vele eeuwen geschiedenis. Opvallend in Jerevan zijn de vaak in
Sovjetstijl statige gebouwen en pleinen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Republiekplein met zijn imposante
overheidsgebouwen, gezellige terrasjes, groene perkjes en fonteinen. We starten de dag met een rondleiding door het Armeens Nationaal Historisch Museum,
gelegen aan het Republiekplein. Het museum kent diverse
afdelingen waaronder archeologie, numismatiek en een

etnografische afdeling. Hier krijgen we een goed beeld
van de Armeense geschiedenis. Vanaf hier maken we een
wandeling door het 19e-eeuwse gedeelte van Jerevan en
komen aan bij de North Avenue, de chique wandelboulevard van de stad. Nadien maken we nader kennis met de
stad en zien o.a. het statige operagebouw. Een bijzonder
bouwwerk is de Cascade van Jerevan, waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in de Sovjettijd. Pas in
2010 is het project afgerond. Op het plein voor de Cascade is een permanente beeldenexpositie te bewonderen
met enkele werken van Fernando Botero. In de Cascade
zelf is een exclusieve expositie van glaswerk te bewonderen. Met de roltrap gaan we aan de binnenzijde omhoog.
Vanaf de vier plateaus, met bijzondere waterpartijen,
heeft u een prachtig panorama op Jerevan en de berg Ararat. De dag sluiten we af met een bezoek aan de beroemde Ararat Cognacfabriek, gesticht in 1887. De rondleiding
door het complex neemt ons mee naar de wijnkelders
waar we genieten van een proeverij van brandywijn en
cognac.
Overnachting in Jerevan.

-6-

Dag 3 – Jerevan – Khor Virap – Echmiadzin – Zvartnots–
Jerevan
We beginnen de dag met een bezoek aan het klooster Khor Virap, één van de populairste bezienswaardigheden van Armenië. In het klooster werd Gregorius
de Verlichter 13 jaar lang door Koning Tiridates IV
gevangen gehouden. Nadat Gregorius de koning in
301 tot het christendom kon bekeren, werd Armenië
het eerste land dat het christendom als officiële godsdienst aannam. Het klooster van Khor Virap ligt aan de
Turks-Armeense grens en vanaf hier heeft men een
prachtig zicht op de voor Armeniërs zo heilige berg Ararat.
Na de lunch rijden we naar Echmiadzin, gelegen op zo’n
25 minuten van Jerevan. Wat Rome is voor katholieken,
is Echmiadzin voor Armeniërs. Volgens de overlevering
kreeg Gregorius de Verlichter (257-331), de grondlegger
van de Armeens-Apostolische Kerk in 301 een visioen
waarin Jezus Christus hem opriep om op deze plaats een
kerk te bouwen. De kathedraal beschikt ook over een
museum, waar de Engelstalige diaken ons interessante
tekst en uitleg geeft in de schatkamer van het complex.
Deze bevat enkele bijzondere relikwieën, waaronder de
lans waarmee Christus werd doorboord en welke door
de apostel Judas Taddeüs naar Armenië werd gebracht.
Ook een stuk hout van de Ark van Noach en vele andere
bijzondere voorwerpen. Op de weg terug naar Jerevan
passeren we Zvartnots, waar we de ruïnes van deze 7eeeuwse tempel bezoeken.
Overnachting in Jerevan.
Dag 4 – Jerevan – Garni – Geghard – Jerevan
Vandaag rijden we oostwaarts richting de plaats Garni.
Hier bezichtigen we de Zonnetempel. Deze heidense tempel is de enige nog overgebleven tempel in Armenië, gebouwd in de 1e eeuw door Koning Tiridates I nadat hij een
bezoek gebracht had aan keizer Nero in Rome. De tempel is omgeven door een prachtig berglandschap en ongerepte natuur. Vanaf de paden rondom de tempel heeft
u een schitterend uitzicht op de vallei en de Azat rivier.
Vervolgens rijden we verder naar het 4e-eeuwse klooster
van Geghard. Het ommuurde klooster is gebouwd met als
doel om aan één van de meest aanbeden relieken van het
christendom, de Heilige Speer waarmee Christus werd
verwond aan het kruis, onderdak te bieden. Deze speer
ligt nu in Echmiadzin. Bij het betreden van het kloostercomplex waant u zich even terug in de tijd. Binnen het
complex liggen een aantal verschillende kerken waarvan
de meeste uit de rots zijn gehouwen. De interieurs van
de kerken zijn zeer uniek versierd met kruisstenen en
fresco’s. Het complex ligt eveneens in een prachtig landschap aan de ingang van de Azatvallei. Het gehele complex ademt een bijzonder magische sfeer. We gaan verder

naar het Genocidemonument. De piek van 44 meter staat
symbool voor de nationale wedergeboorte van Armenië
en reflecteert in haar vorm het vroegere en het huidige
Armenië. De opstaande tegels symboliseren de 12 verloren provincies, gelegen in het huidige Turkije en verwijzen naar de traditionele Armeense khatchkars; rechtopstaande gedenkstenen met in het midden een Armeens
kruis. Binnenin de constructie brandt de eeuwige vlam.
Daarnaast is er een expositie waar u rond kunt kijken.
Overnachting in Jerevan.
Dag 5 – Jerevan – Noraduz – Sevan
Voordat we Jerevan verlaten, brengen we een bezoek
aan misschien wel één van de belangrijkste musea van
Armenië, de Matenadaran. Het museum met ruim
17.000 manuscripten herbergt één van de oudste en
rijkste manuscriptencollecties ter wereld en bevat naast
Armeense ook veel niet-Armeense manuscripten. Hoewel er in Armenië vrijwel geen moslims wonen, kent
Jerevan een prachtige moskee. Sinds de aanvallen van
Timoer Lenk in de 14e eeuw heeft Jerevan onder bewind
gestaan van verschillende islamitische leiders. Tegen het
einde van de 18e eeuw was de regio Jerevan zelfs een
provincie van Perzië. Pas in 1827 werd Armenië onderdeel van het Russische Rijk. De Blauwe Moskee, die zijn
naam dankt aan zijn mooie mozaïekwerk, is een prachtig
voorbeeld van een Perzische moskee. De binnentuin
van de moskee is fraai aangelegd met rozenstruiken en
vormt een oase van rust. Aansluitend bezoeken we de
overdekte bazaar van Jerevan, een naar specerijen geurende markt waar men specerijen, groenten, fruit,
en andere producten verkoopt. Het schetst een goed
beeld van het alledaagse leven in Armenië. Vervolgens
vertrekken we richting het Sevan meer, één van de hoogst
gelegen zoetwatermeren ter wereld. Het meer wordt ook
wel de parel van Armenië genoemd. We komen aan in
het plaatsje Noraduz. Hier treffen we een middeleeuwse
begraafplaats met honderden kruisstenen aan. Het is bijzonder zoveel meesterwerken bij elkaar te zien. Verder
naar Sevan, waar wij als het weer het toelaat bij voldoende belangstelling een boottocht over het meer
organiseren. Overnachting in Sevan.
Dag 6 – Sevan – Dilijan – Lori
In de ochtend maken we een twintig minuten durende
wandeling naar de top van het schiereiland, waar het
Sevanavank klooster is gelegen. Vanaf hier hebben we
een adembenemend zicht op de omgeving. Volgens een
inscriptie in één van de Armeense kerken is het klooster van Sevanavank gesticht in 874 door Prinses Miriam,
de dochter van Koning Ashot I. Het klooster kende een
strikt regime daar het gebouwd was voor de monniken
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van Echmiadzin die zonden hadden begaan. Verder naar
Dilijan, diep in de bossen gelegen. Ten tijde van de Sovjet-Unie was dit met dank aan de zuivere lucht en ongerepte natuur het bekendste kuuroord van Armenië. De
verplaatsing van de Armeense Centrale Bank naar deze
stad, de onlangs geopende hotels en op de toerist ingerichte winkeltjes doen de hoop op een betere toekomst
weer leven. Hier bezoeken we het OId Dilijan Tourist
Complex waar we zien hoe het stadje in de 19e eeuw
was. In de verschillende winkeltjes worden diverse ambachten uitgevoerd. We gaan verder door het Dilijan
Nationaal Park, een beschermd gebied, gekend om haar
meren, bergpassen en liefelijke dorpjes. We komen aan
bij het klooster van Haghartsin, gebouwd tussen de 10e
en 13e eeuw. Het klooster nam een prominente plaats in
en was één van de culturele centra van het middeleeuwse
Armenië. Het complex kent meerdere kerken en een
prachtig refectorium. Tevens liggen in het complex enkele
familieleden van de Bagratuni-dynastie begraven. Ervaar
de serene sfeer, die rondom dit van de buitenwereld
afgesloten klooster hangt.
Overnachting in Dilijan.
Dag 7 – Sanahin & Haghpat – Tbilisi
Via Alaverdi, eens een industriestad, rijden we na het
ontbijt richting de laatste twee bezienswaardigheden van
Armenië, namelijk de kloosters van Sanahin & Haghpat.
Deze twee kloosters in het gebied Tumanian waren belangrijke educatiecentra tijdens de Kiurikian-dynastie.
Het 10e-eeuwse Sanahin was in het bijzonder beroemd
om zijn school van verlichters en kalligrafen. Na de rondleiding door het klooster maken we een stop bij het monument van de MIG straaljager. De ontwerper van dit Sovjet gevechtsvliegtuig is namelijk geboren in dit dorp. We
rijden verder naar het 10e-eeuwse klooster van Haghpat.
Het complex is een meesterwerk van religieuze architectuur en bestaat uit verschillende gebouwen. Beide kloosters bevatten elementen van Byzantijnse kerkelijke architectuur in een typische Armeense bouwstijl. De prachtige
ontwerpen, het bas-reliëf en bijzondere kruisstenen
hebben ervoor gezorgd dat dit monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Na onze lunch vertrekken
we richting de grens van Georgië om aan het einde van
de middag in Tbilisi te arriveren. Na het inchecken in uw
hotel nuttigen we ons diner in een lokaal restaurant, op
wandelafstand van ons hotel.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 8 – Tbilisi
Al in de middeleeuwen was Tbilisi uitgegroeid tot een
welvarend knooppunt op de handelsroutes tussen Westen Oost Transkaukasië. Tegenwoordig is Tbilisi een leven-

dige en gezellige stad, gelegen in een vallei omgeven
door prachtige bergen. Het is een multiculturele stad
waar Georgisch orthodox, Armeens-apostolische, roomskatholieke kerken, een synagoge en een moskee op nog
geen 5 minuten lopen van elkaar verwijderd zijn. Tbilisi,
ook wel het Parijs van het oosten genoemd, is een onstuimige maar zeer aangename mix van oost en west wat
al sinds de oudheid vele bezoekers trekt. We bezichtigen de Drievuldigheidkathedraal. De onlangs gebouwde
kerk is het grootste religieuze bouwwerk van Georgië en
bestaat uit meerdere verdiepingen. De kerk is gesitueerd
op een plateau dat prachtig aangelegd is met bloemen,
bomen en perkjes. Aansluitend bezoeken we de Metekhi
tempel, gelegen aan de Mtkvari rivier en gebouwd door
de Georgische koning Sint-Demetrius II tussen circa 12781284. Het is een ongebruikelijk voorbeeld van een koepelvormige Georgisch-orthodoxe kerk. Op het naastgelegen Europaplein nemen we de kabelbaan naar het hoger
gelegen gedeelte van Tbilisi en bezichtigen de restanten
van het Narikala fort. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de oude stad, het onlangs aangelegde Europa
Park en de sulfaatbaden, leuk om in de avond te bezoeken. De lunch nuttigen we in de oude stad, een leuke wijk
met smalle straatjes, traditionele huizen met typerende
houten balkons, talloze terrasjes en gezellige restaurantjes. We wandelen door de gezellige straatjes en bezoeken hier o.a. de synagoge, en zien het seminarium waar
Jozef Stalin seminarist was!
Overnachting in Tbilisi.
Dag 9 – Tbilisi
Vandaag maken we nader kennis met Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. De hoofdstraat Rustaveli, waaraan vele
statige panden en overheidsgebouwen zijn gelegen, geeft
ons een mooie indruk van de stad. Aansluitend nemen we
u mee voor een wandeling door de David Aghmashenebli
avenue, misschien wel één de mooiste straten, en laten
u kennismaken met het art-nouveaudistrict van Tbilisi.
Vervolgens bezoeken we het museum van de Sovjetrepressie waar er een goed beeld wordt geschapen van
de gruwelijkheden die dit regime met zich meedroeg.
Vervolgens bezoeken we het Georgisch Kunstmuseum.
Het museum staat bekend om haar Georgische kunst en
gouden voorwerpen daterend van de 9e tot de 19e eeuw.
De rondleiding door het museum laat ons de afdeling van
zeer exclusieve juwelen en iconen zien. We rijden verder
richting het openluchtmuseum van Tbilisi. Hier treft men
zo’n 70 typisch Georgische huizen en huisraad aan uit de
diverse regio’s van het land. We lunchen in het centrum.
De middag is ter vrije besteding. Diner op eigen gelegenheid.
Overnachting in Tbilisi.
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Dag 10 – Mzcheta – Gori – Uplistsikhe – Kutaisi
In de ochtend rijden we naar Mzcheta, de voormalige
hoofdstad van het Georgische rijk van 300 v.Chr tot 500
n.Chr. Vandaag de dag is het niet langer de hoofdstad
van het land, maar nog steeds wel de spirituele hoofdstad en thuisbasis van twee van de belangrijkste kerken
van Georgië - Svetitskhoveli en Jvarikerk. De originele
Svetitskhovelikerk werd gebouwd in de 4e eeuw en werd
gebruikt voor de kroningen en als begraafplaats van de
Georgische vorsten. Nog belangrijker is, dat deze kathedraal beschouwd wordt als één van de heiligste plaatsen
in Georgië daar hier de mantel van Christus begraven zou
zijn. Verder naar het Jvari klooster, gelegen op de top van
de heuvel op de plaats waar de missionaris Sint-Nino zelf
een kruis (‘Jvari’ in het Georgisch) oprichtte. Het klooster is gebouwd in de 4e eeuw ter ere van de komst van
het christendom naar Georgië. Niet ver hier vandaan ligt
Gori, de geboorteplaats van Jozef Stalin. Tot voor kort
prijkte zijn standbeeld op het centrale plein van Gori.
We bezoeken het Stalin Museum dat 3 afdelingen telt:
Stalin’s huis, het Stalin Museum en Stalin’s treinwagon,
waarmee hij in 1945 naar Potsdam is gereisd. De meest
interessante expositie is één van de twaalf exemplaren
van het dodenmasker van Stalin, gemaakt kort na zijn
dood. Hoewel men in de stad lange tijd zijn naam heeft
gekoesterd, is dit de laatste jaren veranderd en overweegt
men het museum aan te passen naar een overzicht van
de verschrikkingen tijdens zijn bewind. Na de lunch
bezoeken we Uplistsikhe, gelegen op korte rijafstand
van Gori. De 3000 jaar oude grottenstad kan worden
beschouwd als één van de eerste steden van Georgië. We
maken hier kennis met de woningen, troonzaal, theater
en huizen volledig uitgehouwen uit de rotsen. Volgens de
legende kregen de slaven een houweel van goud met een
ijzeren uiteinde. Hiermee moesten zij de gebouwen uitkappen uit de zandstenen rotsen. Hoe harder ze werkten

des te sneller kregen ze een stuk puur goud! Verder naar
Kutaisi, de tweede stad van Georgië. Kutaisi was tot 1122
de hoofdstad van het Koninkrijk Georgië en van de 13e
tot de 15e eeuw de hoofdstad van het West-Georgische
Koninkrijk Imeretië. Het milde subtropische klimaat en de
bijbehorende vegetatie maken de omgeving van Kutaisi
een aantrekkelijke regio voor natuurliefhebbers.
Overnachting in Kutaisi.
Dag 11 – Kutaisi – Zugdidi – Mestia
Vanaf Kutaisi nemen we een mooie route langs thee- en
tabaksplantages naar het plaatsje Zugdidi. In dit aangename stadje bezoeken we het paleis van de Dadiani’s,
de voormalige residentie van de Dadiani-dynastie. In 1802
dwong het Russische keizerrijk de Dadiani’s de Russische
annexatie van Georgië te accepteren en de eed af te leggen tegenover het Russische keizerrijk. Tegenwoordig is
het paleis een historisch museum met een interessante
expositie van waardevolle werken zoals sieraden, iconen
en andere voorwerpen. Bijzonder is het dodenmasker van
Napoleon. Vervolgens rijden we naar de 271 meter hoge
Enguri dam, de grootste van Georgië. Vanaf hier hebben
we een prachtig zicht op het waterreservoir en de omliggende bergen. Verder door de ongerepte natuur, valleien,
rivieren en bergen naar Mestia. Het bergdorp Mestia is
een liefelijk traditioneel dorp in de provincie Svaneti, verdeeld in een Opper- en Neder-Svaneti. Adembenemende
vergezichten, besneeuwde bergtoppen en bijzonder aardige dorpsbewoners, de Svans, zorgen ervoor dat het
voelt of u in een geheel andere wereld terechtgekomen
bent. Overnachting in Mestia.
Dag 12 – Mestia – Ushguli – Mestia
Svaneti is het hoogst gelegen bewoonde gebied in Europa, omringd door 4 van Europa’s hoogste bergtoppen. Onze bus zullen we vandaag inruilen voor 4x4
jeeps om de bergwegen te trotseren. Deze regio is
zowel betoverend mooi als mythisch. Hier doorkruisen we enkele bergdorpjes waar de tijd echt is
blijven stilstaan. Vanzelfsprekend maken we voldoende
fotostops en rustmomenten om de mooie omgeving op ons te laten inwerken. Het dorpje Ushguli, onze
bestemming van vandaag, is meer dan 2200 meter
boven zeeniveau gelegen. Dit is niet alleen het hoogst
permanent bewoonde dorp in Europa, het wordt ook
geroemd om zijn lokale architectuur, de imposante stenen
wachttorens. Na aankomst in Ushguli bezoeken we
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25-Daagse rondreis Armenië, Georgië
en Azerbeidzjan
het lokale etnografisch museum. Onze lunch zullen
we vandaag nuttigen in een traditionele berghut. We
laten deze indrukwekkende omgeving van middeleeuwse wachttorens, kletterende watervallen en
uitzonderlijk hoge besneeuwde bergtoppen van het
omliggende Kaukasus gebergte op ons inwerken. Beleef
het gevoel van wat deze trotste ‘mensen van de bergen’
iedere dag opnieuw ervaren.
Overnachting in Mestia.
Dag 13 – Mestia – Batoemi
Vandaag rijden we richting Batoemi, de mondaine badplaats aan de Zwarte Zee. Het subtropische klimaat in
deze regio van Georgië en de vele hotels en vertiermogelijkheden maken de stad een geliefde vakantiebestemming. Het oude centrum van Batoemi met zijn statige
herenhuizen, pleinen en fonteinen is wat de stad zo
geliefd maakt. Na alle indrukken van de laatste twee weken is het heerlijk vertoeven in Batoemi. Een wandeling
door het oude centrum of een fietstocht over de prachtig
aangelegde boulevard is zeker een aanrader.
Overnachting in Batoemi.
Dag 14 – Batoemi
Na het ontbijt maken we een stadstour door Batoemi en
bekijken we de moderne gebouwen langs de boulevard,
het Italiaanse plein waar regelmatig beroemde artiesten
komen optreden en wandelen langs het operahuis en
Medea met haar Gulden Vlies. Vervolgens bezoeken we
de ruïnes van het Gonio fort , gelegen op zo’n 12 km van
Batoemi nabij de Turkse grens. Deze historische stadsvesting werd in de 1e eeuw gebouwd door de Romeinen en
was één van de grootste vestingen aan de Zwarte Zee.
Het fort werd o.a. bezet door de Romeinen, Byzantijnen en Turken. Voor museumliefhebbers is het Adjari
staatsmuseum met een exclusieve collectie van gouden
kunstvoorwerpen een must-see. Voor natuurliefhebbers
is de Botanische Tuin van Batoemi een aanrader. Vandaag
is het diner op eigen gelegenheid.
Overnachting in Batoemi.
Dag 15 – Batoemi – Tbilisi
We rijden terug naar de hoofdstad waar u de late
middag nog vrij kunt besteden. Tbilisi is een stad waar u
gemakkelijk zonder gids kunt rondwandelen. Zo zijn er
diverse musea, vele winkelmogelijkheden en gezellige
straatjes met terrasjes. Overnachting in Tbilisi.

Vertrekdata en vanaf-prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 10 - 24				
Mei 8 - 22				
Juni 5 - 19				
Juli 10 - 24				
Augustus 14 				
September 4- 11 - 18 - 25		
Oktober 9		
		
		
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 2.345,€ 2.345,€ 2.345,€ 2.345,€ 2,345,€ 2.345,€ 2.345,-

			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 6
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie

Dag 16 – Tbilisi
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
terugvlucht..
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*****
*****
****
***

Deze prachtige rondreis laat u de hoogtepunten zien van de drie landen van de Kaukasus. Armenië, Georgië en
Azerbeidzjan hebben een gezamenlijke recente geschiedenis en delen een prachtig landschap maar hebben
ieder een duidelijk eigen cultuur, taal en religie. In Armenië en Georgië is er Nederlandstalige reisbegeleiding.
Uw rondreis door Azerbeidzjan is o.l.v. een Engelstalige gids.

€ 400 ,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht met LOT Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige ervaren reisbegeleiding en
Engelssprekende deskundige lokale gidsen
• Overnachtingen in goede 3- en 4-sterrenhotels o.b.v.
logies/ontbijt
• Alle lunches en diners m.u.v. diner op dag 4, 9, 13 en 14
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen

Cultureel *****
Natuur *****
Comfort ****
Lichamelijk ***

Cultureel
Natuur		
Comfort		
Lichameijk

Dag 1-2 – Jerevan
Vandaag vliegt u naar Jerevan.
Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleid(st)er en volgt de transfer naar uw
hotel. Overnachting in Jerevan.
Dag 2 – 15
Programma gelijk aan de 16-daagse Nederlandstalige
rondreis Armenië en Georgië.
Dag 16 – Tbilisi – Bakoe
Keuzeoptie
1: Vanochtend kunt u nog genieten van Tbilisi. In de
loop van de middag volgt de transfer naar het station
van Tbilisi waar u aan boord gaat van de nachttrein
naar Bakoe. Vanaf vandaag zijn lunch en diner op eigen
gelegenheid. Aan boord van de trein wordt er geen
ontbijt geserveerd. U doet er dus goed aan iets
op voorhand te kopen. Overnachting in trein.
2: In de morgen volgt de transfer naar de luchthaven voor
de vlucht van Tbilisi naar Bakoe. Na aankomst in de hoofdstad van Azerbeidzjan volgt de transfer naar uw centraal
gelegen hotel. Vanaf vandaag zijn lunch en diner op eigen
gelegenheid. Overnachting in Bakoe.
Dag 17 – Bakoe – Absheron – Bakoe
Na aankomst transfer naar het hotel. De hoofdstad van
Azerbeidzjan is een dynamische stad. Vervallen gebouwen
maken plaats voor opvallende, moderne nieuwbouw terwijl de karakteristieke straatjes in het oude centrum het
hart blijven vormen van het dagelijks leven. De prachtig
aangelegde boulevard aan de Kaspische Zee is een geliefde plaats om in de avond te ontspannen en geeft een

zicht op het moderne symbool van Bakoe: de vlammende
torens. We beginnen de dag met een wandeling door de
ommuurde historische binnenstad, Icheri Sheher. In dit
gedeelte van Bakoe vinden we veel historische gebouwen uit de 12–15e eeuw. Tijdens de wandeling bezoeken
we het paleis van de Shirvanshah-dynastie en zien we de
Maagdentoren. We rijden verder langs de Laan der Martelaren bij de imposante “Vlammende Torens”. Dit grote
herdenkingspark staat stil bij de turbulente geschiedenis
van het land en bij de slachtoffers die onder andere zijn
gevallen tijdens de Slag van Bakoe en de opstand tegen
de Bolsjewieken. Het hypermoderne Heydar Aliyev Cultureel Center symboliseert de topografie van het land. In
het centrum is plaats voor wisselende kunstexposities,
een auditorium en o.a. het Museum van Moderne Kunst.
Alvorens terug te keren naar het hotel wandelen we nog
langs de Bakoe boulevard.
Dag 18 – Bakoe – Gobustan – Absheron – Bakoe
Deze morgen bezoeken we het Gobustan reservaat. Hier
treft men zo’n 6.000 neolithische rotstekeningen en grotwoningen aan die een tijd beslaan van circa 40.000 jaar.
De goed bewaard gebleven schetsen geven o.a. reizende
mensen in rieten boten, op antilopen jagende mannen,
wilde stieren en dansende vrouwen weer. Verder naar
een bijzonder natuurfenomeen: de moddervulkanen.
Maar liefst 300 van de 850 moddervulkanen ter wereld
bevinden zich in deze regio. Azerbeidzjan is rijk aan
natuurlijke olie- en gasbronnen, dat de belangrijkste
inkomstenbron van het land is. Bijzonder in dit deel van
Azerbeidzjan zijn de onblusbare vuren die u kunt tegenkomen, doordat het gas uit de poreuze aardkost zijn weg
omhoog zoekt. Onderweg maken we een stop bij zo’n
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“brandende berg”. Via het openluchtmuseum van Gala
komen we bij het kleine kasteel van Mardakan. Dit kasteel
stond via een ondergrondse gang in verbinding met andere kastelen uit de buurt. Verder bezoeken we in Surakhany de 17e-eeuwse Ateshgah vuurtempel.
Dag 19 – Bakoe – Guba – Bakoe
Vanuit Bakoe maken we een lange dagtocht naar het 170
km noordelijker gelegen Guba, gelegen op de hellingen
van de Kaukasus. De onovertroffen schoonheid van de
groene alpenweiden, witte bergtoppen en heldere rivieren werd geprezen door beroemde mensen als Alexander
Dumas, de Russische schrijver Bestuzhev-Marlinsky en de
Tor Heyerdal. Guba staat bekend om haar tapijtindustrie
en Kranoya Sloboda (Rode nederzetting).
Dag 20 – Bakoe – Sheki
Vandaag verlaten we Bakoe en rijden dieper het land in.
Onze eerste stop is het 15e-eeuwse Deri Baba Mausoleum.
Het mausoleum dat uit 2 verdiepingen bestaat ligt verscholen in de rotsen en is een mooi voorbeeld van de
Shirvanshah architectuur. Verder naar de oude stad Shemakhi, aan de voet van het Kaukasus gebergte. De stad
mag zich rekenen tot één van de oudste handelssteden
maar heeft tegenwoordig geen betekenis meer. Bezienswaardig zijn de prachtige Vrijdagsmoskee en het zeven
koepelige mausoleum waar familieleden van de Shirvanshah-dynastie begraven zijn. Verder naar het authentieke
dorpje Lahij, verscholen in de Hoge Kaukasus op een
hoogte van 1.376 meter. Om het dorpje te bereiken nemen we een mooie route door het Kaukasusgebergte.
We verkennen de oude straatjes waar enkele souvenirwinkeltjes en smederijen het beeld bepalen. De oude
moskee is omgebouwd tot een klein museum met lokale
curiositeiten waar u hartelijk wordt ontvangen (bereikbaar via een steil pad). In Sheki bezoeken we het beroemde zomerpaleis van Khan Mohamed Hassan. De façade
is gedecoreerd met scènes van de jacht en bloemmotieven. Het interieur is rijkelijk gedecoreerd met fresco’s en
‘shebeke’, een plaatselijke kunstvorm van gekleurd glas in
houten frames. De dag eindigen we met een kort bezoek
aan het historisch museum. Overnachting in Sheki.
Dag 21 – Sheki – Ganja
Na het ontbijt rijden we naar het dorpje Kish, waar we
de gerestaureerde Albanese kerk uit de 12e eeuw bezoeken. Ook op deze plek heeft Thor Heyerdahl onderzoek
gedaan en in de catacomben liggen enkele middeleeuwse skeletten die aantonen dat de mensen destijds circa
2 meter groot waren. Verder naar het Goygol Nationaal
Park, waar we een van de mooiste meren van het land
zien. In het park zien we de wouden en bergweides van

de kleine Kaukasus die beschermd zijn. We maken een
wandeling langs het meer, dat altijd een inspiratiebron
geweest is voor dichters en schilders. Als laatste rijden we
naar Helenendorf, gesticht door Duitsers in 1819 en genoemd naar de zus van Tsaar Alexander I.
Overnachting in Ganja.
Dag 22 – Ganja – Bakoe
Ganja is de tweede stad van het land. Tijdens onze stadstour zien we de belangrijkste bezienswaardigheden. Zo
bezoeken we onder meer de moskee van de Iraanse
Shah Abbas, zowel als het middeleeuwse complex van de
karavanserai en de Chokak hamam. We zien verder nog
het bekende huis opgebouwd uit flessen. Maar liefst
48.000 flessen werden hiervoor gebruikt en het huis is gewijd aan de vermisten van WO II. En natuurlijk zien we het
mausoleum van Nizami, de gekende dichter. Terug naar
Bakoe. Overnachting in Bakoe.
Dag 23 – Bakoe – Nachitsjevan
In de ochtend vliegen we naar de Autonome Republiek
Nachitsjevan. Archeologisch onderzoek wijst uit dat de
gelijknamige hoofdstad rond 1500 v.Chr. is ontstaan. De
bewoners van de stad geven de voorkeur aan de legende: Noah zou zich na de zondvloed hier gevestigd hebben en tijdens de stadstour bezoekt u zijn zogenoemde
graftombe. Aansluitend een bezoek aan het 12e-eeuwse
monument van Monima Khatun. Naast het mausoleum
staat het standbeeld van de architect – Ajami Nakhchivani. Uit dezelfde periode dateert het mausoleum van
Yusif Kuseyir. Dit 8-hoekige gebouw in de vorm van een
cilinder is eveneens voorzien van geometrische patronen
in baksteen. Van een heel andere orde is het paleis van de
khan. Het kanaat van Nakhchivan is gesticht in 1747 en
kwam grotendeels overeen met het huidige grondgebied
en een deel van de Armeense provincie Vayots. Het paleis
diende als residentie van de Khans tot aan het begin van
de 20e eeuw. Tegenwoordig doet het gerenoveerde paleis dienst als museum met een collectie foto’s en kunstvoorwerpen. Na de lunch naar Garabaghlar, een belang rijke rustplaats voor de karavanen tussen Jerevan en
Nachitsjevan. In de gloriedagen van de 17e eeuw telde
het stadje maar liefst 70 moskeeën en minaretten. Weinig bouwwerken zijn bewaard gebleven met uitzondering
van het 14e-eeuwse mausoleum met 2 minaretten aan
de rand van het dorp. Verder voor een bezoek aan de
zoutmijnen van Duzdagh. Deze mijnen zijn na de Tweede
Wereldoorlog omgebouwd tot sanatorium waar astmatische patiënten worden behandeld. Diverse zoutsculpturen decoreren de galerij. Terug in Nachitsjevan brengt
u nog een bezoek aan het Heydar Aliev Museum en het
Tapijtmuseum. Het weven van tapijt behoort nog altijd
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tot de belangrijkste ambachten van het land en de stijl
van Nachitsjevan is gekend over de hele wereld.
Overnachting in Nachitsjevan.
Dag 24 – Nachitsjevan – Bakoe
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de vlucht
naar Bakoe. Bij aankomst volgt de transfer naar het hotel.
In de middag kan u genieten van vrije tijd in de stad. Overnachting in Bakoe.
Dag 25 – Bakoe
Vandaag volgt de transfer
voor uw retourvlucht.

naar

de

luchthaven

Vertrekdata en vanaf-prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 10* -24				
Mei 8*- 22				
Juni 5 - 19				
Juli 10 - 24 				
Augustus 14 				
September 4 - 11 - 18 - 25		
Oktober 9				

€ 4.335,€ 4.335,€ 4.335,€ 4.335,€ 4.335,€ 4.335,€ 4.335,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		
€ 875,• *Datumtoeslag NL-reisbeleiding in Azerbeidzjan
					
€ 150,• Optie 2 - vliegtuig Tbilisi - Bakoe
zie website
Inclusief:
• Lijnvlucht vanaf Amsterdam met Austrian Airlines of
gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Bakoe - Nachitsjevan - Bakoe met
Azerbaijan Airlines
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Nederlandstalige reisbegeleiding in Armenë en Georgië
• Nederlandstalige reisbegeleiding in Azerbeidzjan met
vertrek op mei en augustus
• Overnachtingen in 3- en 4 sterrenhotels o.b.v. logies/
ontbijt
• Alle lunches en diners van dag 2 t/m 15 m.u.v. diner op
dag 4, 9, 13 en 14
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Nachttrein Tbilisi - Bakoe, 2e klasse
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Visumverzorging Azerbeidzjan € 80,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 6
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen.
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12-Daagse Nederlandstalige rondreis
Armenië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

**99*
*****
****
***

Deze reis laat u kennismaken met een trotse natie die de geschiedenis van het Armeense volk in het hart draagt. Vanuit
de hoofdstad Jerevan die elke dag ontwaakt met de hoop om de heilige berg Ararat te zien, zien we bijzondere kerken en
kloosters die soms al 1000 jaar de flanken en kloven van de Armeense bergen sieren. We bezoeken het hooggelegen Sevan
meer en reizen naar het zuiden over de hoge Selim pas, een belangrijke passage op de oude zijderoute. Daar wacht ons de
Armeense Stonehenge en het bijzondere Tatev klooster dat wij bereiken met de langste kabelbaan ter wereld.

Dag 1-2 – Jerevan
Vandaag vliegt u naar Jerevan. Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleider en
volgt de transfer naar uw hotel. Overnachting in Jerevan.
Dag 2 – Jerevan
Hoewel Jerevan pas sinds 1918 de hoofdstad van Armenië
is, kent de stad een eeuwenlange en rijke geschiedenis.
Koning Arghisti I van Urartu stichtte de stad in 782 v.
Chr. toen hij op deze strategische locatie een garnizoen
stationeerde. Daarmee is Jerevan nog ouder dan Rome.
Onze stadstour laat u kennis maken met de vele eeuwen geschiedenis. Opvallend in Jerevan zijn de vaak in
Sovjetstijl statige gebouwen en pleinen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Republiekplein met zijn imposante
overheidsgebouwen, gezellige terrasjes, groene perkjes en fonteinen. We starten de dag met een rondleiding door het Armeens Nationaal Historisch Museum,
gelegen aan het Republiekplein. Het museum kent diverse
afdelingen waaronder archeologie, numismatiek en een
etnografische afdeling. Hier krijgen we een goed beeld
van de Armeense geschiedenis. Vanaf hier maken we een
wandeling door het 19e-eeuwse gedeelte van Jerevan en
komen aan bij de North Avenue, de chique wandelboulevard van de stad. Nadien maken we nader kennis met de
stad en zien o.a. het statige operagebouw. Een bijzonder
bouwwerk is de Cascade van Jerevan, waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in de Sovjettijd. Pas in
2010 werd het project afgerond. Op het plein voor de
cascade is een permanente beeldenexpositie te bewonderen met enkele werken van Fernando Botero. In de
cascade zelf is een exclusieve expositie van glaswerk te
bewonderen. Indien u wenst, kunt u de cascade buiten

om bestijgen of via de roltrap aan de binnenzijde. Vanaf de vier plateaus met bijzondere waterpartijen heeft
u een prachtig panorama op Jerevan en de berg Ararat.
De dag sluiten we af met een bezoek aan de beroemde
Ararat Cognacfabriek, gesticht in 1887. De rondleiding
door het complex neemt ons mee naar de wijnkelders
waar een proeverij van brandywijn en cognac zal plaatsvinden. Overnachting in Jerevan.
Dag 3 – Jerevan – Khor Virap – Echmiadzin – Zvartnots –
Jerevan
We beginnen de dag met een bezoek aan het klooster
Khor Virap, één van de populairste bezienswaardigheden
van Armenië. In het klooster werd Gregorius de Verlichter
13 jaar lang door Koning Tiridates IV gevangen gehouden.
Nadat Gregorius de koning in 301 tot het Christendom
kon bekeren, werd Armenië het eerste land dat het Christendom als officiële godsdienst aannam. Het klooster van
Khor Virap ligt aan de Turks-Armeense grens en vanaf
hier heeft men een prachtig zicht op de voor Armeniërs
zo heilige berg Ararat.
Na de lunch rijden we naar Echmiadzin, gelegen op zo’n
25 minuten van Jerevan. Wat Rome is voor katholieken,
is Echmiadzin voor Armeniërs. Volgens de overlevering
kreeg Gregorius de Verlichter (257-331), de grondlegger
van de Armeens-Apostolische Kerk, hier in 301 een visioen
waarin Jezus Christus hem opriep om op deze plaats een
kerk te bouwen. De kathedraal beschikt ook over een
museum, waar de Engelssprekende diaken ons interessante tekst en uitleg geeft in de schatkamer van het
complex. Deze bevat enkele bijzondere relikwieën, waaronder de lans waarmee Christus werd doorboord en welke door de apostel Judas Thaddeus naar Armenië werd
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gebracht, een stuk hout van de Ark van Noach en vele
andere bijzondere voorwerpen. Op de weg terug naar
Jerevan passeren we Zvartnots, waar we de ruïnes van
deze 7e-eeuwse tempel bezoeken.
Overnachting in Jerevan.
Dag 4 – Jerevan – Garni – Geghard – Jerevan
Vandaag rijden we oostwaarts richting de plaats Garni.
Hier bezichtigen we de Zonnetempel. Deze heidense
tempel is de enige nog overgebleven tempel in Armenië,
gebouwd in de 1e eeuw door Koning Tiridates I nadat hij
een bezoek gebracht had aan keizer Nero in Rome. De
tempel is omgeven door een prachtig berglandschap en
ongerepte natuur. Vanaf de paden rondom de tempel
heeft u een schitterend vergezicht op de vallei en de Azat
rivier. Vervolgens rijden we verder naar het 4e-eeuwse
klooster van Geghard. Het ommuurde klooster is gebouwd
met als doel om aan één van de meest aanbeden relieken
van het christendom, de Heilige Speer waarmee Christus
werd verwond aan het kruis, onderdak te bieden. Deze
speer ligt nu in Echmiadzin. Bij het betreden van het
kloostercomplex waant u zich even terug in de oudheid.
Binnen het complex ligt een aantal verschillende kerken
waarvan de meeste uit de rots zijn gehouwen.
De interieurs van de kerken zijn zeer uniek versierd met
kruisstenen en fresco’s. Het complex ligt eveneens in
een prachtig landschap aan de ingang van de Azatvallei. Het gehele complex ademt een bijzonder magische
sfeer. We gaan verder naar het Genocidenmonument,
waar in 2014 is aangevangen met renovatie en uitbouw.
De piek van 44 meter staat symbool voor de nationale
wedergeboorte van Armenië en reflecteert in haar vorm
het vroegere en het huidige Armenië. De opstaande
tegels symboliseren de 12 verloren provincies, gelegen
in het huidige Turkije en verwijzen naar de traditionele
Armeense khatchkars; rechtopstaande gedenkstenen
met in het midden een Armeens kruis. Binnenin de constructie brandt de eeuwige vlam. Daarnaast is er een
expositie waar u rond kunt kijken.
Dag 5 – Jerevan – Noraduz – Sevan
Voordat we Jerevan verlaten, brengen we een bezoek
aan misschien wel één van de belangrijkste musea van
Armenië, de Matenadaran. Het museum met ruim 17.000
manuscripten herbergt één van de oudste en rijkste manuscriptencollecties ter wereld en bevat naast Armeense
ook veel niet-Armeense manuscripten. Hoewel er in
Armenië vrijwel geen moslims wonen, kent Jerevan een
prachtige moskee. Sinds de aanvallen van Timoerlenk in
de 14e eeuw heeft Jerevan onder bewind gestaan van
verschillende islamitische leiders. Tegen het einde van
de 18e eeuw was de regio Jerevan zelfs een provincie

van Perzië. Pas in 1827 werd Armenië onderdeel van het
Russische Rijk. De Blauwe Moskee, die zijn naam dankt
aan zijn mooie mozaïekwerk, is een prachtig voorbeeld
van een Perzische moskee. De binnentuin van de moskee
is fraai aangelegd met rozenstruiken en vormt een oase
van rust. Aansluitend bezoeken we de overdekte bazaar
van Jerevan, een naar specerijen geurende markt waar
men specerijen, groenten, fruit en andere producten
verkoopt. Het schetst een goed beeld van het alledaagse
leven in Armenië. Vervolgens vertrekken we richting
het Sevan meer, één van de hoogst gelegen zoetwatermeren ter wereld. Het meer wordt ook wel de parel
van Armenië genoemd. We komen aan in het plaatsje
Noraduz. Hier treffen we een middeleeuwse begraafplaats met honderden kruisstenen aan, ook wel khatchkars genoemd. Het is bijzonder zoveel meesterwerken bij
elkaar te zien. Verder naar Sevan, waar wij als het weer
het toelaat bij voldoende belangstelling een boottocht
over het meer organiseren.
Overnachting in Sevan.
Dag 6 – Sevan – Dilijan
In de ochtend maken we een twintig minuten durende
wandeling naar de top van het schiereiland, waar het
Sevanavank klooster is gelegen. Vanaf hier hebben we
een adembenemend uitzicht op de omgeving. Volgens
een inscriptie in één van de Armeense kerken is het
klooster van Sevanavank gesticht in 874 door Prinses
Miriam, de dochter van Koning Ashot I. Het klooster kende
een strikt regime daar het gebouwd was voor de monniken
van Echmiadzin die zonden hadden begaan. Verder naar
Dilijan, diep in de bossen gelegen.
Ten tijde van de Sovjet-Unie was dit met dank aan de zuivere lucht en ongerepte natuur het bekendste kuuroord
van Armenië. De verplaatsing van de Armeense Centrale
Bank naar deze stad, de onlangs geopende hotels en op de
toerist ingerichte winkeltjes doen de hoop op een betere
toekomst weer leven. Hier bezoeken we het onlangs geopende OId Dilijan Tourist Complex. Hier zien we hoe het
stadje in de 19e eeuw was. In de verschillende winkeltjes
worden diverse ambachten uitgevoerd. We gaan verder
door het Dilijan Nationaal Park, een beschermd gebied,
gekend om haar meren, bergpassen en liefelijke dorpjes.
We komen aan bij het klooster van Haghartsin, gebouwd
tussen de 10-13e eeuw. Het klooster nam een prominente plaats in en was één van de culturele centra van
het middeleeuwse Armenië. Het complex kent meerdere
kerken en een prachtig refectorium. Tevens liggen in het
complex enkele familieleden van de Bagratuni-dynastie.
Ervaar de serene sfeer, die rondom dit van de buitenwereld afgesloten klooster hangt.
Overnachting in Dilijan.

- 15 -

Dag 7 – Sanahin & Haghpat – Dilijan
Via Alaverdi, eens een industriestad, rijden we na het
ontbijt richting de kloosters van Sanahin & Haghpat. Deze
twee kloosters in het gebied Tumanian waren belangrijke
educatiecentra tijdens de Kiurikian-dynastie. Het 10eeeuwse Sanahin was in het bijzonder beroemd om zijn
school van verlichters en kalligrafen. Na de rondleiding
door het klooster maken we een stop bij het monument
van de MIG straaljager. De ontwerper van dit Sovjet
gevechtsvliegtuig is namelijk geboren in dit dorp.
We rijden verder naar het 10e-eeuwse klooster van
Haghpat. Het complex is een meesterwerk van religieuze
architectuur en bestaat uit verschillende gebouwen.
Beide kloosters bevatten elementen van Byzantijnse
kerkelijke architectuur in een typische Armeense bouwstijl. De prachtige ontwerpen, het bas-reliëf en bijzondere
kruissteken hebben er voor gezorgd dat dit monument op
de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Na onze lunch gaan
we terug naar Dilijan. Overnachting in Dilijan.
Dag 8 – Dilijan – Sisian
Deze morgen keren we terug naar het Sevan meer om het
Heyravank klooster te bezoeken en de legende te horen.
Na het trotseren van de steile wegen en het zicht op de
prachtige bergen van de Selim Pass arriveren we bij de
intacte Selim Caravanserai, een belangrijke handelspost
op de vroegere zijderoute. De volgende stop is bij de Shaki
waterval, de grootste waterval van Armenië. Na de lunch
rijden we verder richting Sisian voor onze overnachting.
Dag 9 – Sisian – Goris
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Sisian
historische museum. Vooral de oude grafstenen zijn de
moeite waard. Na dit bezoek, gaan we verder naar het
Vorotnavank kloostercomplex, gelegen langs een bergkam met uitzicht op de kloof van Vorotan. Het complex is
omgeven door een hoge stenen muur ter verdediging van
buitenlandse invasies. Op de binnenplaats van het klooster
stond een pilaar die symboliseerde dat er monniken in
religieuze dienst waren en op deze locatie koningen
werden ingewijd. Ons volgende bezoek is het Stonehenge van Armenië, genaamd Karahunge. Het is hier waar
het eerste observatorium werd opgericht. Het heeft een
geschiedenis van 7.500 jaar en wetenschappers geloven,
dat er een nauwe samenhang tussen het observatorium
in Armenië en Stonehenge in Groot-Brittannië bestaat. Op
veel van de stenen in Karahunge zijn gladde schuine gaten
van 4 tot 5 cm in diameter, waarvan de hoeken worden
gericht op verschillende punten op de horizon en ruimte.
We lunchen bij een lokale familie. U krijgt hier een goed
beeld van hoe men op het platteland leeft. Na de lunch
gaat de rit verder naar Goris. Overnachting in Goris.

Dag 10 – Goris – Tatev – Goris
Vandaag bezoek aan het oude Khndzoresk, een middeleeuws dorp grotendeels gehouwen uit zachte rots. Na
de lunch bezoeken we het UNESCO Werelderfgoed van
Tatev. Om hier te komen nemen we een rit met de langste
kabelbaan ter wereld. De constructie van 5,7 km lang
overspant een spectaculaire kloof en brengt ons naar het
eeuwenoude Tatev klooster. Op het moment dat de kloof
wordt overgestoken, hangen we op een hoogte van 320
meter boven de grond. Twee cabines, die elk 25 reizigers
kunnen vervoeren, reizen voortdurend op en neer. Dit
10e-eeuwse kloostercomplex is zoals het al doet vermoeden fenomenaal gesitueerd in de Vorotan canyon.
In de middag bekijken we de bijzondere architectuur van
Goris. Overnachting in Goris.
Dag 11 – Goris – Areni – Noravank – Jerevan
We rijden vandaag weer terug naar Jerevan, maar voordat we hier aankomen maken we een stop bij de Areni-1,
een grote karst grot die archeologische culturele lagen
uit de neolithische tot laatmiddeleeuwse tijd bevat. Hier
maken we een wandeling en bekijken de omgeving. En
ons laatste bezoek in Armenië is aan het Noravank, het
meesterwerk van de middeleeuwse architect Momik en
gelegen op de hellingen van een mooie kloof.
Overnachting in Yerevan.

vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 10 -24			
Mei 8 - 22				
Juni 5 - 19				
Juli 10 - 24 				
Augustus 14 				
September 4 - 11 - 18 - 25
Oktober 9

€ 1.695,€ 1.695,€ 1.695,€ 1.695,€ 1.695,€ 1.695,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Austrian
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige ervaren reisbegeleiding en
Engelssprekende deskundige lokale gids
• Overnachtingen in goede 3- en 4 sterrenhotels
• Verzorging op basis van volpension m.u.v. diner dag 4
• Alle genoemde excursies inclusief entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 6
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen

Dag 12 – Jerevan
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
terugvlucht huiswaarts.
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€ 255,-
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10-Daagse Nederlandstalige rondreis
Georgië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
***

Het kleine Georgië heeft de vakantieganger veel te bieden. Het land kent een turbulente geschiedenis die zijn sporen heeft
nagelaten in het cultureel erfgoed en het karakter van de Georgiër die altijd wel een reden vindt om het glas te heffen! Wij
beginnen de reis in het levendige Tbilisi waar kleurrijke balkonnetjes de middeleeuwse straatjes een vrolijk beeld geven.
Wij nemen u mee naar het hooggelegen Mestia met zijn bijzondere wachttorens door naar het mondaine Batoemi dat zich
de laatste jaren tot een prachtige badplaats aan de Zwarte Zee heeft ontwikkeld.

Dag 1-2 – Tbilisi
Vertrek naar Tbilisi. Bij aankomst volgt de transfer naar
uw hotel.
Dag 2 – Tbilisi
Al in de middeleeuwen was Tbilisi uitgegroeid tot een
welvarend knooppunt op de handelsroutes tussen
West- en Oost Transkaukasië. Tegenwoordig is Tbilisi een
levendige en gezellige stad, gelegen in een vallei, omgeven
door prachtige bergen. Het is een multiculturele stad waar
Georgisch-orthodox, Armeens-apostolische en roomskatholieke kerken, een synagoge en een moskee op nog
geen 5 minuten lopen van elkaar verwijderd zijn. Tbilisi,
ook wel het Parijs van het oosten genoemd, is een onstuimige maar zeer aangename mix van oost en west, wat al
sinds de oudheid vele bezoekers trekt. We bezichtigen de
Drievuldigheid kathedraal. De onlangs gebouwde kerk is
het grootste religieuze bouwwerk van Georgië en bestaat
uit meerdere verdiepingen. De kerk is gesitueerd op een
plateau dat prachtig aangelegd is met bloemen, bomen
en perkjes. Aansluitend bezoeken we de Metekhi tempel,
gelegen aan de Mtkvari rivier en gebouwd door de Georgische koning Sint-Demetrius II tussen 1278-1284. Het
is een ongebruikelijk voorbeeld van een koepelvormige
Georgisch-orthodoxe kerk. Op het naastgelegen Europaplein nemen we de kabelbaan naar het hoger gelegen
gedeelte van Tbilisi en bezichtigen we de restanten van
het Narikala fort. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht
over de oude stad, het onlangs aangelegde Europa Park
en de sulfaatbaden, leuk om in de avond te bezoeken.
De lunch nuttigen we in de oude stad, een leuke wijk
met smalle straatjes, traditionele huizen met typerende
houten balkons, talloze terrasjes, en gezellige restaurants.

We wandelen door de gezellige straatjes en bezoeken hier
o.a. de synagoge en zien het seminarium waar Jozef Stalin
seminarist was!
Overnachting in Tbilisi.
Dag 3 – Tbilisi
Vandaag maken we nader kennis met Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. De hoofdstraat Rustaveli, waar vele
statige panden en overheidsgebouwen zijn gelegen, geeft
ons een mooie indruk van de stad. Aansluitend nemen we
u mee voor een wandeling door de David Aghmashenebli
avenue, misschien wel één de mooiste straten en laten
u kennismaken met het art-nouveaudistrict van Tbilisi.
Vervolgens bezoeken we het museum van de Sovjetrepressie waar een goed beeld wordt geschapen van de
gruwelijkheden die dit regime met zich meedroeg. Tevens
bezoeken we het Georgisch Kunstmuseum. Het museum
staat bekend om haar Georgische kunst en gouden
voorwerpen daterend van de 9e tot de 19e eeuw.
De rondleiding door het museum laat ons de afdeling van
zeer exclusieve juwelen en iconen zien. We rijden verder
richting het openluchtmuseum van Tbilisi. Hier treft men
zo’n 70 typisch Georgische huizen en huisraad aan uit de
diverse regio’s van het land. We lunchen in het centrum.
De late middag is ter vrije besteding.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 4 – Mzcheta – Gori – Uplistsikhe – Kutaisi
In de ochtend rijden we naar Mzcheta, de voormalige
hoofdstad van het Georgische rijk van 300 v.Chr tot 500
n.Chr. Vandaag de dag is het niet langer de hoofdstad
van het land, maar nog wel steeds de spirituele hoofdstad en thuisbasis van twee van de belangrijkste kerken
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van Georgië - Svetitskhoveli en Jvarikerk. De originele
Svetitskhovelikerk werd gebouwd in de 4e eeuw en werd
gebruikt voor de kroningen en als begraafplaats van de
Georgische vorsten. Nog belangrijker is dat deze kathedraal beschouwd wordt als één van de heiligste plaatsen
in Georgië, daar hier de mantel van Christus begraven
zou zijn. Verder naar het Jvari klooster, gelegen op de top
van de heuvel op de plaats waar de missionaris Sint-Nino
zelf een kruis (‘Jvari’ in het Georgisch) oprichtte.
Het klooster is gebouwd in de 4e eeuw ter ere van de komst
van het christendom naar Georgië. Niet ver hier vandaan
ligt Gori, de geboorteplaats van Jozef Stalin. Wij bezoeken het Stalin Museum dat 3 afdelingen telt: Stalin’s huis,
het Stalin Museum en Stalin’s treinwagon, waarmee hij in
1945 naar Potsdam reisde. De meest interessante expositie is één van de twaalf exemplaren van het dodenmasker
van Stalin, gemaakt kort na zijn dood. Na de lunch bezoeken we Uplistsikhe, gelegen op korte rijafstand van Gori.
De 3000 jaar oude grottenstad kan worden beschouwd
als één van de eerste steden van Georgië. We maken hier
kennis met de woningen, troonzaal, theater en huizen volledig uit de rotsen gehouwen. Volgens de legende kregen
de slaven een houweel van goud met een ijzeren uiteinde.
Hiermee moesten zij de gebouwen uit de zandstenen rotsen kappen. Hoe harder ze werkten des te sneller kregen
ze een stuk puur goud! Verder naar Kutaisi, de tweede
stad van Georgië. Kutaisi was tot 1122 de hoofdstad van
het Koninkrijk Georgië en van de 13e tot de 15e eeuw de
hoofdstad van het West-Georgische Koninkrijk Imeretië.
Het milde subtropische klimaat en de bijbehorende
vegetatie maken de omgeving van Kutaisi een aantrekkelijke regio voor natuurliefhebbers. Overnachting in Kutaisi.
Dag 5 – Kutaisi – Zugdidi – Mestia
Vanaf Kutaisi nemen we een mooie route langs thee- en
tabaksplantages naar het plaatsje Zugdidi. In dit aangename stadje bezoeken we het paleis van de Dadiani’s,
de voormalige residentie van de Dadiani-dynastie. In
1802 dwong het Russische keizerrijk de Dadiani’s de Russische annexatie van Georgië te accepteren en de eed af
te leggen tegenover het Russische keizerrijk. Tegenwoordig is het paleis een historisch museum met een interessante expositie van waardevolle werken zoals sieraden,
iconen en andere voorwerpen. Bijzonder is het dodenmasker van Napoleon. Vervolgens rijden we naar de 271
meter hoge Enguri dam, de grootste dam van Georgië.
Vanaf hier hebben we een prachtig zicht op het waterreservoir en de omliggende bergen. Verder door de ongerepte natuur, valleien, rivieren en bergen naar Mestia.
Het bergdorp Mestia is een liefelijk traditioneel dorp in de
provincie Svaneti, verdeeld in Opper- en Neder-Svaneti.
Adembenemende vergezichten, besneeuwde bergtop-

pen en bijzonder aardige dorpsbewoners, de Svans, zorgen ervoor dat het voelt of u in een geheel andere wereld
terechtgekomen bent. Overnachting in Mestia.
Dag 6 – Mestia – Ushguli – Mestia
Svaneti is het hoogst gelegen bewoonde gebied in Europa, omringd door 4 van Europa’s hoogste bergtoppen.
Onze bus zullen we vandaag inruilen voor 4x4 jeeps om
de bergwegen te trotseren. Naast dat deze regio betoverend mooi is, is het een mythische omgeving waar
we enkele bergdorpjes doorkruisen, waar de tijd echt is
blijven stilstaan. Vanzelfsprekend maken we voldoende
fotostops en rustmomenten om de mooie omgeving op
ons te laten inwerken. Het dorpje Ushguli, onze bestemming van vandaag, is meer dan 2.200 meter boven
zeeniveau gelegen en daarmee het hoogst gelegen permanent bewoonde dorp in Europa. Het wordt geroemd
om zijn lokale architectuur met imposante stenen wachttorens. Na aankomst in Ushguli bezoeken we het
lokale etnografisch museum. Onze lunch nuttigen we
vandaag in een traditionele berghut. We laten deze indrukwekkende omgeving van middeleeuwse wachttorens, kletterende watervallen en uitzonderlijk hoge
besneeuwde bergtoppen van het omliggende Kaukasus gebergte op ons inwerken. Beleef het gevoel
dat deze trotse ‘mensen van de bergen’ iedere
dag opnieuw ervaren. Overnachting in Mestia.
Dag 7 – Mestia – Batoemi
Vandaag rijden we richting Batoemi, de mondaine badplaats aan de Zwarte Zee. Het subtropische klimaat
in deze regio van Georgië en de vele hotels en vertiermogelijkheden maken de stad een geliefde vakantiebestemming. Het oude centrum van Batoemi met zijn
statige herenhuizen, pleinen en fonteinen is wat de stad
zo geliefd maakt. Na alle indrukken van deze week, is het
heerlijk vertoeven in Batoemi. Een wandeling door het
oude centrum of een fietstocht over de prachtig aangelegde boulevard is zeker een aanrader.
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Reisvarianten groepsreizen Armenië,
Georgië en Azerbeidzjan
Overnachting in Batoemi.
Dag 8 – Batoemi
Na het ontbijt maken we een stadstour door Batoemi.
We zien de moderne gebouwen langs de boulevard, het
Italiaanse plein waar regelmatig bekende artiesten optreden en wandelen langs het operahuis en Medea met
het Gulden Vlies. Vervolgens bezoeken we de ruïnes van
het Gonio fort , gelegen op zo’n 12 km van Batoemi nabij
de Turkse grens. Deze historische stadsvesting werd in de
1e eeuw gebouwd door de Romeinen en was één van de
grootste vestingen aan de Zwarte Zee. Het fort werd o.a.
bezet door de Romeinen, Byzantijnen en Turken. Voor
museumliefhebbers is het Adjari staatsmuseum met een
exclusieve collectie van gouden kunstvoorwerpen een
must-see. Voor natuurliefhebbers is de Botanische Tuin
van Batoemi een aanrader. Vandaag is het diner op eigen
gelegenheid.
Overnachting in Batoemi.
Dag 9 – Batoemi – Tbilisi
In de ochtend keren we terug naar de hoofdstad Tbilisi
waar u de middag nog vrij kunt besteden. Tbilisi is een
stad waar u gemakkelijk zelf kunt rondwandelen. Ons
hotel vormt de perfecte uitvalsbasis door de centrale ligging in de oude stad. Diverse bezienswaardigheden zoals
musea, kerken maar ook winkelmogelijkheden en gezellige straatjes met terrasjes zijn op een steenworp afstand.
Overnachting in Tbilisi
Dag 10 – Tbilisi
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven
voor uw terugvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
op basis van 2 personen in een 2-persoonskamer
April 16 - 30				
Mei 14 - 28 				
Juni 11 - 25				
Juli 16 - 30				
Augustus 20				
September 10 - 17 - 24 			
Oktober 15		
		
			

€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,-

Toeslagen:

• Toeslag 1-persoonskamer		

€ 275,-

			
Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Austrian
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige reisbegeleiding en Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in goede 3- en 4 sterrenhotels o.b.v.
logies/ontbijt
• Alle lunches en diners m.u.v. diner op dag 3, 7 en 8
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
		
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 6
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer informatie		

Wilt u de Kaukasus bezoeken in een kortere variant of één enkel land? Dan kan dit! WorldExperts biedt op basis voor de
24-daagse rondreis de onderstaande varianten aan. De dag tot dag beschrijving vindt u terug op voorgaande pagania's en
op onze website waar ook de reissommen en andere informatie staat vermeld.

10-Daagse Georgië & Baku

10-Daagse Nederlandstalig roneis Armenië & Tbilisi
Dag 1-2 – Jerevan
Vandaag vliegt u naar Jerevan.
Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleid(st)er en volgt de transfer naar uw
hotel. Overnachting in Jerevan.

Dag 1-2 – Tbilisi
Vandaag vliegt u naar Tbilisi.
Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleid(st)er en volgt de transfer naar uw
hotel. Overnachting in Tbilisi.

Dag 2 – 9
Programma gelijk aan de 16-daagse Nederlandstalige
rondreis Armenië en Georgië.

Dag 2 – 9
Programma gelijk aan de 10-daagse Nederlandstalige rondreis Georgië zoals beschreven op blz. 18 t/m 20.

Dag 10 - Tbilisi
Transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht.

Dag 10 - Tbilisi - Baku
Tramsfer naar het treinstation van Tbilisi voor de nachttrein naar Baku. Overnacthting in de trein. Tegen toeslag
is vliegreis mogelijk.

Voor reisdata en reissom, zie onze website

20-Daagse Arm - Geo - Baku
Dag 1-2 – Jerevan
Vandaag vliegt u naar Jerevan.
Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandstalige reisbegeleid(st)er en volgt de transfer naar uw
hotel. Overnachting in Jerevan.

Dag 11 – 13
Bij aankomst io het treinstation transfer naar uw hotel
Programma conform dag 17 t/m 19 als beschreven
op blz. 11/12 van deze brochure.
DAg 14 - Baku
Transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht
Voor reisdata en reissom zie onze website

Dag 2 – 15
Programma gelijk aan de 16-daagse Nederlandstalige
rondreis Armenië en Georgië.
Dag 16 – Tbilisi - Baku
Tramsfer naar het treinstation van Tbilisi voor de nachttrein naar Baku. Overnacthting in de trein. Tegen toeslag
is vliegreis mogelijk.
Dag 17 - 19 - Baku
.
Bij aankomst io het treinstation transfer naar uw hotel
Programma conform dag 17 t/m 19 als beschreven
op blz. 11/12 van deze brochure.
Dag 20 - Baku
Transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht
RVoor reisdata en reissom, zie onze website
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16-Daagse fly-drive Armenië en Georgië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
***
**

Armenië en Georgië laten zich goed met een huurauto op eigen tempo ontdekken. De 2-weekse reis neemt u mee naar
de hoogtepunten van deze landen. U ziet de beide hoofdsteden, de bijzondere kerken en kloosters waarvan een aantal
zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, de dorpen waar tradities in ere worden gehouden, de bergen die
uitnodigen voor een wandeling en de subtropische kust aan de Zwarte Zee. Met deze formule verzorgen wij uw verblijf en
vervoer. U bepaalt zelf uw dagelijkse reistempo.

Dag 1 - 2 – Jerevan
Bij aankomst op de luchthaven van Jerevan wordt u verwelkomd door onze vertegenwoordiger en naar uw hotel
gebracht. Overnachting in Jerevan.
Dag 2 – Jerevan
In de ochtend wordt de auto afgeleverd bij uw hotel (tijdstip in overleg met de vertegenwoordiger bij aankomst).
Vandaag kunt u kennis maken met de hoofdstad van
Armenië. Opvallend in Jerevan zijn de vaak in Sovjetstijl
gebouwde statige huizen en pleinen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het Republiekplein met haar imposante overheidsgebouwen, gezellige terrasjes, groene perkjes en
fonteinen. Bezoek eens het Armeens Nationaal Historisch
Museum, gelegen aan het Republiekplein. Het museum
kent diverse afdelingen waaronder archeologie, numismatiek en etnografie. Hier krijgt u een goede indruk van
de Armeense geschiedenis. Bezienswaardig is ook de
North Avenue, de chique wandelboulevard van de stad.
U kunt tevens een bezoek brengen aan het statige operagebouw, de Blauwe Moskee met zijn mooie binnentuin,
de overdekte bazaar met specerijen of de Cascade van
Jerevan. Wat u ook niet mag overslaan is het Genocide
Monument. De grote piek van 44 meter hoog staat symbool voor de nationale wedergeboorte van Armenië en
reflecteert in haar vorm het vroegere en het huidige
Armenië. Overnachting in Jerevan.
Dag 3 – Jerevan – Echmiadzin – Zvartnots – Jerevan
(ca. 50 km)
Na het ontbijt rijdt u naar Echmiadzin, gelegen op zo’n
25 minuten van Jerevan. Wat Rome is voor katholieken,
is Echmiadzin voor Armeniërs. Volgens de overlevering

kreeg Gregorius de Verlichter (257-331), de grondlegger
van de Armeens -Apostolische Kerk, hier in 301 een visioen
waarin Jezus Christus zelf hem opriep op deze plaats een
kerk te bouwen. De kathedraal beschikt ook over een
interessant museum met relikwieën, waaronder de lans
waarmee Christus werd doorboord. Op de weg terug
naar Jerevan passeert u Zvartnots, waar u de ruïnes van
de 7e-eeuwse tempel kunt bezoeken. De middag heeft
u ter vrije besteding en kunt u bijvoorbeeld de Vernissage of het Genocide Monument bezoeken. De grote
piek van 44 meter hoog staat symbool voor de nationale
wedergeboorte van Armenië en reflecteert in haar vorm
het vroegere en het huidige Armenië.
Overnachting in Jerevan.
Dag 4 – Jerevan – Garni – Geghard – Jerevan (70 km)
Vandaag rijdt u oostwaarts richting de plaats Garni, waar
u de Zonnetempel kunt bezichtigen. Deze heidense tempel is de enige nog overgebleven tempel in Armenië,
gebouwd in de 1e eeuw door Koning Tiridates I nadat hij
een bezoek had gebracht aan keizer Nero in Rome. De
tempel is omgeven door een prachtig berglandschap en
ongerepte natuur. Vanaf de paden rondom de tempel
heeft u een schitterend vergezicht op de vallei en de Azat
rivier. Vervolgens kunt u verder rijden naar het 4e-eeuwse
klooster van Geghard, niet ver hier vandaan. Bij het
betreden van het kloostercomplex waant u zich even terug
in de oudheid. Binnen het complex staan een aantal kerken
waarvan de meeste gehouwen zijn uit massief rots. De
interieurs van de kerken zijn zeer uniek versierd met
kruisstenen en uitgehouwen fresco’s. Het complex ligt
eveneens in een prachtig landschap aan de ingang van de
Azatvallei. In de middag keert u terug naar de hoofdstad
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en kunt u bijvoorbeeld nog een bezoek brengen aan het
belangrijkste museum van Armenië, namelijk de Matenadaran, met meer dan 17.000 manuscripten. (Gesloten op
zondag en maandag). Overnachting in Jerevan.
Dag 5 – Jerevan – Khor Virap – Areni – Noravank –
Goris (ca. 280 km)
Nadat u heeft ontbeten, rijdt u naar het klooster Khor
Virap, één van de populairste bezienswaardigheden van
Armenië. In het klooster werd Gregorius de Verlichter
namelijk 13 jaar lang door Koning Tiridates IV gevangen
gehouden. Pas nadat Gregorius de koning in 301 tot het
christendom kon bekeren, werd Armenië het eerste land
dat het christendom als officiële godsdienst aannam. Het
klooster van Khor Virap ligt aan de Turks-Armeense grens
en vanaf hier heeft men een prachtig zicht op de, voor
Armeniërs zo, heilige berg Ararat. Vervolgens rijdt u verder
naar Areni, bekend om zijn wijnmakerij. Hier vindt u
langs de straten allemaal wijnstalletjes en uiteraard is het
ook mogelijk om een slokje te proeven. Nabij het dorpje
Areni ligt het Noravank klooster. Het meesterwerk van de
middeleeuwse architect Momik is gesitueerd bovenop
een imposante klif. Nadat u van deze mooie regio heeft
genoten rijdt u naar Goris.
Overnachting in Goris.
Dag 6 – Goris – Khndzoresk – Tatev – Karahunje –
Yeghegnadzor (ca. 140 km)
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan het oude
Khndzoresk, een middeleeuws dorp grotendeels gehouwen uit zachte rots. Bezoek ook het UNESCO Werelderfgoed van Tatev. Om hier te komen maakt u een rit
met de langste kabelbaan ter wereld, ook wel “Wings of
Tatev” genoemd. De constructie van 5,7 km lang overspant een spectaculaire kloof en brengt u naar het eeuwenoude Tatev klooster. Op het moment dat de kloof
wordt overgestoken, hangt u op een hoogte van 320
meter boven de grond. Twee cabines, die elk 25 reizigers
kunnen vervoeren, reizen voortdurend op en neer. Dit
10e-eeuwse kloostercomplex is zoals het al doet vermoeden fenomenaal gesitueerd in de Vorotan kloof.
Op de weg naar Yegnegnadzor maakt u een stop bij het
Stonehenge van Armenië, Karahunge genaamd. Het is
hier waar het eerste observatorium werd opgericht. Het
heeft een geschiedenis van 7.500 jaar en wetenschappers
geloven dat er een nauwe samenhang tussen het observatorium in Armenië en Stonehenge in Groot-Brittannië
bestaat. Op veel van de stenen in Karahounge zijn gladde
schuine gaten van 4 tot 5 cm in diameter, waarvan de
hoeken worden gericht op verschillende punten op de
horizon en ruimte.
Overnachting in Yeghegnadzor in een guesthouse.

Dag 7 – Yeghegnedzor – Selim – Noratus – Sevan –
Dilijan (ca. 170 km)
U rijdt richting het Sevan meer via de Selim pas en
komt bij de intacte Selim karavanserai, een belangrijke handelspost op de vroegere zijderoute. U rijdt van
hieruit verder naar het plaatsje Noraduz. Hier ziet u een
middeleeuwse begraafplaats met honderden kruisstenen, ook wel khatchkars genoemd. Het is bijzonder zoveel
meesterwerken bij elkaar te zien. Na dit bezoek rijdt u
verder naar het Sevan meer, één van de hoogst gelegen
zoetwatermeren ter wereld. Het meer wordt ook wel de
parel van Armenië genoemd. Breng een bezoek aan het
Sevanavank klooster, gelegen op het schiereiland of maak
een boottocht op het meer.
Verder naar Dilijan voor overnachting.
Dag 8 – Dilijan – Haghpat – Akhtala – Sadakhlo grens –
Tbilisi (ca. 220 km)
Vandaag rijdt u richting de laatste twee bezienswaardigheden van Armenië, namelijk het klooster van Haghpat en de Akhtala kerk. Het complex van het 10e-eeuwse
klooster van Haghpat is een meesterwerk van religieuze
architectuur en bestaat uit verschillende gebouwen. Het
bevat elementen van Byzantijnse kerkelijke architectuur
alsook typische Armeense bouwstijl. De prachtige ontwerpen, het bas-reliëf en bijzondere kruisstenen hebben
ervoor gezorgd dat dit monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Voor u de grens oversteekt, stopt u bij
de Akhtala kerk, bekend om zijn unieke fresco’s.
Vervolgens rijdt u verder naar de grensovergang van
Armenië en Georgië. Nadat u de grens bent gepasseerd is
het nog circa 1 uur tot uw hotel in Tbilisi.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 9 – Tbilisi
Al in de middeleeuwen was Tbilisi uitgegroeid tot een
welvarend knooppunt op de handelsroutes tussen Westen Oost-Transkaukasië. Tegenwoordig is Tbilisi een levendige en gezellige stad, gelegen in een vallei omgeven door
prachtige bergen. Het is een multiculturele stad waar
Georgische, Armeens-apostolische en rooms-katholieke
kerken, een synagoge en een moskee op nog geen 5
minuten lopen van elkaar verwijderd zijn. De hoofdstraat
Rustaveli, waaraan vele statige panden en overheidsgebouwen zijn gelegen, geeft u een mooie eerste indruk
van de stad. Aan het einde van deze straat ligt het Georgisch Kunstmuseum. Het museum staat bekend om haar
Georgische kunst- en goudsmidstukken daterend van
de 9e tot de 19e eeuw. Maak een wandeling door de
David Aghmashenebli avenue, misschien wel één van de
mooiste straten. Maak hier kennis met het artnouveaudistrict van Tbilisi of bezoek het openluchtmuseum.
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Hier treft men zo’n 70, typisch Georgische huizen en
huisraad aan uit de diverse regio's van het land. Breng
eens een bezoek aan het museum van de Sovjetrepressie of de Drievuldigheidskathedraal. Deze onlangs
gebouwde kathedraal is het grootste religieuze bouwwerk van Georgië en bestaat uit meerdere verdiepingen.
De kerk is gesitueerd op een plateau, wat prachtig aangelegd is met bloemen, bomen en perkjes. U kunt bijvoorbeeld ook de Metekhi tempel bezoeken of met de kabelbaan naar het hoger gelegen gedeelte van Tbilisi gaan,
waar u de restanten van het Narikala fort kunt bekijken.
Vanaf hier heeft u werkelijk een prachtig uitzicht over de
Oude Stad, het onlangs aangelegde Europa Park en de
sulfaatbaden, leuk om in de avond te bezoeken.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 10 – Tbilisi – Mzcheta – Gori – Uplistsikhe – Kutaisi (ca. 330 km)
Vandaag rijdt u verder richting Mzcheta, de voormalige
hoofdstad van het Georgische rijk van 300 v. Christus tot
500 na Christus. Vandaag de dag is het niet langer de
hoofdstad van het land, maar nog steeds wel de spirituele
hoofdstad en thuisbasis van twee van de belangrijkste
kerken van Georgië, namelijk de Svetitskhoveli en Jvarikerk, waar u tevens een bezoek aan kunt brengen.

Vervolgens rijdt u verder naar Gori, de geboorteplaats
van Jozef Stalin. Hoewel de discussie over het museum
voortduurt, raden wij een bezoek aan het Stalin Museum
toch aan. Het museum telt drie afdelingen: Stalin's huis,
het Stalin Museum en Stalin’s treinwagon, waarmee hij
in 1945 naar Potsdam is gereisd. Gelegen op korte rijafstand van Gori, kunt u Uplistsikhe bezoeken. De 3000
jaar oude grottenstad kan worden beschouwd als één
van de eerste steden van Georgië. Hier maakt u kennis
met de huizen, troonzaal en theater volledig gehouwen
uit de rotsen. Verder naar Kutaisi, de tweede stad van
Georgië. Diner en overnachting in guesthouse in Kutaisi.
Dag 11 – Kutaisi – Mestia (ca. 230 km)
Op korte afstand van Kutaisi ligt het 12e-eeuwse Gelati
klooster, een UNESCO Werelderfgoed uit de 12e eeuw
dat bekend staat om zijn fresco’s. Vanaf Kutaisi kunt u
een mooie route langs thee- en tabaksplantages naar het
plaatsje Zugdidi nemen. In dit aangename stadje kunt u
het paleis van de Dadiani’s, de voormalige residentie van
de Dadiani-dynastie bezoeken. In 1802 dwong het Russische keizerrijk de Dadiani’s de Russische annexatie van
Georgië te accepteren en de eed af te leggen tegenover
het Russische keizerrijk. Vervolgens rijdt u verder naar
de 271 meter hoge Enguri dam, de grootste van Georgië,
van waar u een prachtig uitzicht heeft op het water-

reservoir en de omliggende dorpen. Verder door de
ongerepte natuur, valleien, rivieren en bergen naar Mestia.
Het bergdorp Mestia is een liefelijk traditioneel dorp in de
provincie Svaneti, die verdeeld is in een Opper- en NederSvaneti. Adembenemende vergezichten, besneeuwde
bergtoppen en bijzonder aardige dorpsbewoners, de
Svans, zorgen ervoor dat het voelt of u in een geheel
andere wereld terechtgekomen bent.
Diner en overnachting in Mestia.
Dag 12 – Mestia – Ushguli – Mestia (ca. 72 km)
Svaneti behoort tot de hoogst gelegen bewoonde regio’s
in Europa en is omringd door 4 van Europa’s hoogste
bergtoppen. Vandaag gaat u de bergwegen trotseren.
Naast dat deze regio betoverend mooi is, is het een mythische omgeving waar u enkele bergdorpjes doorkruist
waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het dorpje Ushguli, uw bestemming van vandaag, is meer dan 2.200
meter boven zeeniveau gelegen. Deze plaats is het hoogst
permanent bewoonde dorp in Europa en wordt ook
geroemd om zijn lokale architectuur, de imposante stenen
wachttorens. Ushguli is zeker een bezoek waard! NB: de
weg naar Ushguli is zeer slecht, u kunt eventueel bij uw
accommodatie een 4x4 met chauffeur huren voor deze
route (niet inbegrepen).
Diner en overnachting in Mestia.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.875,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 540 ,-

Inclusief:
• Transfer van de luchthaven Jerevan naar uw hotel
• Alle overnachtingen in de 3 sterrenhotels, Bed &
Breakfasts en guesthouses op basis van logies en ontbijt
• Diner op dag 10, dag 11 en dag 12
• Autohuur Kia Sportage of gelijkwaardig van dag
2 t/m dag 16
• Wegenkaart
• Reisgids
• Transfer naar de luchthaven in Tbilisi

Dag 13 – Mestia – Batoemi (ca. 254 km)
Vandaag rijdt u verder richting Batoemi, de mondaine
badplaats aan de Zwarte Zee. Het subtropische klimaat in
deze regio van Georgië, de vele hotels en vertiermogelijkheden maken de stad een geliefde vakantiebestemming.
Het oude centrum van Batoemi met haar statige herenhuizen, pleinen en fonteinen is wat de stad zo geliefd
maakt. Na alle indrukken van de laatste twee weken is het
heerlijk toeven in Batoemi. Een wandeling door het oude
centrum of een fietstocht over de prachtige aangelegde
boulevard is zeker een aanrader. Voor museumliefhebbers is het Adjari staatsmuseum met een exclusieve collectie van gouden kunstvoorwerpen een must-see. Maar
u kunt ook de verderop gelegen ruines van het Gonio fort
bezoeken of de botanische tuinen.
Overnachting in Batoemi.

Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen

Dag 14 – Batoemi
Dag ter vrije besteding in Batoemi.

• Het rijden met een huurauto in Armenië en Georgië
vraagt aanpassing van de chauffeur. De rijstijl, met name,
in Georgië wijkt af van de rijstijl in West-Europa.
U dient tevens rekening te houden met vee langs en
op de rijbaan.
• Individueel reizen maar niet zelf rijden? Voor deze reis
kunt u chauffeur of chauffeur/gids bijboeken.
		

Dag 15 – Batoemi – Tbilisi (ca. 370 km)
De ochtend heeft u ter vrije besteding in Batoemi.
Vandaag rijdt u weer terug naar Tbilisi en heeft u de rest
van de dag vrij om nog de laatste souvenirs te kopen.
Overnachting in Tbilisi.
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Dag 16 – Tbilisi
Conform uw vluchtschema levert u de auto weer in op de
luchthaven. Er is een einde gekomen aan deze prachtige
reis.

Exclusief:
• Vluchten (vanaf € 400- per persoon). WorldExperts
assisteert u graag bij het selecteren van de meest
passende vluchtoptie voor uw reis.
• Eventuele verzekeringen
• Eventuele parkeerkosten en kruierservice
• Gps: € 10,- per dag
Bijzonderheden:
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12-Daagse fly-drive Armenië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
***
**

Armenië behoort tot de oudste landen ter wereld en kent een rijke, maar turbulente geschiedenis.
Zelden vindt u zoveel bijzondere architecturale bouwwerken op een vergelijkbare oppervlakte. Armenië was eens een
koninkrijk en strekte zich uit van de Kaspische Zee tot aan de Middellandse Zee.
Deze reis leidt u door bergen en valleien naar unieke bezienswaardigheden waar u hartelijk ontvangen wordt door de
gastvrije, trotse bevolking.

Dag 1-2 – Jerevan
Bij aankomst op de luchthaven van Jerevan wordt u
verwelkomd door onze vertegenwoordiger en naar uw
hotel gebracht. Overnachting in Jerevan.

opstaande tegels die refereren aan Armeense khatchkars
symboliseren de 12 verloren provincies die nu in Turkije liggen. Aan de binnenzijde brandt de eeuwige vlam.
Overnachting in Jerevan.

Dag 2 – Jerevan
In de ochtend wordt de auto afgeleverd bij uw hotel (tijdstip in overleg met de vertegenwoordiger bij aankomst).
Vandaag kunt u kennismaken met de hoofdstad van
Armenië, Jerevan. Opvallend in Jerevan zijn de vaak in
Sovjetstijl statige gebouwen en pleinen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het Republiekplein met
haar imposante overheidsgebouwen, gezellige terrasjes, groene perkjes en fonteinen. Aan dit plein ligt het
Armeense Nationaal Historisch Museum. Een bezoek
aan dit museum is een goede start van uw reis.
Het museum kent diverse afdelingen waaronder archeologie, numismatiek en een etnografische afdeling.
Tijdens uw reis zult u diverse plaatsen aandoen
die het museum werden genoemd.
Bezienswaardig is ook de North Avenue, de chique wandelboulevard van de stad. U kunt tevens een bezoek
brengen aan het statige operagebouw, de Blauwe
Moskee met zijn mooie binnentuin, de overdekte bazaar
met specerijen of de Cascade van Jerevan. Overnachting
in Jerevan.

Dag 4 – Jerevan – Khor Virap – Areni – Noravank –
Goris (ca. 260 km)
Na het ontbijt rijdt u naar het klooster Khor Virap, één
van de belangrijkste bezienswaardigheden van Armenië.
In dit klooster werd Gregorius de Verlichter 13 jaar lang
door Koning Tiridates IV gevangen gehouden. Pas nadat Gregorius de koning in 301 tot het christendom kon
bekeren, werd Armenië het eerste land dat het christendom als officiële godsdienst aannam. Het klooster van
Khor Virap ligt aan de Turks-Armeense grens en vanaf
hier heeft men een prachtig zicht op de voor Armeniërs zo
heilige berg Ararat. Vervolgens rijdt u verder naar Areni,
bekend om zijn wijnhuis. Hier vindt u langs de straten
wijnstalletjes en uiteraard is het ook mogelijk om een
slokje te proeven. Nabij het dorpje Areni en omringd door
rode kliffen ligt het Noravank klooster, het meesterwerk
van de middeleeuwse architect Momik. De hoofdkerk uit
de 13e eeuw is gedecoreerd met unieke bas-reliëfs.
Via kronkelende bergwegen komt u aan in Goris waar u
overnacht in een guesthouse.

Dag 3 – Jerevan
Volledige dag ter vrije besteding in Jerevan. Buiten het
centrum ligt het Tsitsernakaberd Memorial park met het
monument en het museum van de Genocide (1915). De
44 meter hoge piek, die van afstand te zien is, staat symbool voor de nationale wedergeboorte van Armenië. De

Dag 5 – Goris – Khndzoresk – Tatev klooster – Goris
(ca. 110 km)
Goris ligt in het zuiden van Armenië nabij de grens met
Azerbeidzjan en Iran. Kom in contact met de lokale bevolking tijdens een ontspannen wandeling terwijl u kijkt
naar de stenen huizen met gebogen ramen en balkons.
Het tempo van het leven is traag: er is weinig commer-
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ciële of industriële activiteit. Goris is met name bekend
om zijn grote verscheidenheid aan fruitwodka waaronder
die van de heerlijk krachtige moerbei en kornoeljebes.
Vanuit Goris kunt u een excursie maken naar Khndzoresk,
een grottenstad. Het landschap wordt bepaald door
bijzondere rotsformaties en grotten welke deels bewoond werden door de lokale bevolking. Zeker niet te
missen is een bezoek aan het unieke 10e-eeuwse Tatev
klooster (Werelderfgoed UNESCO). Dit meesterwerk staat
op een plateau aan de rand van een diepe kloof waar de
Orotan rivier doorheen stroomt. Om bij het klooster te
komen, kunt u gebruik maken van de langste kabelbaan
ter wereld die u in circa 11 minuten over de 320 meter
diepe kloof laat zweven. Overnachting in guesthouse in
Goris.
Dag 6 – Karahunge – Selim Karavanserai – Noraduz –
Sevan (ca. 230 km)
Op een hoogte van 1.770 meter ligt het 7.500 jaar oude
observatorium van Karahunge. Dit Armeense ‘Stonehenge’ omvat 223 basalt stenen waarvan er 84 voorzien
zijn van 4-5 cm diepe openingen. In 2001 zijn in deze
regio meerdere rotstekeningen ontdekt die aantonen
dat men in de prehistorie een grote interesse had in
astronomie. Onderweg naar het Sevan meer passeert u de
Selim karavanserai. Deze overnachtingsplek is gebouwd
in 1332 door prins Chesar Orbelian en was een belangrijk handelspunt op de vermaarde zijderoute. Aan de
oever van het Sevan meer ligt Noraduz waar u een middeleeuwse begraafplaats kunt zien met honderden
kruisstenen, khachkars genoemd. Dit is de grootste nog
bestaande verzameling ter wereld en de oudste stenen
dateren uit de 6e eeuw. Tot slot gaat u naar Sevan aan
het gelijknamige meer. Dit meer, op een hoogte van bijna
2.000 meter, behoort tot de grootste zoetwatermeren ter
wereld en u kunt er ontspannen aan één van de stranden.
Op het nabijgelegen schiereiland kunt u het klooster van
Sevanavank bezoeken. Hier vindt u één van de meest
bijzondere kruisstenen in Armenië.
Overnachting in Sevan.
Dag 7 – Sevan – Dilijan – Goshavank – Sanahin &
Haghpat (ca. 200 km)
Vanochtend rijdt u verder naar Dilijan, dat diep in de
bossen gelegen is. Ten tijde van de Sovjet-Unie was dit
met dank aan de zuivere lucht en ongerepte natuur het
bekendste kuuroord van Armenië. U kunt ervoor kiezen
om het Dilijan Nationaal Park te bezoeken, een beschermd gebied, gekend om haar meren, bergpassen en
liefelijke dorpjes. In dit park vindt u ook het klooster van
Goshavank, gesticht in de 11e eeuw. Via de voormalige
industriestad Alaverdi komt u aan bij de kloosters van

Sanahin & Haghpat. Deze twee kloosters waren belangrijke educatiecentra tijdens de Kiurikian-dynastie. Het 10eeeuwse Sanahin was in het bijzonder beroemd om zijn
school van verlichters en kalligrafen. U rijdt verder naar
het 10e-eeuwse klooster van Haghpat. Het complex is
een meesterwerk van religieuze architectuur en bestaat
uit verschillende gebouwen. Beide kloosters bevatten
elementen van Byzantijnse kerkelijke architectuur alsook typische Armeense bouwstijl. De prachtige ontwerpen, het bas-reliëf en bijzondere kruisstenen hebben
er voor gezorgd dat deze monumenten op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staan.
Overnachting in Haghpat.
Dag 8 – Haghpat – Saghmosavank – Amberd fort –
Jerevan (ca. 220 km)
Mocht u gisteren niet meer de gelegenheid hebben
gehad om het klooster van Haghpat te bezoeken, dan
raden wij aan dit deze ochtend te doen. Vervolgens kunt u
het middeleeuwse klooster van Saghmosavank bezoeken
dat omringd is door adembenemende natuur in de diepe
kloof van Ashtarak. Op 6 km van het dorp Byurakan liggen halverwege de berg Aragats de restanten van het
Amberd fort. De overblijfselen omvatten o.a. een ommuurd paleis, een kerk uit 1026, het badhuis, het
centrale verwarmingssysteem en drinkwatersysteem. In
de avond komt u aan in Jerevan. Overnachting in Jerevan.
Dag 9 – Jerevan – Echmiadzin – Zvartnots – Jerevan
(ca. 60 km)
Na het ontbijt rijdt u naar Echmiadzin, gelegen op zo’n
25 minuten van Jerevan. Wat Rome is voor katholieken,
is Echmiadzin voor Armeniërs. Volgens de overlevering
kreeg Gregorius de Verlichter (257-331), de grondlegger van de Armeens-Apostolische Kerk, hier in 301 een
visioen waarin Jezus Christus hem opriep op deze plaats
een kerk te bouwen. De kathedraal beschikt ook over
een interessant museum met relikwieën, waaronder
de lans waarmee Christus werd doorboord. Op de weg
terug naar Jerevan passeert u Zvartnots, waar u de ruïnes
van de 7e-eeuwse tempel kunt bezoeken. De middag
kunt u in Jerevan besteden. Bent u hier in het weekend, raden wij u een bezoek aan de Vernissage markt
aan. Honderden handelaars bieden hun handwerk aan
waaronder houtsnijwerk, kant, wollen tapijten en schilderijen. Daarnaast wordt er ook antiek aangeboden.
Overnachting in Jerevan.
Dag 10 – Jerevan – Garni – Geghard – Jerevan (80 km)
Vandaag rijdt u oostwaarts richting de plaats Garni waar
u de Zonnetempel kunt bezichtigen. Deze heidense tempel is de enige nog overgebleven tempel in Armenië,
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15-Daagse fly-drive Georgië
gebouwd in de 1e eeuw door Koning Tiridates I nadat hij
een bezoek had gebracht aan keizer Nero in Rome.
De tempel is omgeven door een prachtig berglandschap
en ongerepte natuur. Vanaf de paden rondom de tempel
heeft u een schitterend uitzicht op de vallei en de Azat
rivier.
Niet ver hier vandaan ligt het 4e-eeuwse Klooster van
Geghard. Bij het betreden van het kloostercomplex waant
u zich even terug in de oudheid. Binnen het complex liggen verschillende kerken waarvan de meeste gehouwen
zijn uit massief rots. De interieurs van de kerken zijn zeer
uniek versierd met kruisstenen en fresco’s. Het complex
ligt eveneens in een prachtig landschap aan de ingang van
de Azat vallei.
In de middag keert u terug naar de hoofdstad en kunt u bijvoorbeeld nog een bezoek brengen aan het belangrijkste
museum van Armenië, namelijk de Matenadaran, met
meer dan 17.000 manuscripten. Overnachting in Jerevan.
Dag 11 – Jerevan
Dag ter vrije besteding in Jerevan.
Overnachting in Jerevan.
Dag 12 – Jerevan
Conform uw vluchtschema rijdt u terug naar de luchthaven waar u de auto inlevert bij de vertegenwoordiger.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€ 1.090,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 350,-

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
***

Het kleine Georgië heeft de vakantieganger veel te bieden. Toverwoord hierbij is: afwisseling! Op één dag kunt u van een
alpiene landschap door woestijngebied naar de subtropische badplaatsen rijden. Het is een land met een turbulente
geschiedenis, een kruispunt van culturen en religies. Dit vindt u terug in de architectuur, de monumenten, de verfijnde
keuken en het karakter van de Georgiër. Tijdens deze 15-daagse rondreis maakt u kennis met deze veelzijdigheid. Op eigen
tempo of onder leiding van een privéchauffeur.

Inclusief:
• Alle overnachtingen in de 3 sterrenhotels en
guesthouses op basis van logies en ontbijt.
• Autohuur Kia Sportage of gelijkwaardig
• Wegenkaart
• Reisgids
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
Exclusief:
• Vluchten (vanaf € 350,- per persoon). WorldExperts
assisteert u graag bij het selecteren van de best
passende vluchten.
• Eventuele verzekeringen ter plaatse
• Gps-systeem
• Eventuele parkeerkosten en kruierservice
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.

Dag 1 – Tbilisi
Bij aankomst op de luchthaven transfer naar uw hotel.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 2 – Tbilisi
Al in de middeleeuwen was Tbilisi uitgegroeid tot een
welvarend knooppunt op de handelsroutes door Transkaukasië. Tegenwoordig is Tbilisi een levendige, gezellige
stad waar Georgisch-orthodoxe kerken, Armeens-apostolische en rooms-katholieke kerken, een synagoge en
een moskee op nog geen 5 minuten wandelen van elkaar
verwijderd zijn. De koepels van de oude badhuizen, die
nog altijd in gebruik zijn, worden omringd door de kleurige
houten balkons in de nauwe omliggende straatjes die zo
kenmerkend zijn voor Tbilisi en Georgië. In dit historische
gedeelte vindt u ook de oude Metekhi kerk met een
fraai zicht over de Mtkvari rivier en de oude stad. Vanaf
dit punt heeft u ook een goed uitzicht over het Narikala
fort dat de stad tegen indringers moest beschermen. Een
moderne kabelbaan brengt u hiernaartoe. Centraal in de
stad en van ver zichtbaar staat de Drievuldigheidskathedraal, het grootste religieuze bouwwerk van Georgië met
een opvallende architectuur. De glazen Vredesbrug die de
rivier in het historische hart van de stad overspant, toont
dat Tbilisi en Georgië de toekomst met een open blik
tegemoet zien. Hier is het in de avond aangenaam toeven
en de vele terrassen nodigen u uit om te genieten van de
overvloedige Georgische wijn. Overnachting in Tbilisi.
Dag 3 – Tbilisi – Sighnaghi – Zegaani – Alaverdi –
Telavi (ca. 240 km)
Om 09.00 uur wordt de huurauto afgeleverd bij het hotel.
U verlaat Tbilisi en rijdt naar het oosten, de streek die
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bekend staat om haar wijnen en tradities. U kunt het
stadje Sighnaghi bezoeken dat op een heuvel ligt en
zodoende een toevluchtsoord was voor de bevolking in
tijden van dreiging. Het pittoreske stadje, omringd door
cipressen met op de achtergrond de toppen van de Kaukasus, is een geliefd plaatje voor ansichtkaarten. Nabij
Sighnaghi ligt het Bodbe klooster, een actief vrouwenklooster waar Sint-Nino begraven is. Sint-Nino bracht het
christelijk geloof naar Georgië en verbleef de laatste jaren
van haar leven in Bodbe. Vervolgens bent u van harte
welkom bij een Georgische familie voor de lunch en wijnproeverij (inbegrepen). Voordat u in Telavi aankomt voor
de overnachting kunt u een bezoek brengen aan de Alaverdi kathedraal, bekend om de Georgische architectuur.
Overnachting en diner in guesthouse in Telavi.
Dag 4 –Telavi – Mzcheta – Gudauri (ca. 230 km)
U verlaat de Kakheti regio en rijdt naar de oude hoofdstad
Mzcheta. Het stadje is het spirituele centrum van het land
en de thuisbasis van de 2 belangrijkste kerken van Georgië.
De Svetitkhoveli kathedraal werd gebruikt als kroningsplaats en begraafplaats voor Georgische vorsten. Het was
de hoofdkerk van de Georgisch-orthodoxe kerk en is een
pelgrimsoord omdat hier de mantel van Christus begraven
zou zijn. Op een heuvel nabij Mzcheta staat het intieme
Jvari klooster. Reeds vanaf de weg is deze koepelkerk
zichtbaar en dit is de plek waar missionaris Sint Nino
een kruis oprichtte en de kerk stichtte. Beide kerken zijn
opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanaf
Mzcheta volgt u de panoramische Georgian Military Highway, de historische verbindingsweg met Rusland, naar
het skioord Gudauri. Onderweg kunt u een stop maken
bij het opvallende Ananuri complex. Diner in Gudauri.
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Dag 5 – Gudauri – Kazbegi – Gudauri (ca. 100 km)
Vandaag kunt u genieten van de natuur van de Hoge
Kaukasus. Wij raden u aan om erop uit te trekken en een
prachtige rit naar Kazbegi/Stephantsminda te maken.
Onderweg kunt u geregeld uitstappen voor foto’s of een
kleine wandeling. Vanuit Kazbegi kunt u een anderhalf uur
durende wandeling maken naar de Gegeti Drievuldigheidskerk die vanuit het stadje te zien is. Het is een steile
klim maar u kunt deze ook bereiken met speciaal vervoer.
Op een hoogte van 2.170 meter geniet u van de prachtige
uitzichten op de Kaukasus bergen en het stadje Kazbegi.
Bij helder weer kunt u de gletsjer van Mt. Kazbegi zien,
met 5.047 meter één van de hoogste bergen. De rit gaat
verder door de ruige Dariali kloof die de grens vormt met
Rusland. Vervolgens terug naar Gudauri.
Diner en overnachting in Gudauri.
Dag 6 – Gudauri – Gori – Akhaltsikhe (ca. 330 km)
Via dezelfde weg als u gekomen bent, daalt u af naar
Mzcheta en rijdt u naar het hart van de Kartli regio. De
stad Gori is de geboorteplaats van Stalin en centraal
in deze stad staat het Stalin museum, dat uiteraard
gemengde gevoelens oproept. De collectie omvat veel
fotomateriaal, de treinwagon waarmee hij naar Jalta
reisde en één van de dodenmaskers. Op 20 minuten van
Gori ligt de grottenstad van Uplistsikhe, daterend uit de
1e eeuw voor Christus. In zachte rots is er langs de rivier
een grottenstad gebouwd waarbij nu de restanten van
o.a. het theater, de wijnkelders en de basiliek nog zichtbaar zijn. Via het spastadje Borjomi, bekend van het
Georgische mineraalwater, komt u aan in Akhaltsikhe
waar u 2 nachten verblijft.
Dag 7 – Akhaltsikhe – Vardzia – Akhaltsikhe (130 km)
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan Vardzia, de
magnifieke grottenstad uit de Gouden Eeuw. Het grottencomplex strekt zich uit over 500 meter en bestond eens
uit 3000 grotten waaronder woonhuizen, wijnkelders,
kerken, refectoria, etc.
De uit rotsen gehouwen kerk herbergt 12e-eeuwse
fresco’s en is een van de fijnste voorbeelden van de
Georgische renaissance. Onderweg kunt u nog een stop
maken bij het Khertvisi fort.
Diner en overnachting in Akhaltsikhe.

functionerende Gelati klooster met bijzondere fresco’s.
Samen met de centraal gelegen Bagrati kathedraal staat
het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Diner en overnachting in een guesthouse met privéfaciliteiten.
Dag 9 – Kutaisi
Een volledige dag om van de mooie omgeving van Kutaisi
te genieten. Natuurliefhebbers komen aan hun trekken
in o.a. de Okaste en Martvili kloven en Prometheus grot.
(Allen op maandag gesloten). Voor cultuurliefhebbers zijn
het Gelati klooster en het Motsameta klooster een aanrader. Deze 2 kloosters liggen overigens mooi verscholen
in de natuur. In de avond komt de bevolking van Kutaisi
samen bij de Rioni brug. En hoewel u niet naar binnen
komt, is het zeker een aanrader om de opvallende architectuur van het parlementsgebouw te bekijken.
Overnachting in Kutaisi.
Dag 10 – Kutaisi – Mestia (ca. 230 km)
Vanaf Kutaisi kunt u een mooie route langs thee- en
tabaksplantages naar het plaatsje Zugdidi nemen. In dit
aangename stadje kunt u het paleis van de Dadiani’s, de
voormalige residentie van de Dadiani-dynastie bezoeken.
In 1802 dwong het Russische keizerrijk de Dadiani’s de
Russische annexatie van Georgië te accepteren en de eed
af te leggen tegenover het Russische keizerrijk.
Vervolgens rijdt u verder naar de 271 meter hoge
Enguri dam, de grootste van Georgië, van waar u een
prachtig uitzicht heeft op het waterreservoir en de omliggende dorpen. Verder door de ongerepte natuur, valleien,
rivieren en bergen naar Mestia. Het bergdorp Mestia is
een liefelijk traditioneel dorp in de provincie Svaneti, verdeeld in een Opper- en Neder-Svaneti. Adembenemende
vergezichten, besneeuwde bergtoppen en bijzonder
aardige dorpsbewoners, de Svans, zorgen ervoor dat het
voelt of u in een geheel andere wereld terechtgekomen
bent.
Diner en overnachting in Mestia.

Dag 8 – Akhaltsikhe – Borjomi – Kutaisi (ca. 210 km)
Kutaisi is met ruim 200.000 inwoners de 2e grootste
stad van Georgië. De stad ligt in het subtropische WestGeorgië, wordt omringd door een groen heuvellandschap
en kent een warm en vochtig klimaat. In de stad hangt
een jonge sfeer wat vooral ’s avonds tot uiting komt op
de pleinen in het centrum. Op korte afstand ligt het nog
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Dag 11 – Mestia
Svaneti behoort tot de hoogst gelegen bewoonde regio’s
in Europa en is omringd door 4 van Europa’s hoogste
bergtoppen. U kunt vandaag de verschillende dorpjes
bekijken die zich kenmerken door de authentieke woonen wachttorens. Uiteraard leent de omgeving zich voor
wandelingen. Er zijn diverse routes bewegwijzerd. U kunt
ook via uw accommodatie een 4WD met chauffeur huren
die u naar Ushguli brengt (ca. 2 – 3 uur rijden enkele reis).
Het dorpje op een hoogte van 2200 meter is het hoogst
permanent bewoonde dorp in Europa en gekend om zijn
imposante stenen wachttorens. Met enig geluk ziet u de
top van de Shkhara, de hoogste berg van het land.
Overnachting en diner in Mestia.
Dag 12 – Mestia – Batoemi (ca. 254 km)
Vandaag rijdt u naar de mondaine badplaats Batoemi aan
de Zwarte Zee.
Het subtropische klimaat in deze regio van Georgië, de
vele hotels en vertiermogelijkheden maken de stad een
geliefde vakantiebestemming. Het oude centrum van
Batoemi is een mengeling van statige herenhuizen, oriëntaalse invloeden en sfeervolle pleinen met fonteinen.
Na alle indrukken van de laatste twee weken is het heerlijk
toeven in Batoemi. Een wandeling door het oude centrum
of een fietstocht over de prachtig aangelegde boulevard
is zeker een aanrader. Voor museumliefhebbers is het
Adjari staatsmuseum met een exclusieve collectie van
gouden kunstvoorwerpen een must-see. Maar u kunt ook
de verderop gelegen ruïnes van het Gonio fort bezoeken
of de botanische tuinen aan de rand van de stad.
Overnachting in Batoemi.
Dag 13 – Batoemi
Dag ter vrije besteding in Batoemi.
Dag 14 – Batoemi – Tbilisi (ca. 370 km)
Vandaag rijdt u weer terug naar Tbilisi en levert u de auto
terug in. Optioneel kunt u ervoor kiezen om met de trein
terug te reizen naar Tbilisi en zo het land vanuit een ander
perspectief te zien.
Overnachting in Tbilisi.
Dag 15 – Tbilisi
Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€1.660,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer		
• Toeslag privéchauffeur		

€ 400,€ 700,-

		
Inclusief:
• Alle overnachtingen in 3 sterrenhotels, Bed &
Breakfast en guesthouses o.b.v. logies/ontbijt
• 1 x Lunch bij lokale familie inclusief wijnproeverij
• Diner op dag 3, dag 6, dag 10, dag 11 en dag 12		
• Transfer luchthaven - hotel en v.v.
• Autohuur 4WD/ Toyota Rav of gelijkwaardig volgens
programma (dag 3 t/m dag 14)
• Telefoon met Georgisch nummer voor gebruik ter
plaatse
• Wegenkaart
• Reisgids
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
Exclusief:
• Vluchten (vanaf € 400,- per persoon). WorldExperts
assisteert u graag bij het selecteren van de best
passende vluchten.
• Eventuele verzekeringen ter plaatse
• Gps-navigatiesysteem
• Eventuele parkeerkosten en kruierkosten
		
Bijzonderheden:
• Het rijden met een huurauto in Georgië is goed mogelijk maar vraagt aanpassing van de chauffeur.
De rijstijl wijkt af van die in Europa en u dient rekening
te houden met vee langs en op de rijbaan.
• David Gareja - verlenging 1 nacht in Kakheti regio/
Sighnaghi. Op circa 70 km ten zuidoosten van Tbilisi
ligt het kloostercomplex van David Gareja, behorend
tot de meest bijzondere monumenten van het land.
Momenteel is een groot gedeelte gesloten voor o.a.
onderhoud.
• I.p.v. terug te rijden naar Tbilisi kunt u ook met de trein
van Batoemi naar Tbilisi. De auto levert u in op dag 12
• Deze reis is ook mogelijk o.b.v. auto met chauffeur
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Azerbeidzjan

10-Daagse Nederlandstalige rondreis
Azerbeidzjan en Nachitsjevan
Azerbeidzjan betekent letterlijk ‘land van vuur’. Over de oorsprong van de naam bestaat geen eenduidig antwoord. Het
kan refereren aan het zoroastrisme waar vuur een belangrijke plaats inneemt of aan de grote olie- en gasreserves die
het land ten deel vallen. Deze enorme reserves hebben ervoor gezorgd dat het land een enorme transformatie heeft
ondergaan. Dat zien wij meteen bij aankomst in hoofdstad Bakoe waar de opvallende architectuur in het oog springt.
Tegelijk is het historische stadshart in oude glorie hersteld. De tegenstrijdigheden en tegenstellingen die bij het land horen zien wij zodra wij naar de uitlopers van de Kaukasus reizen waar vastgehouden wordt aan tradities. Met een bezoek
aan de exclave Nachitsjevan maken wij uw bezoek aan Azerbeidzjan compleet.
Dag 1 – Bakoe
Vandaag vertrekt u naar de hoofdstad van Azerbeidzjan.
Na ontvangst op de luchthaven volgt de transfer naar uw
hotel, gelegen in het centrum van Bakoe.
Overnachting in Bakoe.
Dag 2 – Bakoe
De hoofdstad van Azerbeidzjan is een dynamische stad.
Vervallen gebouwen maken plaats voor opvallende,
moderne nieuwbouw terwijl de karakteristieke straatjes
in het oude centrum het hart blijven vormen van het
dagelijks leven. De prachtig aangelegde boulevard aan de
Kaspische Zee is een geliefde plaats om in de avond te ontspannen en geeft een zicht op het moderne symbool van
Bakoe: de vlammende torens. We beginnen de dag met
een wandeling door de ommuurde historische binnenstad, Icheri Sheher. In dit gedeelte van Bakoe vinden we
veel historische gebouwen uit de 12e-15e eeuw. Een
van de parels in deze wijk is het paleis van de Shirvanshah-dynastie. Het complex omvat verschillende vertrekken waaronder het woongedeelte, een mausoleum en

een eigen moskee. In het complex is een kleine expositie
van goud- en zilverwerken te vinden. Het symbool van
historisch Bakoe is de 12e-eeuwse Maagdentoren. Het
monument wordt gezien als een teken voor liefde en vrijheid van de Azerbeidzjaanse bevolking en vanaf de top
heeft u een mooi uitzicht over de ommuurde stad en
de moderne boulevard. We rijden verder langs de Laan
der Martelaren bij de imposante “Vlammende Torens”.
Dit grote herdenkingspark staat stil bij de turbulente
geschiedenis van het land en bij de slachtoffers die onder
andere zijn gevallen tijdens de Slag van Bakoe en de
opstand tegen de Bolsjewieken. Het hypermoderne
HeydarAliyev Cultureel Center, dat in 2012 werd
geopend, werd ontworpen door de inmiddels overleden
Brits-Irakese architect Zaha Hadid en wordt gekenmerkt
door de vloeiende vormen met abrupt scherpe hoeken.
Het symboliseert de topografie van het land. In het centrum is plaats voor wisselende kunstexposities, een auditorium en o.a. het Museum van Moderne Kunst. Alvorens
terug te keren naar het hotel wandelen we nog langs de
Bakoe boulevard.
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Dag 3 – Bakoe – Gobustan – Absheron – Bakoe
Alvorens we naar het zuidelijke gedeelte van het
Absheron schiereiland gaan, bezoeken we buiten Bakoe
het Gobustan reservaat. Hier treft men zo’n 6.000 neoli
thische rotstekeningen en grotwoningen aan die een tijd
beslaan van circa 40.000 jaar. De goed bewaard gebleven
schetsen geven o.a. reizende mensen in rieten boten, op
antilopen jagende mannen, wilde stieren en dansende
vrouwen weer. De beroemde Noorse antropoloog Thor
Heyerdahl keerde vele malen terug naar Azerbeidzjan en
door de gelijkenissen met de tekeningen in Alta betoogde
hij aan te tonen dat de hedendaagse Scandinaviërs via de
Kaukasus naar het noorden migreerden. Verder naar een
bijzonder natuurfenomeen: de moddervulkanen. Maar
liefst 300 van de 850 moddervulkanen ter wereld bevinden zich in deze regio en in 2001 werd de regio wereldnieuws toen een van deze vulkanen 15 meter modder
omhoog spoot.
Azerbeidzjan is rijk aan natuurlijke olie- en gasbronnen,
die de belangrijkste inkomstenbron van het land zijn.
Bijzonder in dit deel van Azerbeidzjan zijn de onblusbare vuren die u kunt tegenkomen, doordat het gas uit
de poreuze aardkost zijn weg omhoog zoekt. Onderweg
maken we een stop bij zo’n “brandende berg”. Via het
openluchtmuseum van Gala komen we bij het kleine
kasteel van Mardakan. Dit kasteel stond via een ondergrondse gang in verbinding met andere kastelen uit de
buurt. Verder bezoeken we in Surakhany de 17e-eeuwse
Ateshgah vuurtempel. Deze plaats is heilig voor de
zoroastriërs, die oorspronkelijk uit India en het oude Perzië
kwamen. Het vijfhoekig complex heeft een binnenplein
met in het midden een altaar met vier zuilen. Bijzonder
is dat hier tot 1969 een onblusbaar vuur brandde,
gevoed vanuit de onderliggende bron.
Overnachting in Bakoe.
Dag 4 – Bakoe – Guba – Bakoe
Vanuit Bakoe maken we een lange dagtocht naar het 170
km noordelijker gelegen Guba, gelegen op de hellingen
van de Kaukasus. De onovertroffen schoonheid van de
groene alpenweiden, witte bergtoppen en heldere rivieren
werd geprezen door beroemde mensen als Alexander
Dumas, de Russische schrijver Bestuzhev-Marlinsky en Tor
Heyerdal. Guba staat bekend om haar tapijtindustrie en
Kranoya Sloboda. In 1742 gaf de lokale leider Falikhan de
Joden, die werden vervolgd door islamitische fundamentalisten, toestemming om zich te vestigen op de linkeroever van de rivier Kudiyal-Chay. De gemeenschap bloeide
en werd bekend als Yevreskaya Sloboda (letterlijk, "Joodse
nederzetting"). Toen de Bolsjewieken in 1917 aan de
macht kwamen, werd de plaats omgedoopt tot "Krasnaya

Sloboda" (Rode nederzetting) en groeide uit tot een
stadje van 18.000 mensen. Stalins schrikbewind en
gedwongen assimilatie drukten echter hun stempel op
deze regio. Hoewel veel Joden naar Israël zijn geëmigreerd, zijn de Joodse Tats nog altijd de grootste
bevolkingsgroep en proberen zij hun eigen taal en cultuur
te behouden.
Dag 5 – Bakoe – Sheki
Vandaag verlaten we Bakoe en rijden dieper het land in.
Onze eerste stop is het 15e-eeuwse Deri Baba Mausoleum.
Het mausoleum dat uit 2 verdiepingen bestaat, ligt verscholen in de rotsen en is een mooi voorbeeld van de
Shirvanshah architectuur. Dere Baba was geestelijk leider
en arts. Zijn vele goede daden hebben van deze plaats
een klein bedevaartsoord gemaakt waar de lokale bevolking offers brengt. Verder naar de oude stad Shemakhi,
aan de voet van het Kaukasus gebergte. De stad mag zich
rekenen tot één van de oudste handelssteden maar heeft
tegenwoordig geen betekenis meer. Bezienswaardig zijn
de prachtige Vrijdagmoskee en het zeven koepelige mausoleum waar familieleden van de Shirvanshah-dynastie
begraven zijn. Verder naar het authentieke dorpje Lahij,
verscholen in de Hoge Kaukasus op een hoogte van 1.376
meter. Om het dorpje te bereiken nemen we een mooie
route door het Kaukasusgebergte. We verkennen de
oude straatjes waar enkele souvenirwinkeltjes en smederijen het beeld bepalen. De oude moskee is omgebouwd
tot een klein museum met lokale curiositeiten waar u
hartelijk wordt ontvangen (bereikbaar via een steil pad).
In Sheki bezoeken we het beroemde zomerpaleis van
Khan Mohamed Hassan dat gebouwd is in 1797 door
architect Hadji Zejnalabdin uit Shiraz. De rondleiding neemt ons mee door het paleis, een prachtig voorbeeld van de traditionele Azerbeidzjaanse architectuur.
De façade is gedecoreerd met scènes van de jacht en
bloemmotieven. Het interieur is rijkelijk gedecoreerd met
fresco’sen ‘shebeke’, een plaatselijke kunstvorm van
gekleurd glas in houten frames. De dag eindigen we met
een kort bezoek aan het historisch museum.
Overnachting in Sheki.
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Dag 6 – Sheki – Ganja
Na het ontbijt rijden we naar het dorpje Kish, waar
we de gerestaureerde Albanese kerk uit de 12e eeuw
bezoeken. Ook op deze plek heeft Thor Heyerdahl onderzoek gedaan en in de catacomben liggen enkele middeleeuwse skeletten die aantonen dat de mensen destijds
circa 2 meter lang waren.
Verder naar het Goygol Nationaal Park, waar we een van
de mooiste meren van het land zien. In het park zien we
de wouden en bergweides van de Kleine Kaukasus die
beschermd zijn. We maken een wandeling langs het meer,
wat altijd een inspiratiebron geweest is voor dichters en
schilders. Als laatste rijden we naar Helenendorf, gesticht
door Duitsers in 1819 en genoemd naar de zus van Tsaar
Alexander I. Overnachting in Ganja.
Dag 7 – Ganja – Bakoe
Ganja is de tweede stad van het land. Tijdens onze stadstour zien we de belangrijkste bezienswaardigheden.
Zo bezoeken we ondermeer de moskee van de Iraanse
Shah Abbas, het middeleeuwse complex van de karavanserai, de Chokak hamam en het bekende huis gebouwd
uit flessen. Maar liefst 48.000 flessen werden hiervoor
gebruikt en het huis is gewijd aan de vermisten van WO
II. En natuurlijk zien we het mausoleum van Nizami, de
gekende dichter. Terug naar Bakoe.
Overnachting in Bakoe.
Dag 8 – Bakoe – Nachitsjevan
In de ochtend rijden we naar de luchthaven voor de 55
minuten durende vlucht naar de Autonome Republiek
Nachitsjevan. Archeologisch onderzoek wijst uit dat de
gelijknamige hoofdstad rond 1500 v.Chr. is ontstaan. De
bewoners van de stad geven de voorkeur aan de legende:
Noah zou zich na de zondvloed hier gevestigd hebben
en tijdens de stadstour bezoekt u zijn zogenoemde
graftombe. Aansluitend een bezoek aan het 12e-eeuwse
monument van Monima Khatun. Deze vrouw wordt
samen met haar man gezien als de grondlegger van het
Atabek emiraat. Het 10-zijdig monument uit de 12e eeuw
is gedecoreerd met geometrische patronen en teksten uit
de Koran en wordt gezien als architecturaal symbool van
de Nachitsjevan School. Naast het mausoleum staat het
standbeeld van de architect – Ajami Nakhchivani.
Uit dezelfde periode dateert het mausoleum van Yusif
Kuseyir. Dit 8-hoekige gebouw in de vorm van een cilinder
is eveneens voorzien van geometrische patronen in baksteen. Van een heel andere orde is het paleis van de khan.
Het kanaat van Nakhchivan is gesticht in 1747 en kwam
grotendeels overeen met het huidige grondgebied en een
deel van de Armeense provincie Vayots. Het paleis diende
als residentie van de Khans tot aan het begin van de 20e

eeuw. Tegenwoordig doet het gerenoveerde paleis dienst
als museum met een collectie foto’s en kunstvoorwerpen.
U vindt er eveneens een atelier waar de tar, het kenmerkende snaarinstrument van het land, wordt gemaakt.
Na de lunch gaat u naar Garabaghlar, een belangrijke rustplaats voor de karavanen tussen Jerevan en Nachitsjevan.
In de gloriedagen van de 17e eeuw telde het stadje maar
liefst 70 moskeeën en minaretten. Weinig bouwwerken
zijn bewaard gebleven met uitzondering van het 14eeeuwse mausoleum met 2 minaretten aan de rand van
het dorp. Verder voor een bezoek aan de zoutmijnen van
Duzdagh. Deze mijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog
omgebouwd tot sanatorium waar astmatische patiënten
worden behandeld. Diverse zoutsculpturen decoreren de
galerij. Terug in Nachitsjevan brengt u nog een bezoek aan
het Heydar Aliev Museum alsook het Tapijtmuseum. Het
weven van tapijt behoort nog altijd tot de belangrijkste
ambachten van het land en de stijl van Nachitsjevan is
gekend over de hele wereld.
Overnachting in Nachitsjevan.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 25
				
Mei 9* - 23				
Juni 6 - 20				
Juli 25
				
Augustus 29 		
		
September 19* - 26			

• Engelssprekende gids
• *Nederlandstalige reisbegeleiding op vertrekdatum
9 mei en 23 september		
• Overnachtingen in goede 4- en 5 sterrenhotels
• Verzorging op basis van logies/ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen

€ 2.230,€ 2.230,€ 2.230,€ 2.230,€ 2.230,€ 2.230,-

		
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer		
€ 280,• *Datumtoeslag Nederlandstalige reisleiding € 150,-		
		
Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Lufthansa
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht met Azerbaijan Airlines Bakoe Nachitsjevan - Bakoe
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.

		
Exclusief:
• Visumverzorging Azerbeidzjan € 80,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 6
Cultureel
• Verlenging mogelijk, vraag onze
Natuur
medewerkers voor meer
Comfort
informatie
Lichameli

Dag 9 – Nachitsjevan – Bakoe
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de
vlucht naar Bakoe. Bij aankomst volgt de transfer naar het
hotel. In de namiddag kan u genieten van vrije tijd in de
stad. Overnachting in Bakoe.
Dag 10 – Bakoe
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
retourvlucht.
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Baltische Staten

11-daagse Nederlandstalige rondreis Baltische Staten
De 3 kleine landen ten oosten van de Oostzee worden vaak de Baltische Staten genoemd. Ondanks deze gedeelde naam
hebben Estland, Letland en Litouwen een eigen taal en cultuur. De 3 hoofdsteden hebben allen een historisch stadshart
en een schat aan fascinerend cultureel erfgoed. UNESCO heeft de steden dan ook alle drie geplaatst op de Werelderfgoedlijst! Het pure landschap van bossen en meren laten wij u tijdens deze reis ook zien.
Kortom, een complete reis onder Nederlandstalige begeleiding!
Dag 1 – Vilnius
Vandaag vertrekt u naar de hoofdstad van Litouwen,
Vilnius. Na aankomst volgt de transfer naar het hotel.
De namiddag is ter vrije besteding. In de avond volgt het
welkomstdiner.
Dag 2 – Vilnius – Trakai – Vilnius
Vilnius is de grootste stad van Litouwen en vervult al sinds
de tijd van het groothertogdom de rol van hoofdstad.
De opeenvolgende Poolse, Russische en Joodse invloed
hebben de stad en kosmopolitische sfeer gegeven die
uniek is voor de Baltische landen. In de middeleeuwse
stad vinden we veel bouwstijlen, waaronder gotiek,
renaissance en classicisme. Maar het meest in het oog
springen wellicht de barokke kerken. Tijdens de stadstour
zien wij o.a. de ruïnes van het Gediminas kasteel dat op
een rots aan de Neris werd gebouwd en de skyline van
de oude stad domineert. Hier begon de geschiedenis van
deze stad als machtscentrum. We dwalen door de smalle
straten van de Joodse wijk, zien de Dageraadpoort met
het beeld van de Maagd Maria, het Stadhuisplein, het
Kathedraalplein en de universiteit. We bezoeken de flamboyante, rooms-katholieke Sint-Anna kerk, een opvallend
voorbeeld van baksteen gotiek. In de Peter en Paulus-

kerk is het barokke interieur met verfijnd pleisterwerk dat
opvalt. In de middag rijden we naar Trakai. De vroegere
hoofdstad van het Groothertogdom van Litouwen ligt
op ca. 25 km van Vilnius en staat bekend om het felrode
kasteel dat op 1 van de eilanden in het Galve meer werd
gebouwd. Na het bezoek aan dit 14e-eeuwse kasteel
rijden we terug naar Vilnius voor het diner.
Dag 3 – Vilnius – Kaunas – Klaipeda
Vandaag doorkruisen we het vlakke, vruchtbare Litouwse
landschap als we van de hoofdstad naar de Baltische kust
rijden. Onderweg bezoeken we Kaunas, de 2e grootste
stad van het land. We zien de restanten van het kasteel
van Kaunas dat aan de samenvloeiing van de Neris en
Nemunas is gebouwd. Het behoort tot de oudste bakstenen kastelen van het land en valt op door de dubbele
verdedigingsmuur. Op het mooie stadhuisplein staat het
sierlijke stadhuis dat door de lokale bewoners liefkozend
De Witte Zwaan wordt genoemd. We zien de kathedraal
en wandelen over de autovrije Laisves Avenue waar café’s
en terrassen zorgen voor een ongedwongen sfeer. We
vervolgen de reis naar Klaipeda waar we bij aankomst
een korte stadswandeling maken in het kleine historische
centrum. Overnachting in Klaipeda.
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Dag 4 – Klaipeda – Koerse Schoorwal – Klaipeda
Een korte oversteek per ferry over het Koerse Haf brengt
ons van Klaipeda naar de Koerse Schoorwal dat een
natuurlijke barrière vormt tussen de Oostzee en het vaste land. De landtong is bijna 100 km lang, maximaal 3,5 kilometer breed en grenst aan het uiterste puntje aan de Russische exclave Kaliningrad. Het haf is op sommige punten
zo breed dat de overkant niet zichtbaar is en de schoorwal
eerder een eiland lijkt dan een landtong. De zuidelijke
helft van de Koerse Schoorwal ligt in Rusland, de noordelijke helft behoort toe aan Litouwen. Het centraal
gelegen duingebied vormt de grens. Een groot gedeelte
van de schoorwal behoort tot het grensoverschrijdende
natuurreservaat en staat sinds 2000 vermeld op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Het fragiele duingebied
heeft de hoogste duinen van Noord-Europa en is leefgebied voor o.a. herten, elanden en een grote kolonie
aalscholvers. Het culturele erfgoed wordt gevormd door
o.a. de traditionele vissershuizen. Het plaatsje Nida is
tegenwoordig een geliefde vakantiebestemming.
We bezoeken hier het Thomas Mann Museum, gewijd
aan deze Duitse Nobelprijswinnaar die hier 2 zomers
heeft doorgebracht. Daarnaast zien we het Vissershuis,
de Barnsteen Galerie, de etnografische begraafplaats en
de neogotische kerk. Uiteraard maken we een wandeling
door het duingebied. Overnachting in Klaipeda.
Dag 5 – Klaipeda – Palanga – Kuldiga – Riga
Op 30 km van Klaipeda ligt de geliefde badplaats Palanga.
Het voormalige vissersdorp aan de Oostzee staat bekend
om het mooie witte zandstrand, de mineraalbaden, de
470 meter lange pier én het barnsteenmuseum. De Oostzeekust is de voornaamste vindplaats ter wereld voor het
fossiele hars van prehistorische naaldbomen. Het hars
is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en
daarna versteend. Door erosie is het in zee gekomen en
spoelt het nog steeds aan. Het museum, dat behoort tot
het nationale kunstmuseum, is gevestigd in het Tiskevicius paleis. Het paleis is een mooi voorbeeld van de lokale
neoclassicistische architectuur waarvan het omringende
landschap als botanische tuin is ingericht. Na ons bezoek
aan het museum reizen we naar Kuldiga in Letland. Het
lieflijke stadje dankt haar bijnaam ‘ Venetië van Letland’
aan het riviertje de Alekšupīte dat door de stad stroomt.
Opvallend in het stadje zijn de vele houten huizen die
herinneren aan de hoogtijdagen van Kuldiga in de 17e
eeuw. We bekijken het stadje, nuttigen hier de lunch
(eigen gelegenheid) en vervolgen onze reis naar de Letse
hoofdstad Riga. Overnachting in Riga.
Dag 6 – Riga
De Letse hoofdstad Riga is één van de belangrijkste histo-

rische handelssteden aan de Oostzee. Met haar 700.000
inwoners is Riga de grootste stad van de Baltische Staten
en het politieke, culturele en economische centrum van
Letland. Na het ontbijt maken we kennis met de middeleeuwse binnenstad van Riga die zijn oorsprong vindt
in de 12e eeuw. Tijdens de stadswandeling door de
geplaveide straatjes zien we o.a. de Dom van Riga, gebouwd
in 1226 en de Sint-Petrus kerk, een goed voorbeeld van
de gotische architectuur. Achter de gevels van de bekende ‘3 gebroeders’, de oudste huizen van het land, is
tegenwoordig het architectuurmuseum gehuisvest. De
gevel van het ‘Huis van de Zwartkoppen’ is één van de
bekendste symbolen van de stad. Het rijk gedecoreerde
herenhuis werd oorspronkelijk gebouwd in de 14e eeuw
voor een gilde van welgestelde alleenstaande kooplieden.
Het Kasteel van Riga aan de oever van de Daurava is door
de eeuwen heen het centrum van macht geweest. Tegenwoordig is het de ambtswoning van de Letse president.
Riga staat ook bekend om haar art nouveau. Maar liefst
1/3 van de gebouwen in het centrum zijn in jugendstil
gebouwd dat aan het einde van de 19e eeuw ontstond.
In de Elizabetes Iela en de Alberta Iela kunnen liefhebbers hun ogen uitkijken met rijke ornamenten en sierlijke
figuren in de gevels. In de middag maken we nog een
excursie naar het openluchtmuseum aan de oever van
het Jugla meer. De 90 traditionele bouwwerken, variërend van vissershuisjes,windmolens en kerken, geven een
goed beeld van het Letse culturele erfgoed. Overnachting
in Riga.
Dag 7 – Riga – Rundale – Jurmala – Riga
Op korte afstand van Riga ligt het Rundale paleis. Het
18e-eeuwse paleis werd ontworpen door de bekende
architect Bartolomeo Rastrelli, die ook verantwoordelijk
was voor het ontwerp van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. Het paleis werd gebouwd voor de Koerlandse hertog Biron, die de minnaar was van de Russische tsarina
Anna Ivanovna. De 138 zalen zijn verdeeld over 2 verdiepingen en het meest in het oog springen de Witte Zaal –
de vroegere balzaal, en de Gouden Zaal. Na het bezoek is
er gelegenheid tot lunch in de directe nabijheid (op eigen
gelegenheid). In de middag rijden we naar het spastadje Jurmala aan de Golf van Riga. De dennenbossen, het
lange zandstrand, het milde klimaat en de mineraalbronnen zorgden voor de ontwikkeling van dit mooie stadje
met romantische houten huizen in art-nouveaustijl en
zomerverblijven. In de autovrije Jomas straat kunt u flaneren. In de namiddag keren we terug naar Riga.
Overnachting in Riga.
Dag 8 – Riga – Sigulda – Tartu
Vandaag staat een bezoek aan het Nationaal Park Gauja
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8-Daagse rondreis
Estland, Letland en Litouwen
op het programma, het grootste nationale park van Letland. Met circa 900 plantensoorten, 149 vogelsoorten en
48 soorten wilde dieren is dit een paradijs voor natuurliefhebbers. Het park is met name bekend om haar devonische zandstenen kliffen welke op sommige plaatsen wel 90
meter hoog zijn. Deze plek stond in het verleden bekend
als “Lets Zwitserland” vanwege haar rijkdom en diversiteit
in natuur (bossen, rivieren en grotten) en cultuur (steden
als Sigulda, Cesis en Valmiera). Aansluitend bezoeken we
het 13e-eeuwse Turaida kasteel, het houten Krimulda
landhuis en de ruïnes van het kruisvaarderskasteel in
Sigulda. Verder we naar Tartu, het intellectueel en architectonisch centrum van Estland. Overnachting in Tartu.

prachtige 15e-eeuwse stadhuis zien. De namiddag hebben we ter vrije besteding. Overnachting in Tallinn.

Dag 9 – Tartu – Lahemaa park – Tallinn
Het kleine stadscentrum van Tartu ligt op de rechteroever
van de rivier en aan de voet van de Toomemägi heuvel, de
Domberg. Op deze heuvel staat de ruïne van de domkerk,
welke gedeeltelijk in gebruik is als museum. De heuvel is
parkachtig ingericht: op veel plaatsen staan monumenten
van prominente geleerden uit het verleden, waaronder
Karl Ernst von Baer, de vader van de embryologie. Verder
bezoeken we de universiteit van Tartu, gesticht in 1632
en bekend om haar vrije kunst faculteit en zien we het
monument van Gustavos II Adolphus, koning van Zweden,
de Janni kerk, het stadhuisplein en de diverse gebouwen
in neoclassicistische stijl mogen niet ontbreken tijdens
ons bezoek. Een van de meest bekende natuurbestemmingen in Estland is het Lahemaa Park. Dit grootste
park van het land bestaat uit een uitgestrekt gebied van
bossen, ruige kustlijn, weilanden, moerassen, meren en
watervallen. We bezoeken Palmse, Lahemaa’s bekendste
buitenhuis en oorspronkelijk een nonnenklooster. Na het
bezoek gaat de reis naar Tallinn, de hoofdstad van Estland. Overnachting in Tallinn.

Toeslagen:

Dag 11 – Tallinn
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de reis
huiswaarts.

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
*****
**

Estland, Letland en Litouwen zijn de kleine landen ten oosten van de Oostzee en worden vaak samen de Baltische Staten
genoemd. De groene, vrij vlakke landen lijken uiterlijk veel op elkaar maar hebben ieder een eigen taal en cultuur. Deze
8-daagse reis stelt de 3 hoofdsteden centraal: Het middeleeuwse Tallinn waar het Toompea kasteel de historische stad
beheerst, de oude Hanzestad Riga met haar flamboyante art nouveau en het barokke Vilnius waarbij een bezoek aan het
Trakai kasteel tot de hoogtepunten behoort.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
							
Juni 27 					
€ 1.965,Augustus 15 				
€ 1.965,-

• Toeslag 1-persoonskamer		
€ 335,			
Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Air Baltic
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandssprekende lokale gids
• Overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels 		
o.b.v. logies/ontbijt
• Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 10
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Ferry van Klaipeda naar Koerse Schoorwal
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen			
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 10

Dag 10 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse
steden van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld
in internationale handelsbetrekkingen. Met een wandeltour maken we kennis met de Oude Stad dat haast een
openluchtmuseum is van gotische architectuur. We zien
het Toompea kasteel, dat tegenwoordig de zetel is van
het Estse parlement. Het oorspronkelijke Deense kasteel
uit 1219 werd in opdracht van Catharina de Grote grotendeels verbouwd in barokstijl met elementen van het
toen opkomende neoclassicisme. Tevens zien we de Dom
kathedraal en de prachtige Russisch-orthodoxe Alexander
Nevsky kathedraal. Vanaf een uitzichtpunt kijken we over
de kronkelende straten met rode daken en dalen we af
naar de benedenstad waar we de oude gildehuizen en het
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Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
***
****
**

Dag 1 – Vilnius
Vandaag vertrekt u naar Vilnius. Bij aankomst in Vilnius
volgt de transfer naar uw hotel. In het begin van de avond
is er een welkomstbijeenkomst met de gids waarbij we
kennismaken met de medereizigers.
Overnachting in Vilnius.
Dag 2 – Vilnius – Trakai – Vilnius
Na het ontbijt maakt u een stadstour door Vilnius. De
stad is al meer dan 600 jaar de hoofdstad van Litouwen
en bestaat uit meer dan 1200 middeleeuwse gebouwen.
Tijdens de tour ziet u o.a. de Sint-Petrus en Paulus kathedraal, het Kathedraal Plein, de Sint-Anna en Bernardines
kerk, de “Dageraadpoort” met een beeld van de Maagd
Maria, de Russisch-orthodoxe kerk van de Heilige Geest,
het Stadhuisplein en de Universiteit van Vilnius met de
Sint-Johanneskerk. De universiteit die werd opgericht in
1579 bezit prachtige fresco’s en ligt niet ver van de oude
Joodse wijk. De namiddag staat vrij deel te nemen aan
een optionele excursie naar Trakai gelegen op ongeveer
25 km van Vilnius (€ 45 p.p.). De vroegere hoofdstad van
het Groothertogdom van Litouwen heeft veel historische
gebouwen en een prachtige natuur met veel water en
bos. We bezoeken hier het kasteel uit de 14e eeuw, dat
gevestigd is op één van de vele eilandjes in het Galve
meer.
Optioneel kunt u deze avond deelnemen aan een folkloristisch diner in een traditioneel restaurant.
Dag 3 – Vilnius – Rundale – Riga
Vertrek naar Riga, de hoofdstad van Letland met onderweg een stop aan de Kruisenheuvel. Deze locatie is

al vanaf de 14e eeuw een plek waar oorlogen, onderdrukkingen en verzet worden herdacht. Tegenwoordig is
het een plaats waar tienduizenden kruizen staan.
Verder richting Riga, brengen we onderweg een bezoek
aan het 18e-eeuwse kasteel Rundale, ontworpen door de
Italiaanse architect F.B. Rastrelli, die ook het Winterpaleis in Sint-Petersburg, waarin de Hermitage is gevestigd,
heeft ontworpen. Het paleis was ooit de zomerresidentie
van de Hertog van Koerland en Semgallen. We zetten de
reis voort door het mooie heuvellandschap waarna we in
de late namiddag Riga bereiken.
Overnachting in Riga.
Dag 4 – Riga
Vandaag maakt u kennis met de Letse hoofdstad Riga,
de stad die bekend staat om haar Jugendstil. In deze
middeleeuwse stad wandelen we door de prachtige
smalle straatjes en zien we de belangrijkste bezienswaardigheden waaronder “De Drie Gebroeders” de
oudste huizen van het land, gebouwd in de 15e eeuw.
Vanzelfsprekend bezoeken we ook het kasteel van Riga,
tegenwoordig de zetel van het parlement, het Nationale
Operahuis en de Zweedse Poort uit 1698. De Dom van
Riga werd in 1226 ingewijd en is tevens de grootste kathedraal in de Baltische Staten. Het imposante bouwwerk
is een mengeling van diverse bouwstijlen. Verder zien we
de Sint-Petrus kerk, een goed voorbeeld van de gotische
architectuur in de Baltische Staten en ooit gebouwd met
de bedoeling de belangrijkste kerk in de stad te worden.
In de namiddag wordt er een optionele excursie georganiseerd naar Jurmala (€ 40,-), de bruisende badplaats. De
stad staat bekend om de houten architectuur en mooie
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10-Daagse rondreis Baltische Impressies
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

zandstranden. ‘s Avonds kunt u optioneel een orgelconcert in de Dom kathedraal bijwonen.
Dag 5 – Riga
Nu we gisteren hebben kennisgemaakt met Riga bestaat
vandaag de mogelijkheid middeleeuws Letland te ontdekken. Deze optionele ochtendexcursie neemt ons mee
naar het adembenemende landschap van Gauja Nationaal Park en het stadje Sigulda. We ontdekken de legendes en bezoeken de ruïnes van het 13e-eeuwse Kruisvaarders kasteel en het Turaida kasteel. In de namiddag
kunt u optioneel een bezoek brengen aan het Etnografisch Openluchtmuseum, een ruimtelijke expositie van
het 18e-eeuwse leven.
In de avond kunt u optioneel dineren in het lokale stijlvolle restaurant “Forest”.
Dag 6 – Riga – Parnu – Tallinn
Vandaag laten we Riga achter ons en zetten we onze reis
voort naar Parnu waar we een kleine stadsrondrit zullen
maken. Dit kustplaatsje staat bekend als kuuroord daar
de eerste spa hier in 1830 al geopend werd. Het laatste
gedeelte van de reis naar Tallinn loopt door de uitgestrekte wouden van Estland.
Overnachting in Tallinn.
Dag 7 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse
steden van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld
in internationale handelsbetrekkingen. De rondleiding
door de oude stad van Tallinn laat u kennis maken met
de gotische architectuur van de Baltische Staten. Tijdens
de wandeling ziet u onder meer het Toompea kasteel,
tegenwoordig de zetel van het Estse parlement. Helaas
is er weinig over van het oorspronkelijke Deense kasteel
uit 1219 daar Katharina de Grote opdracht gaf om het
grootste gedeelte van het kasteel te laten verbouwen
in barokstijl. De Dom kathedraal, de prachtige Russischorthodoxe Alexander-Nevsky kathedraal gebouwd in de
19e eeuw in opdracht van tsaar Alexander III en het oude
Stadhuis passeren ook de revue. In de middag bezoeken
we optioneel het Kadriorgpark en het KUMU (€ 45,- p.p.),
het nieuwe, prijswinnende, kunstmuseum van Estland.
‘s Avonds kunt u optioneel dineren in restaurant
Maikrahv.

April 2 - 16 - 30 				
Mei 14 - 21 - 28				
Juni 4 - 11 - 18 - 25 			
Juli 2 - 16 - 23 - 30			
Augustus 6 - 13 -20 - 27 		
September 3 - 10 - 17 - 24 		
Oktober 1 - 8 - 15			

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
***
*****
**

De 3 kleine landen ten oosten van de Oostzee worden vaak de Baltische Staten genoemd. Ondanks deze gedeelde naam
hebben Estland, Letland en Litouwen een eigen taal en cultuur. Tijdens deze 10-daagse rondreis bezoekt u de sfeervolle
hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius, allen Werelderfgoedlijst UNESCO, evenals de Koerse Schoorwal, de bijzondere landtong die de Oostzee scheidt van het Koerse Haf.

€ 1.185,€ 1.185,€ 1.185,€ 1.185,€ 1.185,€ 1.185,€ 1.185,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		
• Optioneel halfpension (7 x diner)

€ 330,€ 220,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Air Baltic
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engels- en/of Duitssprekende gidsen (naar uw keuze)
• Overnachtingen in comfortabele 4 sterrenhotels op
basis van logies/ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
• Gegarandeerd vertrek met internationaal gezelschap

Dag 8 – Tallinn
In de loop van de dag volgt de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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Dag 1– Tallinn
Vandaag vertrekt u naar Tallinn. Na ontvangst door uw
gids volgt de transfer naar uw hotel. In het begin van de
avond wordt er een welkomstbijeenkomst gehouden met
de gids waarbij u uw medereizigers ontmoet.
Dag 2 – Tallinn – Cesis
Na het ontbijt rijden we richting Lahemaa Nationaal Park.
Hier bezoeken we het Manor Houses in Palmse en Vihula.
We zetten onze reis voort naar Tartu, een universiteitstad in Estland. We bezoeken hier de Oude Stad met zijn
gezellige straatjes en de universiteit, opgericht in 1632.
Van Tartu rijden we verder Letland in richting Cesis, een
kleine, levendige Hanzestad met een kasteelruïne en
prachtige tuinen. Overnachting in Cesis.
Dag 3 – Cesis – Vilnius
Vandaag rijden we door het Gauja Nationaal Park richting
Sigulda, een populaire vakantieplaats in het ‘ Zwitserland
van Letland’. Hier bezoeken we de de ruïnes van het bisschoppelijke kasteel en de ruïnes van het kasteel van de
Ridders van het Zwaard.
Aansluitend rijden we naar Siauliai met onderweg een
stop aan de Kruisenheuvel. De Kruisenheuvel is al vanaf
de 14e eeuw een plek waar oorlogen, onderdrukkingen
en verzet werden herdacht. Tegenwoordig een plaats
waar tienduizenden, zoniet miljoenen kruizen staan.
Aan het einde van de middag aankomst in Vilnius. Overnachting in Vilnius.
Dag 4 – Vilnius – Nida
Na het ontbijt maakt u een stadstour door Vilnius. De
stad is al meer dan 600 jaar de hoofdstad van Litouwen

en telt meer dan 1200 middeleeuwse gebouwen. Tijdens
de tour ziet u o.a. de Sint-Petrus en Paulus kathedraal,
het Kathedraal Plein, de Sint-Anna en Bernardines kerk,
de Dageraadpoort met een beeld van de Maagd Maria,
de Russisch-orthodoxe kerk van de Heilige Geest, het
Stadhuisplein en de Universiteit van Vilnius met de SintJohanneskerk. De Universiteit die werd opgericht in 1579
bezit prachtige fresco’s en ligt niet ver van de oude Joodse
wijk. Na de lunch rijden naar de Baltische kust waar we in
Klaipeda de overtocht maken naar de Koerse Schoorwal.
Deze landtong van 100 km lengte en slechts enkele kilometers breed is van het vasteland afgescheiden door de
Koerse Haf. Overnachting in het charmante plaatsje Nida.
Dag 5 – Nida - Liepaja
In de ochtend kunt u optioneel een excursie maken over
de Koerse Schoorwal die in zijn geheel als erfgoed staat
vermeld. De bossen, eindeloze zandduinen en kleine
vissersdorpjes maken van de schoorwal een bijzondere
plek. In Nida brengt u een bezoek aan het huis van de
bekende schrijver Thomas Mann en de indrukwekkende
zandduinen. Dit duingebied vormt de grens tussen Litouwen en Rusland en dus tussen Europa en Rusland. Tevens
bezoeken we de de Heksenberg, een wandelpad door een
bos met een beeldententoonstelling gemaakt door 49
Litouwse volkskunstenaars, die allen een oude legende of
verhaal uitdragen. In het begin van de middag reizen we
verder naar Liepaja.
Dag 6 – Liepaja – Riga
Liepaja dankt haar naam aan de vele lindebomen in het
stadje. Tijdens de korte stadswandeling door de historische binnenstad zien wij o.a. de Drievuldigheids-

- 41 -

kerk Liepaja. Bezoek aan het Jurmala Park en de voormalige haven met de beroemde orthodoxe kathedraal.
De bouw van de Russische-orthodoxe Sint Nicolaas kathedraal startte in 1901 in aanwezigheid van tsaar Nicolaas
II. De kerk werd gebouwd volgens het traditionele Russische principe met 1 centrale koepel die geflankeerd wordt
door 4 kleinere koepels. Deze traditionele vorm symboliseert Christus en de 4 evangelisten. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de kerk in een entertainment complex voor mariniers en soldaten. De centrale koepel werd
voorzien van beton zodat de fantastische akoestiek geen
spelbreker was bij het kijken van films. Enkele maanden
nadat het leger de kerk in 1991 had verlaten, vond de
eerste dienst weer plaats.
We bezoeken het 18e-eeuwse paleis Rundale, dat door de
Italiaanse architect F.B. Rastrelli werd gebouwd, ooit de
zomerresidentie van de hertog van Koerland en Semgallen. Aan het einde van de middag aankomst in Riga. In de
avond wordt er een optioneel concert in de Dom Kathedraal georganiseerd. Overnachting in Riga.
Dag 7 – Riga
Vandaag maakt u kennis met de Letse hoofdstad Riga. In
de middeleeuwse stad wandelen we door de prachtige
smalle straatjes en zien we o.a. “De 3 Gebroeders” ,de
oudste huizen van het land, gebouwd in de 15e eeuw.
Vanzelfsprekend bezoeken we ook het Riga kasteel, tegenwoordig de zetel van het parlement, de Dom kathedraal
en de Zweedse Poort uit 1698. De Dom is in 1226 ingewijd
en is de grootste kathedraal in de Baltische Staten. Het
imposante bouwwerk is een mengeling van diverse bouwstijlen. De Sint-Petrus kerk, een goed voorbeeld van de
gotische architectuur in de Baltische Staten, werd ooit gebouwd met de bedoeling de belangrijkste kerk in de stad
te worden. In de namiddag wordt er een optionele excursie georganiseerd naar Jurmala, de bruisende badplaats
(€ 40,-). De stad staat bekend om de houten architectuur
en mooie zandstranden. In de avond kunt u optioneel
dineren in het lokale stijlvolle restaurant “Three”.
Dag 8 – Riga – Tallinn
Wij vervolgen onze route langs de kust en bezoeken de
‘zomerhoofdstad van Estland’ Parnu. Dit stadje is in de
zomer enorm geliefd als badplaats dankzij de mooie
stranden en het bruisende (nacht-)leven. Het historisch
stadje staat buiten Estland met name bekend om haar
kuuroorden die variëren van waterparken tot spa’s en intieme badhuizen. Het laatste gedeelte van de reis naar
Tallinn loopt door de uitgestrekte wouden van Estland.
Dag 9 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse

steden van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld
in internationale handelsbetrekkingen. Tijdens de rondleiding door de Oude Stad van Tallinn valt de gotische
architectuur direct op. Wij zien onder meer het Toompea
kasteel, tegenwoordig de zetel van het Estse parlement.
Van dit oorspronkelijke Deense kasteel uit 1219 is weinig meer over daar Katharina de Grote opdracht gaf om
het grootste gedeelte van het kasteel te laten verbouwen
in barokstijl. De Dom kathedraal, de prachtige Russischorthodoxe Alexander-Nevsky kathedraal uit de 19e eeuw
en het oude stadhuis passeren ook de revue. In de middag wordt er een optionele excursie aangeboden naar
het Kadriorgpark inclusief bezoek aan het KUMU, het
prijswinnende kunstmuseum van Estland (€ 45,-). Het
park is het meest opvallende paleis -en stadspark in Estland en beslaat ongeveer 70 hectare. De aanleg begon in
1718 in opdracht van de Russische tsaar Peter de Grote.
In de tuinarchitectuur vinden we ontwerpen uit de 18e
tot en met 20e eeuw. De paleizen en bouwwerken zijn
net zo divers, getuige het futuristische ontwerp van het
KUMU. ‘s Avonds kunt u optioneel dineren in restaurant
Maikrahv.
Dag 10 – Tallinn
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
terugvlucht huiswaarts.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 12 				
Juni 16 - 23 - 30				
Juli 14 - 21 - 28 			
Augustus 4 - 11 - 18 - 25 		
September 1 - 15			

€ 1.465,€ 1.465,€ 1.465,€ 1.465,€ 1.465,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 465,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Air Baltic of
gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engels- en/of Duitssprekende gidsen (naar uw keuze, 		
op te geven bij uw boeking)
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels 		
o.b.v. logies/ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
Bijzonderheden
• Gegarandeerd vertrek - Maximaal 26 deelnemers
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15-Daagse fly-drive Baltische Staten

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Estland, Letland en Litouwen zijn de kleine landen ten oosten van de Oostzee en worden vaak samen de Baltische Staten
genoemd. De groene, vrij vlakke landen lijken uiterlijk veel op elkaar maar hebben ieder een eigen taal en cultuur.
Het middeleeuwse Tallinn, de oude Hanzestad Riga en het barokke Vilnius zijn gezellige steden waar veel te zien is. Verder
zorgen de middeleeuwse stadjes, nationale parken, historisch erfgoed en lange zandstranden voor veel afwisseling.
De gemoedelijke bevolking en het actieve buitenleven maken het vakantiegevoel compleet.

Dag 1 – Riga
Vertrek naar Riga. Bij aankomst ontvangt u de huurauto
op de luchthaven van Riga. De rest van de dag kunt u de
stad gaan verkennen; een aanrader is om een wandeling
te maken door het historische centrum, de Oude Stad.
Overnachting in Riga.
Dag 2 – Riga
Vandaag maakt u kennis met de Letse hoofdstad Riga, één
van de belangrijkste handelssteden aan de Oostzee. De
stad is zeker de moeite waard om te bezoeken vanwege
zijn rijke historie en kunst. In het oude middeleeuwse
centrum vindt u verschillende soorten huizen in
allerlei verschillende kleuren en stijlen. Wandel door de
smalle straatjes, bewonder de oude kerken en drink een
drankje op een sfeervol pleintje met gezellige terrasjes.
Wanneer u door de stad wandelt, ziet u o.a. ‘De Drie
Gebroeders’, één van de oudste huizen van het land,
gebouwd in de 15e eeuw. U kunt een bezoek brengen
aan het kasteel van Riga, tegenwoordig de zetel van het
parlement, het Nationale Operahuis en de Zweedse poort
uit 1698. De Dom is in 1226 ingewijd en is de grootste
kathedraal in de Baltische Staten. Het imposante bouwwerk is een mengeling van diverse bouwstijlen.
De Sint-Petrus kerk is een goed voorbeeld van de
gotische architectuur in de Baltische Staten en ooit
gebouwd met de bedoeling de belangrijkste kerk in
de stad te worden. Tevens staat Riga bekend om zijn
architectuur en erg interessant is dan ook de chique
diplomatenwijk met zijn mooie art-nouveauhuizen. In het openluchtmuseum van Riga krijgt u een
goede indruk van de traditionele Letse bouwstijlen en het
leven op het platteland.

Dag 3 – Riga – Parnu – Tallinn (300 km)
Vandaag rijdt u van Riga langs de kustlijn richting Tallinn waar u onderweg een stop kunt maken in Parnu.
Dit stadje staat bekend als grootste badplaats van Estland met zandstranden en diverse kuuroorden waarvan de eerste al in 1830 werd geopend. Het oudste
bouwwerk van Parnu is de Rode Toren, die deel uitmaakte van de oude stadsmuur. De voornaamste straat
van de stad is de Ruutli, die onder Zweeds bewind tot
stand is gekomen. Eenmaal op weg naar Tallinn raden
wij aan om ook een stop te maken bij de Keila waterval,
één van de grootste watervallen in Estland. De waterval
heeft een hoogte van 6 meter en ligt in het Keila Joa
natuurpark.
Overnachting in Tallinn.
Dag 4 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse
steden van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld
in internationale handelsbetrekkingen. In de Oude
Stad maakt u kennis met de gotische architectuur van
de Baltische Staten. Tijdens een wandeling door het
stadscentrum ziet u onder meer het Toompea kasteel,
tegenwoordig de zetel van het Estse parlement.
Helaas is er is weinig over van het oorspronkelijke
Deense kasteel uit 1219 daar Katharina de Grote
opdracht gaf om het grootste gedeelte van het kasteel
te laten verbouwen in barokstijl. Verder ziet u de Dom
kathedraal, de prachtige Russisch-orthodoxe Alexander
Nevsky kathedraal gebouwd in de 19e eeuw in
opdracht van tsaar Alexander III en de gotische
Niguliste kerk. Overnachting in Tallinn.
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Dag 5 – Tallinn – Rakvere – Tartu (225 km)
U rijdt via Rakvere richting Tartu. Rakvere ligt in het
noorden van Estland, ongeveer 20 kilometer van de
Golf van Finland. Dit plaatsje heeft een klein historisch
centrum, hetgeen gedomineerd wordt door de ruïnes
van de burcht van de Duitse Orde op de heuvel Vallimägi.
Op de Vallimägi staat ook het bekende oeros-standbeeld,
gemaakt door de sculpturist Tauno Kangro. Het is het
grootste standbeeld van een dier in de Baltische landen
en werd gemaakt ter gelegenheid van de 700e verjaardag
van de stad.
U rijdt verder naar Tartu waar u tevens overnacht.
Dag 6 – Tartu – Valmiera – Cesis – Sigulda (205 km)
In de ochtend rijdt u via Valmiera en Cesis richting Sigulda.
Eerst komt u door Valmiera, gelegen aan de Gauja.
U vervolgt uw reis richting Cesis, één van de meest
pittoreske steden van Letland. Hier kunt u een bezoek
brengen aan de oude burcht en het nieuwe kasteel.
U rijdt door naar het Gauja National Park, het grootste
park in Letland, in 1972 uitgeroepen tot natuur en
cultureel reservaat. De omgeving van Sigulda wordt vaak
het Zwitserland van Letland genoemd vanwege de mooie
natuur en bergen alsook oude kasteelruïnes.
Bezienswaardig in de stad Sigulda is het Turaida kasteel
en de ruïnes van het 13e-eeuwse kasteel van de Kruisvaarders.
Overnachting in Sigulda.
Dag 7 – Sigulda – Vilnius (410 km)
U verlaat Sigulda en rijdt terug richting Vilnius. U kunt
onderweg een stop maken bij de Kruisenheuvel. Deze
locatie is al vanaf de 14e eeuw een plaats waar oorlogen,
onderdrukkingen en verzet worden herdacht. Tegenwoordig doet de Kruisenheuvel zijn naam eer aan door
de tienduizenden kruisen die hier staan. Verder kunt
u ook een bezoek brengen aan het 18e-eeuwse kasteel
Rundale, dat door de Italiaanse architect F.B. Rastrelli werd
gebouwd die o.a. ook de Hermitage alsmede het Zomerpaleis van Catharina de Grote in Poesjkin heeft ontworpen.
Overnachting in Vilnius.
Dag 8 – Vilnius – Trakai – Vilnius (50km)
Vilnius is een gezellige en levendige, oude stad. De grote
historische binnenstad van Vilnius staat vermeld op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Hoewel Vilnius vaak een
barokke stad wordt genoemd, zult u hier ook vele andere
bouwstijlen tegenkomen. De stad heeft veel te bieden,
zo huisvest de oude binnenstad één van de oudste
universiteiten in dit deel van Europa.
Begin uw wandeling bij het Kathedraalplein waar de
Stanislaus en Wenceslaus kathedraal te vinden is,

een classicistisch bouwwerk met een 16e-eeuwse
klokkentoren. Hier kunt u tevens de ondergrondse grafkamers bezoeken waar grootse Litouwse hertogen begraven werden. De heuvel van het Gediminas kasteel
biedt u een mooi uitzicht over de stad Vilnius. Te voet
kunt u de route langs de overige bezienswaardigheden
afleggen; de in gotische stijl gebouwde Sint-Anne kerk
en het Bernardine klooster, de stadspoort van Vilnius,
waar zich een icoon van de maagd Maria bevindt,
de Universiteit van Vilnius, met 13 pittoreske binnenplaatsen en de Sint-Johannes kerk. Daarna wandelt u
verder door de oude smalle straten van het historische
deel van de stad. Hier komt u een verscheidenheid aan
musea tegen die u kunt bezoeken. Mist u hierbij niet het
Barnsteenmuseum en het KGB museum.
In de middag kunt u van Vilnius naar Trakai (25 km) rijden.
Trakai was vroeger de hoofdstad van Litouwen. We raden
aan om het 14e-eeuwse eilandkasteel te bezoeken. In dit
kasteel verbleven tijdens de 15e eeuw de groothertogen.
Dit gotische kasteel, gelegen op een schiereiland aan
het Galvemeer, is een indrukwekkend voorbeeld van de
Litouwse vestingbouw.
Overnachting in Vilnius.
Dag 9 – Vilnius – Druskininkai (130 km)
U verlaat vandaag Vilnius voor de reis naar Druskininkai.
Onderweg kunt u een stop maken bij het dorpje Grutas
voor een bezoek aan het Gruto Parkas openluchtmuseum.
Hier ziet u een bonte verzameling van de communistische ‘helden’ waarbij u oog in oog komt te staan met
Stalin. Het park is rijk aan ironie en is bedoeld om de
bevolking te amuseren en te informeren. De werkelijkheid is anders: Het park haalt veel pijnlijke herinneringen boven. Het bestaan van het park is tot op de dag
van vandaag nog controversieel.
In de loop van de middag aankomst te Druskininkai.
De trots van het stadje zijn de spabronnen. In 1794
kondigde de koning van het Pools-Litouwse rijk het
besluit aan om Druskininkai officieel aan te wijzen als
kuuroord. Vergeet dus zeker niet één van de mineraalbaden te proberen.
Overnachting in Druskininkai.
Dag 10 – Druskininkai – Kaunas (130 km)
Helemaal herboren vervolgt u uw reis richting Kaunas,
de tweede stad en voormalige hoofdstad van Litouwen.
Maak een stadswandeling door de oude stad, waar u een
bezoek kunt brengen aan het 13e-eeuwse Kaunas kasteel
en het prachtige stadhuis, ook wel bekend als de ‘witte
zwaan’, de 14e-eeuwse Vytautas kerk en de Basiliek van
Kaunas.
Overnachting in Kaunas.
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Dag 11 – Kaunas – Klaipeda (255 km)
Er zijn twee mogelijkheden om van Kaunas naar Klaipeda
te rijden. U kunt de snelweg nemen, dan bent u in 2 - 2,5
uur in Klaipeda, of u neemt de pittoreske smalle wegen
langs de Nemunas rivier. Onderweg ziet u de kastelen van
Raudondvaris, Raudone en Veliuona. U kunt het Delta
Regionaal Park bezoeken dat bestaat uit venen, bossen,
de Koerse lagune, meren, polders en weilanden die
regelmatig onderstromen. Het is een zeer rijk gebied aan
plant- en diersoorten. In Vente Horn kunt u een interessant vogelstation en 19e-eeuwse vuurtoren bezichtigen.
Dag 12 – Klaipeda – Curonian Spit – Klaipeda (100 km)
Vandaag gaat u het Neringa National Park bezoeken,
gelegen op de Koerse Schoorwal. U kunt dit makkelijk
bereiken per ferry vanaf Klaipeda. Ontdek hier de wilde
natuur die bestaat uit uitgestrekte hoge zandduinen,
lange stranden langs de Baltische Zee en bossen waar
men nog elanden kan tegenkomen. In Juodkrante kunt
u een bezoek brengen aan de Heksenberg, een beeldententoonstelling gemaakt door 49 Litouwse volkskunstenaars, die allen een oude legende of verhaal uitdragen.
Dag 13 – Klaipeda – Palanga – Liepaja (100 km)
Na een korte rit komt u in Palanga. Deze stad is de meest
bekende badplaats in Litouwen.
Hier kunt u een bezoek brengen aan de botanische
tuin, het Barnsteenmuseum en het paleis van Graaf
Tyszkiewicz. Het museum bezit meer dan 15.000 voorwerpen van barnsteen. U vervolgt uw reis richting Liepaja,
de op twee na grootste stad van Letland gelegen op een
smalle strook tussen de Oostzee en het Meer van Liepaja.
Hier kunt u de lutherse Drievuldigheidskerk met zijn
beroemde orgel, welke tot 1912 het grootste ter wereld
was bekijken, maar ook de Russisch-orthodoxe kathedraal, de Sint-Meinardkerk en het gezellige oude centrum
bewonderen. Overnachting in Liepaja.
Dag 14 – Liepaja – Jurmala – Riga (229 km)
Vandaag gaat u via Jurmala naar Riga. Jurmala is de
grootste badplaats van Letland. Het stadje strekt zich uit
over een kuststrook van 32 kilometer, ingeklemd tussen
de Golf van Riga en de rivier Lielupe. Hier zult u een combinatie ontdekken van houten huizen gebouwd in het
begin van de vorige eeuw en moderne gebouwen. In de
middag komt u aan in Riga, waar u de rest van de dag ter
vrije besteding heeft om na te genieten van deze mooie
fly-drive reis.
Dag 15 – Riga
U levert uw auto in op de luchthaven van Riga om vervolgens in te checken voor uw terugvlucht naar huis.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek:
Verblijf o.b.v. 3-sterrenhotel 		
Verblijf o.b.v. 4-sterrenhotel
		

€ 1.090,-		
€ 1.245,--

Toeslagen:
Toeslag 1-persoonskamer o.b.v. verblijf in
3-Sterrenhotel 			
€ 440,4-Sterrenhotel 			
€ 600,Inclusief:
• Alle overnachtingen in hotels in de gekozen categorie
• Autohuur categorie A Ford Fiesta of gelijkwaardig
• Dagelijks ontbijt
• Wegenkaart
• Reisgids
Autohuur:
Toeslag Groep (* of gelijkwaardig)
B: Toyota Auris* 			
C: Toyota Corolla* 			
F: Opel Vivaro* 			

Prijs 15 dagen
€ 180,€ 200,€ 1.214,-

Inbegrepen bij de autohuur:
- Airconditioning
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- Diefstalverzekering
- Belastingen
Exclusief:
• Vluchten (vanaf € 250,- ). WorldExperts assisteert u
graag bij het selecteren van de meest passende
vluchtoptie voor uw reis.
• Gps
• Eventuele parkeerkosten
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.

Deze fly-drive is volledig naar uw reiswensen aan te
passen. Neemt u hiervoor contact op
met één van onze medewerkers
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17-Daagse fly-drive langs de verlaten
schatten van de Baltische Staten

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Neem een duik in de Baltische geschiedenis en cultuur tijdens deze autoreis. In de 20e eeuw werden eigendomswetten meerdere malen veranderd. Als gevolg hiervan werden veel gebouwen afgebroken of vergeten,
waardoor de Baltische Staten een goudmijn werden voor mensen die op zoek zijn naar achtergelaten spullen.
Deze reis combineert het florerende verleden van gotiek en barok én de donkere kant van de 20e eeuw die van
de Baltische Staten een bijzondere vakantiebestemming maken.

Dag 1 – Tallinn
Bij aankomst in Tallinn staat er een vertegenwoordiger
van WorldExperts klaar om u de huurauto te overhandigen. Vervolgens rijdt u naar het hotel. De rest van de dag
is ter vrije besteding. Overnachting in Tallinn.
Dag 2 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse steden
van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van
handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld in internationale handelsbetrekkingen. Maak een wandeling
door de Oude Stad waar de gotische architectuur volop
vertegenwoordigd is. Het hart wordt gevormd door
het Toompea kasteel, dat tegenwoordig de zetel van het
Estse parlement is. Tevens ziet u de middeleeuwse stadsmuren, de Dom kathedraal en de prachtige Russischorthodoxe Alexander Nevsky kathedraal, gebouwd in
de 19e eeuw in opdracht van tsaar Alexander III. In
de middag is het tijd voor een urbex ervaring.
De Olympische Spelen van Moskou in 1980 brachten veel
mooie, maar vreemde gebouwen naar Tallinn toen de
regatta hier werd gehouden. De stad moest zichzelf bewijzen als de socialistische hemel die ze decennia
lang had beweerd te zijn en onderging dus een
enorme wederopbouw voor deze spelen. De concertzaal “Linnahall” was een van de vreemdste gebouwen
die aan de kustlijn naast de haven werd toegevoegd. De
oorspronkelijke naam is een mondvol: Vlaidmir Iljitsji
Lenin Cultuur- en Sportpaleis. Later werd het gebruikt als
evenementhal en schaatsbaan. Op dit moment is het Linnahall gebouw bedekt met graffiti. Hoewel het over het
algemeen wordt beschouwd als een doorn in het oog van
de stad, is het een genot voor de ontdekkingsreiziger.

Dag 3 – Tallinn – Patarei – Hara onderzeeërbasis –
Tallinn
Deze morgen maakt u een wandeling door de creatieve
wijk Telliskivi. Alles wat hip en innovatief is, komt hier
samen en daar valt de aanwezige streetart ook onder. Er
zijn indrukwekkende muurschilderingen te vinden.
De beruchtste gevangenis van Estland heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen van zowel
de lokale bevolking als toeristen. Het werd oorspronkelijk
gebouwd als fort in de 19e eeuw om de vaarroute naar
Sint-Petersburg te beschermen. Na de Eerste Wereldoorlog en de Estse Onafhankelijkheidsoorlog had Estland
een grote gevangenis nodig, omdat alle anderen tijdens
de revolutie in 1917 in brand werden gestoken. In 1920
werd het Patarei zeefort, dat al geruime tijd leeg stond,
omgebouwd tot een gevangenis die tot begin jaren 2000
deze functie behield. Vervolgens kunt u verder gaan naar
de Hara onderzeeërbasis. Er valt vrij weinig informatie te
vinden over deze basis. Het werd in de jaren 50 gebouwd
als een Sovjet demagnetiseringsfaciliteit. Onderzeeërs
moesten worden gedemagnetiseerd, zodat spionnen ze
niet op hun radar konden vinden. De basis was, zoals het
grootste deel van de kustlijn van Estland, afgesloten voor
burgers. Tegenwoordig staat er, wat er nog over is van de
basis, veel puin. Het landschap eromheen heeft iets mystieks. U bezoekt deze plek en keert vervolgens terug naar
Tallinn. Overnachting in Tallinn.
Dag 4 – Tallinn – Aegna Eiland – Tallinn
Deze morgen vertrekt u om 10:00 uur met de veerboot
(ca. 1 uur) naar het eiland Aegna. Het strategisch gelegen
eiland wordt al eeuwenlang gebruikt voor militaire doeleinden en de overblijfstelen van verschillende faciliteiten
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liggen verspreid over het eiland. Er is een militaire uitkijktoren, een spoorlijn, een grote kanonbatterij en ondergrondse tunnels, allemaal min of meer zichtbaar. Door
militair gebruik werd het afgesloten voor burgers, maar
naarmate het steeds meer verouderd raakte, kwamen
er steeds meer mensen en in de jaren zestig werd het
opengesteld voor het publiek. Een bezoek aan dit eiland
was een groot voorrecht en mensen mochten er alleen
met een speciale vergunning naartoe. Het eiland is geopend van mei t/m september en de ferry keert terug om
16:30 uur. Bezoek hier het gouden strand of ga op zoek
naar verlaten bunkers. Overnachting in Tallinn.
Dag 5 – Tallinn – Naissaare Eiland – Tallinn
Vandaag brengt u een bezoek aan nog een eiland: Naissaare. Het eiland is geopend van mei t/m september en
de ferry vertrekt om 10:00 uur. Naissaare betekent “Vrouweneiland” en het verhaal gaat dat in de 11e eeuw een
monnik uit Bremen naar het eiland kwam en daar alleen
vrouwen vond. De mannen waren waarschijnlijk aan
het vissen of jagen, maar de naam is sindsdien blijven
hangen. Tegenwoordig is het moeilijk om nog iemand te
vinden op het eiland, want er zijn slechts 3 permanente
bewoners. U gaat dus niet naar het Naissaare eiland voor
het gezelschap maar voor de rijke militaire geschiedenis
en prachtige natuur. Het werd gebruikt om Tallinn te beschermen. Tijdens de Krimoorlog werd het bezet door de
Britten en Fransen. Voor de Eerste Wereldoorlog creëerde
de Russische tsaar een enorm artillerie verdedigingsbatterij, waarvan de ruïnes kunnen worden bezocht. In de
Sovjettijd was het eiland afgesloten en was het een zeemijnbasis. Nog altijd kan men omhulsels van mijnen tussen de dennenbomen te vinden. Momenteel is het een
beschermd natuurgebied van de staat en op het eiland
kunt u diverse historische wandelingen maken. De veerboot keert terug om 16:00 uur. De boottocht duurt ca. 1,5
uur. Overnachting in Tallinn.
Dag 6 – Tallinn – Rummu – Ungru Lossi – Parnu
(ca. 220 km)
Na het ontbijt reist u langs de westkust naar het zuiden.
De eerste stop is bij Rummu. In 1938 werden hier een
gevangenis en een kalksteengroeve naast elkaar geopend. Omdat kalksteen destijds een zeer belangrijk bouwmateriaal was, was het werkkamp van de gevangenis bedoeld om de mijn te voorzien van voldoende arbeiders
voor grootschalige mijnbouw. De mijn verloor langzaam
zijn belang, omdat bouwmaterialen waren veranderd en
de gevangenen werden gebruikt als arbeiders in andere
industrieën. De steengroeve van Rummu heeft een
70-meter hoge heuvel die gemaakt is van kalksteenmijnresten. Er moest constant water uit de steengroeve

worden gepompt, maar toen alles verlaten werd, is de
pomp uitgezet. De steengroeve overstroomde zo snel
dat er nog steeds een gigantische graafmachine, andere
uitrusting en gebouwen te midden van het nu heldere
turkoois meer liggen. Momenteel is het privé-eigendom
en kunt u het in de zomer bezoeken. Vanuit hier gaat de
reis verder naar Ungru Lossi. Dit herenhuis werd gebouwd
in 1890. Volgens de legende werd het gebouwd omdat de
geliefde van de graaf, een Duitse vrouw, ermee instemde
om alleen met hem te trouwen als ze een landhuis kon
krijgen zoals dat in Merseburg, Duitsland. De vrouw stierf
tijdens de bouw van het landhuis en het huis werd nooit
afgemaakt. Het staat in puin sinds de jaren 1940 toen een
toren door een vliegtuig werd verwoest. Na de Tweede
Wereldoorlog vond het Sovjetleger een bestemming
voor dit verlaten gebouw en werd het deels gebruikt als
landingsbaan voor een nabijgelegen vliegveld, voordat
de lokale autoriteiten er op de één of andere manier in
slaagden tussenbeide te komen en twee derde deel te
redden. U eindigt vandaag in Parnu, bekend als de grootste badplaats van Estland met zandstranden en diverse
kuuroorden waarvan de eerste in 1830 al werd geopend.
Overnachting in Parnu.
Dag 7 – Parnu – Valmiera – Cesis – Sigulda – Riga
(ca. 255 km)
In de ochtend gaat u via Valmiera en Cesis naar Sigulda.
Cesis behoort tot de meest pittoreske steden van Letland. Hier kunt u een bezoek brengen aan de oude burcht
en het nieuwe kasteel. Door het Gauja Nationaal Park,
het grootste park in Letland, komt u in Sigulda. De omgeving van Sigulda wordt vaak het Zwitserland van Letland genoemd vanwege de mooie natuur en heuvels, alsook oude kasteelruïnes. Nadat u heeft rondgekeken in
deze omgeving eindigt u de dag in Riga, de hoofdstad van
Letland. Overnachting in Riga.
Dag 8 – Riga – Salaspils – Riga
Vandaag maakt u kennis met de middeleeuwse binnenstad van Riga. Riga is de grootste stad van de Baltische
Staten en het politieke, culturele en economische centrum van Letland. De stad vindt zijn oorsprong in de 12e
eeuw en de sfeer van het oude centrum is goed bewaard
gebleven. Wandel door de pittoreske straatjes van de
stad en bewonder o.a. de Dom van Riga, de Sint-Petrus
kerk, het oude gildehuis, "De 3 Gebroeders”, de Zweedse
Poort en het parlementsgebouw. In de middag brengt
u een bezoek aan het concentratiekamp Salaspils op 18
km ten zuidoosten van Riga. Het kamp werd officieel niet
geclassificeerd als een concentratiekamp, hoewel dit wel
door Himmler werd overwogen. Eind september 1944
werd het nazikamp opgeheven en werden de gevangen
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naar het concentratiekamp Stutthof overgebracht. In
1967 werd er een herdenkingsmonument ingericht in
de vorm van een enorm betonblok en grote betonnen
beelden. Schattingen van het aantal doden variëren tussen de 2000 en 100.000 personen. Bekend is dat er veel
kinderen gevangen zaten zonder hun ouders en er veel
omkwamen vanwege ziektes. Overnachting in Riga.
Dag 9 – Riga – Mazirbe – Irbene – Ventspils
(ca. 205 km)
Deze morgen verlaat u de hoofdstad en reist u verder
naar de Kolka kaap, waar u een bezoek brengt aan het
Mazirbe scheepskerkhof. Door planten overwoekerde boten liggen verlaten in deze bossen en vooral in de zomer,
wanneer het gras het langst is, zijn de boten moeilijk te
herkennen. Jaren geleden werden veel van deze bootbegraafplaatsen gebouwd langs de Oostzeekust. Tegenwoordig is dit kerkhof het enige in zijn soort in deze regio.
De boten liggen hier sinds de jaren zestig en zeventig.
Helaas lijkt hun resterende tijd hier kort te zijn, aangezien
de natuur de ‘strijd’ hier zal winnen. Tijdens de wandeling
hier langs de kust ziet u houten palen met prikkeldraad.
Dit zijn markeringen van de tijd dat het gebied gesloten
was voor burgers. Verder naar Irbene, een spookstad
in de parochie van Ance. In 1971 richtte de Sovjet-Unie
een geheim radarcentrum op en bouwde een nederzetting voor militaire officieren en hun familie. De stad was
niet gemarkeerd op kaarten. Alleen de houders van een
speciale vergunning hadden toegang tot Irbene, dat na
de terugtrekking van het Sovjetleger in 1993 werd verlaten. Een radiotelescoop uit deze tijd, die is overgenomen
door de Letse Academie van Wetenschappen, herinnert
aan deze tijd. Na dit bezoek verder naar Ventspils voor
uw overnachting.
Dag 10 – Ventspils – Skrunda – Karosta – Liepaja
(ca. 170 km)
Vanuit Ventspils gaat u naar Skrunda. Vijf kilometer
boven Skrunda stond vroeger een Sovjetnederzetting, die
net als Irbene niet op de kaart vermeld stond. De nederzetting werd in 1963 gebouwd rondom een radarsysteem dat West-Europa in de gaten kon houden. Omdat het militaire programma geheim was, werden dergelijke steden en dorpen niet op de kaart weergegeven. De
volgende stop is Karosta, ooit een gesloten, goed beveiligd marinedistrict waar de huizenblokken uit het
Chroesjtsjov-tijdperk de sublieme koepels van de St.
Nicholas Naval Kathedraal raken. Hier kunt u de oude
gevangenis bezoeken. Het was de plek waar ongehoorzame soldaten en deserteurs een aantal dagen moesten
doorbrengen ten tijde van de Sovjet-Unie. Net ten zuiden van de kust ligt Liepaja, een charmante Letse haven-

stad waar de maritieme geschiedenis samenkomt met
een eigenzinnige moderne cultuur. U krijgt de kans om
rond te dwalen voordat u zich hier settelt voor de overnachting.
Dag 11 – Liepaja – Plokstine Missile Base – Siauliai
(ca. 210 km)
De eerste stop van vandaag is de Plokstine-raketbasis,
een nucleair raketsilocomplex uit de Koude Oorlog dat
nu een museum is. Vervolgens verkent u de beroemde
Kruisenheuvel. Deze heuvel is sinds de 14e eeuw een
plek waar oorlogen, onderdrukkingen en verzet herdacht
worden en sindsdien zijn er ontelbare kruisen geplaatst.
In de middag komt u aan in Siauliai, een klein stadje waar
u zult overnachten.
Dag 12 – Siauliai – Kaunas (ca. 175 km)
Vandaag bezoekt u Kaunas, gekozen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2022. Voordat u de stad aandoet, maakt
u een stop bij het negende fort en het monument voor de
slachtoffers van het nazisme, een enorm monument ter
nagedachtenis aan de vele politieke gevangenen die hier
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. In de
middag kunt u in de stad rondlopen en de eclectische architectuur, het fort en het rijke joodse erfgoed bekijken.
Overnachting in Kaunas.
Dag 13 – Kaunas
Vandaag heeft u nog een dag in de tweede stad van
Litouwen, Kaunas. U kunt hier meer van de vele verborgen
juweeltjes van de stad verkennen of gewoon ontspannen.
Bezoek bijvoorbeeld de Joodse begraafplaats Žaliakalnis.
Overnachting in Kaunas.
Dag 14 – Kaunas – Elektrenai – Vilnius (ca. 105 km)
De reis gaat verder richting Vilnius, maar voordat u hier
aankomt, brengt u nog een bezoek aan Elektrenai. Net
als Pripyat (Tsjernobyl) in Oekraïne werd Elektrenai in
de Sovjettijd speciaal gebouwd om werknemers te huisvesten die in een nabijgelegen elektriciteitscentrale werkten. Hier ligt Children’s World, een verlaten pretpark aan
de rand van Elektrenai. Nadat u hier foto’s heeft gemaakt
gaat de reis verder naar de Litouwse hoofdstad, Vilnius.
Overnachting in Vilnius.
Dag 15 – Vilnius – Trakai – Vilnius
Na het ontbijt maakt u een stadstour door Vilnius. De
stad is al meer dan 600 jaar de hoofdstad van Litouwen
en telt meer dan 1.200 middeleeuwse gebouwen. Tijdens
de stadswandeling ziet u o.a. de Sint-Petrus en Paulus
kathedraal, het Kathedraal plein, de Sint-Anna en Bernardines kerk, de Dageraad poort met het beeld van de

- 48 -

maagd Maria, de Russisch-orthodoxe kerk, het stadhuisplein en de universiteit met de Sint-Johannes kerk. In de
middag brengt u een bezoek aan Trakai, gelegen op zo’n
25 km van Vilnius. De vroegere hoofdstad van het Groothertogdom van Litouwen heeft veel historische gebouwen en een prachtige natuur met veel water en bos.
Hier kunt u het 14e-eeuwse kasteel bezoeken, idyllisch
gelegen op één van de eilandjes in het Galve meer.
Overnachting in Vilnius.
Dag 16 – Vilnius
Uw laatste Baltische hoofdstad is een mengelmoes van
middeleeuwse, barokke en neoklassieke architectuur.
Wandel door Uzupis, de zelfverklaarde onafhankelijke
republiek, compleet met een eigen wet, genesteld in
een Boheemse wijk van Vilnius. Waar de wijk vroeger
geteisterd werd door criminelen, onderging het een metamorfose. Door de komst van kunstenaars veranderde
de wijk langzamerhand. Hier kunt u tevens een stempel
halen voor uw paspoort. Ook interessant is de Kerk van
het Heilig Hart van Jezus, een voormalige kloosterkerk
en tijdens de Sovjet-Unie een gevangenis. De gebouwen,
nog altijd in slechte staat, werden in 2007 teruggeven aan
het aartsbisdom van Vilnius. Een ander architectonisch
uniek bouwwerk is de Concert- en Sporthal van Vilnius.
Opvallend is het bovenste deel van het dak, dat naar
boven buigt. Gevel en interieur zijn bedekt met tegels van
dolomiet, typerend voor die tijd. Overnachting in Vilnius.
Dag 17 – Vilnius
Vandaag is er een einde gekomen aan de reis. U levert de
auto in op de luchthaven.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.295,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 520,-

Inclusief:
• Alle overnachtingen in 3-sterrenhotels
• Dagelijks ontbijt
• Autohuur categorie A (Ford Fiesta/ Toyota Yaris of
gelijkwaardig)
• Nederlandstalige reisgids Baltische Staten
• Wegenkaart Baltische Staten
		
Autohuur:
U heeft de keuze om uw huurauto te upgraden van groep
A naar een hogere categorie. Meerprijs per auto.
B: Toyota Auris of gelijkwaardig			
C: Toyota Avensis of gelijkwaardig 		

€ 204,€ 226,-

Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico, parkeerkosten etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen.
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.

21-Daagse autoreis De Poolse en Baltische Barnsteenroute

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
***
***
**

De ‘Barnsteen Route’ was de oude handelsroute van de Oostzee naar Zuid-Europa voor het vervoer van het ‘goud
van het noorden’, zoals barnsteen vroeger ook wel genoemd werd. De regio staat bekend om de hoge kwaliteit
van dit bijzondere gesteente. U reist in de voetsporen van de handelaren en bezoekt de oude handelssteden
aan de kust. U reist met uw eigen auto naar de bestemmingen en ontdekt de schatten van de Barnsteenroute.

Dag 1 – Utrecht/Amsterdam – Potsdam (ca. 610/ 735
km)
U reist met uw eigen auto richting Duitsland, Potsdam.
Hier begint het verhaal van de Barnsteenkamer, ook wel
de Amberzaal genoemd. Deze Barnsteenkamer werd begin 18e eeuw gebouwd. De Pruisische koning Frederik
Willem liet in zijn werkkamer van zijn paleis barnsteen
panelen plaatsen ter verfraaiing. De bekende architect
en beeldhouwer Andreas Schluter was verantwoordelijk
voor het ontwerp. In 1716 werd de Russische tsaar Peter
de Grote tijdens zijn bezoek aan Potsdam gecharmeerd
van het kunstwerk. Frederick Wilhelm I gaf hem de Barnsteenkamer als geschenk en bewijs van vriendschap en
bevestiging van het gesloten bondgenootschap.
Na aankomst heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
U overnacht vanavond in Potsdam.
Dag 2 – Potsdam
Potsdam is de hoofdstad van de Duitse deelstaat Brandenburg en ligt op ongeveer 30 km van Berlijn. Dit prachtige
oude stadje staat bekend om zijn paleizen, tuinen en
oude Hollandse wijk. In 1660 werd de stad door keurvorst
Frederik Willem uitgekozen als zijn residentie. Later ging
ook de Pruisische koninklijke familie in Potsdam wonen
en lieten er paleizen bouwen. De trend was hiermee
gezet en Potsdam werd een populaire bestemming voor
de adel. Begin 18e eeuw haalde de koning Nederlandse
werklieden naar Potsdam die daar een wijk aanlegden
in Nederlandse stijl compleet met trapgevels. Deze wijk
bestaat nog steeds en kunt u bekijken.
Bezoek ook Slot Charlottenburg, het grootste kasteel van
Berlijn en gebouwd in opdracht van keurvorst Frederik.

Overnachting in Potsdam.
Dag 3 – Potsdam – Wroclaw (ca. 360 km)
De Amberkamer kwam uiteindelijk terecht in het Poesjkin paleis in Sint-Petersburg. Daar werden de panelen
bewerkt en uitgebreid. Tijdens het beleg van Sint-Petersburg in 1941 werd de kamer gedemonteerd en vervoerd
naar het kasteel in Koningsberg. In 1945 veroverde het Rode
Leger Koningsberg, maar de barnsteenpanelen werden
uiteindelijk niet teruggevonden. De zoektocht naar de
Barnsteenkamer duurt tot op de dag van vandaag. Waar
is deze te vinden? In de Gory Sowie, in de ondergrondse
tunnels van het Ksiaz kasteel, ergens in Duitsland of toch
ergens in Mamerki? Stap in de voetsporen van schatzoekers en ontdek de omgeving van Wroclaw en het Ksiaz
kasteel. Overnachting in Wroclaw.
Dag 4 – Wroclaw
Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding en kunt u een
bezoek brengen aan het Ksiaz kasteel, ook Slot Furstenstein genoemd. Het is het derde grootste kasteel van Polen en ligt in een bosrijke omgeving op een majestueuze
rots langs de Pelcznica rivier. Het landgoed waar ‘De Parel
van Neder-Silezië’ zich bevindt, is doorboord met tunnels
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gegraven door
dwangarbeiders. Het kasteel is onderdeel van het Riese
Project dat Hitler in de Tweede Wereldoorlog had opgezet. Daarnaast is Wroclaw zelf ook een boeiende stad
om te bezoeken. Ostrow Tumski of het Kathedraal Eiland
is het oudste gedeelte van de stad. Hier werd het episcopaat gesticht in het jaar 1000 en vindt u meerdere gotische kerken. Bewonder in de oude stad ook het mooie
raadhuis en de barokke Aula Leopoldina in de Universiteit
van Wroclaw de 18e eeuw.
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Overnachting in Wroclaw.
Dag 5 – Wroclaw – Torun (ca. 350 km)
Vandaag rijdt u verder naar de universiteitsstad Torun.
Torun is de geboorteplaats van de bekende astronoom
Nicolaus Copernicus en wordt beschouwd als één van
de mooiste historische steden van Polen. De oude stad
is opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst voor zijn
indrukwekkende gebouwen waaronder het 13e-eeuwse
stadhuis, de prachtige kerken en de historische straten.
In het Copernicus museum kunt u het overzicht van zijn
imposante leven zien. Daarnaast raden wij aan om een
bezoek te brengen aan het peperkoekenmuseum.
Overnachting in Torun.
Dag 6 – Torun – Malbork – Gdansk (ca. 185 km)
Na het ontbijt volgt de rit naar Gdansk via Malbork. Hier
vindt u het kasteel van Malbork. Deze indrukwekkende
burcht was de zetel van de grootmeester van de Teutoonse ridders en de dikke muren, poorten, verdedigingswerken, gracht en ophaalbruggen wekten ontzag bij al
dan niet vreedzame bezoekers. Het kasteel dat tevens tot
de grootste bakstenen bouwwerken van Europa behoort,
staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Overnachting in Gdansk.
Dag 7 – Gdansk
De cultuur, rijkdom en kosmopolitische uitstraling maken
van havenstad Gdansk een unieke stad die niet te vergelijken is met andere steden in Polen. Het gerestaureerde
oude centrum met grachtenpanden en pleinen doet aan
Vlaamse steden denken. Maak een wandeling door het
centrum en zie o.a. Dlugi Targ, het stadhuis, het Arturshof en de kraanpoort. Een bezoek aan de Maria kerk mag
niet ontbreken. De bouw van deze basiliek begon in de
13e eeuw en tot 1945 werden er zowel katholieke als
lutherse diensten gehouden. De kerk biedt plaats aan
25.000 mensen en behoort tot de grootste kerkgebouwen
ter wereld. Daarnaast is Gdansk rijkelijk voorzien van
winkeltjes waar u souvenirs en lokale specialiteiten kunt
kopen. Het bekendste lokale product is amber, ook wel
het ‘goud van de Baltische Zee’ genoemd. De Oostzeekust
van Polen en de Baltische Staten, vormt de belangrijkste
vindplaats van barnsteen ter wereld. Vandaar dat u in
Gdansk veel winkels vindt waar u barnsteen kunt kopen.
Daarnaast vindt u hier het barnsteen museum, wat een
bezoekje waard is. Overnachting in Gdansk.
Dag 8 – Gdansk – Ketrzyn (ca. 265 km)
Na het ontbijt verlaat u de havenstad Gdansk en rijdt u
richting Masuria, het land van 1000 meren. De meren zijn
onderling met elkaar verbonden door rivieren en kanalen. Het Sniardwy meer is het grootste meer van Polen.

De mooie omgeving nodigt uit voor een wandeling, fietstocht en kanotocht. In de middag rijdt u verder naar
Ketrzyn. Overnachting in Ketrzyn.
Dag 9 – Ketrzyn – Wolfschanze – Treblinka – Mamerki –
Ketrzyn
Ketrzyn stond tot na de Tweede Wereldoorlog bekend als
het Duitse Rastenburg. In 1329 bouwde de Duitse Orde
een houten versterking en hoewel deze al snel werd afgebrand, is de naamsverwijzing naar palendorp (Rastekaym) in de Duitse tijd blijven bestaan. De stad is nu het
meest bekend door de nabije ligging van Wolfsschanze,
het hoofdkwartier van Hitler. Het terrein beslaat circa 18
ha. en omvat zo’n 80 bunkers met muren en plafonds tot
8 meter dik. Op 20 juli 1944 vond hier de mislukte aanslag
op Hitler plaats. Het nabijgelegen vernietigingskamp
Treblinka was operationeel in 1942 en 1943. Naar schatting zijn hier zo’n 900.000 mensen vermoord en hebben
slechts 60 mensen dit kamp overleefd. Tevens kunt u
Mamerki bezoeken. Uit berichten van lokale bewoners
weten we dat de commandant van Oost-Pruisen Mamerki
als dé plek heeft aangewezen waar de schat “barnstenenkamer” verborgen is. Poolse genisten hebben zonder
succes de fundering van bunker nr. 31 opgeblazen om
bij de vermeende plek van de schat te komen, maar hij
is nog altijd niet teruggevonden. Tegenwoordig staat in
Mamerki een replica van de Barnsteenkamer.
Dag 10 – Ketrzyn – Vilnius (ca. 350 km)
U verlaat Polen en rijdt Litouwen in en verder naar de
hoofdstad Vilnius. Overnachting in Vilnius.
Dag 11 – Vilnius – Trakai – Vilnius (ca. 50 km)
Vilnius is een gezellige en levendige, oude stad. De historische binnenstad van Vilnius staat vermeld op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Hoewel Vilnius vaak een barokke stad
wordt genoemd, zult u hier ook vele andere bouwstijlen
tegenkomen. De stad heeft veel te bieden. Zo huisvest
de oude binnenstad één van de oudste universiteiten in
dit deel van Europa. Wandel door de oude smalle straten
van het historische deel van de stad. Hier komt u een verscheidenheid aan musea tegen die u kunt bezoeken. Mist
u hierbij niet het Barnsteenmuseum en het KGB museum.
In de middag kunt u van Vilnius naar Trakai rijden. Trakai
was vroeger de hoofdstad van Litouwen. We raden aan
om het 14e-eeuwse eilandkasteel te bezoeken. In dit
kasteel verbleven tijdens de 15e eeuw de groothertogen.
Dit gotische kasteel, gelegen op een schiereiland aan
het Galvemeer, is een indrukwekkend voorbeeld van de
Litouwse vestingbouw. Overnachting in Vilnius.
Dag 12 – Vilnius – Riga (ca. 300 km)
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U verlaat Vilnius en rijdt verder naar Riga. Onderweg passeert u de Kruisenheuvel bij de stad Siauliai. De heuvel
met tienduizenden kruisen is een belangrijke bedevaartsplaats in Litouwen en de geschiedenis wordt omgeven
door kleurrijke legenden en fabels. Overnachting in Riga.
Dag 13 – Riga
De Letse hoofdstad Riga is één van de belangrijkste historische handelssteden aan de Oostzee. Van afstand
geven de gotische spitsen de stad een behouden indruk
maar de stad is door haar rijke verleden juist een levendige, culturele stad. De geplaveide straatjes en gekleurde
huizen in de Old Town zorgen voor een sprookjesachtig
gevoel. Achter de gevels van de bekende ‘3 Gebroeders’,
de oudste huizen van het land, is tegenwoordig het architectuurmuseum gehuisvest. De gevel van het ‘Huis van
de Zwartkoppen’ is één van de bekendste symbolen van
de stad. Het rijkgedecoreerde herenhuis werd oorspronkelijk gebouwd in de 14e eeuw voor de gilde van welgestelde alleenstaande kooplieden. Het kasteel van Riga
aan de oever van de Daurava is door de eeuwen heen
het centrum van macht geweest. Tegenwoordig is het de
officiële ambtswoning van de Letse president. Bijzondere
aandacht verdient ook de Dom van Riga. Deze kathedraal
is in 1226 ingewijd en geniet bekendheid om haar orgel.
Riga staat ook bekend om haar art nouveau. Maar liefst
1/3 van de gebouwen in het centrum zijn in de jugendstil
gebouwd die aan het einde van de 19e eeuw ontstond.
In de Elizabetes Iela en de Alberta Iela kunnen liefhebbers
hun ogen uitkijken naar de met rijke ornamenten en sierlijke figuren gedecoreerde gevels.
Overnachting in Riga.
Dag 14 – Riga – Parnu – Tallinn (ca. 300 km)
Vandaag rijdt u van Riga verder langs de kustlijn richting
Tallinn waar u onderweg een stop kunt maken in Parnu.
Dit stadje staat bekend als grootste badplaats van Estland
met zandstranden en diverse kuuroorden waarvan de
eerste in 1830 al werd geopend. Het oudste bouwwerk
van Parnu is de Rode Toren, die deel uitmaakte van de
oude stadsmuur. Ook raden wij aan om een stop te maken
bij de Keila waterval, één van de grootste watervallen in
Estland. De waterval heeft een hoogte van 6 meter en ligt
in het Keila Joa natuurpark.
Overnachting in Tallinn.
Dag 15 – Tallinn
Tallinn is één van de best behouden middeleeuwse steden
van Europa. De stad was eeuwenlang een kruispunt van
handelsroutes en heeft een grote rol gespeeld in internationale handelsbetrekkingen. In de Oude Stad maakt u kennis met de gotische architectuur van de Baltische Staten.

Tijdens een wandeling door het stadscentrum ziet u
onder meer het Toompea kasteel, tegenwoordig de zetel
van het Estse parlement. Helaas is er is weinig over van
het oorspronkelijke Deense kasteel uit 1219 daar Katharina de Grote opdracht gaf om het grootste gedeelte van
het kasteel te laten verbouwen in barokstijl. Verder ziet u
de Dom kathedraal, de prachtige Russisch-orthodoxe Alexander Nevsky kathedraal die gebouwd werd in de 19e
eeuw in opdracht van tsaar Alexander III en de gotische
Niguliste kerk.
Overnachting in Tallinn.
Dag 16 – Tallinn – Rakvere – Tartu (ca. 225 km)
U rijdt via Rakvere richting Tartu. Rakvere ligt in het
noorden van Estland op ongeveer 20 kilometer van de
Golf van Finland. Dit plaatsje heeft een klein historisch
centrum dat gedomineerd wordt door de ruïnes van de
burcht van de Duitse Orde op de heuvel Vallimägi. Op
de Vallimägi staat ook het bekende oeros-standbeeld,
gemaakt door de sculpturist Tauno Kangro. Het is het
grootste standbeeld van een dier in de Baltische landen
en werd gemaakt ter gelegenheid van de 700e verjaardag
van de stad. U rijdt verder naar Tartu, de universiteitsstad
van Estland, waar u tevens overnacht.
Dag 17 – Tartu – Cesis – Sigulda – Riga (ca. 265 km)
De eerste stop van vandaag is in Cesis, één van de meest
pittoreske steden van Letland. Hier kunt u een bezoek
brengen aan de oude burcht en het nieuwe kasteel.
U rijdt door naar het Gauja National Park. Het grootste
park in Letland is in 1972 uitgeroepen tot natuur en
cultureel reservaat. De omgeving van Sigulda wordt vaak
het Zwitserland van Letland genoemd vanwege de mooie
natuur, de bergen en oude kasteelruïnes.
Bezienswaardig in de stad Sigulda is het Turaida kasteel
en de ruïnes van het 13e-eeuwse kasteel van de Kruisvaarders. Vanuit Sigulda rijdt u verder naar uw eindbestemming van vandaag, Riga.
Overnachting in Riga.
Dag 18 – Riga – Ventspils – Liepaja (ca. 310 km)
Vanuit Riga rijdt u verder richting Ventspils. Er wordt
gezegd dat hier de eerste sporen van de Barnsteenroute
gevonden zijn. Hier kunt u het Ventspils museum bezoeken in het kasteel van de Livonische Orde waar archeologische vondsten van barnsteen worden getoond.
Verder naar Pavilostas, een rustig en ongerepte stadje
vlakbij de zee. Hier wordt in de lente en de herfst, na
sterke wind en storm uit de Oostzee, vaak barnsteen
gevonden aan de kust. Hier werken altijd 4 of 5 professionele barnsteenjagers. Mocht u ze tegenkomen, kunnen ze u interessante feiten over barnsteen vertellen.
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Overnachting in Liepaja.
Dag 19 – Liepaja – Palanga – Klaipeda (ca. 105 km)
Na het ontbijt rijdt u verder naar Sventoji. In dit dorp is
een heidense tempel waar offers werden gegeven aan de
heidense goden, dit voordat het christendom in het land
kwam. Deze tempel in de duinen is de enige herstelde
heidense tempel in Litouwen.
De reis gaat verder naar Palanga. Hier kunt het aantrekkelijke Amber Museum bezoeken. In dit museum staan meer
dan 25.000 barnstenen voorwerpen uit 15 verschillende
landen. Daarnaast kunt u er een barnsteen workshop
bijwonen. Professionele ambermeesters laten u het hele
proces van amberontwikkeling zien.
De reis gaat verder naar Klaipeda. Mocht u nog tijd hebben, kunt u een bezoek brengen aan het Minor Litouwse
Geschiedenis Museum. Hier is een tentoonstelling van
een grote barnstenen collectie uit de 5e tot 6e eeuw.
U kunt er meer leren over de geschiedenis van barnsteen.
Overnachting in Klaipeda.
Dag 20 – Klaipeda – Kiel
U heeft vandaag nog een dag ter vrije besteding in
Klaipeda. U kunt bijvoorbeeld het Neringa National Park
bezoeken, gelegen op de Koerse Schoorwal en makkelijk
te bereiken per ferry vanaf Klaipeda. Ontdek hier de wilde natuur die bestaat uit uitgestrekte hoge zandduinen,
lange stranden langs de Baltische Zee en bossen waar
men nog elanden kan tegenkomen. Bekijk ook Juodkrante,
een gezellige badplaats waar in de 19e eeuw ’s werelds
grootste archeologische ontdekking van barnsteen is
gedaan. Vervolgens keert u terug naar Klaipeda. De stad
behoorde lange tijd tot Duitsland en stond bekend onder
de naam Memel. Pas in 1923 werd het onderdeel van
Litouwen en veranderde de naam naar Klaipeda. Wandel
door de historische stad met smalle straatjes en oude
ambachtshuizen en bewonder het Theaterplein en de
Aenchen von Tharau fontein.
In de avond neemt u de veerboot (exclusief) naar Kiel.
Dag 21 – Kiel – Utrecht/Amsterdam
Deze morgen komt u aan in Kiel, Duitsland. Vanuit hier
rijdt u terug naar huis en is er een einde gekomen aan
deze interessante reis.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.345-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€

640,-

		
Inclusief:
• Alle overnachtingen in 3- en 4-sterrenhotels o.b.v.
logies/ontbijt
• Reisgids Baltische Staten
• Wegenkaart Polen en Baltische Staten
			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Veerboot Klaipeda – Kiel (dagprijzen, WorldExperts
helpt hier graag bij, vraag naar mogelijkheden).
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen.
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.
Optionele excursies o.b.v. 2 personen
• Stadswandeling Wroclaw inclusief Aula Leopoldina met
Engelstalige gids, € 70,- p.p.
• Entreetickets Ksiaz Kasteel, Palm House en de Underground, € 65,- p.p.
• Stadswandeling Gdansk met Engelstalige gids,
€ 75,- p.p.
• Barnsteen zoeken in Karkle met professionele Engelstalige gids (vooraf reserveren, beperkt beschikbaar),
€ 80,- p.p.
• Palanga ambersteenmuseum met Engelstalige gids
(dinsdag t/m zondag geopend), € 20,- p.p. inclusief
entreeticket
• Stadswandeling Riga van 3 uur met Engelstalige gids +
bezoek Riga kathedraal en St. Peter kerk en toren,
€ 75,- p.p. inclusief entreetickets.
• Stadswandeling Tallinn van 3 uur met Engelstalige gids
incl. bezoek Tallinn Dom, € 60,- p.p. inclusief
entreetickets.
• Stadswandeling Vilnius van 3 uur met Engelstalige gids
incl. bezoek Universiteit Vilnius, € 55,- p.p. inclusief
entreetickets.
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Polen
11-Daagse rondreis 'Langs de schatten van Polen'
Onze 11-daagse rondreis voert u langs het culturele erfgoed van Polen. Het land is een levend geschiedenisboek dat
geschreven werd door de eerste stammen, middeleeuwse koningen, de Katholieken en de Pruisen en tegelijk Byzantijn
se, Ottomaannse en Russische invloeden kent. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 is het land getransformeerd naar een
moderne samenleving met gezellige steden en een rustig platteland waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staan.
Deze groepreis neemt u mee naar o.a. de levendige hoofdstad Warschau, het prachtige Krakau, het rustige platteland en
het indrukwekkende concentratiekamp Auschwitz.
Dag 1 – Warschau
Vandaag vertrekt u naar Warschau waar u in de loop van
de dag arriveert. Na ontvangst volgt de transfer via de
prachtige gerenoveerde koninklijke route met zijn historische monumenten en woningen. We maken een korte
wandeling door de oude binnenstad en zullen bij een lokaal restaurant van ons welkomstdiner genieten. Overnachting in Warschau.
Dag 2 – Warschau
Deze morgen maken we kennis met de hoogtepunten van
de hoofdstad van Polen. De binnenstad van Warschau
is na de Tweede Wereldoorlog prachtig herbouwd.
In het centrum ligt het indrukwekkende koninklijke paleis
waar op 3 mei 1791 de grondwet werd afgekondigd. Na
de Amerikaanse grondwet is dit de oudste grondwet ter
wereld. U zult in dit paleis een aantal van de 300 kamers
te zien krijgen waaronder de Canaletto kamer met 23 van
zijn schilderijen, de troonzaal, de prachtige ridderzaal met
6 werken van Marcello Bacciarelli en de grote balzaal. Na
de lunch vervolgen we onze stadstour met een bezoek aan
het voormalige Getto van Warschau, het grootste joodse
getto opgezet door nazi-Duitsland. Onderweg passeren
we de Nationale Opera en het stadhuis. Tijdens uw bezoek
aan Warschau nodigen wij u uit bij de vermaarde choco-

ladefabriek ‘Wedel’ om van de heerlijke chocolademelk
te proeven. Deze avond nemen wij u mee op een onvergetelijke muzikale reis langs de wereldberoemde composities van ‘s lands grootste componist, Frederic Chopin.
Overnachting in Warschau.
Dag 3 – Warschau – Czestochowa – Zakopane
Na het ontbijt vertrekken we naar Zakopane, één van de
meest populaire vakantieoorden in het Tatra gebergte.
Onderweg stoppen we in Czestochowa om het Jasna Gora
klooster en de schrijn van de Zwarte Madonna met zijn
prachtig icoon te bezoeken. Het klooster werd in 1382
gesticht door hertog Wladyslaw van Opole voor de monniken, van de orde van Paulus de Eremiet, die uit Hongarije
waren geëmigreerd. In Czestochowa zullen wij tevens
lunchen. Aan het begin van de avond komen we aan in
Zakopane, mooi gelegen aan de voet van het Tatra gebergte. De schilderachtige locatie heeft er mede voor
gezorgd dat dit kleine bergdorp is uitgegroeid tot een
modieus kunstenaarsretraite in de 20e eeuw.
Overnachting in Zakopane.

zien van houtsnijwerk, geven het stadje een 18e eeuws
karakter. Langs de Ulica Koscieliska zijn vele prachtige
houten huizen in deze stijl te bewonderen We bezoeken
de Jaszczurowka kapel, een mooi voorbeeld van de
Witkiewicz stijl. De naastgelegen O.L.V. kerk van Fatima op
Krzeptowki is een wijgeschenk voor het redden van het
leven van paus Johannes Paulus II na de moordaanslag in
1981. Met 300.000 bezoekers per jaar is het complex een
belangrijk bedevaartsoord geworden. Vanaf de top van
de Gubalowka berg heeft u een adembenemend uitzicht
over het Tatra gebergte. Na de lunch heeft u vrije tijd.
Zakopane heeft een groot aanbod aan winkels met lokale
souvenirs. Optioneel kunt u een wildwatertocht maken
op de Dunajec rivier in het Pieniny Nationaal Park. In de
avond kunt u genieten van uw diner in de binnenstad van
Krakau. Overnachting in Krakau.

rijden we naar Auschwitz waar 1,3 miljoen mensen gedeporteerd werden. In dit vernietigingskamp bezoekt u o.a.
het museum wat een zeer diepe indruk zal achterlaten.
Overnachting in Krakau.

Dag 5 – Krakau – Auschwitz – Krakau
Na het ontbijt beginnen we de stadstour met een bezoek
aan de Wawel. Dit koninklijk kasteel was de thuishaven
van 3 dynastieën van Poolse koningen. De statige zalen
en kamers zijn gevuld met kunst en antieke meubels van
onschatbare waarde. De collectie van de 16e-eeuwse
wandtapijten is uniek te noemen. We bezichtigen de
Wawel kathedraal, waarvan de 18 kapellen architecturale
meesterwerken zijn. De kerkklok Zygmunt uit 1520
behoort tot de grootste klokken ter wereld. In de kathedraal vonden de kroningen en begrafenissen plaats van
de Poolse koningen. Na het bezoek aan de Wawel rijden
we naar de oude stad met zijn gerestaureerde grote
markt met prachtige huizen en paleizen. We maken
tevens een stop bij de Sint Mary basiliek waar het prachtige
houten altaar van Wit Stowsz te zien is. Na de lunch

Dag 7 – Krakau – Lowicz – Torun
Na het ontbijt vertrekken we richting Torun. Onderweg
stoppen we in Lowicz, een typisch Mazovian stadje dat
bekend staat om zijn volkskunst van kleurrijke kostuums
en prachtige papierfiligraan. U wordt uitgenodigd door
een lokale familie waar u luncht in een charmante cottage,
welke gelegen is aan de voet van het voormalige Lowicz
Kasteel. Na de traditionele ontvangst met brood en zout,
heeft u de tijd om met de familie over het Poolse leven
te praten en te wandelen in de prachtige omliggende
tuin. Vervolgens rijden we verder naar de universiteitsstad Torun die u in de middag op eigen gelegenheid kunt
ontdekken. Overnachting in Torun.

Dag 6 – Krakau
‘s Ochtends heeft u de mogelijkheid om Krakau op eigen gelegenheid te verkennen. In de middag nodigen
wij u uit voor koffie met gebak bij de beroemde Krakau
Cafetaria en gaan we aansluitend naar het Czartoryski
Museum dat de meest waardevolle kunstcollectie van
Polen huisvest. Topstukken zijn o.a. "De dame met de
hermelijn" van Leonardo da Vinci of het "Landschap met
de barmhartige Samaritaan" van Rembrandt van Rijn. In
de avond genieten we van een folkloristische show in een
lokaal restaurant. Overnachting in Krakau.

Dag 8 – Torun – Gdansk
In de ochtend zien we tijdens de stadstour de hoogte-

Dag 4 – Zakopane – Krakau
In de ochtend maken we eerst een stadstour door Zakopane. De typerende houten huizen van de Podhale, voor-
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15-Daagse fly-drive door Polen
punten van Torun. Torun is de geboorteplaats van Nicolaus Copernicus en wordt beschouwd als een van de
mooiste historische steden van Polen. De oude stad is
opgenomen in de UNESCO lijst voor zijn indrukwekkende
gebouwen zoals het 13e-eeuwse stadshuis, de prachtige
kerken en de historische straten. Tevens zullen we een
bezoek brengen aan het Copernicus Museum. Na de lunch
rijden we verder naar Gdansk waar we bij aankomst een
korte wandeling door het oude stadscentrum maken.
Overnachting in Gdansk.
Dag 9 – Gdansk – Malbork – Gdansk
Gdansk is een havenstad die een belangrijke rol heeft
gespeeld in de uiteindelijk val van het communistische
Oostblok en daarmee in de Poolse geschiedenis. Tijdens
de stadstour maken we kennis met deze Hanzestad met
grachtenpanden en Vlaams aandoende pleinen. De rondleiding start bij de Upland poort, een onderdeel van de
voormalige vestingwerken van de stad en één van de belangrijkste poorten van de stad. Vlak achter deze poort
passeren we de Gevangentoren en het Martelaarhuis
die onderdeel waren van de 15e-eeuwse gotische verdedigingsmuren. De naastgelegen Gouden Poort biedt
toegang tot de Lange Markt, een prachtige straat met
herenhuizen in laat renaissance en barok stijl.
Vlak achter de Artus rechtbank vinden we de Sint Mary
basiliek, de grootste bakstenen kerk van Gdansk. Op de
terugweg passeren we de Mariacka straat met zijn puntgevels en elegante boetieks. Vervolgens zullen we in Malbork lunchen en hier tevens een bezoek brengen aan het
prachtige Teutoons kasteel. Dit is het grootste bakstenen
gebouw van Europa en behoort tot de grootste toeristische attracties van Polen. In de 14e eeuw was dit het
hoofdkwartier van de kruisridderstaat van de Duitse
Orde. Na onze terugkeer in Gdansk heeft u wat vrije tijd.
Overnachting in Gdansk
Dag 10 – Gdansk – Gdynia – Sopot – Oliwa – Warschau
Na het ontbijt rijden we naar Gdynia, de jongste stad
van het Triciti stedelijk gebied in Pommeren waartoe ook
Gdansk en Sopot behoren. We bezoeken de Oliwa kathedraal, terecht beroemd door zijn unieke pijporgel. Hier
kunt u genieten van een concert. Na de lunch rijden we
verder naar Warschau. In de avond zal er een afscheidsdiner worden geserveerd in een lokaal restaurant, waarbij
we deze reis feestelijk afsluiten.
Overnachting in Warschau
Dag 11 – Warschau
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven
waar u afscheid neemt van dit bijzonder mooie land.
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Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 6					
Juni 10					
Juli 15					
Augustus 10 				
September 9				
Oktober 7				

€ 2.035,€ 2.035,€ 2.035,€ 2.035,€ 2.035,€ 2.035,-

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
***
****
**

Tijdens deze autoreis maakt u kennis met Polen, een land met diverse culturen waarvan de Russische en
Oostenrijkse invloeden nog zichtbaar zijn. U start in de hoofdstad Warschau waar u de architectuur uit diverse
tijden kan bewonderen of wandelen door een van de vele parken. Via verschillende hoogtepunten van Polen, eindigt u in
de levendige havenstad Gdansk.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer		

€ 450,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Lot Polish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende ervaren gids
• Overnachtingen in goede 3- en 4 sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• 3 x Lunches op dag 3, 7 en 10
• 2 x Diner, op dag 1 en 4
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden.
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Bijzonderheden:
• Internationale groepsreis
• Verlenging mogelijk
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
****
**

Dag 1 – Warschau
Na aankomst op de luchthaven haalt u de huurwagen op
en rijdt u naar uw hotel in het centrum van Warschau.
Luid en zeer trots, dat is Warschau! Het is een kleurrijke
stad die ontdekt moet worden. De stad was ooit de zetel
van de monarchie en de thuisstad van de componist,
Chopin. Ook speelde Warschau een belangrijke rol in de val
van het communisme. Een tour door de stad zal iedereen
die houdt van architectuur, mooie parken verbazen.
Overnachting in Warschau.
Dag 2 – Warschau
De oude stad Warschau is na de Tweede Wereldoorlog
prachtig herbouwd. In het centrum ligt het indrukwekkende Koninklijk Paleis waar op 3 mei 1791 de grondwet
werd afgekondigd. Na de Amerikaanse grondwet is dit
de oudste grondwet ter wereld. U kunt in dit paleis een
aantal van de 300 kamers zien, waaronder de Canaletto
kamer met 23 van zijn schilderijen, de troonzaal,
de prachtige ridderzaal met 6 werken van Marcello
Bacciarelli en de balzaal. Breng zeker een bezoek aan het
Getto van Warschau, het grootste joodse getto opgezet
door nazi-Duitsland. Wandel langs de Nationale Opera en
het stadshuis. Overnachting in Warschau.

een Bizon show volgen. De meeste Europese bizons leven
in dit natuurpark, maar zelden zullen ze zich aan de
mensen vertonen. Daarom hebben ze een kweekprogramma opgestart in het park, wat nu de grootste
trekpleister is geworden. Hier ziet met o.a. de Europese
bizon, beren, Poolse Tarpan paarden, herten, enz..
Overnachting in Bialowieza.
Dag 5 – Bialowieza – Lublin (240 km)
De volgende stad op het programma is Lublin. Een levendige stad met een van de mooiste historische centra van
Polen. Recente renovatiewerken hebben de stad zijn
oude glorie teruggegeven, dit nadat ze tijdens het communistisch bestuur in verval was geraakt. Bekijk hier de
vele kerken, poorten en prachtige herenhuizen.
Overnachting in Lublin.

Dag 3 – Warschau – Bialowieza (230 km)
Na het ontbijt verlaat u de hoofdstad en rijdt u verder
naar Bialowieza. Dit is het laatste, nog overblijvende,
oerbos van Europa. Het natuurpark is opgenomen in de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Overnachting in Bialowieza.

Dag 6 – Lublin – Zamosc ( 88 km)
Na het ontbijt rijdt u verder naar Zamosc, de parel van
de renaissance. Deze stad is het resultaat van een goede
16e-eeuwse stadsplanning. In 1528 wilde Jan Zamoyski
een “land in een land” bouwen en architect Bernardo
Morando wist hoe dit waar te maken. Het duurde 25 jaar
om deze stad te tekenen en dankzij een goede planning
is dit tot op de dag van vandaag nog te bewonderen. In
1992 werd de stad opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het marktplein is een perfect plein in het centrum van de stad en in de stadshallen speelt elke middag
een trompettist, gekleed in 16e-eeuws uniform de melodie van Zamosc. Overnachting in Zamosc.

Dag 4 – Bialowieza
Vandaag kunt u genieten van deze prachtige omgeving of

Dag 7 – Zamosc – Sandomierz (135 km)
Sandomierz is een van de oudste en historisch gezien
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een van de belangrijkste steden van Polen. De stadspoort
Opatow, gebouwd tussen de 14e en 16e eeuw, is een van
de best bewaarde poorten van het land. Of bezoek het
Dlugosz huis, een van de best bewaarde gotische huizen,
vandaag een museum van het bisdom. Eveneens een
bezoek waard is de kathedraal uit de 14e eeuw met
Byzantijnse fresco’s en rococo altaren, beeldhouwwerken
en schilderijen. Overnachting in Sandomierz.
Dag 8 – Sandomierz – Zalipie – Krakau (218 km)
In de morgen rijdt u naar Zalipie en bezoekt u het openluchtmuseum. De huizen in Zalipie zijn kleurrijk beschilderd
met bloemen, heel mooi om te bewonderen. Vervolgens
rijdt u verder naar Krakau. Overnachting in Krakau.
Dag 9 – Krakau – Wieliczka – Krakau ( 30km)
Vandaag hebt u de tijd om Krakau te verkennen met een
stadstour die begint met een bezoek aan de Wawel. Dit
koninklijk kasteel was de thuishaven van 3 dynastieën van
Poolse koningen en de statige zalen en kamers zijn gevuld
met kunst en antieke meubels van onschatbare waarden.
De collectie van 16e-eeuwse wandtapijten is uniek.
U kunt de Wawel kathedraal bezichtigen, waarvan de 18
kapellen architecturale meesterwerken zijn.
De kerkklok Zygmunt uit 1520 behoort tot de grootste
klokken ter wereld. In de kathedraal vonden de kroningen
en begrafenissen van de Poolse koningen plaats. Breng
een bezoek aan de oude stad met zijn gerestaureerde

grote markt met prachtige huizen en paleizen. Evenals de
Sint Mary basiliek waar het prachtige houten altaar van
Wit Stowsz te zien is. Vervolgens rijdt u verder naar de
Wieliczka zoutmijn, een bijzondere attractie met ondergrondse kamers, grotten en kapellen gesneden uit zout.
Dag 10 – Krakau – Auschwitz – Wroclaw (299 km)
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan Auschwitz waar
1,3 miljoen mensen gedeporteerd werden. In dit vernietigingskamp bezoekt u o.a. het museum wat een zeer
diepe indruk zal achterlaten.
Nadien rijdt u verder naar Wroclaw. Overnachting in Wroclaw.
Dag 11 – Wroclaw
In de morgen kunt u Ostrow Tumski of Kathedraal Eiland,
het oudste gedeelte van Wroclaw bezoeken. Hier werd
het episcopaat gesticht in het jaar 1000 en vindt u meerdere gotische kerken waarvan de bekendste de Johannes
de Doper kathedraal is. Wandel door de oude stad met de
mooie stadshal, gebouwd in 1241, waar nu een museum
is gevestigd.
Ook de Universiteit is zeker een bezoek waard
met de aula Leopolidina uit de 18e eeuw, evenals de
“People’s Hall” een moderne concertzaal met een
capaciteit van 6000 stoelen.
Overnachting in Wroclaw.

Dag 12 – Wroclaw – Torun (350 km)
Vandaag rijdt u verder naar de universiteitsstad Torun.
Torun is de geboorteplaats van Nicolaus Copernicus en
wordt beschouwd als één van de mooiste historische
steden van Polen. De oude stad is opgenomen in de UNESCO lijst voor zijn indrukwekkende gebouwen zoals het
13e-eeuwse stadshuis, de prachtige kerken en de historische straten. In het Copernicus museum ziet u een overzicht van zijn leven. Breng zeker een bezoek aan het peperkoeken museum.
Overnachting in Torun.
Dag 13 – Torun – Malbork – Gdansk (185 km)
Na het ontbijt volgt de rit naar Gdansk via Malbork. Hier
kunt u een bezoek brengen aan het prachtige Teutoons
kasteel. Dit is het grootste bakstenen gebouw van Europa
en behoort tot de grootste toeristische attracties van
Polen. In de 14e eeuw was dit het hoofdkwartier van de
kruisridderstaat van de Duitse Orde. Het kasteel ligt bij de
Nogat rivier op slechts 40 km van de Baltische Zee. Verder
naar Gdansk.
Overnachting in Gdansk.
Dag 14 – Gdansk
Gdansk is een havenstad die een belangrijke rol heeft gespeeld in de uiteindelijk val van het communistische Oostblok en daarmee in de Poolse geschiedenis. Maak kennis
met deze Hanzestad met grachtenpanden en Vlaams aandoende pleinen. Wandel voorbij de Upland poort, een onderdeel van de voormalige vestingwerken van de stad en
één van de belangrijkste poorten van de stad. Vlak achter
deze poort gaat u naar de Gevangentoren en Martelaarhuis die onderdeel waren van de 15e-eeuwse gotische
verdedigingsmuren. De naastgelegen Gouden poort biedt
toegang tot de lange markt, een prachtige straat met herenhuizen in laat renaissance en barok stijl. Vlak achter de
Artus rechtbank vindt u de Sint Mary basiliek, de grootste
bakstenen kerk van Gdansk. Neem ook een kijkje in de
Mariacka straat met zijn puntgevels en elegante boetieks.
Overnachting in Gdansk.
Dag 15 – Gdansk
Ontbijt in het hotel. Inleveren van de auto op de luchthaven en retourvlucht conform het vluchtschema.
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Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek
Vertrek dagelijks (laagseizoen t/m 20 juni en vanaf 30
augustus):
Verblijf o.b.v. 3 sterrenhotel 		
€ 1.110,-		
Verblijf o.b.v. 4 sterrenhotel
€ 1.385,Vertrek dagelijks (hoogseizoen 21 juni t/m 29 augustus)
Verblijf o.b.v. 3 sterrenhotel 		
€ 1.190,-		
Verblijf o.b.v. 4 sterrenhotel
€ 1.465,Toeslag 1-persoonskamer o.b.v. verblijf in:
3 Sterrenhotel 				
€ 655 ,4 Sterrenhotel 				
€ 710,Inclusief:
• Alle overnachtingen im 3- of 4 sterrenhotels
• Dagelijks ontbijt
• Wegenkaart Polen
• Autohuur economy standaard - Yaris of gelijkwaardig
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- Diefstalverzekering
- Belastingen
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, one way kosten, etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle bovengenoemde prijzen zijn per persoon op basis
van 2 personen
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.
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8-Daagse fly-drive door Polen

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
***
****
**

Ontdek tijdens deze autoreis door Polen de mooiste plekjes op uw eigen tempo. Vanuit de mooie havenstad Gdansk rijdt
u via de natuurpracht van het Mazurische meren naar Warschau. De hoofdstad van Polen is na de Tweede Wereldoorlog
gerestaureerd naar originele staat. Laat u betoveren door Krakau, vaak beschouwd als de mooiste stad van het land.

Dag 1 – Gdansk
Na aankomst op de luchthaven haalt u de huurwagen op
en rijdt u naar uw hotel in het centrum van Gdansk.
Dag 2 – Gdansk
Gdansk is een havenstad die een belangrijke rol heeft
gespeeld in de uiteindelijk val van het communistische
Oostblok en daarmee in de Poolse geschiedenis. Maak
kennis met deze Hanzestad met grachtenpanden en
Vlaams aandoende pleinen. U ziet de Upland poort, een
onderdeel van de voormalige vestingwerken van de stad
en één van de belangrijkste poorten van de stad. Vlak
achter deze poort komt u voorbij de Gevangentoren en
Martelaarhuis die onderdeel waren van de 15e-eeuwse
gotische verdedigingsmuren. De naastgelegen Gouden
poort biedt toegang tot de lange markt, een prachtige
straat met herenhuizen in laat renaissance- en barokstijl.
Vlak achter de Artus rechtbank vindt u de Sint Mary
basiliek, de grootste bakstenen kerk van Gdansk. Ga ook
eens naar de Mariacka straat met zijn puntgevels en
elegante boetieks. Bezoek in Oliwa, net buiten het centrum van Gdansk de Cisterciënzers abdij. Deze abdij ligt
in een prachtig park met botanische tuin. De Oliwa kathedraal, terecht beroemd door zijn unieke pijporgel, heeft 23
altaren in 3 verschillende architecturale stijlen, namelijk
renaissance, barok en rococo.
Terug naar het hotel en overnachting in Gdansk.
Dag 3 – Gdansk – Malbork – Mazurisch Meer (230 km)
Na het ontbijt verlaat u de havenstad Gdansk en rijdt
u richting het Mazurisch Meer. Onderweg bezoekt u
het prachtige Teutoons kasteel van Malbork. Dit is het

grootste bakstenen gebouw van Europa en behoort tot
de grootste toeristische attracties van Polen. In de 14e
eeuw was dit het hoofdkwartier van de kruisridderstaat
van de Duitse Orde. Terecht opgenomen in de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Zet de rit verder naar Masuria, het
land van 1000 meren. Hier vindt u het grootste meer van
Polen, het Sniardwy meer.
Overnachting in Mragowo of omgeving.
Dag 4 – Mazurisch Meer
Vandaag heeft u een vrije dag en kan u genieten van deze
prachtige omgeving. Hier kunt u wandelen in de mooie
omgeving, deelnemen aan verschillende sportactiviteiten
zoals kajakken. Of ga op cruise op het Sniardwy meer of
Czos Meer.
Overnachting in Mragowo of omgeving.
Dag 5 – Mragowo – Warschau (215 km)
Na het ontbijt verlaat u deze mooie omgeving en rijdt u
naar de hoofdstad van Polen, Warschau. De oude stad
Warschau is na de Tweede Wereldoorlog prachtig herbouwd. In het centrum ligt het indrukwekkende Koninklijk
Paleis waar op 3 mei 1791 de grondwet werd afgekondigd. Na de Amerikaanse grondwet is dit de oudste
grondwet ter wereld. U kunt in dit paleis een aantal van
de 300 kamers zien waaronder de Canaletto kamer met
23 van zijn schilderijen, de troonzaal, de prachtige ridderzaal met 6 werken van Marcello Bacciarelli en de balzaal.
Breng zeker een bezoek aan het Getto van Warschau, het
grootste joodse getto opgezet door nazi-Duitsland. Wandel langs de Nationale Opera en het stadshuis.
Overnachting in Warschau.
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Dag 6 – Warschau – Krakau (295 km)
De volgende stad op het programma is Krakau. Na het
ontbijt verlaat u de hoofdstad en rijdt u naar de 2e
bekendste stad van Polen. Hier kunt u een bezoek brengen
aan de Wawel. Dit koninklijk kasteel was de thuishaven
van 3 dynastieën van Poolse koningen, de statige zalen
en kamers zijn gevuld met kunst en antieke meubels van
onschatbare waarden. De collectie van de 16e-eeuwse
wandtapijten is uniek. U kunt de Wawel kathedraal bezichtigen, waarvan de 18 kapellen architecturale
meesterwerken zijn. De kerkklok Zygmunt uit 1520 behoort tot de grootste klokken ter wereld. In de kathedraal
vonden de kroningen en begrafenissen van de Poolse
koningen plaats. Na het bezoek aan Wawel rijdt u naar
de oude stad met zijn gerestaureerde grote markt met
prachtige huizen en paleizen.
Overnachting in Krakau.
Dag 7 – Krakau
Een bezoek aan Krakau zonder de Wieliczka zoutmijn te zien kan bijna niet. Dit is een bijzondere attractie
met ondergrondse kamers, grotten en kapellen gesneden uit zout. Er kunnen drie niveau’s bezocht worden
tot een diepte van 136m, het deel waar in de 17e tot de
19e eeuw werd gewerkt. Wielicczka zoutmijnen werden
opgenomen in de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Ook
kunt u vandaag een bezoek brengen aan Auschwitz-Birkenau waar 1,3 miljoen mensen gedeporteerd werden.
In dit vernietigingskamp bezoekt u o.a. het museum wat
een zeer diepe indruk zal achterlaten. Bezoek in de avond
de Kazimierz wijk, hier vindt u antiek winkels, galerijen,
hippe bars.
Overnachting in Krakau.
Dag 8 – Krakau
Na het ontbijt kunt u nog even genieten van deze mooie
stad.
Terug naar de luchthaven waar u de wagen inlevert.
Retourvlucht conform het vluchtschema.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek
Verblijf o.b.v. 3 sterrenhotel 		
Verblijf o.b.v. 4 sterrenhotel

€ 725,-		
€ 890,-

Toeslagen:
1-persoonskamer o.b.v. verblijf in:
3 Sterrenhotel 				
4 Sterrenhotel 				

€ 550 ,€ 740,-

Inclusief:
• Alle overnachtingen in 3- of 4 sterrenhotels
• Dagelijks ontbijt
• Wegenkaart Polen
• Autohuur Toyota Corolla of gelijkwaardig
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver) met afkoopbaar eigen
risico.
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
Exclusief
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden
• Alle bovengenoemde prijzen zijn per persoon op basis
van 2 personen
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.
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Albanië
onder zijn heerschappij, hoewel hij hier vandaag op
geen enkele manier wordt herdacht. We bezoeken
het kasteel met een mooi uitzicht op de Drina-vallei en 1 van de traditionele huizen uit de welvarende
tijd. Overnachting in Gjirokastër.

12-Daagse Nederlandstalige actieve rondreis
Albanië
De laatste jaren is Albanië behoorlijk in opkomst gekomen als reisbestemming. En terecht!
Het lang geïsoleerde land op de Balkan heeft een rijk cultureel verleden dankzij de strategische ligging aan zee. Charmante
stadjes, robuuste kastelen, een prachtig berglandschap, authentieke keuken en gastvrije bevolking zorgen ervoor dat het
‘land van de adelaar’ nooit verveeld. Historische bezienswaardigheden van de Romeinse tijd tot aan het communisme
worden afgewisseld met prachtige natuur waaronder ‘het Blauwe Oog’ en de Valbona vallei. Onder de vele hoogtepunten mag de Koman ferry niet gemist worden: De vaartocht door de Albanese Alpen wordt gerekend tot de mooiste van
Europa.

Dag 1 – Tirana
Vertrek naar de Albanese hoofdstad Tirana. Bij aankomst wordt u opgewacht door uw gids en volgt de
transfer naar het hotel. Afhankelijk van de aankomsttijd maken we al dan niet een wandeling door het
stadscentrum. In de avond volgt het welkomstdiner.
Overnachting in Tirana.
Dag 2 – Tirana
Tirana heeft sinds de val van het communisme een
ongekende transformatie ondergaan. De grijze, grauwe sluier die over de stad hing heeft plaats gemaakt
voor een kleurrijke, levendige hoofdstad met moderne gebouwen, autovrije pleinen en hippe cafés.
Tijdens de stadswandeling ontdekken we de overblijfselen uit de Ottomaanse, Italiaanse en communistische tijd. Bezoek aan het Nationaal Museum
waar de geschiedenis centraal staat van de oudheid
tot aan de verschrikkingen tijdens het bewind van

Enver Hoxha. In de voormalige bunker “Bunkart”
ontdekt u alles over de geschiedenis van de communistische geheime diensten die Albanië zo lang in de
greep hielden. Na de lunch maken we een wandeling
rond de Blok, een wijk waar vroeger enkel leden van
de communistische partij mochten binnengaan en
nu een plek is waar nieuwe, creatieve ideeën ontstaan. Overnachting in Tirana.
Dag 3 – Tirana – Gjirokastër
Vandaag rijden we naar Gjirokastër in het zuiden van
Albanië waar het centrum wordt gedomineerd door
het kasteel en het gezellige historische centrum met
veel huizen uit het Ottomaanse tijdperk. De ‘stenen’
stad staat vanwege de unieke architectuur vermeld
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Voor Albanezen staat de stad ook synoniem voor de voormalige
dictator Enver Hoxha, die hier werd geboren en ervoor zorgde dat de stad relatief goed bewaard bleef
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Dag 4 – Gjirokastër – Butrint – Syri i Kalter –
Gjirokastër
Vandaag staat Butrinti Nationaal Park en de meest
bezochte site van Albanië op het programma. Butrint
staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hier was
ooit een belangrijke Romeinse vesting en hier ziet
u nog de restanten van de verschillende woningen,
winkels, tempels en enkele goed bewaarde mozaïeken. Tevens maken we een stop bij ‘Het blauwe oog’
(Syri i kalter). Deze onwaarschijnlijk azuurblauwe waterbron is een uniek natuurverschijnsel en een echte streling voor het oog. Deze plek was vroeger een
inspiratiebron voor dichters en schrijvers. En voor de
fotografieliefhebbers onder ons: het is een uitdaging
om dit fenomeen op de gevoelige plaat vast te leggen. Overnachting in Gjirokastër.
Dag 5 – Gjirokastër – Berat
Na een stevig ontbijt in het hotel vertrekken we naar
Berat: een stad die terecht op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt. In ‘de stad met 1000 ramen’
met z’n smalle kasseistraatjes en overhellende gevels waant u zich in de vorige eeuw. We bezoeken
het prachtige kasteel van Berat, dat eigenlijk een
ommuurd kasteeldorp is en nog druk bewoond. Na
een ontspannend terrasje kunt u het museum Onufri
bezoeken. Voor de lunch maken we gebruik van een
authentiek restaurant middenin het kasteeldorp.
Overnachting in Berat.
Dag 6 – Berat – Korçë
We zetten koers naar Korçë, een belangrijke stad in
het zuidoosten van Albanië. We rijden langs de oevers
van het Ohrid meer dat de grens met Noord-Macedonië vormt. Langs de route zien we veel bunkers die
dateren uit de tijd van het communisme. In het land
zouden naar schatting 500.000 van deze bunkers zijn
die als kleine bulten uit het landschap steken. De bevolking gaat er creatief mee om en een aanzienlijk
aantal zijn tegenwoordig beschilderd. Overnachting
in Korce.

Dag 7 – Korçë – Voskopojë – Korçë
Vandaag verkennen we de wijde omgeving van Korçë
en rijden naar het prachtige bergstadje Voskopojë.
Dit was ooit na Istanbul, de grootste en belangrijkste
stad van de Balkan. We gaan op zoek naar sporen uit
een rijk verleden. Oude kloosters en vergane gebouwen herinneren aan het ooit grote belang van deze
plek. We genieten ook van de natuur en ademen de
gezonde berglucht met volle teugen in. Overnachting in Korçë.
Dag 8 – Korçë – Shkodër
Verder naar Shkodër, het plaatsje wat overal in Albanië bekend staat voor zijn humor, cultuurliefhebbers,
kunstenaars en prachtige natuur. De authentieke
stadsbewoners worden vaak wakker geschud door
de jongere generatie. Het is dan ook een studentenstad vol leven. In Shkodër bezoeken we o.a. de historische brug Ura e Mesit. Overnachting in Shkodër.
Dag 9 – Shkodër – Rozafa – Shkodër
In de voormiddag staan de ruïnes van het Rozafa kasteel op het programma. Vanaf de top van het kasteel geniet u van een magnifiek panorama. De gids
vertelt u de legende van Rozafa ter plaatse. Daarna
wandelen we langs het grootste meer van de Balkan
(Liqeni i Shkodres) naar Shirokë, gevolgd door een
lunch met zicht op het meer. Na de lunch kunt u het
stadsmuseum en het splinternieuwe Marubi fotomuseum bezoeken. Overnachting in Shkodër.
Dag 10 – Shkodër – Prizren
Een vroeg vertrek vandaag voor een bijzondere reiservaring. De boottocht over het Komani meer in de
Albanese Alpen wordt beschouwd tot de mooiste
vaartochten in Europa en soms de ‘Albanese fjorden’
genoemd. In ca. 2,5 uur vaart u langs bergen en kliffen waar bij elke bocht het uitzicht verandert. Aan de
andere zijde van het meer gaan we richting Prizren in
Kosovo. Kosovo is een jong land dat moeizaam maar
vastberaden herstelt van de oorlog. Onderweg stoppen we in Decan, want een bezoek aan het Decani
klooster is een must! Het is een van de best bewaarde
religieuze tempels in de Balkan, met muurschilderingen die dateren uit 1360. Dat een Servische priester
ons hier een rondleiding geeft, maakt ons bezoek extra speciaal. In het mooie historische Prizren proeven
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17-Daagse Nederlandstalige rondreis
Albanië -Griekenland -Noord-Macedonië
we de fijne combinatie van oud en nieuw. Overnachting in Prizren, Kosovo.
Dag 11 – Prizren – Krujë
We maken een wandeling in historisch Prizren en
maken ons klaar voor een lange rit (3u) terug naar
Albanië met als eindbestemming Krujë. Dit stadje
was vroeger de Albanese hoofdstad. Nationale held
Skanderbeu hield hier maar liefst 25 jaar stand tegen de Ottomaanse bezetting. De oude bazaar van
de stad en het kasteel van Krujë vormen onze laatste
bezienswaardigheden van de reis. Uiteraard genieten we nog van een allerlaatste traditioneel avondmaal in Albanië, want morgen keren we al terug
huiswaarts! Overnachting in Krujë.
Dag 12 – Krujë – Tirana
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht huiswaarts.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskame
April 24					
Mei 15					
Juni 1					
Juli 1					
September 18 - 28			

€
€
€
€
€

2.150 ,2.150 ,2.150 ,2.150 ,2.150 ,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 250,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Transavia
of gelijkwaardige luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleider
• Overnachtingen in 3- en 4-sterrenhotels op basis van
logies/ontbijt
• Alle lunches en diners (Diner dag 1 t/m ontbijt dag 12)
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Check-in bagage € 45,Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 10
*** voor
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers
meer informatie
Cultureel
Natuur
Cultureel
Comfort
Natuur
Lichamelijk Comfort
Lichamelijk
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Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
****
***

Een ontdekkingsreis door 3 boeiende landen die veel met elkaar gemeen hebben maar ook zeker een sterk eigen identiteit
hebben. Wat er uitspringt, is het rijke cultureel erfgoed in een mooi natuurlijk decor. Vanuit het sterk opkomende Albanië
als reisbestemming, reizen we naar het noorden van Griekenland met de wereldberoemde Meteorakloosters en opgravingen. Via het Ohrid-meer in charmant Noord-Macedonië gaan we weer terug naar Albanië.

Dag 1 –Tirana
Vertrek naar Tirana. Bij aankomst worden we ontvangen
door onze gids en volgt de transfer naar het hotel.Afhankelijk van de aankomsttijd maken we een wandeling
door het levendige stadscentrum. In de avond volgt het
welkomstdiner. Overnachting in Tirana.
Dag 2 – Tirana
Vandaag ontdekken we de hoofdstad van Albanië, Tirana. We starten onze wandeling bij het Skanderbegplein,
genoemd naar de nationale held Gjergj Skanderbeg. Hier
liggen de belangrijke overheidsgebouwen, musea en de
Xhamia e Et’hem moskee. Ook de bekende klokkentoren
zien we hier terug. Verder wandelen we door de wijk Blloku,
ten tijde van het communisme was deze wijk voorbehouden voor de partijfunctionarissen. Nu is dit een hippe
wijk met vele restaurants, bars en uitgaansmogelijkheden. Hier zien we eveneens de voormalige residentie
van ex-dictator Enver Hoxha.
Dag 3 – Tirana – Durrës – Berat
Na het ontbijt bezoeken we het standbeeld van Skanderbeg
op het Skanderbeg-plein, de Et’hem Bey-moskee in de
zuidoostelijke hoek van het plein, de klokkentoren naast
de Et’hem Bey-moskee en enkele overheidsgebouwen
aan de zuidkant. Daarna vertrekken we naar Durrës, een
van de oudste en belangrijkste steden van Albanië, waar
we zullen lunchen in een visrestaurant aan het strand. Na
de lunch bezoeken we het Amfitheater en het Archeologisch museum, gelegen in het midden van de moderne
stad. Na deze stop in Durrës gaan we verder naar Berat,
een UNESCO-werelderfgoed.

Dag 4 – Berat
Berat, een stad die terecht op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO prijkt. In ‘de stad met 1000 ramen’ met z’n smalle
kasseistraatjes en overhellende gevels waant u zich in
de vorige eeuw. We bezoeken het prachtige kasteel van
Berat, dat eigenlijk een ommuurd kasteeldorp is en nog
druk bewoond. De stad heeft een specifiek uitzicht met
de oude witte huizen met bruine daken gebouwd tegen
de heuvel. Een bezoek aan het Onufri museum met een
verzameling iconen uit diverse kerken en kloosters is een
must. De naam Onufri komt van de Albanese kunstenaar
en icoonschilder Onufri. We eindigen de dag in de Mangalemi-wijk. Het is hier dat we de witte stenen huizen uit
de 18e en 19e eeuw zien. Hier vindt de naam ‘stad met
1000 ramen” zijn oorsprong.
Diner en overnachting in Berat.
Dag 5 – Berat – Ardenica – Apollonia – Llogara Pass –
Himara
In de ochtend is er wat tijd om door de straten van Berat te slenteren voor vertrek naar Himara. Op weg naar
deze prachtige plaats bezoeken we Ardenica en Apollonia. Ardenica is een orthodox klooster gebouwd in de 13e
eeuw. Men denkt dat op deze idyllische plek in de 15e
eeuw het huwelijk werd gevierd van de Albanese nationale held Skanderbeg. Na Ardenica gaan we verder naar
Apollonia, gelegen aan de beroemde Via Egnatia. Apollonia werd aan het begin van de 7e eeuw v. Chr. gesticht
door de Griekse kolonisten en was in de Romeinse tijd
een grote en bloeiende stad (met 50.000 inwoners in de
tweede eeuw voor Christus) nabij de rivier de Aos (tegenwoordig Vjosa). De binnenplaats van het klooster (waar
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het museum is gehuisvest) omsloot een Byzantijnse kerk
die dateert uit de 14e eeuw. We lunchen in Apollonia. Na
de lunch zetten we onze rit verder en rijden via de Llogara
Pass. Onderweg hebben we een prachtig zicht over de
kustlijn, deze pass verbindt de Dukat-vallei in het noorden
met de Albanese Riviera in het zuiden. We komen toe in
de kustplaats Himara. Hier wonen voornamelijk etnische
Grieken, die zowel het Grieks als Albanees spreken. In Himara zien we meerder orthodoxe kerken en kloosters en
het 3500 jaar oude fort van Himara.
Diner en overnachting in Himara.
Dag 6 – Himara – Porto Palermo – Butrint – Blue Eye
Spring – Gjirokaster
Na het ontbijt rijden we naar Port Palermo. Hier staat het
kasteel van Ali Pasha als een barrière voor de blauwe rotszee als bescherming voor het land. De baai van Porto Palermo diende ooit als een belangrijke geheime onderzeeërbasis tijdens de dagen van het communistisch regime. De
semi-verlaten basis en de tunnel zijn nog steeds zichtbaar.
Verder naar Butrint UNESCO-werelderfgoed. De stad werd
gesticht door de Trojanen tijdens het eerste millennium
voor Christus en werd eeuwenlang onafgebroken bewoond. Tevens maken we een stop bij ‘Het blauwe
oog’ (Syri i kalter). Deze onwaarschijnlijk azuurblauwe
waterbron is een uniek natuurverschijnsel en een echte
streling voor het oog. Deze plek was vroeger een inspiratiebron voor dichters en schrijvers. En voor de
fotografieliefhebbers onder ons: het is een uitdaging
om dit fenomeen op de gevoelige plaat vast te leggen.
Overnachting in Gjirokastër.
Dag 7 – Gjirokaster – Ioannina
Gijrokastra is een van de oudste steden van Albanië en de
geboorteplaats van Hoxha. De stad staat sinds 2005 op
de UNESCO werelderfgoedlijst. We zien het Zekate huis,
met 3 verdiepingen en daterend uit 1811 is het het best
bewaarde voorbeeld van een Ottomaans torenhuis. Ooit
behoorde het aan de administrateur van Ali Pasha. In de
hoofdkamer zien we sierlijke fresco’s en een uit hout gesneden plafond. Na dit bezoek rijden we richting de grens
met Griekenland en verder naar Ioannina. Overnachting
in Ioannina.
Dag 8 – Ioannina – Meteora
Een moderne maar pittoreske stad, zo kunnen we Ioannina best beschrijven. Dé bezienswaardigheid hier
is het kasteel uit 528, oftewel de Acropolis zoals de bewoners het noemen. Het kasteel heeft een klokkentoren uit 1905. We brengen een bezoek aan het archeologisch museum waar we een goed beeld krijgen
van de geschiedenis van Epirus vanaf de prehistorie.
De meest opmerkelijke vondsten zijn die van de archeologische site van Dodoni, een van de belangrijkste
heiligdommen van de oude Griekse wereld. Verder
naar de Aslan Pasha moskee, deze werd in 1618 gebouwd in het kasteel van de stad, ter vervanging van
de Sint-Janskerk. Deze werd afgebroken na de mis-

lukte anti-Ottomaanse opstand van 1611 onder leiding van Dionysius de Filosoof. Sinds 1933 herbergt
deze het Stedelijk Etnografisch Museum van Ioannina.
Overnachting in Ioannina.
Dag 9 – Meteora
Vandaag brengen we een bezoek aan een van de meest
gewaardeerde culturele en historische bezienswaardigheden van Griekenland, of misschien wel van Europa:
Meteora. De zes kloosters van Meteora worden vaak beschreven als verbluffende architecturale werken in een
landschap dat zowel uniek als adembenemend is. Ze worden elk jaar door veel toeristen bezocht, maar lijken toch
steeds rustig en volledig toegankelijk. Ze vertegenwoordigen ook een belangrijk onderdeel van de Griekse geschiedenis en het verband tussen de vroege vorming van de
christelijke leer en de Turkse bezetting van Griekenland in
de 11e eeuw na Christus.
Dag 10 – Meteora – Vergina – Thessaloniki
Na het ontbijt verlaten we Meteora en rijden verder
naar Vergina. Hier zien we een van de meest indrukwekkende archeologische sites van Griekenland. De koninklijke graftombes waar nog veel in originele staat
is. De tombes werden ontdekt door Manolis Andronikos en heeft een indrukwekkend stuk archeologie
voor de wereld zichtbaar gemaakt. Alles is te zien in
het museum van Aigai. Na de lunch rijden we verder
naar Thessaloniki. Deze stad werd gesticht in 315 v.Chr.
door Kassandros, dit voor zijn echtgenote Thessaloniki, de
zus van Alexander de Grote. De stad heeft een belangrijke
rol gespeeld in de Griekse geschiedenis. Na het inchecken
bij het hotel maken we een verkennende wandeling door
de stad.
Dag 11 – Thessaloniki
In de ochtend worden we opgewacht door onze gids voor
een grondige kennismaking met Thessaloniki. We starten
aan de haven waar we de 15e-eeuwse Witte Toren zien.
Ooit was het een gevangenis maar tegenwoordig is er
een museum ondergebracht gewijd aan de geschiedenis
van de stad. Dicht bij de Witte Toren zien we het standbeeld van Alexander de Grote op het paard. We wandelen
verder naar het Aristoteles plein, het grootste plein van
Thessaloniki. Ontworpen in 1918 door de Franse architect Hébrard, maar het grootste deel van de 12 gebouwen
werden pas gebouwd in 1950. We zien de belangrijke
bezienswaardigheden uit de tijd dat de Romeinen de stad
bezetten, zoals de Galerius Triomfboog en de Rotonda.
Deze had als mausoleum moeten dienen maar werd de
Christelijke kerk.
De blikvanger van de stad en bekend van de vele postkaartjes is de OTE toren. We sluiten de wandeling af met
een bezoek aan de kerk van Agios Dimitrios en de kerk
van Agia Sofia. Na het diner maken we nog een wandeling over de boulevard en genieten we van een prachtige
zonsondergang.
Overnachting in Thessaloniki.
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Dag 12 – Thessaloniki – Pella – Edessa – Loutraki
We rijden naar Pella, de geboorteplaats van Alexander
de Grote. De stad bestaat uit Palia (oud) en Nea (nieuw)
Pella. Hier zien we de opgravingen van de oude hoofdstad van Macedonië. De regio van Pella is tegenwoordig
gekend voor zijn fruit. Langs de weg van Pella naar Edessa
zien we meerdere fruitgaarden. De stad Edessa heeft een
prachtige ligging tegen de hellingen met een uitzicht over
de omgeving. Hier zien we de watervallen, met een hoogte van 70m zijn ze de grootste van Griekenland. Onder
de grootste waterval zien we een grot met daarin de Hemelvaartskerk. Verder naar Loutraki, de eindbestemming
van vandaag. Hier komen de mensen voor de warmwaterbronnen, de kuuroorden, ecologische wandelingen en
de grotten.
Dag 13 – Loutraki – Nymfaio – Kastoria – Korca
Na het ontbijt vertrekken we naar het bergdorp Nymfaio,
door UNESCO uitgeroepen tot een van de tien meest pittoreske dorpen van Europa. De stenen huizen en paden
worden omgeven door een prachtig beukenbos, hier zien
we een charmant dorp met een mooie combinatie van
prachtige natuur met een historisch verleden. We rijden
verder naar Kastoria aan de oevers van het gelijknamige
meer. Het wordt ook de stad met de 100 kerken genoemd,
hier zien we dus vele Byzantijnse kerkjes met fresco’s uit
de 10e tot 12e eeuw. Een van de mooiste bezienswaardigheden is de Drakengrot, volgens de legende vroeger een
goudmijn. De grot heeft meertjes, stalagmieten, stalactieten en sculpturen. Bij de grot maken we een korte stop
bij het klooster van Panagia Mavriotissa en zien we de
indrukwekkende muurschilderingen. We rijden terug de
grens over naar Albanië. Korca werd tijdens meerdere periodes bezet door Griekenland en dat zien we terug in de
architectuur.
Dag 14 – Korca – Kamenica – Ohrid
Na nog een bezoek aan de bazaar van Korca rijden we
naar de tumulus van Kamenica. Deze is de grootste van
het land en in gebruik van de 13e eeuw v. Chr. tot de 6e
eeuw v. Chr. Hier zien we ook het museum gewijd aan de
prehistorie van het land. Hier zien we panelen met de geschiedenis van de opgraving en twee replicagraven.
Recent hebben archeologen nog het skelet gevonden van
een zwangere vrouw en ongeboren kind uit 3000 v.Chr.
Na dit bezoek rijden we verder naar Ohrid, hier kan je nog
genieten van wat vrije tijd.
Dag 15 – Ohrid
Het oude stadje Ohrid ligt prachtig aan het gelijknamige
meer die de grens vormt met Albanië. Vroeger liep hier-

langs de Romeinse handelsweg van de Adriatische zee
naar de Golf van Thessaloniki. In de middag wandelen
we door de gezellige smalle straatjes en zien we de restanten van het Samuil fort. De klim naar boven is pittig
maar wordt helemaal vergoed door het mooie uitzicht.
De Sveti Jovan is een van de meest gefotografeerde kerkjes van het land, dankzij haar prachtige ligging op een klif
boven het meer.
Dag 16 – Ohrid – Krujë
Eindbestemming vandaag en van onze mooie reis is Krujë.
Dit stadje was vroeger de Albanese hoofdstad. Nationale
held Skanderbeg hield hier maar liefst 25 jaar stand tegen
de Ottomaanse bezetting. De oude bazaar van de stad en
het kasteel van Krujë vormen onze laatste bezienswaardigheden van de reis. Overnachting in Krujë.
Dag 17 – Krujë – Tirana luchthaven
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de
luchthaven.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juni 26
September 25

€ 3.700,€ 3.700,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 460 ,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Deskundige Nederlandstalige reisbegeleiding en
Engelssprekende lokale gids
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Alle lunches & diners
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entree
gelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief
• Reserveringskosten
• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9
personen
• SGR-consumentenbijdrage € 5,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
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11-Daagse fly-drive Albanië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Met een fascinerende geschiedenis, natuurlijke schoonheid, een heerlijke mediterrane keuken en excentriciteit
is Albanië de ongepolijste diamant van Europa. Albanië is een land dat zich goed met een huurauto op eigen
tempo laat ontdekken. Deze fly-drive neemt u mee naar de hoogtepunten van het land: de Albanese Alpen, de
bijzondere hoofdstad Tirana en het UNESCO Werelderfgoed.

Dag 1 – Tirana
Bij aankomst op het vliegveld “Nene Tereza” (moeder Teresa), wordt u verwelkomd door een vertegenwoordiger
van WorldExperts en volgt de transfer naar uw hotel. Na
het inchecken kunt u Tirana ontdekken. Wij raden aan
om de volgende bezienswaardigheden te bezoeken: het
vernieuwde, moderne Skanderbegplein met het standbeeld van Skanderbeg, de Et´hem Bey moskee, de klokkentoren naast de Et´hem Bey moskee en een paar van
de overheidsgebouwen aan de zuidkant van het plein. Op
dit plein is ook het Nationaal Historisch Museum en het
operagebouw van Tirana. Ook kunt u het hippe gedeelte
van Tirana, Blloku bezoeken.

Dag 4 – Valbona
Vandaag kunt u een wandeling door de bergen van Valbona maken, maar het is ook mogelijk om van de rust te
genieten in de tuin van het guesthouse.

Dag 2 – Tirana – Shkodra (2 uur rijden)
Na het ontbijt ontvangt u de auto (omstreeks 9 uur) en
rijdt u richting Shkodra. Voordat u bij het hotel aankomt,
kunt u het prachtige Rozafa kasteel en de oude Ottomaanse Mesi brug bezoeken. In de avond kunt u op een
terrasje aan de boulevard genieten van de omgeving.

Dag 5 – Valbona – (Prizren) – Krujë (4-5 uur rijden)
Het is mogelijk om nog een wandeling te maken in het
gebied voordat u weer verder gaat naar het jongste land
van Europa, Kosovo. U kunt een stop maken in Prizren,
een prachtige Ottomaanse stad. Prizren is een stad waar
drie geloven en culturen samenkomen. Hier kunnen jullie het kasteel van Prizren, de orthodoxe kerk, de moskee
en de katholieke kerk bezoeken. (Het is ook mogelijk om
via Has en Kukes naar Krujë te rijden en Kosovo over te
slaan). Hierna rijdt u over de prachtige snelweg door de
bergen naar Krujë, het centrum van het legendarische Albanese verzet tegen de Turken geleid door de nationale
held, Skanderbeg. Krujë is gebouwd op de flanken van de
berg Kruja wat een schitterend uitzicht over de kust en de
nabijgelegen plaatsen biedt.

Dag 3 – Shkodra – Koman Ferry – Valbona (in totaal
3 uur rijden)
Na een vroeg ontbijt vertrekt u richting de plaats Koman,
de start van de Koman Ferry. De tocht naar Fierze duurt ongeveer 3 uur en tijdens deze reis over het prachtige meer
kunt u genieten van een adembenemende schoonheid
van de hoge bergen van de Albanese Alpen. Na aankomst
in Fierze is het ongeveer een uur rijden door prachtige
natuur voordat u in het bergdorp Valbona aankomt.
Nadat u bent ingecheckt bij het guesthouse, kunt u nog
een wandeling maken in het gebied.
Overnachting in Valbona.

Dag 6 – Krujë – Berat (3-4 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u in ongeveer 2 uur naar Berat, de
eerste stad die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.
Berat wordt ook wel de “stad met de duizend ramen” genoemd. Na het inchecken in het hotel kunt u een wandeling door de oude wijk “Mangalem” maken en het etnografisch museum bezoeken. Na dit bezoek raden wij aan
om een bezoek te brengen aan het kasteel en het Onufri
museum. Er wonen nog altijd mensen binnen de muren
van het kasteel, zoals hun voorouders deden. Onufri was
een Albanese kunstenaar die tijdens de 16e eeuw leefde.
Hij heeft veel orthodoxe kerken in Albanië en Griekenland
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geschilderd. Overnachting in Berat
Dag 7 – Berat – (Ardenica – Apollonia) – Llogara National Park – Himara (4 uur rijden)
Na het ontbijt gaat u verder richting de kustplaats Himara.
Onderweg naar dit prachtige plaatsje kunt u Ardenica en
Apollonia bezoeken. Ardenica is een orthodox klooster,
gebouwd in de 13e eeuw. Men zegt dat de beroemde
Skanderbeg in de 15e eeuw hier is getrouwd. Op ongeveer 45 minuten van Ardenica ligt aan de beroemde Via
Egnatia het archeologische park van Apollonia.
Apollonia werd aan het begin van de 7e eeuw v.C. door
de Grieken gesticht en tijdens de Romeinse tijd was het
een grote en bloeiende stad, met 50.000 inwoners in de
2e eeuw voor Christus. Het ligt vlakbij de Aos rivier, nu
de Vjosa rivier. De tuin van het klooster, waar tevens het
museum te vinden is, huisvest een Byzantijnse kerk uit
de 14e eeuw. Vanaf hier is het nog ongeveer 2 uur naar
Himara, maar na 1,5 uur kunt u nog een stop maken bij
de Llogara pas om van het prachtige uitzicht over de Albanese Riviera te genieten.
Dag 8 – Himara
Een dag ter ontspanning. Mogelijkheid om op het strand
voor het hotel te verblijven of een ander strand in de omgeving te bezoeken. Het is ook mogelijk om te kayakken of
om een boot te huren.
Dag 9 – Himara – Porto Palermo – (Butrint) – Ksamil–
Blue Eye Spring – Gjirokaster (2-3 uur rijden)
Vandaag rijdt u via de prachtige kustroute langs de Albanese Riviera. De eerste stop is na ongeveer 10 minuten
bij Porto Palermo, waar het kasteel van Ali Pasha uitkijkt over de zee om het land te verdedigen. De baai van
Porto Palermo was eens een geheime onderzeebasis
tijdens de dagen van het communistische regime. De
half verlaten basis en de tunnel zijn nog steeds zichtbaar. Na het bezoek aan Porto Palermo vervolgt u uw
reis naar Butrint, een plaats die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Deze stad werd gesticht door de
Trojanen tijdens het eerste millennium voor Christus
en was eeuwenlang bewoond. Hierna kunt u eventueel
lunchen bij de prachtige eilandjes van Ksamil, met uitzicht over Corfu. Na deze lunch vervolgt u de weg naar
Gjirokaster, met nog een korte stop bij het Blauwe Oog,
gevormd door ondergrondse bronnen. Van Gjirokastra,
een Werelderfgoedplaats van UNESCO, wordt gezegd dat
het één van de mooiste historische steden van Albanië is
en wordt ook wel “museumstad” genoemd. Hierna heeft
u tijd om rustig door Gjirokaster rond te wandelen en
verschillende bezienswaardigheden te bezoeken. Bezoek
bijvoorbeeld het grootste fort van Albanië, gebouwd in de

4e eeuw, waarin het Nationale Wapenmuseum gevestigd
is. Een andere mogelijkheid is het Etnografisch museum
dat gevestigd is in het geboortehuis van de oud-dictator
van Albanië, Enver Hoxha. Ook is het mogelijk om naar
een van de mooiste gebouwen van Gjirokaster te gaan,
namelijk het huis van “Skendulli”, waar u een rondleiding
kunt krijgen van de eigenaar van het huis. Of u brengt een
bezoek aan de grote nucleaire bunker onder het kasteel.
Zeker genoeg te doen.
Dag 10 – Gjirokaster – Tirana
Vandaag heeft u nog tijd om in Gjirokaster rond te lopen
om de plekken te bezoeken waar u de dag ervoor geen
tijd had. Hierna rijdt u in ongeveer 4 uur terug naar Tirana
waar u bij het hotel de auto in kunt leveren.
Dag 11 – Tirana
Ter vrije besteding. Transfer volgt naar de luchthaven conform uw vluchtschema.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€ 910,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 225,-

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Alle overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Autohuur categorie A (Skoda Rapid of gelijkwaardig)
• Wegenkaart en informatie ter plaatse
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver) met afkoopbaar eigen
risico van € 15,- per dag met uitzondering van de onderkant, binnenkant en de banden. Deze kunt u ter plaatse
betalen. Het is mogelijk om via Allianz Global Assistance, de Eigen Risico Verzekering Autohuur af te sluiten.
- TPW (diefstalverzekering)
- Belastingen
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico, eventuele
parkeerkosten etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.
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14-Daagse internationale rondreis
Balkan kaleidoscoop

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Lange tijd werd de Balkan gezien als het kruitvat van Europa. De geschiedenis staat vol met uitbarstingen van een gepassioneerd volk dat zich niet zomaar de les liet lezen door de verschillende heersers. De geschiedenis heeft duidelijk
zijn sporen nagelaten met een rijke cultuur. Deze reis langs de landen van de Balkan neemt u mee langs oude kloosters,
gezellige steden en een ongerepte natuur van bergen en azuurblauwe zee en waar tradities met trots worden voortgezet.

naast is de stad bekend om zijn authentieke stadskern
met een mengeling van Ottomaanse en mediterrane invloeden. Van oudsher is Mostar een multiculturele plaats
waar katholieken, orthodoxen en moslims eeuwenlang
samenleefden. We passeren Trebinje en maken voor de
grens nog een stop bij Radimlja, een verzameling van
middeleeuwse grafstenen. Overnachting in Dubrovnik.
Dag 6 – Dubrovnik (Kroatië)
De oude ommuurde stad van Dubrovnik staat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO en is uniek vanwege zijn
pleinen met marmeren plaveien, steile straatjes, grote
huizen, kloosters en kerken, paleizen, fonteinen en musea. Tijdens de wandelexcursie ziet u het Franciscanen
klooster, de Dominicaanse kerk, Pilepoort, Plaka winkelstraat, het Sponzapaleis, het paleis van de rector en de
St. Blaise kathedraal, de beschermheilige van Dubrovnik.
Overnachting in Dubrovnik.

Dag 1 – Sofia (Bulgarije)
Na aankomst op de luchthaven van Sofia wordt u verwelkomd en naar uw hotel gebracht. De rest van de dag
kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen. Overnachting in Sofia.
Dag 2 – Sofia – Kruševac – Studenica (Servië)
Na het ontbijt gaan we op weg naar Studenica in Servië.
We maken een eerste stop in Kruševac, de oude hoofdstad van Moravisch Servië die gesticht is in 1371 als middeleeuwse burcht. Vervolgens rijden we door naar het
Studenica klooster. Dit klooster werd opgericht in de late
12e eeuw door Stevan Nemanja, grondlegger van het
middeleeuwse Servische rijk en is het grootste en rijkste
klooster van de Servische orthodoxe kloosters. De twee
belangrijkste monumenten, de kerk van de Maagd en de
kerk van de Koning, zijn gebouwd van wit marmer en
verankeren onschatbare collecties van 13e- en 14e-eeuwse Byzantijnse schilderkunst. Dit klooster geniet een
beschermde status op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Overnachting nabij het klooster.
Dag 3 – Studenica – Visegrad – Sarajevo (Servië/Bosnië en Herzegovina)
Op onze route naar Bosnië en Herzegovina passeren we
Mokra Gora, een vallei in het westen van Servië die zich
nestelt tussen de bergen van Tara en Zlatibor. In deze vallei ligt het houten dorp Drvengrad, gebouwd in opdracht
van de bekende filmregisseur Emir Kusturica. Na het
passeren van de grens zien we de Mehmed Pasha brug,
beschreven in de roman -De brug- over de Drina van Nobel laureaat Ivo Andrich. Aan het einde van de dag komen
we aan in Sarajevo. Overnachting in Sarajevo.

Dag 4 – Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)
De hoofdstad van Bosnië en Herzegovina werd in 1461
gesticht door de Ottomanen. De stad werd het Europese
Jeruzalem genoemd, door de ideale combinatie van oost
en west en het vreedzaam naast elkaar leven van joden,
christenen en moslims. In 1914 werd in Sarajevo, toen
nog onderdeel van Oostenrijk, aartshertog Frans Ferdinand vermoord en deze gebeurtenis luidde de Eerste
Wereldoorlog in. Zeventig jaar later was de aandacht van
de wereld wederom gericht op Sarajevo: in 1984 werden
de Olympische Winterspelen hier gehouden. Tijdens de
oorlog ussen 1992 en 1995 werd de stad zwaar gebombardeerd. De stad heeft zich goed hersteld en heeft een
aantal interessante bezienswaardigheden. Tijdens de
wandeltour maakt u hier kennis mee. De Gazi-Husrev-Beg
moskee,is één van de belangrijkste Ottomaanse monumenten van de Balkan. De moskee uit 1526 is een koepelmoskee in vroeg klassieke stijl. De hoofdgebedsruimte is
13 meter lang en heeft een koepel met een hoogte van 26
meter. De moskee heeft twee zijschepen en de vier arcaden aan de voorkant zijn van marmer. De enkele minaret
van de moskee is 47 meter hoog. Bij de moskee hoort ook
een madrassa uit 1537 met 24 koepeldaken. De neogotische Heilig Hart kathedraal is eveneens in oude glorie
hersteld en is gebaseerd op het ontwerp van de Notre
Dame in Parijs. Middag ter vrije besteding.
Overnachting in Sarajevo.
Dag 5 – Sarajevo – Mostar – Trebinje – Dubrovnik
(Bosnië en Herzegovina/Kroatië)
We laten Sarajevo achter ons en rijden door naar Mostar.
Mostar staat bekend om zijn middeleeuwse boogbrug, die
op de UNESCO Werelderfgoedlijst vermeld staat. Daar-
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Dag 7 – Dubrovnik – Herzeg Novi – Kotor (Kroatië/
Montenegro)
Na Kroatië is het volgende land van bezoek Montenegro.
Herzeg Novi is gelegen op een strategische en aantrekkelijke plek tussen Orjen, met 1895 meter de hoogste berg
van het Dinara massief, en de ingang van een van de mooiste baaien ter wereld, namelijk die van Kotor. We maken
een korte stop in het oude centrum. Via een panoramische route komen we aan in Kotor, een oude handels- en
havenstad omringd door een vestingmuur. Tussen 1420
en 1797 stond de stad onder het gezag van Venetië wat
van grote invloed is geweest op de architectuur. 		
We maken een wandeling over de gezellige pleintjes,
door de nauwe straten, over het Sint Luka plein en bezichtigen de kathedraal van de heilige Tryphon uit de 9e eeuw.
Overnachting in Kotor.

opgelopen als gevolg van de Turkse bezetting, is de kerk
met prachtige 14e-eeuwse fresco’s volledig bewaard gebleven. Tegenwoordig woont een jonge broederschap
van 30 broeders in het klooster om de eeuwenoude traditie voort te zetten.
Het klooster staat vermeld op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Vervolgens rijden we door naar Prizren waar we
een wandeling maken door de stad.
Overnachting in Prizren.
Dag 10 – Prizren – Tirana (Kosovo/Albanië)
Albanië is wellicht het meest onbekende land van de Balkanlanden. Het is een bergachtig land met een turbulent
verleden. De hoofdstad Tirana is uitgegroeid tot een moderne stad. Ondanks de vernietigingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn er toch een aantal interessante bezienswaardigheden overgebleven. Tijdens de stadswandeling
ziet u het Skanderbeg plein, de 18e-eeuwse Tannerbrug
en de residentie van Enver Hoxha. In de namiddag kunt u
de stad verder op eigen gelegenheid verkennen.
Overnachting in Tirana.
Dag 11 – Tirana – Ohrid (Noord-Macedonië)
Het oude stadje Ohrid ligt aan het gelijknamige meer
dat de grens vormt met Albanië. Vroeger liep hierlangs
de Romeinse handelsweg van de Adriatische zee naar de

Dag 8 – Kotor – Cetinje – Pec (Montenegro/Kosovo)
Vandaag reizen we via de panoramische route boven de
Kotor Bay naar de grens met Kosovo. Overnachting in Pec.
Dag 9 – Pec – Prizren (Kosovo)
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Visoki Decani klooster. Het werd gebouwd tussen 1327 en 1335
door de middeleeuwse Servische koning St. Stephen van
Decani en was gewijd aan de Hemelvaart van de Heer. Het
klooster is gevestigd in de schilderachtige vallei van de
Bistrica rivier, omgeven door de bergen en bossen van de
Prokletije bergketen. Het is het grootste en best bewaarde
middeleeuwse klooster in Kosovo. Tijdens zijn turbulente
geschiedenis was het klooster een belangrijk spiritueel
centrum met ontwikkelde artistieke en intellectuele activiteiten. Hoewel de kloostergebouwen schade hebben
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20-Daagse fly-drive door de Balkan - Albanië,
Noord-Macedonië, Kosovo en Montenegro

Golf van Thessaloniki. In de middag wandelen we door
de gezellige smalle straatjes en zien we de restanten van
het Samuil fort. De klim naar boven is pittig maar wordt
beloond met een mooi uitzicht. De Sveti Jovan is een van
de meest gefotografeerde kerkjes van het land, dankzij
haar prachtige ligging op een klif boven het meer. In de
avond kunt u heerlijk eten in 1 van de restaurants aan de
wandelpromenade. Overnachting in Ohrid.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 21 			
Mei 20				
Juni 17 				
Juli 15 				
Augustus 12 			
September 9			
Oktober 10 			

€ 1.635,€ 1.635,€ 1.635,€ 1.635,€ 1.635,€ 1.635,€ 1.635,-

Dag 12 – Ohrid – Skopje (Noord-Macedonië)
Via de mooie Matka kloof, een brede kloof die vroeger
als schuilplaats diende, gaan we naar Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. De centrale ligging op de
Balkan heeft er voor gezorgd dat Skopje van oudsher
een belangrijk kruispunt was waar elk rijk belangstelling
voor had. Zowel het Romeinse rijk als Ottomaanse rijk en
Joegoslavië hebben hun sporen achtergelaten en maken
van Skopje een verrassende, gevarieerde hoofdstad. De
dodelijke aardbeving van 1963 vernietigde een groot historisch gedeelte van de stad maar de heropbouw van de
stad onder leiding van de Japanse architect Kenzo Tange
zorgde voor een opvallende, futuristisch straatbeeld. Het
Nationaal Theater is een voorbeeld van. De wandeltocht
door het centrum laat ons kennis maken met deze veelzijdigheid. Overnachting in Skopje.

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Air Bulgaria of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in comfortabele 3-sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse
• Alle excursies zoals omschreven
• Luchthavenbelastingen en toeslagen

Dag 13 – Skopje – Sofia (Noord-Macedonië/Bulgarije)
We doorkruisen het groene berglandschap van NoordMacedonië en steken de grens over met Bulgarije. In de namiddag kunt de hoofdstad Sofia op eigen gelegenheid verkennen. Overnachting in Sofia.

		
Exclusief:
• Lunches en diners
• Entreegelden
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.

Dag 14 – Sofia
Vandaag wordt u naar de luchthaven gebracht voor de
vlucht huiswaarts.

		
Bijzonderheden:
• Internationale groepsreis
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers naar
de mogelijkheden.

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
***

De Balkan heeft alle ingrediënten voor een gevarieerde vakantie. Een smeltkroes van cultuur en architectuur,
imposante bergen,uitgestrekte nationale parken en een aangenaam klimaat maken de regio perfect voor een
fly-drive vakantie. Deze reis combineert de 4 kleinere landen op de Balkan: Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo
en Montenegro. U bepaalt uw eigen reistempo met de zekerheid van goed geregelde overnachtingsplekken.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 230,-

Dag 1 – Tirana (Albanië)
Na aankomst op de luchthaven van Tirana wordt u verwelkomd en naar uw hotel gebracht. De rest van de dag
kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen. Zo raden
wij aan om een bezoek te brengen aan het vernieuwde,
moderne Skanderbegplein met het standbeeld van Skanderbeg, de Et’hem Bey Moskee, de naastgelegen klokkentoren en een paar overheidsgebouwen aan de zuidkant
van het plein. Op ditzelfde plein is ook het Nationaal Historisch Museum en het operagebouw van Tirana gelegen.
Ook de moeite waard is een bezoek aan het hippe
gedeelte van Tirana, Blloku. Overnachting in Tirana.

Albanese invloeden. Dit heeft te maken met de bezetting
door de diverse landen in het verleden. Verder naar Berat,
de eerste stad van Albanië die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Berat wordt ook wel de “stad met de
duizend ramen” genoemd. In Berat kunt u een wandeling
maken door de oude wijk “Mangelam” en het etnografisch museum bezoeken. Daarnaast is hier het kasteel en
het Onufri museum te vinden. Mensen wonen nog steeds
binnen de muren van het kasteel, zoals hun voorouders
deden. Onufri was een Albanese kunstenaar die tijdens
de 16e eeuw leefde. Hij heeft veel orthodoxe kerken in
Albanië en Griekenland geschilderd. Overnachting in Berat.

Dag 2 – Tirana
Als u de hoofdstad van Albanië bezoekt, duikt u in het verleden en het heden van een land dat sinds de oprichting
in de 17e eeuw intense onrust heeft gekend. Tirana
heeft gebouwen uit het Sovjettijdperk, gloednieuwe
projecten en trotse historische monumenten naast elkaar, terwijl het prachtige hoogland dat de stad in het
oosten begrenst, vraagt om verkenning. Vandaag heeft u
de dag ter vrije besteding en wij raden aan om Bunkart 1,
een nucleaire bunker met meer dan 70 kamers, te bezoeken. Daarnaast kunt u de Dajti Ekspres kabelbaan naar de
top van de berg nemen, van waar u een prachtig uitzicht
heeft over Tirana en de bergen.

Dag 4 – Berat – Ardenica – Apollonia – Vlora (ca. 155
km/ 3 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u richting de kustplaats Vlora. Onderweg kunt u een stop maken bij Ardenica, een orthodox
klooster, gebouwd in de 13e eeuw. Mensen zeggen dat de
beroemde Skanderbeg in de 15e eeuw hier is getrouwd.
Op ongeveer 45 minuten van Ardenica ligt aan de beroemde Via Egnatia het archeologische park van Apollonia. Apollonia is aan het begin van de 7e eeuw voor
Christus door de Grieken gesticht en tijdens de Romeinse
tijd was het een grote en bloeiende stad. Het ligt vlakbij
de Aos rivier. In het voormalige St. Mary klooster is nu
een museum te vinden. Vanaf hier rijdt u in ca. 1 uur
verder naar Vlora. Vlora is een oude stad gesticht in de
6e eeuw voor Christus en ligt op een prachtige locatie
omgeven door stranden en rotsachtig zand. De stad is van
historisch belang voor Albanië, aangezien het de gastheer
was van de Eerste Nationale Vergadering op 28 november
1912, die het land onafhankelijk verklaarde van de
Ottomaanse overheersing. Hier is dan ook het Onaf-

Dag 3 – Tirana – Durrës – Berat (ca. 135 km/ 2 uur
rijden)
Deze morgen ontvangt u de huurauto bij het hotel en
kunt u richting Durrës rijden, een stad gelegen aan de
Adriatische Zee. De stad heeft een bijzondere mix van
Griekse, Romeinse, Bulgaarse, Venetiaanse, Italiaanse en
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hankelijkheidsmuseum te vinden dat is gewijd aan deze
historische gebeurtenis. Overnachting in Vlora.
Dag 5 – Vlora – Llogara N.P. – Himara – Porto Palermo – Sarande (ca. 130 km/ 3 uur rijden)
Vandaag rijdt u bijna alleen maar langs de kust van de
Albanese Riviera. De eerste stop maakt u bij het uitzichtpunt van Llogara. Hierna rijdt u naar beneden waar u bij
de plaatsen Dhermi en Himara kunt stoppen voor een
kopje koffie. Vanuit Himara is het ongeveer 10 minuten
rijden naar Porto Palermo, waar het kasteel van Ali Pasha
uitkijkt over de zee ter verdediging van het land. De baai
van Porto Palermo was tijdens de dagen van het communistische regime een geheime onderzeebasis. De half
verlaten basis en de tunnel zijn nog steeds zichtbaar. Na
dit bezoek vervolgt u uw reis naar Saranda.
Dag 6 – Saranda – Butrint – Ksamil – Gjirokaster (ca.
105 km/ 2,5 uur rijden)
De reis gaat verder naar Butrint, een plaats die op de
UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Deze stad werd gesticht door de Trojanen tijdens het eerste millennium
voor Christus en was eeuwenlang bewoond. Hierna kunt
u lunchen op een van de prachtige eilandjes van Ksamil,
met zxicht op Corfu. Vervolg uw reis naar het Blauwe Oog,
gevormd door ondergrondse bronnen. Van Gjirokaster
wordt gezegd dat het één van de mooiste historische
steden van Albanië is en wordt ook wel museumstad
genoemd. Hier heeft u de rest van de dag om rustig rond
te wandelen en verschillende bezienswaardigheden
te bezoeken, waaronder het grootste fort van Albanië,
gebouwd in de 4e eeuw, waarin het Nationale Wapenmuseum gevestigd is en het Etnografisch museum dat
gevestigd is in het geboortehuis van de oud-dictator van
Albanië, Enver Hoxha. Ook is het mogelijk om naar het
mooiste gebouw van Gjirokaster te gaan, namelijk het
huis van “Skendulli”, waar u een rondleiding kunt krijgen
van de eigenaar van het huis. Daarnaast kunt u de grote
nucleaire bunker onder het kasteel bezoeken.
Overnachting in Gjirokaster.
Dag 7 – Gjirokaster – Benje – Permet (ca. 90 km/ 2,5
uur rijden)
Vandaag heeft u nog een volle dag om door Gjirokaster te
dwalen en de plekken te bezoeken waar u de dag ervoor
geen tijd had. Hierna kunt u via een prachtige route
langs valleien en kloven naar Permet rijden, de stad van
de rozen. Hier lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. Voor
aankomst bij het hotel kunt u eventueel ook nog een
stop maken in Benje, waar thermale baden onder een
prachtige Ottomaanse brug te vinden zijn. Overnachting
in Permet.

Dag 8 – Permet – Korca (ca. 135 km/ 4 uur rijden)
Ook vandaag staat er een fraaie rit gepland door de mooie
natuur en de bergen van Albanië. In Korca kunt u een
wandeling maken door het stadscentrum en de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad bekijken zoals
de kathedraal, de 1e school van Albanië, de uitzichttoren,
boulevard, archeologisch museum en het museum van
Middeleeuwse Kunst met prachtige fresco’s.
Overnachting in Korca.
Dag 9 – Korca – Pogradec – Ohrid (Noord-Macedonië
(ca. 95 km/ 2 uur rijden)
Vandaag laat u Albanië achter en reist u verder naar
Noord-Macedonië, waar u 2 nachten in de UNESCO plaats
Ohrid verblijft, aan het gelijknamige meer van Ohrid. Vanwege het groot aantal kerken en kloosters staat de stad
Ohrid bekend als het Europese Jeruzalem, maar ook als
de “Stad van het Licht”. Volgens een legende, geschreven
door de gebroeders Miladinov, beklom keizer Justinus de
heuvels waarop de stad ligt, kijkend naar de prachtige
omgeving en Ohrid, wat prachtige heuvel betekent. Ohrid
werd voor het eerst 2400 jaar voor Christus genoemd
en lag aan de Via Egnatia, de oudste en belangrijkste
Romeinse verkeersroute op de Balkan. In Ohrid kunt
u een wandeling maken door de oude stad en het fort
bezoeken, dat een prachtig uitzicht over het meer biedt.
Overnachting in Ohrid.
Dag 10 – Ohrid
Dag ter vrije besteding. Er is een fotogeniek tafereel tegen
de rand van het meer van Ohrid gelegen, namelijk de
13e-eeuwse kerk Sveti Jovan. Verder kunt u wandelen
langs het meer en komt u uit bij wat leuke strandtentjes.
Een andere mogelijkheid is om een boottocht te maken
over het meer richting het Sveti Naum klooster gelegen in
een natuurlijke omgeving. In de avond kunt u terecht op
één van de vele terrasjes die Ohrid rijk is. Overnachting
in Ohrid.
Dag 11 – Ohrid – Skopje (ca. 175 km/ 4 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u in ongeveer 4 uur naar de hoofdstad
Skopje. Onderweg kunt u een aantal stops maken zoals
in het nationale park van Mavrovo en/of in de plaats Tetovo. In deze stad is een Albanese meerderheid, maar er
zijn ook veel Turken. Hier kunt u de Sarena moskee en
het Arabate Baba Teke klooster bezoeken. Na aankomst
in Skopje kunt u de belangrijkste bezienswaardigheden
van de stad bekijken tijdens een oriëntatiewandeling.
Wandel langs de moskeeën, karavanserais en hamams
die de kronkelende straatjes vullen en waarbij het Ottomaanse verleden van de stad zich toont. In Skopje
kunt u ook de brug, de bazaar en diverse monumenten
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vinden waaronder die van Moeder Theresa, die in deze
stad geboren werd. Overnachting in Skopje.
Dag 12 – Skopje – Pristina (Kosovo) (ca. 150 km/ 3 uur
rijden)
De schaduw van het conflict aan het eind van de jaren
90 heeft Kosovo van de radar van reizigers gehouden,
maar als u er vandaag heen gaat, voelt u dat de schaduw
is opgeheven en Europa’s jongste lid de verloren tijd aan
het inhalen is. Voordat u Kosovo binnenrijdt kunt, u nog
een bezoek brengen aan het meer van Matka en hier een
wandeling en/of boottocht maken en een bezoek aan de
grot brengen. Een andere stop die u kunt maken onderweg naar Pristina, is bij de prachtige grot van Gadime.
De rondleiding hier duurt ongeveer 45 minuten. Vlakbij
deze grot ligt het klooster van Gracanica, gebouwd op
de ruïnes van een oude 13e-eeuwse kerk die weer was
gebouwd op de ruïnes van een 6e-eeuwse basiliek. In ca.
40 minuten rijdt u vanaf hier verder naar de hoofdstad
van Kosovo, Pristina. Ondanks het moeilijke verleden
van Kosovo ziet de toekomst er veel rooskleuriger uit en
wordt u warm onthaald in dit gastvrije land. Maak een
wandeling door de stad en proef de ontspannen sfeer die
hier hangt. Wij adviseren op te beginnen met een bezoek
aan Kosovo Polje, waar u een gedenkteken vindt dat de
belangrijkste slag om Kosovo in 1389 herdenkt. Eventueel
kunt u een bezoek brengen aan het Kosovo Museum en
de Sultan Fatih moskee. Overnachting in Pristina.
Dag 13 – Pristina – Prizren (ca. 90 km/ 1,5 uur rijden)
Deze morgen kunt u op uw gemakje de stad verder bekijken.
Nadien gaat u naar de tweede meest aantrekkelijke stad
van Kosovo, Prizren. Dit is een prachtige Ottomaanse
stad, een stad waar de drie geloven en culturen samenkomen. Zo liggen de orthodoxe kerk, de moskee en de
katholieke kerk niet ver van elkaar. Breng de dag door
met het verkennen van de bezienswaardigheden van
deze stad door een bezoek te brengen aan het 6e-eeuwse
Kalaja fort, gelegen op de heuveltop boven de stad. Ook
een aanrader is een wandeling stroomopwaarts te maken
langs de rivier de Bistrica. Overnachting in Prizren.
Dag 14 – Prizren – Peja – Kolasin (Montenegro) (ca.
230 km/ 5 uur rijden)
Vandaag rijdt u weer een ander land binnen, namelijk
Montenegro! Kom langs het Decani klooster, een plaats
met een prachtig kunsterfgoed in een prachtige omgeving. Helaas maakt de symbolische betekenis als Servisch-orthodox cultureel monument het kwetsbaar voor
vernietiging. Vervolg uw weg naar Peja, de poort naar
het Rugova-gebergte en een belangrijk landbouwcentrum. Bezoek bij aankomst de prachtig gerestaureerde

Peja bazaar, die dateert uit de Ottomaanse tijd. U rijdt
Kolasin binnen, gesticht in de 17e eeuw door de Turken als
een bastion op een kruispunt van wegen. Het is heerlijk
vertoeven in dit bergstadje. In het centrum vindt u het
streekmuseum en een kleine maar gevarieerde botanische
tuin.
Overnachting in Kolasin.
Dag 15 – Kolasin
Kolasin ligt nabij het Biogradska Gora nationaal park en
aan de Moraca rivier in de gelijknamige kloof. Geniet
hier van een ontspannen dagje of bezoek eventueel het
Podgorica Moraca-klooster, het nationaal park om mooie
wandelingen te maken of maak een jeepsafari naar één
van de boeren katun’s, het zomerverblijf van de herders,
waar ze traditioneel gebladerde kaas maken.
Overnachting in Kolasin.
Dag 16 – Kolasin – Ostrog klooster – Kotor (ca. 225
km/ 4,5 uur rijden)
Voordat u verder rijdt naar Kotor, kunt u nog een kleine
omweg nemen om het klooster van Ostrog te bezoeken.
Dit klooster werd gebouwd in een massieve grote rots op
900 meter hoogte. Het is de belangrijkste heilige plek voor
orthodoxe christenen van Montenegro. De baai van
Kotor wordt gerekend tot de mooiste baaien ter wereld.
Omsloten door indrukwekkende kliffen lijkt het op een
soort fjordenlandschap. Kotor is aan de voet van een
prachtige rotsberg gelegen en ingesloten door een flinke
stadsmuur. In het historische centrum, vermeld op de
UNESCO Werelderfgoedlijst, komt u opvallend veel kerken tegen. Dwaal door het oude centrum, Stari Grad, wat
soms kan aanvoelen als een doolhof en wandel door de
steegjes, waar u de leukste winkeltjes of restaurantjes
tegenkomt.
Overnachting in Kotor.
Dag 17 – Kotor
De Baai van Kotor bestaat uit 4 verschillende baaien. Vanaf
de ingang gaat de baai ca. 25 km landinwaarts door smalle
doorgangen. De smalste doorgang biedt een majestueus
uitzicht op het pittoreske Perast. Perast is een klein barok
dorpje dat zijn glorie in de 17e en 18e eeuw beleefde,
vanwege de zeevaarders. Perast was in de Venetiaanse
tijd het kloppende hart van de Baai van Kotor en had zijn
eigen zeevaartschool, die hoog stond aangeschreven in
Europa. Vanuit Perast kunt u 2 eilandjes bewonderen,
namelijk het eiland van Sint Joris (is niet te bezoeken) en
het eiland van Onze Vrouwe van de Rots. Breng dus zeker
een bezoek aan Perast, maak een wandeling door de
bergen of geniet gewoon van uw verblijf in deze prachtige
stad.
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11-Daagse individuele rondreis
Albanië met privégids/-chauffeur
Dag 18 – Kotor – Budva – Sveti Stefan – Shkodra
(Albanië) (ca. 110 km/ 3 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u verder richting Budva, de meest
mondaine stad van de Montenegrijnse kust. Het autovrije
oude stadscentrum is omringd door een middeleeuwse
stadsmuur gebouwd door de Venetianen. Er zijn binnen
de stadsmuren talrijke pittoreske straatjes met gebouwen
in de Romeinse stijl te vinden. Niet ver hier vandaan ligt
Sveti Stefan, een pareltje langs de Adriatische kustlijn.
Sveti Stefan is een klein eiland dat door middel van een
dam verbonden is met het vasteland. Het eiland vormt in
zijn geheel een vakantieresort. U reist terug naar Albanië
naar Shkodra, waar u eerst de oude Ottomaanse Mesi
Brug kunt bezoeken.
In de avond kunt u genieten van een hapje of een drankje
op een terrasje aan de boulevard. Overnachting in
Shkodra.
Dag 19 – Shkodra – Mrizi I Zanave – Krujë (ca. 120 km/
2 uur rijden)
Maak nog een wandeling door Shkodra voordat u richting
Krujë vertrekt. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan
het Rozafa kasteel, iets buiten Shkodra gelegen. Voor de
lunch raden wij aan om een reservering te maken bij het
slowfood restaurant van Mrizi I Zanave in Fishte. Hier kunt
u heerlijk genieten van lokale ingrediënten, een echte
ervaring! Vanaf hier is het ongeveer een uur naar Krujë,
het centrum van het legendarische Albanese verzet tegen
de Turken geleid door de nationale held, Skanderbeg.
Krujë is gebouwd op de flanken van de berg Krujë wat
een schitterend uitzicht over de kust en de nabijgelegen
plaatsen biedt. Bezoek de oude bazaar, het Skanderbeg
museum en het etnografisch museum. Overnachting in
Kruja.
Dag 20 – Krujë – Tirana
Vandaag rijdt u naar de luchthaven conform uw vluchtschema en levert u de auto in.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek
Hoogseizoen 21 mei tm 31 augustus

€ 1.865,€ 1.960,-

nog een etnische Griekse gemeenschap. Via ‘Het blauwe
oog’ (Syri i kalter) komen we aan in Saranda, een mooie
plek voor een wandeling langs het strand

€ 465,-

Dag 6 –Saranda – Butrinti – Gjirokaster
De uitgestrekte archeologische site Butrint was ooit een
belangrijke Romeinse vesting. In het charmante Gjirokastra bezoeken we het kasteel en maken we een stadswandeling om de bijzondere architectuur te zien.

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel
• Alle overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels op basis van logies/ontbijt
• Autohuur categorie A (Skoda Rapid of gelijkwaardig)
van dag 3 t/m dag 20 (hotel t/m luchthaven)
• Wegenkaart Balkan (1 kaart voor de gehele regio)
• Groene kaart (voor reizen buiten Albanië)
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver) met afkoopbaar eigen
risico van € 10-, per dag
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico, eventuele
parkeerkosten etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle bovengenoemde prijzen zijn per persoon op basis
van 2 personen
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.

Dag 7 – Gjirokaster – Korca
Een afwisselende route brengt ons naar Korca.
Dag 1 – Tirana
vertrek naar Tirana. Bij aankomst wordt u verwelkomd
door uw gids/chauffeur. Indien de aankomsttijd het
toelaat, bezoekt u het op +/- 25km van Tirana gelegen Mt
Dajti Nationaal Park.
Dag 2 –Tirana – Shkodra – Krujë – Tirana
Bij de studentenstad Shkodër liggen de ruïnes van het Rozafa kasteel. In Krujë bezoek aan de oude bazaar en het
kasteel van Krujë keren we terug naar Tirana.
Dag 3 –Tirana – Durres – Berat
In de mondaine badstad Durrës bezoeken we het Romeinse
amfitheater dat in de 1e eeuw na Chr. gebouwd werd in het
toenmalige Dyrrhachium. Het bouwwerk bood vermoedelijk plaats aan ongeveer 15.000 toeschouwers en was
daarmee het grootste amfitheater van de Balkan.
Verder naar Berat: in ‘de stad met 1000 ramen’ met z’n
smalle kasseistraatjes en overhellende gevels waant u zich
in de vorige eeuw. We bezoeken het prachtige kasteel van
Berat, dat eigenlijk een bewoonnd ommuurd kasteeldorp
is en het Onufri museum.
Dag 4 – Berat – Adrenica – Apollonia – Vlora
Via het klooster van Adrenica gaan wenaar Apollonia,
een oude Griekse kolonie . Hier zien we het archeologisch park, het museum en het klooster van Apollonia,
een van de best bewaarde van het land. We rijden verder
naar Vlora voor overnachting.
Dag 5 – Vlora – Loggara – Himara – Blue Eye – Saranda
We rijden over de Loggara pas en zien de 1500m hoge
bergen die uit de zee lijken op te rijzen. In Himara leeft
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Wilt u graag individueel reizen maar zelf niet rijden door het mooie berglandschap? Dan is een reis met een
privéchauffeur/-gids de perfecte manier om Albanië te beleven! Tijdens deze reis bezoekt de belangrijkste historische plaatsen en archeologische sites van het land o.l.v. een gids. Doordat u niet zelf rijdt, geniet u optimaal
van de bergen. De volledige beschrijving vindt u op onze website.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

Dag 8 – Korca – St Nahum – Ohrid
We verlaten Albanië en bezoeken het St Nahum klooster
in Noord-Macedonië. De iconen behoren tot de mooiste
religieuze schilderkunst uit de Balkan. Ohrid, Het ‘Jeruzalem van de Balkan’, is onze eindbestemming vandaag.
Met meer dan 365 kerken, forten, oude sites, musea en
door UNESCO beschermde natuurmonumenten trekt het
stadje veel bezoekers.
Dag 9 – Ohrid – Podmocani – Bitola – Ohrid
In Podmocani zien we de Petrus en Paulkerk met
het bekende kruis. Vervolgens be-zoeken we het Boheemse Bitola, waar we de oude stad Hereclea verkennen, gesticht door de vader van Alexander de Grote. Aan
de promenade van Bitola staan we stil onder het balkon
van de geliefde Eleni Karinte, om het verhaal te horen
over de grote liefde tussen Kemal Ataturk, de oprichter
van Turkije en Eleni, Bitola’s schoonheid.
Dag 10 – Ohrid – Struga – Tirana
Struga, aan de noordzijde van het Ohrid meer, is de
stad van de bruggen. In het centrum zie je eeuwenoude kerken, kloosters en moskeeën. In het Natuuruseum zien we een grote collectie van opgezette dieren.
Dag 11 – Tirana
Transfer naar de luchthaven.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		
€ 1.850,Voor details verwijzen wij u naar de website
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Roemenië & Moldavië
Prins Petru Rares, de Prins van Moldavië. De centrale
kerk is gedeeltelijk gerestaureerd en heeft indrukwekkende fresco’s uit 1537. De zuidelijke buitenmuur toont
de belegering van Constantinopel in 626 onder een Perzische-Avaarse aanval. Interessant detail is dat de belegeraars worden afgebeeld in Turkse klederdracht. In het
kleine museum van het klooster staat de originele troon
van Rares. We rijden verder via de Thihuta Pass naar Campulung, onze eindbestemming van vandaag.

8-Daagse rondreis Roemenië
Roemenië is een land vol charme, historie en legendes. Het land is altijd beïnvloed geweest door omliggende machtige
staten, maar heeft een eigen identiteit. De hoofdstad Boekarest wordt gekenmerkt door veel groen, boulevards en statige
gebouwen. Niet voor niets stond de stad in het begin van de 20e eeuw bekend als ‘Klein Parijs’. Een groot contrast met
het soms nog traditionele platteland waar u af en toe nog ossenkarren op de wegen ziet. Maar Roemenië is bovenal
verrassend kleurrijk met middeleeuwse stadjes, bijzonder gedecoreerde kerken en een mooi, afwisselend landschap.
Dag 1 – Boekarest
Vandaag vertrekt u naar Boekarest. Transfer naar het hotel. Diner en overnachting in Boekarest.
Dag 2 – Boekarest – Sibiu – Bazna
We vertrekken naar Sibiu. Om deze mooie stad te bereiken
volgen we de Olt vallei en rijden over de Rode Torenpas,
die Wallachije verbindt met Transsylvanië. Onderweg bezoeken we het Cozia klooster dat gebouwd werd in opdracht van Mircea de Oude en samen met zijn tombe tot
de meest waardevolle monumenten van de nationale
middeleeuwse architectuur in Roemenië behoort. Zo op
het oog is Sibiu in veel opzichten nog altijd Hermannstadt,
de nederzetting die in de 12e eeuw werd gesticht door
immigranten uit Nedersaksen. Kleurige middeleeuwse
huizen staan gebogen over kleine straatjes en aan het
sfeervolle stadsplein staan Duits aandoende gebouwen
waaronder het Brukenthal-paleis en de kerk. De vele
kleine dakkapelletjes die de huizen sieren, worden de
‘ogen van Sibiu’ genoemd. We zien deze ‘ogen’ tijdens
onze stadswandeling waarin we ook de andere monumenten zoals het stadsplein, de Raadstoren, de Evangelische kerk en de “Leugenaars brug” aan doen.
Dag 3 – Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna
Het dorpje Bazna is een prima uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. De regio staat bekend om de
weerkerken die hier zeer goed bewaard zijn gebleven.

De laatgotische kerkburcht van Biertan wordt omringd
door concentrische muren en geflankeerd door torens.
De kerk met drie schepen werd gebouwd tussen 1493
en 1522 en herbergt prachtig bewaard gebleven renaissancekunstwerken, een kunstig gesneden preekstoel en
een deur met mozaïeken. De kerk en de vestingwerken
staan samen met de het schilderachtige centrum van
Biertan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De versterkte, middeleeuwse stad Sighisoara behoort tot de best
bewaarde steden van Centraal-Europa. De koopmanshuizen, pastelkleurige gebouwen, steegjes en wacht- en
kerktorens zijn een lust voor het oog en staan, net als
Biertan, als geheel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Achter de muren van de oude stad schuilt de geschiedenis
van Vlad Tepes, de bloeddorstige 15e-eeuwse prins die
als inspiratie diende voor Dracula. Zijn geboortehuis en
de vele vampiersouvenirs zorgen voor een levendige herinnering. In de middag keren we terug naar Bazna en bezoeken met paard en wagen de versterkte kerk in Boian.
Dag 4 – Bazna – Targu Mures – Campulung
Deze morgen reizen we verder naar Targu Mures, bekend om zijn bijzonder elegante architectuur waaronder
het cultuurpaleis in jugendstil en orthodoxe houten Sint
Michaels kerk. Onze volgende stop is Bistrita, een van
de zeven steden van Siebenbürgen, de Duitse naam
voor Transsylvanië. Later in de middag bezoeken we het
klooster van Moldovita dat in 1532 werd gesticht door
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Dag 5 – Campulung – Predeal
Na het ontbijt bezoeken we het Voronet klooster, ook wel
de Sixtijnse Kapel van het Oosten genoemd. Vanuit hier
reizen we verder door een prachtig deel van Roemenië en
passeren we de Bicazkloof, een geliefd natuurgebied met
prachtige rotsformaties. De kloof is uitgesneden door de
Bicazrivier en is 5 km lang met rotswanden die tot een
hoogte van 300 meter reiken. Daarnaast herbergt deze
kloof meer dan 200 grotten. Langs de weg zitten veel
Roemeense en Hongaarse ambachtsmannen die traditionele producten verkopen. We komen aan bij het Rode
meer, een uniek stukje natuur. De naam van het meer
komt van de rode kleur van het sediment dat door de rivier
werd meegebracht.
Dag 6 – Predeal – Brasov – Harman – Predeal
De stad Brasov werd in de 13e eeuw gesticht door de
Ridders van de Duitse Orde als de stad Corona en was
eeuwenlang een economisch en cultureel centrum voor
de Transsylvanische Saksen, die tot de 19e eeuw de
meerderheid van de bevolking vormden. Tijdens onze
stadswandeling zien we o.a. de Zwarte Kerk die zijn naam
dankt aan de zwartgeblakerde muren als gevolg van een
grote brand. Zeer fraai en gezellig is het stadsplein en vele
andere prachtige barokke gebouwen die de oude stad
sieren. In de middag reizen we verder naar de vestingkerk van Harman. Sterke muren en bolwerken omringden
de kerk en aan de zijkanten werden enorme torens toegevoegd. Het koor is gebouwd in een vierkante vorm met
een gewelf dat op een kruis lijkt. Het was omgeven door
twee kapellen, wat de invloed van de cisterciënzerstijl
aangeeft. Deze invloed is ook terug te vinden in de nog
steeds staande originele ronde ramen met vier lobben in
het bovenste deel van de kerk. De versterkte kerk heeft
twee kapellen. De zuidkapel is in zijn oorspronkelijke staat
bewaard gebleven, terwijl de noordkapel in de 15e eeuw
werd herbouwd. Opvallend detail is het menselijk gezicht
aan de buitenzijde van de kapel.

wij een bezoek aan zullen brengen. Hoewel dit kasteel
van oorsprong is gebouwd om de inwoners te verdedigen is het later door koningin Maria omgedoopt tot het
zomerverblijf van de Koninklijke familie. Verder naar
Sinaia, waar we het gelijknamige klooster zullen bezoeken alsook het kasteel van Peles. Deze zomerresidentie
van de koninklijke familie valt op door haar diversiteit aan
stijlen en werd in 1875 gebouwd in opdracht van Koning
Carol I. Het interieur en de grote kunst- en wapencollectie
zijn uniek te noemen. In de avond afscheidsdiner in een
traditioneel restaurant.
Dag 8 – Boekarest
Vanochtend maken we een stadstour door de Roemeense
hoofdstad. De brede boulevards, monumenten zoals de
Triomfboog en Franse invloeden in de architectuur
en het culturele leven verklaren waarom Boekarest
bekend stond als ‘ Parijs van het Oosten’. We bezoeken de
Patriarchale kerk, de zetel van de Roemeens-orthodoxe
kerk, het Dorpsmuseum met huizen uit alle delen van Roemenië, en we maken een fotostop bij het Paleis van het
Parlement, het op een na grootste gebouw ter wereld (na
het Pentagon). Aansluitend transfer naar de luchthaven.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Maart 16		
Mei 11				
Augustus 24 				
Oktober 26				

€ 975,€ 1.035,€ 1.035,€ 975,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€

75,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM/ Tarom
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels 		
op basis van halfpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
		
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
• Gegarandeerd vertrek in internationaal gezelschap

Dag 7 – Predeal – Bran – Sinaia – Boekarest
Vandaag rijden we verder naar Bran, bekend van het
“kasteel van Dracula”, een middeleeuws kasteel waar
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8-Daagse reis Roemenië Thuis bij Dracula

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
**

Reis mee door het thuisland van de legendarische graaf Dracula, de bekenste vampier wereldwijd.
Tijdens deze rondreis door Roemenië, reist u in de voetsporen van het verhaal van deze legendarische graaf.
Volgens sommigen is het personage gebaseerd op Vlad Dracula, de 15e-eeuwse vorst van Walachije. 		
Wat denkt u?

grote brand. Zeer fraai en gezellig is het stadsplein en vele
andere prachtige barokke gebouwen die de oude stad
sieren. Overnachting in Predeal.
Dag 6 – Predeal – Sighisoara – Predeal
Vandaag rijden we naar Sighisoara. Sighisoara is de best
bewaarde en nog steeds bewoonde vroegmiddeleeuwse stad van Europa en is daarom een beroemde historische bestemming die ook op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat. Het belangrijkste herkenningspunt van
Sighisoara is de 64 meter hoge klokkentoren, die werd
gebouwd in 1556 en een museum voor lokale geschiedenis herbergt. Het historische centrum van Sighisoara
wordt omringd door vestingwerken en torens van de citadel gebouwd door Saksen in de 12e eeuw. Er is ook een
klein wapenmuseum en een martelgalerij. Ook bezoeken
we het geboortehuis van graaf Vlad de Spietser, oftewel
Dracula. Overnachting in Predeal.

Dag 1 – Boekarest
Vandaag vertrekt u naar Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Na ontvangst door onze vertegenwoordiger volgt
de transfer naar het hotel. De namiddag is ter vrije besteding. In de avond maakt u kennis met uw medereizigers.
Diner en overnachting in Boekarest.
Dag 2 – Boekarest – Sinaia – Predeal
Aan het einde van de morgen rijden we naar Sinaia,
waar we het gelijknamige klooster bezoeken net als het
kasteel van Peles. Deze zomerresidentie van de koninklijke familie valt op door haar diversiteit aan stijlen en
werd in 1875 gebouwd in opdracht van koning Carol I.
Het interieur en de grote kunst- en wapencollectie zijn
uniek te noemen. Niet ver hiervandaan ligt het klooster
van Sinaia, gebouwd door orthodoxe monniken die
afkomstig waren van het Sinaï-schiereiland. We vervolgen
onze weg naar Predeal. Overnachting in het hotel.
Dag 3 – Predeal – Bran – Rasnov – Premjer – Harman –
Predeal
Vandaag rijden we naar Bran, bekend van het “kasteel
van Dracula”, een middeleeuws kasteel waar wij een bezoek aan brengen. Hoewel dit kasteel van oorsprong
werd gebouwd ter verdediging tegen de invallen van vijanden waaronder o.a. de Ottomaanse Turken, is het
later door Koningin Maria omgedoopt tot het zomerverblijf voor de koninklijke familie en dient tegenwoordig
als museum. We rijden verder naar de Rasnov citadel,
waar de middeleeuwse sfeer zelfs vandaag de dag aanwezig is. Belangrijk voor de boeren, het fort omsluit
vele huizen, stallen en de ruïne van een kleine kerk.
Door naar Premjer en Harman waar we de twee belang-

rijke vestingkerken bezoeken. De vestingkerk van Premjer
is maar liefst 50 maal in zijn 500 jarig bestaan aangevallen. Daarna rijden we weer terug naar ons hotel in Predeal voor de overnachting.
Dag 4 – Predeal – Sibiu – Predeal
Na het ontbijt gaan we op pad naar Sibiu. Deze stad staat
bekend als stad van cultuur, gevormd door de eeuwenoude tradities van verschillende volkeren, wat één van
de belangrijkste redenen was om uitgeroepen te worden
tot culturele hoofdstad van Europa in 2007. De meeste
gebouwen, pleinen, torens en bastions van de stad getuigen van een geschiedenis die tot acht eeuwen terug gaat
toen de Duitstalige kolonisten de stad hebben gesticht.
We maken kennis met de handels- en ambachtshuizen,
het stadsplein, de Raadstoren, de Evangelische kerk en de
“Leugenaars brug”. Het uit 1859 stammende bouwwerk
is de eerste gietijzeren liggende brug in Zuidoost-Europa
en is in Roemenië zeer populair, in de volksmond zo genoemd omdat deze naar verluidt instort zodra een leugenaar de brug betreedt. Overnachting in Predeal.

Dag 7 – Predeal – Boekarest
We vervolgen onze reis richting Boekarest. Het stadsbeeld van Boekarest wordt gekenmerkt door haar talloze
klassieke gebouwen en indrukwekkende bouwwerken
zoals het Parlementspaleis. Tijdens de stadstour komen
we langs alle hoogtepunten van de stad. Het revolutieplein waar de dictator Ceausescu zijn laatste rede hield,
het historische stadscentrum en o.a. de kathedraal van
het Patriarchaat van Roemenië. Ook zien we de triomfboog, het voormalig nationaal theater, het concerthuis,
de Cretulescu-kerk, Hanul lui Manuc (karavanserai), het
Parlementspaleis en de Militaire Academie. In de oude
stad bezoeken we de oude residentie van Vlad Tepes. Ter
afsluiting van deze reis genieten we in de avond van een
feestelijk diner met folklore-programma in Restaurant
“Hanului Manuc”. Overnachting in Boekarest.
Dag 8 – Boekarest
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Maart 9			
September 21
November 2			
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 115,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM/Tarom
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Zeer deskundige lokale Engelssprekende gids
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Verzorging o.b.v. halfpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			

Exclusief:

• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Reis in internationaal gezelschap
• Gegarandeerd vertrek
• Verlenging mogelijk. Neem contact op met één van 		
onze mederwerers voor meer informatie

Dag 5 – Predeal – Brasov – Predeal
Vandaag staat een dagtocht richting Brasov, voorheen
Kronstadt, gepland. Brasov werd in de 13e eeuw door de
Duitse Orde gesticht als de stad Kronstadt, op uitnodiging
van de Koning van Hongarije om een versterkte stad te
bouwen tegen de invallen van de Tataren en Turken. Tot
het einde van de 19e eeuw vormden de Saksen de meerderheid van de bevolking. Na aankomst maken we een
wandeling door het historische centrum. Tijdens deze
stadswandeling zien we o.a. de Zwarte Kerk die zijn naam
dankt aan de zwartgeblakerde muren als gevolg van een
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8-Daagse rondreis Roemenië Transsylvanië en Donau-delta

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
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De reis door Transsylvanië en de Donau-delta laat u de hoogtepunten van het land zien. Niet alleen de culturele
bezienswaardigheden komen aan bod, maar ook de machtige Donau die van het Zwarte Woud naar de Zwarte
Zee stroomt. De Donau-delta is een waar paradijs voor natuurliefhebbers.

Dag 1 – Boekarest
Vandaag vertrekt u naar Boekarest, de hoofdstad van
Roemenië. Na ontvangst door onze vertegenwoordiger volgt de transfer naar het hotel. De namiddag is ter
vrije besteding. Zo kunt u op uw gemak de stad verkennen. Diner en overnachting in Boekarest.
Dag 2 – Boekarest – Cozia – Sibiu – Bazna
Deze morgen reizen we langs de Olt vallei en zijn gelijknamige rivier, en over de bergpas de Rode Toren, waar
ooit de grens was tussen Transsylvanië en Walachije. De
route voert ons langs prachtige natuur. Onderweg bezoeken we het Cozia klooster, gebouwd door Mircea sr.,
de grootvader van Vlad Dracula. Het klooster is een mooi
voorbeeld van Walachijse architectuur met Byzantijnse invloeden. Na aankomst in Sibiu, maken we een wandeling
door het middeleeuwse stadscentrum. Deze stad staat
bekend als stad van cultuur, gevormd door de eeuwenoude tradities van verschillende volkeren, wat één van
de belangrijkste redenen was om uitgeroepen te worden
tot culturele hoofdstad van Europa in 2007. De meeste
gebouwen, pleinen, torens en bastions van de stad getuigen van een geschiedenis die tot acht eeuwen terug gaat
toen de Duitstalige kolonisten de stad hebben gesticht.
We maken kennis met de handels- en ambachtshuizen,
het stadsplein, de Raadstoren, de Evangelische kerk en de
“Leugenaars brug”. Deze uit 1859 stammende brug is de
eerste gietijzeren liggende brug in Zuidoost-Europa en is
in Roemenië bijzonder populair. In de volksmond wordt
de “Leugenaars brug” zo genoemd omdat deze naar
verluidt instort, zodra een leugenaar de brug zou betreden.
We overnachten vanavond in Bazna.

Dag 3 – Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna
Vandaag staat in het teken van de Transsylvanische Saksen. De vestingkerken die wij vandaag te zien krijgen,
zijn bekende monumenten van de Saksen. Omdat ze
hier in Roemenië beter bewaard zijn gebleven dan elders
in Europa, zijn zij zeer waardevolle monumenten.
We rijden we naar het schilderachtige plaatsje Biertan
dat omringd wordt door wijnheuvels. Het dorp behoort
toe aan verschillende etnische groepen zoals Roemenen,
Hongaren, Saksen-Duitsers en zigeuners. Zij houden zich
zich bezig met landbouw, veeteelt of wijnproductie.
In Biertan bezoeken we de indrukwekkende kerkburcht
met zijn drie ringmuren en zes verdedigingstorens,
strategisch hoog gelegen op een heuvel. Onze volgende
stop is in Sighisoara, de mooiste en best bewaarde middeleeuwse stad in dit deel van de Balkan. De stad is gebouwd in gotische, renaissance- en barokstijl. We lopen
richting de 12e-eeuwse citadel (UNESCO Werelderfgoed)
waar vele architecturale monumenten te zien zijn waaronder de versterkte muren, de indrukwekkende klokkentoren van de op de heuvel gelegen kerk met fresco’s van
meer dan 500 jaar oud, het Venetiaans huis en de voormalige kloosterkerk. In de middag keren we terug naar
Bazna, waar we met paard en wagen naar de vestingkerk in Bonnesdorf (Boian) rijden en deze bezoeken.
Overnachting in Bazna.
Dag 4 – Bazna – Mosna – Predeal
Na het ontbijt gaan we op pad naar Mosna. De vestingkerk van Mosna is één van de mooiste in Transsylvanië.
De kerk heeft een opmerkelijke architectuur, met name
de consistorie van de sacristie en het zeer hoge altaar,
waarvan wordt gezegd dat dit het werk is van een zoon
van de beroemde Veit Stoss, de Duitse beeldhouwer. We
vervolgen onze weg naar Predeal aan de grens tussen
Walachije en Transsylvanië en met 1.040 meter de hoogste stad van Roemenië. Diner en overnachting in Predeal.
Dag 5 – Predeal – Premjer – Harman – Brasov – Bran –
Predeal
Deze morgen rijden we naar Premjer en Harman waar
we de twee belangrijke vestingkerken zullen bezoeken.
Deze vestingkerken werden niet alleen functioneel als
gebedshuis gebruikt, maar zeker ook als toevluchtsoord
en verdedigingswerk. De vestingkerk van Premjer is maar
liefst 50 maal in zijn 500 jarig bestaan aangevallen. In de
middag komen we aan in Brasov, voorheen Kronstadt
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genoemd. Brasov werd in de 13e eeuw door de Duitse
Orde gesticht als de stad Kronstadt, op uitnodiging van de
Koning van Hongarije om een versterkte stad te bouwen
tegen de invallen van de Tataren en Turken. Tot het einde
van de 19e eeuw vormden de Saksen de meerderheid van
de bevolking. Na aankomst maken we een wandeling door
het historische centrum. Tijdens deze stadswandeling zien
we o.a. de Zwarte Kerk die zijn naam dankt aan de zwartgeblakerde muren als gevolg van een grote brand. Zeer
fraai en gezellig is het stadsplein en vele andere prachtige
barokke gebouwen die de oude stad sieren. In de namiddag staat het romantisch gelegen middeleeuwse Bran
kasteel op ons programma. Hoewel dit kasteel van oorsprong werd gebouwd ter verdediging tegen de invallen
van vijanden waaronder o.a. de Ottomaanse Turken,
werd het later door Koningin Maria omgedoopt tot het
zomerverblijf van de koninklijke familie. Tegenwoordig dient het Bran kasteel als museum.
Overnachting in Predeal.
Dag 6 – Predeal – Sinaia – Tulcea
Na het ontbijt rijden we naar Sinaia, waar we het gelijknamige klooster zullen bezoeken. Het klooster van Sinaia werd gebouwd door orthodoxe monniken die afkomstig waren van het Sinaï-schiereiland. We vervolgen onze
weg via Walachije naar Tulcea aan de Donau-delta. Geniet van deze bijzondere omgeving. Het deltagebied laat
zich het beste verkennen door middel van een boottocht.
De delta, de op één na grootste rivierdelta van Europa,
bevindt zich grotendeels op Roemeens grondgebied. Het
is de plaats waar de Donau rivier uitmondt in de Zwarte
Zee. De delta is een uniek natuurgebied en belangrijk voor
een groot aantal planten, vogels en vissen. Jaarlijks komt
een groot aantal vogels afkomstig uit alle hoeken van de
wereld naar dit gebied om te broeden. Het gebied bestaat
uit moerassen, bossen en riet. Een waar paradijs voor alle
natuurliefhebbers. In de late namiddag gaan we dan ook
genieten van een cruise door de Donau-delta met aan
boord een romantisch diner. Overnachting in Tulcea.
Dag 7 – Tulcea – Constanta – Boekarest
We reizen langs de badplaatsen aan de Zwarte Zeekust
naar de havenstad Constanta, uw voorlaatste etappe van
uw reis door Roemenië. De sporen uit het Romeinse verleden zijn hier nog steeds te vinden. Tijdens onze stadstour
zien we het oudste plein van Constanta Ovidiu-plein en de
orthodoxe kathedraal, de zetel van de Roemeens-orthodoxe aartsbisschop van Tomis. In de namiddag aankomst
in Boekarest.
Het stadsbeeld van Boekarest wordt gekenmerkt door
haar talloze klassieke gebouwen en indrukwekkende
bouwwerken zoals het Parlementspaleis. Tijdens de

stadstour komen we langs alle hoogtepunten van
de stad. Het Revolutieplein waar de dictator Ceausescu zijn laatste rede hield, het historische stadscentrum
en o.a. de kathedraal van het Patriarchaat van Roemenië.
Tot slot bezoeken we het Dorpsmuseum, het openluchtmuseum waar we kunnen zien hoe in vroegere tijden de
mensen leefden op het platteland. Ter afsluiting van deze
reis genieten we deze avond van het feestelijk diner in
restaurant Hanul lui Manuc. Overnachting in Boekarest.
Dag 8 – Boekarest
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Maart 30			
Juni 6					
Augustus 3 				
September 21				
Oktober 19				

€ 945,€ 1.020,€ 1.020€ 1.020,€ 945,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 115,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM/Tarom
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Zeer deskundige lokale Engelssprekende gids
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels
op basis van halfpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			

Exclusief:

• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van onze
medewerkers voor meer informatie
• Gegarandeerd vertrek in internationaal gezelschap
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15-Daagse fly-drive door
Roemenië

Cultureel
Natuur
Comfort
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****
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Tijdens deze reis maakt u kennis met het afwisselende vakantieland Roemenië. U reist door het groene landschap naar middeleeuwse stadjes en kastelen (waaronder het wereldberoemde kasteel van Dracula) en
‘de stad van de rozen’ Targu Mures. Geniet van de bijzondere natuur in de op één na grootste rivierdelta van
Europa, de Donau- delta.

Dag 1 – Boekarest
Vertrek naar Boekarest. Bij aankomst ontvangt u de
huurauto op de luchthaven waarna u naar uw hotel rijdt.
De rest van de dag kunt u de stad verkennen. Een aanrader is om een wandeling te maken door het historische
centrum. Overnachting in Boekarest.
Dag 2 – Boekarest
Ontdek de dynamische hoofdstad van Roemenië met
haar historische gebouwen zoals het Parlementspaleis
en de orthodoxe kerk (de belangrijkste in Roemenië). De
brede boulevards en de levendigheid op straat, geven de
stad een warme Europese uitstraling. Het Parlementspaleis heeft ongeveer 2000 kamers waarvan een deel bezet
wordt door het parlement van Roemenië. Dit paleis mag
zich door zijn statige uiterlijk en inrichting één van de
mooiste gebouwen van Boekarest noemen. Het oudste
en meest authentieke deel van Boekarest vindt u in de
wijk Lipscani. Sinds de middeleeuwen is deze wijk al een
belangrijk handelscentrum en u vindt er nog altijd een
aantal markten. Ook ligt in deze wijk de Curtea Veche, het
voormalige koninklijke hof waarin tegenwoordig het archeologisch museum gehuisvest is. De Calea Vicotriei is
de meest bekende boulevard van de stad waar een groot
aantal luxemerken hun deuren heeft geopend. Kortom, u
zult zich geen moment vervelen. Overnachting in Boekarest.
Dag 3 – Boekarest – Balea meer – Sibiu
Via de beroemde Transfagarasan, die dwars door het Fagarașgebergte loopt, het hoogste gebergte van Roemenië,
rijdt u naar Sibiu. Onderweg kunt u een bezoek brengen
aan het Cozia klooster, een byzantijns monument met

een schitterende collectie op glas geschilderde iconen.
Vervolgens rijdt u door naar het Balea meer, een gletsjermeer op 2034 meter hoogte in het Fagaraș gebergte.
Alleen in de zomermaanden is het meer over de weg te
bereiken. Het gehele jaar is er kabelbaanverbinding vanuit Cascada Balea. Daarna gaat uw reis verder naar Sibiu,
omsloten door middeleeuwse muren en torens met in de
oude stad veel Germaanse architectuur.
Overnachting in Sibiu.
Dag 4 – Sibiu – Targu Mures
Sibiu was eeuwenlang één van de meest welvarende
bolwerken van Europa. De stad was verdeeld in een
boven- en benedenstad waarbij de bovenstad het welvarende deel was met de commercie en in de benedenstad
de industrie plaatsvond. Op het centrale plein vonden
vroeger vergaderingen en executies plaats. De noordzijde
van het plein wordt gedomineerd door de barokke roomskatholieke kerk waarvan de binnenzijde is voorzien van
fresco’s en goudversieringen. Op Piata Huet, het eerste
versterkte deel van de stad, staat de imposante evangelische kathedraal met zijn imposante toren. Bijzonder was
dat de toren eerder voltooid was dan de rest van de kathedraal. En natuurlijk ziet u de Brug der Leugens, symbool van de stad én onderdeel van veel legendes. Eén van
de legendes zegt dat geliefden naar de brug kwamen om
hun liefde te bezegelen en als iemand loog zou de brug
instorten.
U vervolgt de reis naar Targu Mures dat bekend staat
als ‘de stad van de rozen’. Maak een wandeling over het
“plein van de rozen” en neem een kijkje bij de diverse
orthodoxe kerken. Wat zeker niet mag ontbreken op uw
lijstje is het Cultureel Paleis dat een openbare bibliotheek,
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concertgebouw en museum omvat. Dit gebouw is niet alleen een representatief werk van de lokale en Hongaarse
art-nouveaustijl, maar is ook van Europese waarde als
erfenis van de nieuwe architectuurstijl. Het paleis biedt
uitzicht over het zuidelijk deel van Piata. Overnachting in
Targu Mures.
Dag 5 – Targu Mures – Cluj
Na het ontbijt rijdt u verder naar Cluj, de stad gelegen in
Transsylvanië aan de Kleine Someș. Het is de onofficiële
hoofdstad van het district Cluj en is met ruim 300.000
inwoners de grootste stad van de landstreek Transsylvanië. In de Nationale Kunstgalerij kunt u vele bijzondere
schilderijen en houten iconen zien. Deze kunstgalerij is
gevestigd in een barok paleis gebouwd door een Duitse
architect in opdracht van de familie Banffy. De gotische
St. Michael kathedraal met zijn barokke preekstoel en de
drie beuken van gelijke hoogte zijn een bezichtiging ook
meer dan waard.
Overnachting in Cluj.
Dag 6 – Cluj
Cluj biedt door zijn centrale ligging in de regio vele mogelijkheden voor dagtrips zoals bijvoorbeeld een bezoek aan
het Apuseni Natural Park met zijn grotten, watervallen en
gletsjers, de botanische tuinen in Cluj of de zoutmijnen in
Turda. In 1932 werd de zoutmijn gesloten en vervolgens ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog gebruikt als schuilkelder
voor vliegtuigen. In 1992 werd de zoutmijn als toeristische
trekpleister heropend en omvat tevens een museum over
de zoutexploitatie. Overnachting in Cluj.
Dag 7 – Cluj – Timisoara
Na het ontbijt op naar Timisoara, gelegen aan de Bega rivier die de stad verbindt met de Donau in een gebied dat
bekend staat als het Banaat. De stad ligt niet al te ver van
de Hongaarse grens. Tot 1920 maakte de stad zelfs deel
uit van het Hongaarse Rijk. Bezoek de indrukwekkende
orthodoxe kathedraal, het museum van de revolutie, het
Piata Unirii plein of het kunstmuseum Muzeul del Arta
in het barokke paleis aan het Revolutieplein. Hier omvat de collectie middeleeuwse en moderne Roemeense
kunst, evenals een internationale collectie samengesteld
door de Roemeense koninklijke familie. Overnachting in
Timisoara.
Dag 8 – Timisoara – Oradea
Op naar Oradea dat op slechts 12 km van de Hongaarse
grens ligt. Oradea heeft een binnenstad met mooie gebouwen in een mix 7– Cluj – Timisoaravan stijlen. Bezoek
de stervormige burcht waar wisselende tentoonstellingen
te bezichtigen zijn, de Maria-Hemelvaart kathedraal, di-

verse pleinen en het bisschoppelijk paleis uit 1750-1779
met daarin gevestigd het regionaal museum. Reist u met
kinderen dan is een dagje waterpark Nymphaea of dierentuin wellicht een leuk idee. Overnachting in Oradea.
Dag 9 – Oradea – Bistrata
Bistrata ligt aan de voet van de Bargauer bergen, een
gebied dat al bewoond is sinds de late steentijd. Bistrata heeft een historisch marktplein met daaraan gelegen
enkele opvallende handelshuizen uit de 15e en 16e eeuw
zoals het huis van de zilversmeden. De eerst in gotische
stijl en later in renaissance stijl verbouwde Saksisch lutherse kerk met overblijfselen van de 13e-eeuwse vestingmuren. Overnachting in Bistrata.
Dag 10 – Bistrata – Sighisoara – Brasov
Via Sighisoara, in de 12e eeuw gesticht door Transsylvanische Saksen, rijdt u naar Brasov. Sighisoara, het perfect intacte 16e-eeuwse juweeltje met negen torens,
geplaveide straten, burgerhuizen en sierlijke kerken
wedijvert met de historische straten van het oude Praag
of Wenen. Dit stadje is ook de geboorteplaats van Vlad
Dracula, ook wel bekend als Vlad Tepes (Vlad de Spietser), heerser van de provincie Walachia. Zijn huis is één
van de vele bezienswaardigheden in de stad. Vervolgens
door naar Brasov, de voormalige hoofdstad gesticht door
de Saksen. De legende zegt dat toen de rattenvanger van
Hamelen de kinderen wegleidde van de stad en ondergronds stuurde, ze tevoorschijn kwamen in Transsylvanië
nabij het belangrijkste plein van Brasov, Piata Sfatului.
Dit in het hart van de middeleeuwse wijk gelegen plein
is één van de mooiste barokke pleinen in Roemenië. Hier
bezoekt u het 15e-eeuwse stadhuis met zijn schilderachtige Trompettist toren en de lutherse Zwarte Kerk, zo genoemd vanwege de roetzwarte muren - het resultaat van
een grote brand in 1689. De Zwarte Kerk is de grootste
gotische kerk tussen Wenen en Istanbul, zijn 7-tonige klok
is de grootste in Roemenië. U gaat dan verder naar de
orthodoxe Sint-Niklaas kathedraal die gemakkelijk te herkennen is aan zijn zwarte torenspitsen. Bezoek vervolgens
het aangrenzende Roemeense Schoolmuseum dat enkele
van de eerste leerboeken toont die in de Roemeense taal
zijn geschreven en gedrukt in Braşov (daterend uit de 16e
eeuw). Neem de kabelbaan naar de top van de Tampa
berg en geniet hier van het uitzicht.
Overnachting in Brasov.
Dag 11 – Brasov – Bran – Berca
Onderweg naar Berca rijdt u eerst naar het middeleeuwse plaatsje Bran. Hier staat het kasteel van Dracula, een
middeleeuws fort. Hoewel dit kasteel van oorsprong is
gebouwd als verdedigingswerk ter bescherming van de
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9-Daagse Nederlandstalige reis
Moldavië, Transnistrië, Gagaoezië
inwoners, is het later door Koningin Maria omgetoverd
tot een zomerverblijf voor de familie. Het verhaal gaat dat
Vlad Tepes, ook wel bekend als Vlad de Spietser, ooit twee
nachten als gevangene zou hebben doorgebracht in dit
14e-eeuwse slot, ofwel zou hij het ooit hebben aangevallen. U vervolgt uw weg richting Berca waar u overnacht.
Dag 12 – Berca – Donau-delta
Geniet vandaag van de mooie vergezichten tijdens de rit
door de bergen en heuvels op weg naar de Donau-delta. Geniet van deze bijzondere omgeving. Het deltagebied laat zich het beste verkennen door middel van een
boottocht. De delta, de op één na grootste rivierdelta van
Europa, bevindt zich grotendeels op Roemeens grondgebied. Het is de plaats waar de Donau rivier uitmondt in
de Zwarte Zee. De delta is een uniek natuurgebied en belangrijk voor een groot aantal planten, vogels en vissen.
Jaarlijks komen grote aantallen vogels vanuit alle hoeken
van de wereld naar dit gebied om te broeden. Het gebied
bestaat uit moerassen, bossen en riet. Een waar paradijs
voor alle natuurliefhebbers.
Overnachting nabij de Donau-delta.
Dag 13 – Donau-d elta – Constanta
Op naar de havenstad Constanta gelegen aan de Zwarte
Zee, uw voorlaatste etappe van uw tour door Roemenië.
De sporen uit het Romeinse verleden zijn hier nog steeds
te vinden. Een bezoek aan het Nationaal Historisch en
Archeologisch Museum is hier dan ook een aanrader, of
neem een kijkje in het waterpark Aqua Magi in Mamaia.
Overnachting in Constanta.
Dag 14 – Constanta – Boekarest
Vervolgens rijdt u vandaag weer terug naar Boekarest,
waar u de rest van de dag ter vrije besteding heeft en de
laatste souvenirs kunt kopen. Overnachting in Boekarest.
Dag 15 – Boekarest
Vandaag neemt u afscheid van dit diverse land en vliegt u
weer huiswaarts.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€ 1.185,-

€ 905,-

Inclusief:
• Alle overnachtingen in 4-sterrenhotels, 1 x 3-sterrenhotel en 1 x pension, op basis van logies/ontbijt
• Autohuur categorie A Toyota Aygo of gelijkwaardig
Huurprijs wagen inclusief:
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• CDW (Collision Damage Waiver)
• TPW (Diefstalverzekering)
• Belastingen
• Drop-off kosten
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico, eventuele
parkeerkosten, 2e chauffeur etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
			
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van en vanaf 2 personen in een 2-persoonskamer
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen.
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.

Korter of juist langer op reis?
Wel een fly-drive, maar een kortere kennismakingsreis of juist een lange reis om het land goed te leren kennen?
Elke fl-ydrive is op maat voor u te maken. Op onze website staat eveneens een 10-daagse autorondreis en een
reis van 22 dagen. Bent u graag actief in de natuur? Dan is een wandel- en of fietsarrangement ook mogelijk!
Het aanpassen van een fly-drive of individuele rondreis is op alle bestemminden mogelijk..
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Moldavië is als vakantiebestemming vrij onbekend terwijl het tussen Roemenië en Oekraïne ingeklemde land juist veel te
bieden heeft op cultuurhistorisch gebied. De vele volken die in Moldavië geheerst hebben, waaronder Roemenen, Ottomanen en Russen, hebben duidelijk hun sporen achtergelaten. Daarnaast is Moldavië in opkomst als wijnland en produceert het een aantal geraffineerde wijnen die wij tijdens deze reis ook zullen proeven. Tevens brengen we een bezoek aan
de autonome regio Gagaoezië en het eenzijdig afgescheiden Transnistrië. Hier wordt de Sovjetcultuur levend gehouden.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

Dag 1 – Chisinau
Vandaag vertrekt u naar Chisinau. Na aankomst op de
luchthaven volgt de transfer naar uw centraal gelegen
hotel. ’s Avonds volgt het welkomstdiner in een typisch
restaurant.
Overnachting in Chisinau.
Dag 2 – Chisinau
De hoofdstad van Moldavië, Chisinau, ligt op zeven heuvels en werd in de 15e eeuw gesticht ten tijde van het
Vorstendom Moldavië. Later behoorde het gebied tot het
Ottomaanse Rijk, tot het Russisch Rijk en is het eveneens
in Roemeense handen geweest. Gedurende de stadstour
door deze levendige stad ziet u o.a. de orthodoxe kathedraal, het centrale park, de “Arc de Triomphe” van Chisinau
en diverse imposante overheidsgebouwen.
Om een indruk te krijgen van de geschiedenis van het land
bezoeken we het Nationaal Historisch Museum.
De diverse zalen tonen exposities van archeologische
vondsten tot kunst. Eveneens is er een zaal gewijd aan
de Sovjetrepressie. De lunch vandaag zal plaatsvinden
in een traditioneel restaurant. Na de lunch bezoeken we
de tweede langste wijnkelder van Moldavië, Cricova. We
rijden met een minibus door de kilometerslange wijnkelders.
Hier liggen o.a. wijnen bestemd voor Angela Merkel en
Guy Verhofstadt. In dit wijnhuis vierde de Russische president Poetin zijn 50e verjaardag. Het wijnhuis Cricova is
één van de wijnhuizen die mousserende wijnen produceert volgens de Methode Champenoise.
In één van de fraaie proefzalen worden enkele wijnen en
mousserende wijnen geserveerd. Nadien gaan we terug
naar Chisinau voor de overnachting.

Dag 3 – Soroca – Saharna – Butuceni
De stad Soroca is gelegen op de rechteroever van de
Dnjestr, die de grens met Oekraïne vormt. In Soroca bevindt
zich één van de belangrijkste middeleeuwse bouwwerken van Moldavië, namelijk het gelijknamige fort. De
heerser Stefan cel Mare gaf de opdracht om een houten
fort te bouwen. Tussen 1543 en 1546 werd in opdracht
van diens zoon het fort herbouwd in steen. Bijzonder is
dat het fort een perfecte cirkel is met vijf torens die op
een gelijke afstand van elkaar staan. Het fort beschermde
Moldavië tegen de invasies van de Tartaren, Kozakken,
Ottomanen en Slaven uit het oosten.
Een leuke wetenswaardigheid is dat hier de grootste
zigeunergemeenschap van Moldavië woont. De talloze
qua architectuur bijzondere privépaleizen getuigen dat
dit de zigeunerhoofdstad van het land is.
Na de lunch rijden we verder voor een bezoek aan het
Saharna Klooster, gelegen in een pittoreske natuur met
watervallen. Het eindpunt voor vandaag is Butuceni
waar u een goed beeld krijgt van het Moldavische plattelandsleven. Al is de omgeving an sich al een museum.
Overnachting in Butuceni.
Dag 4 - Orhei Vechi – Clisova Noua – Chateau Vartely
De dag beginnen we met een rit naar de noordelijke regio
Orheiul Vechi. Één van de meest bezienswaardige kloosters in Moldavië vinden we hier, namelijk het 13eeeuwse grottenklooster. Het klooster is uitgehouwen
uit kalkzandsteen en tot op de dag van vandaag woont
hier nog een monnik. Verder zien we de ruïnes van het
Geto-Dacian fort. De lunch vandaag is bij een lokale
familie thuis, waarbij er tevens traditioneel wordt
gezongen door de jonge dames uit het dorp. We rijden
verder naar Clisova Noua. Hier brengen we een bezoek
aan het museum, waar u meer te weten komt over de
nationale tradities van de bevolking van Moldavië. We
eindigen onze dag met een bezoek aan chateau Vartely.
We worden meegenomen naar de productiefaciliteit om
aansluitend een kleine proeverij van enkele soorten wijn
te proberen. Terug naar Butuceni voor overnachting.
Dag 5 – Butuceni – Chateau Purcari – Tiraspol
Na het ontbijt rijden we naar het wijnhuis Purcari Winery,
waar beroemde en unieke wijnsoorten als Negru en Rosu
de Purcari worden gemaakt. Hier worden we rondgeleid
door de productiefaciliteit en krijgen een viertal diverse
wijnen geserveerd. De lunch vandaag nuttigen we in deze
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wijngaard. Na de lunch vertrekken we naar de oostelijke
oever van de Dnjestr om een bezoek te brengen aan het
niet erkende land Transnistrië, officieel de “Pridnestrovische Moldavische Republiek”. Toen de Slavische inwoners van Transnistrië zich na de onafhankelijkheid weigerden aan te sluiten bij het Latijnse Moldavië, werd in
1992 éénzijdig de republiek Transnistrië uitgeroepen
waarvan Tiraspol nu de hoofdstad is. Tot op de dag van
vandaag is de republiek internationaal door niemand erkend, maar heeft het wel een eigen president, parlement
en munteenheid. Na het passeren van de “douane” merkt
u direct het verschil met de rest van Moldavië. Na het
inchecken kunt u de stad al even verkennen.
Dag 6 – Transnistrië: Tiraspol – Bender
In de vroege ochtend maken we een stadswandeling door
deze bijzondere stad. Tiraspol wordt beschouwd als een
levend museum van de Sovjetcultuur en telt een bevolking van 200.000 inwoners. De stad heeft nog steeds haar
aandeel van Lenin standbeelden, monumenten zoals een
T-34 tank op het voetstuk, en behield de namen van de
straten. Desondanks is Tiraspol een aangename stad om
door te wandelen. Na de lunch maken we een uitstap
naar het 16e-eeuwse Tighina fort, gelegen in Bender, op
de westoever van de Dnjestr. Het fort werd gesticht door
de Moldavische prins Stefan cel Mare maar viel al snel
in handen van de Ottomaanse sultan die er een Turkse
kolonie van maakte. In 1812 heroverden Russische
troepen het fort en bleef het tot enkele jaren geleden een
functionerende Russische legerbasis. Het fort is recentelijk gerenoveerd en in het plaatselijk museum krijgen
we meer te horen over de belangrijke functie die dit fort
heeft gespeeld.
Terug naar Chisinau voor overnachting.
Dag 7 – Hincu – Capriana – Milesti Mici
Vandaag bezoeken we het prachtig gesitueerde Hancu
klooster. Het in 1678 gestichte vrouwenklooster bestaat
uit de zomerkerk gebouwd in Russisch-byzantijnse stijl.
De winterkerk is later aangebouwd in het jaar 1841. In
de Sovjettijd deed het klooster dienst als sanatorium. We
rijden verder naar het 15e-eeuwse klooster van Capriana,
de residentie van de metropoliet en het symbool van de
bewustwording van de nationale identiteit. Voor de lunch
rijden we naar de wijnkelders van Milestii Michi, met een
totale lengte van 200 km is dit de grootste wijnkelder van
Europa.
Terug naar Chisinau waar u nog vrije tijd heeft.
Dag 8 – Gagaoezië
Na het ontbijt rijden we naar de autonome regio
Gagaoezië. Deze nog onbekende regio in het zuiden van

het land verklaarde zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk, maar kon toch binnen de Moldavische Republiek gehouden worden. Sinds 1994 is het een
autonome regio met Comrat als hoofdstad. We starten
met een bezoek aan het historisch en etnografisch museum in Besalma. Een van de bekendste inwoners van Besalma is de schrijver Cara-Ciobanu, die zijn leven heeft gewijd aan het promoten van de cultuur van de Gagaoezen.
Verder naar Copceac waar we de lunch nuttigen in de
laatst overgebleven kolchoz in Moldavië. Hier kunt u proeven van de typische keuken, de huisgemaakte wijn en
ondertussen luisteren naar de verhalen over de kolchoz.
We rijden verder naar de hoofdstad Comrat die bekend
staat om de rode wijnen en muskaatwijnen. Na de stadswandeling bezoeken we het Comrat wijnhuis. Dit is het
enige wijnhuis in Moldavië dat niet heeft geleden onder
het Russische embargo. Hier kunnen we proeven van enkele van de zuiderse wijnen.
Terug naar Chisinau voor overnachting.
Dag 9 – Chisinau
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de reis
huiswaarts.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Augustus 28* 				
€ 2.075,*Viering van de ‘Onafhankelijkheidsdag’ in Transnistrië
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

		

€ 220,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Tarom
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Lokale Engelssprekende gidsen en ervaren Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels 		
op basis van logies/ontbijt
• 1 x Diner + 6 x lunch
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
		

Bijzonderheden:

• Minimum aantal deelnemers: 6
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Bulgarije
vlakbij gelegen Arbanassi.
Het stadje was in de 17e en 18e eeuw een van de rijkste
plaatsen van het land en dit is nog goed zichtbaar. Na de
lunch bezoeken wij onder andere het indrukwekkende,
half in de grond gebouwde kerkje “De geboorte van Christus” uit de 17e eeuw en het Konstantsaliev huis, een van
de grootste en oudste koopmanshuizen toentertijd.

12-Daagse Nederlandstalige rondreis Bulgarije
In deze 12-daagse rondreis ontdekt u onder leiding van onze Nederlandstalige gids de verborgen schatten, prachtige
natuur, bijzondere tradities en het lekkere eten van Bulgarije. De mysterieuze Thraciërs, de sterke Romeinen en de
machtige Ottomanen hebben allen hun sporen achtergelaten. De Bulgaren zijn trots op de rijke cultuur en de zwaarbevochten vrijheid. Wij nemen u o.a. mee naar de prachtige tsarenstad Veliko Tarnovo, het historische Plovdiv en het
kleurrijke stadje Koprivshtitsa. Uiteraard mag een bezoek aan het wereldberoemde Rila klooster niet ontbreken!
Dag 1 – Sofia – Koprivshtitsa
Vandaag vertrekt u naar Sofia. Na aankomst vertrek
richting Koprivshtitsa, het meest kleurrijke bergstadje
van Bulgarije. Koprivshtitsa bevindt zich in het hart van het
Sredna Gora gebergte op een hoogte van 950 meter. Hier
werd in april 1876 het eerste schot gelost en daarmee de
aanzet gegeven van de grootste opstand tegen de 500 jaar
Ottomaanse overheersing die uiteindelijk tot de vrijheid
van Bulgarije heeft geleid.
Dag 2 – Koprivshtitsa – Troyan – Veliko Tarnovo
Na het ontbijt maken we een wandeling door het kleurrijke, historische centrum van Koprivshtitsa en bezoeken
enkele prachtig beschilderde huizen. Hier leren wij meer
over het verleden van de stad en haar rol bij de bevrijding
van Bulgarije. Daarna rijden we via de hoogste bergpas
van Bulgarije, Beklemeto, richting Troyan. Op het hoogste
punt van de pas staat een communistisch monument in
de vorm van een Ark, een Vrijheidsbeeld, ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Russische soldaten tijdens de
gevechten met het Ottomaanse leger. Boven op de pas
heeft u een prachtig uitzicht over het Balkan gebergte.
We bezoeken in Troyan het gelijknamige klooster. Dit is
één van de mooiste kloosters van het land, dat bekend

staat om zijn schitterende fresco’s en wonderbaarlijke
icoon van de Heilige maagd met drie handen, die volgens
gelovigen geluk en gezondheid brengt. In de namiddag
komen wij aan in de Tsarenstad Veliko Tarnovo.
Dag 3 – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo
Vandaag bewonderen we Veliko Tarnovo, de hoofdstad
van het Tweede Bulgaarse tsarenrijk van de 12e tot de
14e-eeuw. Het is één van de plaatsen in Bulgarije waar de
rijkdom van de middeleeuwen goed bewaard is gebleven.
Wij beginnen met een bezoek aan het juweel van Tarnovo,
de ruïnes van de oude vestiging Tsarevets. Deze zijn
schitterend gelegen op een natuurlijke heuvel boven
de stad en omringd door de oevers van de Yantra rivier.
In deze roemrijke burcht treden wij in de voetsporen
van moedige krijgers, strijdlustige vorsten en beleven in
gedachten de oude glorie en genieten van adembenemende uitzichten.
We wandelen verder door smalle straatjes, langs oude
kerken en gebouwen en bewonderen de prachtig gelegen
stenen huizen, trapsgewijs gebouwd op de heuvels van de
stad. In de oude ambachtsstraat „Samovodska charshia“,
genieten wij van het kleurrijke en authentieke leven.
`s Middags verlaten wij Veliko Tarnovo en gaan naar het
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Dag 4 – Veliko Tarnovo – Etara – Shipka – Kazanlak
Vandaag verlaten wij Veliko Tarnovo om de omgeving
verder te verkennen. Deze regio heeft een rijk cultureel
erfgoed en staat bekend om de vele kloosters, authentieke
dorpjes en de prachtige natuur. Wij beginnen met een
bezoek aan het Nationaal Openluchtmuseum Etara.
In exact nagebouwde werkplaatsen worden diverse oude
ambachten gedemonstreerd. Wij steken het Balkangebergte over via de belangrijke bergpas Shipka, die voor
de Bulgaren een historische betekenis heeft. Hier vond
in 1877 de belangrijkste slag plaats van de bevrijdingsoorlog, waar veel Russische en Bulgaarse soldaten
sneuvelden tijdens de verdediging van de pas tegen
het Ottomaanse leger. Om hen te eren is op het hoogste
punt van de pas de kerk “De geboorte van Christus”, ook
bekend als de 'Russische kerk met de gouden koepels' of
het Shipka klooster geplaatst. De kerk werd in 1902 gebouwd vlakbij het dorpje Shipka, in de stijl van de Russische kerken uit de 17e-eeuw.
Bij de kerk hoort een 53 meter hoge klokkentoren met 17
klokken, waarvan de zwaarste bijna 12 ton weegt.
Ook maken wij kennis met één van de oudste wereldcivilisaties en zeker de oudste cultuurbeschaving van
Europa - de Thraciërs, die zich vermoedelijk al meer
dan 6000 jaar geleden in Europa hebben gevestigd,
exact waar huidig Bulgarije is. Pas vanaf de 5e eeuw v.Chr.
verscheen er voor het eerst informatie over deze bijzondere hoogontwikkelde samenleving.
Ze waren beroemd om hun rijke tradities, moedige
krijgers en liefde voor kunst en cultuur. De bekendste Thraciërs zijn ongetwijfeld de zanger en dichter Orpheus, de
god Dionysius van de wijn en de slavenkoning Spartacus.
In de afgelopen decennia zijn op verschillende plekken
in heel het land vele Thracische schatten met fabelachtig
gouden of zilveren voorwerpen en sieraden gevonden,
vele malen groter dan die van Toetanchamon.
Bulgarije en vooral de regio rondom Kazanlak is letterlijk bezaaid met duizenden grafheuvels waar Thracische
koningen en edelen in begraven liggen. Vandaar dat deze
vallei bekend staat als het Dal van de Thracische koningen.
De Thraciërs geloofden in het leven na de dood en maakten van de begrafenis een echt feest. De tombes werden
gebouwd van grote stenen blokken, rijkelijk versierd met
prachtige tekeningen en fresco’s en daarna volgestopt

met gouden en zilveren sieraden en voorwerpen, die de
overledene kon gebruiken tijdens zijn reis naar het hiernamaals. Een tiental van deze tombes zijn uitgegraven
en een paar zijn open voor publiek. In Kazanlak brengen
wij een bezoek aan de replica van de indrukwekkende
graftombe van Kazanlak, opgenomen in de Werelderfgoed lijst van UNESCO. Wij bewonderen hier de bijzonder goed
bewaarde fresco´s, die een licht werpen op Thracische
rituelen en gebruiken.
Dag 5 – Kazanlak – Starosel – Bachkovo – Plovdiv
Wij verlaten Kazanlak en gaan richting Hissar. De stad
dateert uit de 1ste eeuw v.Chr. toen het een Thracische
nederzetting was. Daarna werd de stad veroverd door
de Romeinen, die vanwege de vele natuurlijke mineraalwaterbronnen de stad ombouwde tot een vesting met de
naam Augusta. Vanwege de gunstige ligging en de thermale bronnen, is de stad de jaren erna meerdere malen
verwoest en veroverd geweest, maar de resten van de
Romeinse vesting, met name de muren en de toegangspoorten, zijn nog goed bewaard gebleven. Tegenwoordig
is Hissar een van de bekendste kuuroorden van Bulgarije
en een geliefde vakantieplaats onder de lokale en de
buitenlandse gasten. Verder naar het dorpje Starosel,
waar zich het grootste Thracische heiligdom van de Balkan bevindt. Rondom Starosel zijn zeker 120 Thracische
grafheuvels gevonden, waarvan er een paar uitgegraven
zijn en 2 zijn opengesteld voor publiek. Wij bezoeken
hier een unieke Thracische tempel waar verschillende
mysterieuze rituelen werden gehouden. Deze bijzondere
tempel, ontdekt in 2002, stamt uit de 6e eeuw v.Chr.,
heeft een grafkamer van 5,4 m doorsnede en behoort tot
de grootste ooit gevonden op de Balkan.
De route voert ons verder in zuidelijke richting het Rodopi gebergte en Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije.
Voordat wij de stad bereiken, bezoeken we het beroemde Bachkovo klooster. Het is een van de oudste kloosters
van het land en tegenwoordig een waar bedevaartsoord,
bekend om zijn goedbewaarde fresco's. Sinds 1984 staat
het klooster op de kandidaat-lijst van het UNESCO Werelderfgoed.
Aan het eind van de middag aankomst in Plovdiv.
Dag 6 – Plovdiv
Met haar vele musea, restaurants, groene parken,
lange wandelpromenade, moderne winkels en kunstzinnige ateliers oefent de stad een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op jong en oud. Plovdiv is niet voor
niets uitgekozen tot Culturele Hoofdstad van Europa voor
2019. We beginnen de dag met een stadswandeling door
de oude stad. Hier heeft u het gevoel door een historisch
‘openluchtmuseum’ te lopen. We komen o.a. langs het
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Romeinse amfitheater, het etnografisch museum, de kerk
van Constantijn en Elena en een aantal fraaie koopmanshuizen van de Bulgaarse Renaissance.
Dag 7 – Plovdiv – Avramovo – Belitsa – Bansko
Na het ontbijt verlaten wij Plovdiv en gaan naar Velingrad waar wij kennis maken met een bijzondere Bulgaars ambacht - de vloerkledenweverij. In een kleine
fabriek vlakbij de stad zien wij een aantal dames dit
bijzondere ambacht uitoefenen. Ze maken hier met veel
liefde en zorg geen gewone vloerkleden maar echte
kunstwerken in opdracht van invloedrijke mensen over
de hele wereld, waaronder het Engelse koningshuis.
Daarna gaan we een stukje van de reis per smalspoortrein
beleven. In de stad Velingrad stappen wij op de trein
richting het dorpje Avramovo. Op 1267 meter boven
zeeniveau is dit het hoogst gelegen treinstation van
Bulgarije. De spannende treinrit loopt door prachtige
landschappen, wijngaarden, tabaksvelden en dorpjes
waar de tijd lijkt stil te staan. Daarna is het tijd om naar
Bansko te gaan, onze eindbestemming voor vandaag.
Dag 8 – Bansko
Na het ontbijt maken we een wandeling door het historische centrum waar we o.a. een bezoek brengen aan de
mooie Sveta Troitsa kerk en het Velianov huis.
Verder naar Dobursko waar we een bezoek brengen aan
de gelijknamige kerk, half in de grond ingegraven en bekend om zijn mooie fresco’s.
Dag 9 – Bansko – Kovachevitsa – Rozhen – Melnik
In de ochtend bezoek aan het bergdorpje Kovachevitsa.
Het dorpje stamt uit de tijd van de Ottomaanse bezetting,
toen de christelijke Bulgaren hun toevlucht zochten in
dit afgelegen hoogland. Rond de middag komen wij aan
in Melnik. Het stadje ligt verscholen tussen hoge kalksteen rotsen, die vanwege hun gele kleur en de vreemde vormen bekend staan als de “Zandsteen piramiden”. Bezoek aan o.a. het beroemde Kordupulova huis
en het nabijgelegen Rozhen klooster uit de 12e eeuw.
Dag 10 – Melnik – Rila klooster – Sofia
Vandaag vertrekken wij richting Sofia, het eindpunt van
onze reis. Onderweg bezoek aan het Rila klooster, het
hoogtepunt van de Bulgaarse cultuur, bouw- en schilderkunst. Het klooster ligt op 1140 m hoogte te midden
van dichtbegroeide, eeuwenoude bossen. De prachtige
muurschilderingen, de bijzondere architectuur, de fraaie
fresco’s zullen u versteld doen staan.

garije en al eeuwen het kruispunt tussen West-Europa
en het Oosten. De stad werd vermoedelijk al meer dan
7000 jaar geleden gesticht door de Thraciërs en heette
toen Serdika. Tijdens de Romeinse periode ontwikkelde het zich snel tot een belangrijk administratief
en geestelijk centrum van het Romeins imperium.
Daarna volgden er vele volkeren die hier hun sporen
hebben achtergelaten. Ook vandaag de dag is de stad
een mix van diverse culturen. Na het ontbijt maken
we een stadswandeling door het centrum van Sofia.
We beginnen met een bezoek aan de parel van de stad,
de grootste en belangrijkste kathedraal van Bulgarije,
Alexander Nevski, bekend om de opvallende, vergulde koepels en prachtige iconen en fresco’s. We wandelen langs vele historische bouwwerken en bezienswaardigheden van Sofia, zoals de universiteit, het
parlementsgebouw met de wissel van de wacht, de Russische kerk, het Nationaal Theater, het Koninklijk Paleis
en de uit de Romeinse tijd stammende St. George kerk.
Hierna heeft u vrije tijd om Sofia te verkennen. In de
middag brengen we een bezoek aan het Nationaal Historisch
museum en de middeleeuwse kerk Boyanskacurkva.

12-Daagse Nederlandstalige rondreis
Bulgarije inclusief Rozenfestival

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
**

De fascinerende geschiedenis van Bulgarije speelt zich af in een landschap van bergen en vruchtbare
valleien. De mysterieuze Thraciërs, de sterke Romeinen en de machtige Ottomanen hebben allen hun
sporen achtergelaten. De Bulgaren zijn trots op de rijke cultuur en de zwaarbevochten vrijheid.
Trots is men ook op de rozenolie, het bekendste export-product van Bulgarije. Het Rozenfestival, als afsluiting
van de rozenoogst, is wereldberoemd en een jaarlijks terugkerend evenement in Kazanlak. Tijdens het
Rozenfeest plukken mannen en vrouwen in traditionele kostuums de rozen, zijn er markten, tentoonstellingen
en parades. Er wordt gedanst, gedronken, gegeten en gezongen.
Met deze unieke reis beleeft u dit bijzondere festival en geniet u tegelijkertijd van het fascinerende erfgoed van
Bulgarije.

Dag 12 – Sofia
Vroeg in de ochtend volgt de transfer naar de luchthaven
voor uw terugvlucht huiswaarts.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 3 - 24				
€ 1.499,Juni 12 - 26				
€ 1.499,Juli 3 - 24				
€ 1.599,Augustus 7 - 28				
€ 1.599,September 4 -18			
€ 1.499,Oktober 2 - 16				
€ 1.499,Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 200,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Air Bul- 		
garia of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige gids
• Overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels op
basis van halfpension
• Alle vervoer ter plaatse
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
• Minimaal aantal deelnemers: 10

Dag 11 – Sofia
De Bulgaarse hoofdstad Sofia is de grootste stad van Bul-
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Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
*****
**

Dag 1 – Sofia
Vertrek naar Sofia. Bij aankomst wordt u opgehaald door
uw Nederlandssprekende gids voor de transfer naar uw
hotel waar u kennis maakt met uw medereizigers.
Dag 2 – Sofia
Vandaag zien we de hoofdstad Sofia, die eeuwenlang een
kruispunt vormde tussen Oost- en West-Europa. Na de
stichting door de Thraciërs en de Romeinse ontwikkeling
tot een centrum van hun rijk, volgden er vele volkeren
die hun sporen hebben achtergelaten. We maken een
wandeling en zien o.a. de Alexander Nevski kathedraal,
de universiteit, het parlementsgebouw met de wissel
van de wacht, de Russische kerk, het Nationaal Theater,
het Koninklijk Paleis, en de uit de Romeinse tijd stammende St. George kerk. Namiddag ter vrije besteding.
Dag 3 – Sofia – Pravets – Pleven – Veliko Tarnovo
Het stadje Pravets is de geboorteplaats van de oud communistische leider van Bulgarije Todor Zhivkov, die tientallen jaren aan de macht stond van het totalitair regime
van het land. Hier brengen wij een bezoek aan zijn geboortehuis, nu een museum. Door het mooie Balkan gebergte komen we bij de stad Pleven. De stad heeft een
beslissende rol gespeeld bij de bevrijding van Bulgarije
van de Ottomaanse bezetting. In en rondom de stad zijn
meer dan 150 monumenten te vinden die gewijd zijn aan

de 40.000 soldaten die hier het leven lieten.
Dag 4 – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo was van de 12e tot 14e eeuw de hoofdstad van het Tweede Bulgaarse tsarenrijk en wordt tegenwoordig als één van de meest fascinerende plekken van
het land beschouwd. Het is één van de plaatsen in Bulgarije waar de rijkdom van de middeleeuwen goed bewaard is gebleven. Dit zien wij terug tijdens ons bezoek.
In de middag bezoeken wij het museumdorp Arbanassi.
Dag 5 – Veliko Tarnovo – Tryavna – Etara – Rozenvallei
De omgeving van Veliko Tarnovo staat bekend om zijn
rijke culturele erfgoed met vele kloosters, authentieke
dorpjes en een prachtige natuur. Het pittoreske stadje
Tryavna werd gesticht in de 15e eeuw en bereikte rond de
18e eeuw een ongekende welvaart, die vooral te danken
was aan de goudsmeedkunst, maar ook aan het vakmanschap van de lokale houtbewerkers en iconen schilders.
Na de stadswandeling gaan wij richting de bergen voor
een bezoek aan het Nationaal openluchtmuseum Etara.
Wij vervolgen onze reis en steken de Balkan over via de
belangrijke bergpas Shipka die voor de Bulgaren een historische betekenis heeft. Tijdens de gelijknamige slag in
1877 tegen de Ottomanen sneuvelden veel Russische
en Bulgaarse soldaten. Om hen te eren is op het hoogste punt van de pas een indrukwekkend monument
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15-Daagse fly-drive Bulgarije
neergezet. Vandaag maken wij ook kennis met één van
de oudste wereldcivilisaties en zeker de oudste cultuurbeschaving van Europa - de Thraciërs, die zich vermoedelijk al meer dan 6000 jaar geleden in Europa hebben
gevestigd, exact waar huidig Bulgarije is. In Kazanlak
brengen wij een bezoek aan de replica van de indrukwekkende graftombe van Kazanlak, opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Begin van de avond komen wij
aan in Hissar, een van de bekendste en oudste spa-oorden
en onze verblijfplaats voor de komende 2 nachten.
Dag 6 – Rozenfestival en de Rozenvallei
Het jaarlijkse Rozenfestival of in het Bulgaars “Praznik
na Rozata“ genoemd, vindt altijd eind mei/begin juni
plaats in de Rozenvallei. Het is een feestelijke gebeurtenis
waar de inwoners van alle dorpjes en stadjes uit de hele
regio aan meedoen. Vandaag zullen wij deze festiviteiten bijwonen en krijgen wij o.a. te zien hoe op een
ambachtelijke wijze rozenolie gemaakt wordt, zoals dit
ook al 340 jaar geleden werd gedaan.
Dag 7 – Hissar – Starosel – Bachkovo – Plovdiv
Na het ontbijt maken wij een korte wandeling door Hissar.
De Thracische nederzetting werd gesticht in de 1e eeuw
v.Chr.. Daarna werd de stad veroverd door de Romeinen,
die vanwege de vele natuurlijke mineraalwaterbronnen
de stad ombouwde tot een vesting met de naam Augusta.
De resten van de Romeinse vesting, met name de muren
en de toegangspoorten zijn nog goed bewaard. Daarna
vertrekken wij richting het dorpje Starosel, waar zich het
grootste Thracische heiligdom van de Balkan bevindt. Via
het beroemde 11e-eeuwse Bachkovo klooster, dat bekend
staat om zijn rijke collectie oude manuscripten, goedbewaarde fresco’s en prachtige iconen komen wij aan in
Plovdiv, volgens velen de mooiste stad van het land.
Dag 8 – Plovdiv
Tijdens de stadswandeling door Plovdiv heeft u het gevoel
door een historisch “openluchtmuseum” te lopen, waar
het glorieuze verleden heel tastbaar is gebleven. Het
motto van Oud-Plovdiv is daarom ook heel toepasselijk:
“Antiek en eeuwig” en de stad heeft met haar historie,
musea, parken en terrassen een aantrekkingskracht op
jong en oud.
Dag 9 – Plovdiv – Avramovo – Belitsa – Bansko
In Velingrad maken wij kennis met een bijzondere Bulgaarse
ambacht - de vloerkledenweverij. Daarna stappen we op de
smalspoortrein richting het dorpje Avramovo, het hoogst
gelegen treinstation van Bulgarije, op 1267 meter boven
de zeespiegel. De panoramische treinrit gaat door de bergen Rila, Pirin en Rodopi, langs prachtige landschappen,

wijngaarden, tabaksvelden en dorpjes waar de tijd stil lijkt
te staan. De eindbestemming voor vandaag is de wintersportplaats Banko.

Dag 12 – Sofia
Transfer naar de luchthaven Sofia, voor de terugvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 22				

€ 1.599,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 220,-

			
Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Air
Bulgaria of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige gids
• Overnachtingen in comfortabele 3-sterrenhotels op
basis van halfpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven incl. alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
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Ontdek Bulgarije op uw eigen tempo met deze fly-drive. WorldExperts regelt voor u de overnachtingen, huurauto en
desgewenst de vliegreis. De route van deze 15-daagse rondreis brengt u naar historische stadjes, kleurrijke kloosters,
charmante bergdorpen, mooie uitzichtpunten, UNESCO Werelderfgoed en de bekende Zwarte Zeekust.

Dag 10 – Bansko en omgeving
Vandaag gaan wij Bansko en de omgeving ontdekken.
Wij maken een wandeling door het historische centrum
met stenen huizen en smalle straatjes met kinderkopjes,
waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Gesticht in de 15e
eeuw, heeft het stadje een belangrijke rol gespeeld bij de
Nationale Wedergeboorte van Bulgarije. Daarna gaan wij
naar het dorpje Dobursko waar wij een opvallend klein
kerkje bezoeken. Het kerkje stamt uit de 17e eeuw, de
tijd van de Ottomaanse bezetting, toen het verboden was
om kerken te bouwen groter dan een man op een paard.
Dag 11 – Bansko – Rila klooster – Sofia (ca. 250 km)
Op deze een-na-laatste dag bezoeken we het wereldberoemde Rila klooster, het hoogtepunt van de Bulgaarse
cultuur, bouw- en schilderkunst. Het klooster heeft een
schitterende ligging op een hoogte van 1140 meter te
midden van dichtbegroeide, eeuwenoude bossen. De
prachtige muurschilderingen, de bijzondere architectuur,
de fraaie fresco’s, spreken tot de verbeelding.

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

maar liefst 96 monumenten. De lokale bevolking wijst u
graag de weg naar het nabijgelegen Rozjen klooster uit
de 12e eeuw. In dit klooster is de bijzondere icoon van
St. Mary, moeder van God te vinden. Het klooster en
haar ligging bieden een adembenemend uitzicht over
het landschap. Vervolgens rijdt u verder naar Devin.

Dag 1 – Sofia
Aankomst op de luchthaven van Sofia. Transfer naar uw
hotel. Overnachting in Sofia.
Dag 2 – Sofia
Deze morgen wordt uw huurauto afgeleverd bij uw hotel.
U heeft een vrije dag om Sofia, de hoofdstad van Bulgarije,
te verkennen. De stad heeft zijn historische charme en
positie als een exotische, minder bezochte hoek van
Oost-Europa teruggevonden. Sofia heeft een kleurrijke
en oude verzameling kerken, moskeeën en synagogen,
waarvan de meest bekende de Alexander-Nevski kerk is.
Andere religieuze gebouwen zijn de Bojana kerk, de Banyi
Bash-moskee en de Sofia-synagoge, één van de mooiste
ter wereld. Te midden in het centrum staat de Adelaarsbrug. De bronzen beelden hier worden ook wel de beschermelingen van Sofia genoemd. Indien u wilt winkelen,
raden wij de Vitosha Boulevard aan.
Dag 3 – Sofia – Rila klooster – Sandanski
Door de groene bossen rijdt u naar het bekendste monument van Bulgarije, het Rila klooster. Deze opmerkelijke plek is erg belangrijk voor de Bulgaren en heeft een
sleutelrol gespeeld tijdens de eeuwen van de Turkse overheersing. Door dit klooster zijn de traditionele religie en
de cultuur van Bulgarije levend gehouden. Probeer de
heerlijke forel in één van de restaurants in de omgeving
om uiteindelijk verder te rijden naar Sandanski.
Dag 4 – Sandanski – Devin
Vanuit Sandanski kunt u het pittoreske plaatsje Melnik
bezoeken. Dit kleine plaatsje met slechts 385 inwoners
is een paradijs voor architectuur liefhebbers en heeft

Dag 5 – Devin
Gelegen aan de voet van het Rodope gebergte ligt
het gezellige stadje Devin. Hier heeft u de tijd zich te
ontspannen in één van de vele thermale baden of tot
rust te komen van bijvoorbeeld een massage. Indien
u liever iets actiefs wilt doen, dan kunt een wandeling
maken in het ecologisch wandelgebied. Er zijn diverse
grotten te vinden en te bezoeken waaronder de "Duivelsgrot". Geniet van de adembenemende natuur van
het Rodope gebergte en bewonder de diversiteit aan
natuurschoon; bergen, bossen, rivieren, meren, flora
en fauna in combinatie met karakteristieke dorpjes.
Een pittoresk dorpje verscholen in de ruige bergen is
Trigrad. De talrijke overblijfselen uit de kopersteentijd
en de Thracische periode tonen dat het dorp al lang bewoond wordt. De islamitische en christelijke cultuur en
tradities in dit dorp zijn met elkaar verweven geraakt.
Vanuit hier kunt u verder wandelen naar maar liefst 18
brullende watervallen.
Dag 6 – Devin – Pamporovo – Plovdiv
De rit naar Plovdiv gaat langs charmante dorpjes zoals
Shiroka Laka en Stoikite. Na een aantal bochten vindt
u de oude watermolen in het smalle dal, wat een
bijzonder zicht geeft. Onderweg kunt u een stop maken
in het idyllisch gelegen Pamporovo, het meest bekende
ski-resort van Bulgarije. Vanaf hier rijdt u verder naar
het Bachkovo klooster, gebouwd in de 11e eeuw en het
op één na grootste klooster van Bulgarije.
Dag 7 – Plovdiv
Plovdiv behoort tot de oudste steden van Europa en is
de tweede stad van Bulgarije. Het is een sfeervolle en
interessante stad met een mix van Romeinse overblijfselen, Byzantijnse kerken en meer recente monumenten. Maak een wandeling door de moderne stad richting het intieme Novemberplein. Vanaf hier kunt u via
de smalle straatjes de oude stad inlopen en de oosterse
lekkernijen proeven of een Slivovica, een smakelijke
pruimenbrandewijn, drinken.
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Dag 8 – Plovdiv – Sunny Beach (Slanchev Briag)
Vanuit Plovdiv rijdt u naar de populaire badplaats Sunny
Beach. Vanuit hier kunt u makkelijk naar het naastgelegen dorpje Nessebar lopen. Nessebar is gelegen op een
schiereiland in de Zwarte Zee. Het is één van de oudste
steden in Europa gesticht rond 3000 jaar voor Christus.
Door de Thraciërs en wordt beschouwd als rijkste stad
aan architectonische monumenten uit de Middeleeuwen.
De oude ruïnes, kerken en houten windmolens zijn enkele
symbolen van het UNESCO dorp.

een reeks steile heuvels gescheiden door diepe kloven.
Boven de heuvels preikt het enorme, middeleeuwse fort
Tsarevets. Verder staat de stad bekend om zijn cultureel
erfgoed met vele kloosters, traditionele dorpjes en adembenemende natuur. Bezoek vanuit Veliko Tarnovo het
nabijgelegen museumdorp Arbanassi. Arbanassi is een
mooi dorp met meer dan 90 kerken, oude huizen en de
indrukwekkende Geboortekerk. U kunt in het plaatsje een
mooie stadswandeling maken langs de stenen bruggen en
authentieke huizen.

Dag 9 – Sunny Beach
Sunny Beach is een moderne badplaats en wordt gezien
als een bruisende hotspot aan de Bulgaarse Zwarte Zee.
Het lange, goudgele zandstrand heeft een lengte van 8
kilometer. Het is hier heerlijke vertoeven aan het water.
Mocht u er liever opuit willen, dan kunt u diverse uitstapjes maken, zoals een bezoek brengen aan Boergas of
Sozopol, die tevens op de UNESCO Werelderfgoedlijst
staat.

Dag 14 – Veliko Tarnovo – Sofia
Vandaag rijdt u via het Trojaanse klooster en Koprivshtitsa
terug naar Sofia. Koprivshtitsa is bijzonder om de afvuring
van de eerste kogel tegen de Ottomaanse onderdrukkers
in 1876. Aan het einde van de middag wordt de huurauto
opgehaald bij uw hotel.

12-Daagse individuele rondreis
Bulgarije - Urbex Experience

Cultureel *****
Natuur ****
Comfort ****
Lichamelijk **

Bulgarije is één van Europa’s oudste landen. De rijke en vaak tragische geschiedenis van het land heeft gezorgd
voor een enorme culturele rijkdom van Romeins erfgoed, middeleeuwse steden, beschilderde kloosters en
surreële overblijfselen van een communistische utopie die nooit is ontstaan. Deze monumenten hebben zeker
hun architectonische waarde. In dit reisprogramma hebben wij dan ook nadruk gelegd op dit erfgoed.

Dag 15 – Sofia
De transfer volgt naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 10 – Sunny Beach – Varna
De reis gaat verder naar de derde stad van Bulgarije, Varna. Deze stad dateert terug tot 585 voor Christus en werd
als haven gebruikt door de Grieken en is vandaag de dag
een moderne stad met een groot scheepswerf. Het is een
kosmopolitische plek waar barokke gebouwen te vinden zijn net als hedendaagse architectuur. Interessante
plaatsen om te bezoeken zijn de dichte oeverbossen in
de riviervalleien van Kamchia en Batova, de grotten bij
het dorp Beloslav of de natuurlijke rotsformaties Pobitite
Kamani. Indien de culturele geschiedenis u meer interesseert kunt u de paalwoningen uit de chalcolithische en
bronstijd bij het Beloslavsko meer bekijken. In Varna zijn
er gouden schatten en een Romeins badhuis gevonden,
en zijn hier nog altijd te bewonderen.
Dag 11 – Omgeving Varna
Vanuit Varna kunt u eenvoudig het nabijgelegen rotsklooster Aladja of het Balchik kasteel bezichtigen. Het Balchik kasteel werd gebouwd tussen 1926 en 1937 tijdens
de Roemeense controle voor de behoeften van koningin
Marie. Het paleis bestaat uit een aantal residentiële villa’s, kloosters en vele andere gebouwen. Daarnaast is het
ook erg mooi om door de botanische tuin te wandelen.
Dag 12 – Varna – Veliko Tarnovo
Onderweg naar de middeleeuwse hoofdstad Veliko Tarnovo kunt u een stop maken bij de stad Shumen, waar het
unieke ‘300 jaar Bulgarije’ monument te vinden is. Het
monument wordt beschouwd als het enige monument
ter wereld waar de geschiedenis van een heel land wordt
afgebeeld, vanaf de oprichting tot de dag van vandaag.
Bijzonder is ook het fe Madara Horseman, een vroeg middeleeuws reliëf in de rotsen.
Dag 13 – Veliko Tarnovo
Neem de tijd om de historische stad Veliko Tarnovo
(7000 jaar oud) te verkennen. De stad is gebouwd over
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Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Vertrek dagelijks inclusief huurauto cat. A:
Verblijf o.b.v. 3-sterrenhotel 		
€ 870,-		
Verblijf o.b.v. 4-sterrenhotel
€ 1.100,Toeslag 1-persoonskamer o.b.v. verblijf in:
3-Sterrenhotel 				
€ 510,4-Sterrenhotel 				
€ 630,Inclusief:
• Alle overnachtingen in de hotels zoals vermeld in het
programma / naar keuze 3- of 4-sterrenhotels
• Transfers van luchthaven naar hotel en v.v.
• Dagelijks ontbijt
• Autohuur Groep A
• Routekaart
Upgrade Autohuur:
U heeft de keuze om uw huurauto te upgraden van groep
A naar een hogere categorie:
Groep (* of gelijkwaardig)
B: Renault Megane 1.6*
C: Renault Megane Sedan*		
D: Renault Laguna 2.0*			

Prijs 15 dagen
€ 165,€ 215,€ 305,-

Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u
graag bij het selecteren van uw vlucht

Dag 1 – Sofia
Vandaag vliegt u naar Sofia. Na aankomst zal een vertegenwoordiger van WorldExperts u ophalen en u naar
het hotel brengen. Overnachting in Sofia.
Dag 2 – Sofia
U begint de dag met een meeslepende wandeltocht door
Sofia met uw gids. Van Romeinse ruïnes en kerken uit de
vierde eeuw tot indrukwekkende werken van moderne
architectuur. Leer meer over Sofia’s talrijke erfgoedsites
uit het communistische tijdperk en de precaire status
waarin ze zich tegenwoordig bevinden. In de middag bezoekt u het Museum van Socialistische Kunst met een
uitgebreide collectie politieke kunstwerken, schilderijen
en standbeelden waaronder die van Lenin. De middag
kunt u afsluiten met een wandeling door het Borisova
Gradina park. Hier ziet u o.a. de Russische ambassade,
hotel Moskva, het Astronomisch Observatorium en het
socialistisch-realistisch herdenkingscomplex. Eventueel
kunt u een drankje doen in een uniek restaurant met een
communistisch thema.
Dag 3 – Sofia – Troyan
Kort na het verlaten van de hoofdstad Sofia maakt u een
stop bij het ‘Vlag van de Vrede’ monument, of het ‘Klokkenmonument’ zoals het in de volksmond wordt genoemd.
Het opvallende brutalistische monument staat symbool
voor de laatste fase van het communisme in Bulgarije
toen het regime naar een meer ‘volwassen communisme’
en internationale erkenning zocht. De opening naar de
wereld ziet u terug in de tientallen klokken die werden
geschonken door verschillende landen, waaronder de
USSR, Joegoslavië en de DDR. De volgende stop is in het

plaatsje Koprivshtitsa waar een lokale revolutionaire held
in 1876 met een eerste schot de aanzet gaf tot de grootste
opstand tegen de 500 jaar Ottomaanse overheersing. Dit
leidde uiteindelijk tot de vrijheid van Bulgarije. Achter
de gevels van kleurige geschilderde vakwerkhuizen
met houten veranda’s schuilen enkele opvallende huismusea. Vervolgens maakt u een korte fotostop bij het
Monument Bormechkata in Klisura. In de namiddag
bereiken we op het hoogste punt van uw reis de Vrijheidsboog. Dit enorme monument staat op een hoogte
van 1520 meter langs de Beklemeto Pass. Tot slot bereikt
u Troyan, een stad die beroemd is om zijn goede wijnen en
cognac. Daarnaast is Troyan gekend om zijn gelijknamige
klooster met schitterende fresco’s en een wonderbaarlijk
icoon. Overnachting in Troyan.
Dag 4 – Troyan – Devetashka grot – Veliko Tarnovo
Via een mooie route gaat u vandaag naar de middeleeuwse stad Veliko Tarnovo. Onderweg maakt u interessante
stops waaronder het charmante, minder vaak bezochte
Lovech. Het stadje wordt beschermd door een oud fort
en staat bekend om de 19e-eeuwse houten brug over de
Osam. Het fort in Lovech is het belangrijkste fort van de
communistische partij en hier ziet u tevens de “Brug naar
nergens” en het Monument van de Aprilopstand van 1876
en muurschilderingen op de flats. Op korte afstand ligt
de schilderachtige Devetashka karstgrot. Volgens archeologisch onderzoek bood het onderdak aan mensen sinds
het late paleolithicum. Eenmaal aangekomen in één van
de mooiste steden van de Balkan, Veliko Tarnovo, leert u
meer over de veerkracht van het Bulgaars-orthodoxe geloof tijdens uw bezoek aan het Preobrazhenski-klooster.
Het klooster, gesticht in de 11e eeuw, staat nog steeds
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overeind ondanks de religieuze vervolging als dramatische aardverschuiving. In de middag heeft u tijd om de
oude binnenstad te verkennen met zijn rommelmarkten
en ambachtelijke werkplaatsen.
Dag 5 – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo
Vandaag begint u met een stadstour door Veliko Tarnovo.
De stad wordt soms ook “Gods bewaarde stad” of “De
Koningin van de steden” genoemd. Tijdens de tour keert
u terug naar de opkomst en ondergang van de machtige
hoofdstad van het Tweede Bulgaarse koninkrijk. Wandel
door de smalle straatjes, langs oude kerken en gebouwen
en bewonder de prachtig gelegen stenen huizen, die
trapsgewijs gebouwd zijn op de heuvels van de stad. We
bezoeken het onontkoombare symbool van de stad, het
Tsarevets fort. Dit is het middeleeuwse bolwerk van Bulgarije en de residentie van meer dan 20 Bulgaarse tsaren
tussen de 12e en 14e eeuw. U verkent samen met de gids
de ruïnes van een van de grootste textielfabrieken van
het land aan de Yantra rivier. In de middag rijdt u naar
het nabijgelegen dorp Arbanassi dat in de 17e en 18e
eeuw één van de rijkste plaatsen van het land was. Dit is
nog steeds goed te zien aan de architectuur. U bezoekt
het half in de grond gebouwde kerkje “De geboorte van
Christus” en het Konstantsaliev huis, één van de grootste
en oudste koopmanshuizen toentertijd. In Gabrovo staat
de villa van één van de grootste industriëlen van Bulgarije
uit de eerste helft van de 20e eeuw. Vanwege zijn
donaties aan goede doelen, stond hij bekend als The
Bulgarian Rockefeller. Zijn landhuis zou worden veranderd
in een bejaardentehuis met zijn naam, maar uiteindelijk
werd het een ziekenhuis. De gebouwen zijn nu verlaten,
een oude stoomwals en een standbeeld van Jurij Gagarin
staan eenzaam in de grote tuin. Onderweg naar Gabrovo
maakt u een fotostop bij het imposante Dryanovo monument. Overnachting in Veliko Tarnovo.
Dag 6 – Veliko Tarnovo – Shumen – Varna
Na het ontbijt gaat de reis verder naar Shumen en bezoekt
u het monument voor de Stichters van de Bulgaarse Staat.
Sta versteld van de enorme omvang en intensiteit van dit
unieke, kubistische herdenkingscomplex, dat ligt op een
plateau met uitzicht op de stad. De volgende fotostop is
bij de Ruiter van Madara. Dit reliëf, een ridderfiguur die
met een speer een leeuw heeft overmeesterd, is uitgehouwen in een 100 meter hoge klif in de buurt van het
dorp Madara in Noordoost-Bulgarije. Madara was een
belangrijke heilige plek van het eerste Bulgaarse keizerrijk, voordat het land bekeerd werd tot het christendom
in de 9e eeuw. De inscripties naast de ruiterfiguur vertellen over gebeurtenissen die plaatsvonden tussen 705 en
801 na Christus. Op weg naar de Zwarte Zee gaat u oost-

waarts naar Varna en bezoekt u het imposante Vriendschapsmonument van Bulgarije en de Sovjets. De rest
van de middag is ter vrije besteding. Maak een wandeling
over het strand of geniet van een diner met zeevruchten
aan de waterkant. Ook kan u een bezoek brengen aan
een van de kleine musea of kunstgalerijen die Varna rijk
is. Overnachting in Varna.
Dag 7 – Varna – Nessebar – Burgas
Deze morgen bezoekt u het Retro Museum in het grote
winkelcentrum van Varna. Een museum waar Stalin en
Lenin overal te zien zijn met een grote collectie iconische
voertuigen uit heel Oost-Europa. Er zijn ook interessante
items uit het Sovjettijdperk, waaronder speelgoed en
wassenbeelden van communistische leiders. Verder naar
het zuiden langs de kust van de Zwarte Zee, maakt u een
stop bij het restaurant Khan’s Tent. De constructie uit
1969 lijkt op de vorm en grootte van een huis van de Bulgaarse khans. U reist verder naar het charmante stadje
Nessebar en geniet van een stadstour. Nessebar ligt op
een klein rotsachtig schiereiland en de geschiedenis gaat
terug tot 1000 jaar voor Christus. De stad valt op door zijn
originele architectuur en zijn ruïnes uit verschillende tijdperken. Uw eindbestemming vandaag is de stad Burgas.
Hier bezoekt u het Luchtvaartmuseum bij de luchthaven
van Burgas. De expositie omvat vliegtuigen uit 19601996, zoals de Tupolev-154. In het centrum van Burgas
vindt u nog een aantal ongewone herdenkingsplaatsen
uit het communistische tijdperk van dit havenstadje.
Dag 8 – Burgas – Kazanlak – Buzludzha – Plovdiv
Uw eerste stop vandaag is bij het indrukwekkende
herdenkingscomplex “Verdedigers van Stara Zagora”,
dat het offer herdenkt van de Russische en Bulgaarse
soldaten die hier vochten tijdens één van de bloedigste
veldslagen tussen Rusland en Turkije in 1877-1878. In de
middag brengt u een bezoek aan Kazanlak, het Dal van de
Thracische koningen. De tombes van de Thraciërs werden
gebouwd van grote stenen blokken, rijkelijk versierd met
prachtige tekeningen en fresco’s. In Kazanlak brengt u
een bezoek aan de replica van zo een indrukwekkende
graftombe. Verder naar het Buzludzha Memorial House,
een opmerkelijk modernistisch communistisch gebouw
dat ontworpen is in de vorm van een vliegende schotel.
Het ooit weelderige herdenkingsmuseum en nu overgelaten aan de elementen van de natuur.
In de afgelopen jaren is Buzludzha een soort Mekka
geworden voor de stedelijke ontdekkingsreizigers en
liefhebbers van architectuur uit het socialistische tijdperk. Nadat het gebouw in 1889 werd verlaten, werd
het aanvankelijk onbewaakt gelaten en trok het weinig
aandacht. Vandalen deden zich te goed aan het vernielen
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van het interieur en de muren met graffiti te bedekken.
Een theorie is dat het toestaan van zelfexpressie van
anticommunisme in de vorm van vandalisme opzettelijk
werd gestimuleerd door de regering. Helaas is dit complex gesloten en zijn ze nu bezig met het herstel van het
monument. Voordat u aankomt in Plovdiv voor uw overnachting, maakt u nog een stop bij de Shipka kerk met zijn
gouden koepels. Overnachting in Plovdiv.

Dag 12 – Sofia
Er is een einde gekomen aan uw reis door Bulgarije. De
transfer volgt van het hotel naar de luchthaven.

Dag 9 – Plovdiv
Plovdiv is één van de oudste steden van Europa met
een geschiedenis die 5000 jaar teruggaat. Tijdens
de stadstour ontdekt u Romeinse ruïnes tot hedendaagse straatkunst. Met haar vele musea, restaurants,
groene parken en ateliers was Plovdiv de Culturele Hoofdstad van Europa in 2019. Bewonder vandaag het Romeinse
amfitheater, de kerk van Constantijn en Elena en een aantal fraaie koopmanshuizen van de Bulgaarse Renaissance.
Na de stadstour bezoekt u het Alyosha monument op de
heuvel van Plovdiv. De middag is ter vrije besteding en
kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het etnografisch museum.
Overnachting in Plovdiv.
Dag 10 – Plovdiv – Sofia
Het herdenkingscomplex Fraternal Barrow is een enorm
brutalistisch bouwwerk ter herinnering aan de lokale soldaten die sneuvelden tijdens de diverse oorlogen voor
de Bulgaarse onafhankelijkheid. Verder bezoeken we
Perushtitsa, aan de rand van het Rodope gebergte dat
Bulgarije van Griekenland scheidt. Hier ziet u het Monument voor de Drie Generaties: een prachtige stenen
crypte met uitzicht op de vlaktes. Dieper in de bergen
bezoekt u Batak, de plaats waar een vreselijk bloedbad in
1876 heeft plaatsgevonden. Bij het monument dat uitkijkt
over de stad hoort ook een kerk waar de botten bewaard
worden van de slachtoffers van dit bloedbad. Leer over
dit moeilijke hoofdstuk in de geschiedenis van Bulgarije.
Overnachting in Sofia.
Dag 11 – Sofia
Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding in Sofia. Zo
kunt u een wandeling maken over de antiekmarkt bij de
Alexander Nevski kathedraal, bekend om zijn opvallende,
vergulde koepels en prachtige iconen en fresco’s.
Of aanschouw de communistische bouwwerken en
monumenten zoals het Theater van het Bulgaarse leger,
het Nationaal Paleis van Cultuur, het Park “Bells”, het
Nationaal Geschiedenis Museum of het militaire museum
bezoeken. En uiteraard kunt u ook gewoon genieten van
een drankje op één van de terrasjes in Sofia.
Er valt genoeg te beleven in deze gezellige stad.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 2.740,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 540 ,-

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende gids
• Alle overnachtingen in 4- en 5-sterrenhotels o.b.v. 		
logies/ontbijt
• Vervoer ter plaatse met Engelstalige chauffeur/ gids
(dag 1 t/m 10)
• Alle excursies zoals omschreven inclusief entreegelden
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Fooien
Bijzonderheden:
• Deze reis is ook mogelijk als fly-drive. Kijk hiervoor op 		
onze website..
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen.
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Slowakije
rijden we door naar Malatiny, waar we overnachten in
het Sojka resort.

11-Daagse Nederlandstalige rondreis Slowakije
Slowakije is een prachtig bergachtig land dat nog niet echt ontdekt is door grote groepen toeristen.
Met 7 UNESCO Werelderfgoedlocaties, waaronder de ijsgrotten en de middeleeuwse zilvermijnstad Banska Stiavnica is
het ook een mooie culturele reisbestemming. Denk aan immense burchten, indrukwekkende bergen, bergmeren, authentieke dorpjes en levendige en gezellige stadjes.
Onze gids laat u kennis maken met het mooie landschap van de Hoge Tatra, de energieke bevolking en rijkelijk gedekte tafels.
Geniet samen met WorldExperts van dit nog onbekende land dat zo dichtbij ligt.

Dag 1 – Wenen – Bratislava
Vandaag vliegt u naar Wenen. Na aankomst op de luchthaven wordt u opgehaald door de Nederlandse gids en
maakt u kennis met de rest van de groep.
Overnachting in Bratislava.
Dag 2 – Bratislava
Bratislava is sinds de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije
de hoofdstad van Slowakije. Na het uiteenvallen van
het Oostblok heeft Bratislava een enorme ontwikkeling
doorstaan. Van een gehavende stad in de naoorlogse periode is Bratislava nu een hippe stad met een
compact historische binnenstad. Het is een relatief
kleine stad, maar doet aangenaam aan en is erg sfeervol. We maken een stadstour waarbij u de belangrijkste
bezienswaardigheden te zien krijgt zoals de burcht, het
symbool van de hoofdstad. Het kasteel werd gebouwd
in de 10e eeuw en werd tot de 18e eeuw verschillende keren verbouwd. Tevens zien we de St. Michaels
poort, de enige overgebleven poort van de stad en de
St. Martin kathedraal. We maken een boottocht over de
Donau. Nadat u tijd heeft gehad voor een lunch maken
we een tocht naar de wijnbouwregio Male Karpaty, het
wijnbouwcentrum van Slowakije. De wijnroute voert

door de voormalige koninklijke steden Bratislava, Pezinok
en Modra en aangrenzende dorpen. Wij bezoeken Modra
en Pezinok. Afgezien van de culturele en historische
monumenten zult u ook de folklore kant zien van de
dorpen. We sluiten de dag af met een wijnproeverij en
diner in een gezellige wijnkelder.
Dag 3 – Bratislava – Banska Stiavnica – Banska
Bystrica – Malatiny
Na het ontbijt reizen we verder naar de Liptov regio en
bezoeken we Banska Stiavnica, volgens velen de mooiste
stad in Slowakije. Deze stad trekt kunstenaars, romantici
en reizigers door zijn magische sfeer. Niemand kan zeggen wat de kern is van zijn magie, maar misschien is het
omdat de locatie van de stad op het centrum van een
lang uitgestorven vulkaan is gelegen. Daarnaast heeft de
stad een pittoreske architectuur en zijn er net onder het
oppervlak kilometers aan mijnentunnels.
We zullen Banska Bystrica bekijken, gelegen aan de voet
van de Lage Tatra en bekend als middeleeuwse mijnbouwstad. In de Spania vallei, de plek waar in de middeleeuwen
de belangrijkste kopermijnen ter wereld gelegen waren,
bezoeken we het museum waar een gepassioneerde man
ons meer kan vertellen over de geschiedenis. Vervolgens
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Dag 4 – Liptov regio
Vandaag staat de Liptov regio op het programma en
beginnen we met een bezoek aan de mooie houten kerk
van Svaty Kriz. Oorspronkelijk stond de evangelische
kerk in Palduza, maar deze moest verhuizen na de komst
van het stuwmeer. Deze kerk is één van de grootste
religieuze gebouwen van hout in Midden-Europa. Tevens
is hier de klokkentoren te vinden. We gaan verder naar
het door UNESCO beschermde bergdorpje Vlkolinec.
Dit dorpje bestaat uit ongeveer 45 houten woningen,
een barokke kerk en een houten klokkentoren. Door de
bijzondere volksarchitectuur, het gebruik van pastelkleuren en zadeldaken wordt het dorp als een functionerend openluchtmuseum beschouwd. Het dorp is gelegen
in het majestueuze landschap van de Grote Fatrabergen
en was in het verleden vrijwel geheel van de buitenwereld afgesloten. Het bergdorp heeft zijn oorspronkelijke karakter weten te bewaren.
Diner en overnachting in het Sojka resort.
Dag 5 – Malatiny – Zuberec – Orava – Malatiny
Deze morgen beginnen we met een bezoek aan het Orava
Openluchtmuseum in Zuburec. Het museum ligt onder
de steile rotswanden van het Rohacegebergte en aan de
oevers van de Studena rivier. In het museum zijn oude
huizen en een mooie, deels uit hout bestaande klokkentoren uit het Oravadal te zien. Interessant is een 15eeeuwse kerk uit Zabrez, één van de weinige kerken uit
die streek die aan het vandalisme van de protestanten
is kunnen ontsnappen. U ervaart hoe mensen eeuwen
geleden hebben gewoond en gewerkt. Vervolgens gaan
we verder via de Orava dam naar de meest bezochte
burcht van Slowakije. Dit is de burcht van Orava, gelegen
op een rotsachtige klif hoog boven de kronkelende Oravarivier. In deze burcht werd ooit de eerste Draculafilm gedraaid en wij zullen hier nu een kijkje nemen. Overnachting in Malatiny.
Dag 6 – Malatiny – Demanovska – Strbske Pleso –
Stary Smokovec – Zdiar – Tatranska Lomnica
De Demanovska Vrijheidsgrot bevindt zich in het nationale park van de Lage Tatra in de Demanovskavallei. Deze
grot maakt deel uit van een groot ondergronds karsstelsel dat ongeveer 40 km lang is. Er werden ondergrondse
ruimtes geschapen door de ponorwateren van de
Demanovkarivier, waarvan de aanwezigheid in verschillende delen van de grot kan worden waargenomen en dit
draagt bij aan zijn opmerkelijke charme.
Naast mooie stalagmieten, stalactieten en grandioze

stenen watervallen is de grot ook bekend om zijn uitvoerig versierde kleine vijvers met druipstenen lotussen en grotparels. We maken een wandeling door deze
indrukwekkende grot en rijden daarna verder naar de
hoogste toppen van het land, de Hoge Tatra. De bergen
met zijn schilderachtige valleien, meren, beekjes, watervallen en kleurrijke weiden spreken vaak tot de verbeelding. Onderweg maken we een korte stop bij het grootste Duitse oorlogskerkhof in Slowakije om vervolgens
met een tandrad verder te gaan naar het prachtige gletsjermeer van Strbske Pleso, het hoogstgelegen dorp van
Slowakije. Het is een populaire bestemming voor zowel de
lokale inwoners als buitenlanders met zijn betoverende
atmosfeer. Hier maken we een rustige wandeling rondom het meer. Onze volgende stop is Stary Smokovec, de
oudste nederzetting in de Hoge Tatra en de plek waar het
toerisme in de Tatrabergen in de 19e eeuw is ontstaan.
We sluiten de dag af met een bezoek aan Zdiar, waar een
levende folklore een beeld van de Goralen geeft, een
bijzondere etnische groep die vooral aan de SlovaaksPoolse grens leeft. We dineren in een typische eetgelegenheid waar ze traditioneel Slovaaks eten serveren, een
Koliba.
Overnachting in de het Grandhotel Praha.
Dag 7 – Tatranska Lomnica – Dobsinska – Levoca –
Spis – Spisska Sobota – Tatranska Lomnica
Ook vandaag beginnen we met een bezoek aan een
grot, maar dit keer de Dobsinska ijsgrot, gelegen in het
Slovak Paradise natuurpark. Door de ijsvorming behoort
deze tot de belangrijkste ijsgrotten ter wereld en kenners
benadrukken ook het belang van haar ligging buiten het
Alpengebied. De grot heeft een totale lengte van 1232
meter en staat vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Na ons bezoek aan deze natuurschat gaan we verder
naar het vestingstadje Levoca, de culturele en historische parel onder de Slowaakse steden. Het pronkstuk
van deze middeleeuwse stad is de gotische Jacobuskerk.
Deze kerk heeft het hoogste uit hout gesneden gotische
altaar ter wereld. In de middag bezoeken we de grootste burchtruïne van Centraal-Europa, het Spiss kasteel.
Deze machtige en indrukwekkende vestiging behoort tot
de grootste kastelen in Centraal-Europa en staat voor het
bewijs van de architectonische ontwikkeling van de 12e
tot de 18e eeuw. Ons laatste bezoek van vandaag is aan
Spisska Sobota, één van de best bewaarde middeleeuwse
stedelijke eenheden in Slowakije.
Dag 8 – Tatranska Lomnica – Pieniny N.P. – Bardejov –
Kosice
We maken vandaag kennis met het unieke Nationaal
Park Pieniny in het noordwesten van Slowakije, tegen
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de Poolse grens. Hier maken we een vlottentocht op de
Dunajec-rivier in de grootste canyon van Midden-Europa,
in een quasi ongerepte, wilde natuur. In lang vervlogen
tijden gebruikte men deze vlotten voor hout- en levensmiddelentransport. Nadat u tijd voor de lunch heeft
gehad gaan we verder voor een bezoek aan Bardejov,
gelegen in het noordoosten van Slowakije en vermeld
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Bardejov is ontstaan
in de 13e en 14e eeuw met een karakteristiek plein en
stratenplan. Het stadje was een belangrijke pleisterplaats
voor het handelsverkeer tussen de Zwarte en Baltische
Zee. Aan het einde van de dag komen we aan in Kosice,
de tweede stad van Slowakije.
Dag 9 – Kosice
De stad heeft een lange geschiedenis en werd in 1230
voor het eerst vermeld. Het was toen een nederzetting
met Slavische en geïmmigreerde Duitse inwoners in het
Hongaarse rijk. Het centrum is klein, maar zeker een
bezoek waard. Na het ontbijt beginnen we met een stadstour in het oude centrum van deze levendige stad waarbij
we de kathedraal, de zingende fonteinen, de synagogen
en andere belangrijke bezienswaardigheden te zien
krijgen. De kathedraal van Kosice is de hoofdkerk van het
bisdom Kosice en de grootste kathedraal van Slowakije.
De kerk werd gebouwd tussen 1378 en 1508 in gotische
stijl ter herinnering aan de heilige Elisabeth van Hongarije.
Zij werd geboren als dochter van de koning van Hongarije
in het nabijgelegen kasteel van Sarospatek. Tevens zijn
hier diverse paleizen en parken te vinden.
De middag heeft u ter vrije besteding in deze gezellige
stad. Overnachting in Kosice.
Dag 10 – Kosice – Trencin – Piestany – Bratislava
Op de weg terug naar Bratislava, maken we vandaag
nog een stop in Trencin en Piestany. Op de plaats waar
nu Trencin ligt, stichtten de Romeinen in 179 een nederzetting. Het dorp lag langs de oude weg van de
Middellandse Zee naar de Oostzee. Een inscriptie uit die
tijd vertelt het verhaal van de Romeinse overwinning op
de barbaarse stammen. De inscriptie is te vinden op de
rots waar in de 11e eeuw door de Slaven een uitzichttoren werd neergezet.
En Piestany was in de tijd van de Romeinen bekend om
zijn geneeskrachtige bronnen. We kijken rond in het oude
stadscentrum om vervolgens verder te rijden naar Bratislava. De avond is ter vrije besteding.

Vertrekdata & prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 27					
September 4 				

€ 2.295,€ 2.295,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 420,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Austrian
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandssprekende ervaren gids
• Overnachtingen in 4 sterrenhotels op basis van
logies/ontbijt
• 10 x diner
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Fooien
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie.

Dag 11 – Bratislava – Wenen
Vandaag rijden we terug naar Wenen voor uw terugvlucht.

-- 102
102 --

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
****
**

Slovenië
van de best bewaarde historische stadjes aan de Mediterrane kust. Terug naar Ljubjana voor overnachting.

8-Daagse internationale rondreis
Slovenië

Het kleine Midden-Europese land Slovenië is genesteld tussen Oostenrijk, Italië, Kroatië en Hongarije en gezegend met prachtige, afwisselende en ongerepte natuur met turkoois gekleurde rivieren, diepe kloven, majestueuze bergen en bergmeren. Deze korte rondreis laat u kennismaken met de hoofdstad Ljubljana, het meer
van Bled, het pittoreske stadje Piran aan de Adriatische Zee en de wereldberoemde grotten in Postojna in de
Sloveense Karst.
Dag 1 – Ljubljana
Vandaag vertrekt u naar Ljubljana. Na aankomst volgt de
transfer naar uw hotel in Ljubljana. De rest van de dag
heeft u ter vrije besteding en kunt u alvast de stad in
gaan. In de avond ontmoet u uw medereizigers tijdens
een welkomstdrankje.
Dag 2 – Ljubljana
Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië. Er wordt gezegd
dat de naam van de stad Ljubljana zijn oorsprong vindt in
het woord Ljubljena, wat geliefde betekent. En dat is precies het woord om het gevoel te beschrijven dat de inwoners van Ljubljana hebben over hun charmante kleine stad.
In 2016 was Ljubljana de eerste Europese groene hoofdstad. Deze morgen beginnen we met een stadstour waar
u de belangrijkste bezienswaardigheden te zien krijgt.
Het kenmerk van Ljubljana is het centrale plein, het
Preseren plein. De mooie roze kerk op dit plein is niet te
missen. Het plein is een ontmoetingsplek voor jong en
oud en verbindt veel gezellige straten met elkaar. Het
plein is gelegen aan de rivier en wordt verbonden door
drie bruggen, zo wordt het oude centrum met het nieuwe
gedeelte verbonden. Nadien brengen we een bezoek aan
het Ljubljana kasteel. Vanaf hier heeft u een prachtig zicht
op de omgeving en de stad. Namiddag heeft u ter vrije

besteding en kunt u op eigen tempo de stad verder verkennen. U kunt het werk zien van architect Joze Plecnik
die sinds 2021 werden opgenomen in de UNESCO werelderfgoedlijst. Overnachting in Ljubljana.
Dag 3 – Ljubljana – Postojna – Piran – Ljubljana
Na het ontbijt reizen we naar de Karst regio. Karstlandschappen vinden we op veel plaatsen in de wereld maar
in Slovenië is er een hele regio naar dit natuurverschijnsel
vernoemd. En terecht! Het landschap van grotten, ondergrondse rivieren en zinkgaten is bijzonder en wij bezoeken
dan ook de wereldberoemde grotten van Postojna. Deze
27 km lange grotten zijn één van de makkelijkst toegankelijke netwerken van ondergrondse grotten ter wereld. Een
rit met de elektrische trein wordt gevolgd door een begeleide wandeling door een reeks grotten met druipstenen
en bijzondere rotsformaties. Het onderwereldsysteem is
een thuis voor de mysterieuze, unieke ondergrondse amfibieën Proteus Anguinus ofwel ‘menselijke vis’ zoals het
in Slovenië in de volksmond wordt genoemd. Na dit bezoek wandelen we nog even langs het Predjama kasteel,
het grootste grottenkasteel ter wereld. Vervolgens rijden
we naar het pittoreske Piran aan de Adriatische Zee, hier
wandelen we door de kleine middeleeuwse straatjes,
door de omwalling krijgt Piran een speciale sfeer en is een
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Dag 4 – Ljubljana – Vintgar – Bohinj – Bled
In de ochtend vertrekken we naar het alpine meer van
Bohinj. Maar eerst maken we een stop bij de Vintgar kloof.
Een van de mooiste plaatsen van Slovenië. Ingesloten
tussen hoge rotsen ligt de rivier Radovna, deze heeft de
kloof gevormd. Met een lengte van 1,6km en diepste
punt 250m is het een indrukwekkende kloof. Verder naar
het meer van Bohinj, het grootste natuurlijke meer van
Slovenië en gelegen in het hart van het Triglav Nationaal
Park. Hier heeft u de mogelijkheid om te zwemmen, dus
vergeet zeker uw handdoek en zwemgerief niet. Namiddag rijden we naar het meer van Bled, we varen met de
typische boot “pletna” naar het eiland in het midden van
het meer. Het Alpenmeer met het eiland met de kerk is
sprookjesachtig mooi. Fier op een klif boven het meer
staat het kasteel van Bled dat we bezoeken. Vanaf hier
heeft u een prachtig zicht over de omgeving. Diner en
overnachting in Bled.
Dag 5 – Bled – Soça vallei – Bled
U ontwaakt in de magische omgeving aan de rand van het
meer. Na het ontbijt rijden we verder door het Julische
Alpengebied. Deze panoramische weg leidt ons langs de
Vrsic Pas tussen de pieken van het gebergte. Hier hebben
we de mogelijkheid om de Russische kapel te bezoeken,
een monument voor de Russische soldaten die deze weg
aanlegde tijdens WOI en omkwamen in een lawine. We
rijden langs de smaragdgroene Soça rivier naar Kobarid,
o.a. bekend van Hemingway’s ‘A Farewell to Arms’. In Kobarid kunt u optioneel een bezoek brengen aan het lokale
museum dat gewijd is aan het bloedige Isonzo front waar
de Eerste Wereldoorlog werd uitgevochten tussen Italië
en Oostenrijk-Hongarije-Duitsland of aan de Kozjak waterval, van waar u een prachtig uitzicht heeft op de omgeving. Vervolgens rijden we terug naar Bled voor diner
en overnachting.
Dag 6 – Bled – Velika Planina – Ljubljana
In de ochtend rijden we naar Velika Planina. Dit is een van
de plaatsen waar de mensen van Ljubljana hun weekend
doorbrengen en genieten van de rust. Hier wandelen we
door het unieke landschap met zijn typische architectuur
en leren over het leven in deze omgeving. Hier heeft u de
kans om de typische kaas “trnic” te kopen. Nadien rijden
we verder naar Ljubljana voor overnachting.

het mythische kasteel van Ptuj naast de rivier. In Ptuj vinden we ook de oudste wijnkelder van Slovenië. Na ons
bezoek aan Ptuj rijden we naar een van de belangrijkste
wijnstreken, Jeruzalem. Hier genieten we van een wijnproeverij in een beroemd wijnhuis. Terug naar Ljubljana
voor overnachting.
Dag 8 – Ljubljana
Conform het vluchtschema transfer naar de luchthaven
voor uw vlucht huiswaarts.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juni 4					
Juli 9					
Augustus 6 - 13 - 27			
Oktober 7 - 29 				

€ 1.810,€ 1.835,€ 1.835,€ 1.810,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 410,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Transavia of
gelijkwaardige luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Lokale Engelssprekende gids
• Overnachtingen in comfortabele 4-sterrenhotels op
basis van logies/ontbijt
• 2 x Lunch + 2 x Diner
• 1 x Wijnproeverij
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Optioneel halfpension 5 x diner € 115,- p.p.
Bijzonderheden:
• Gegarandeerd vertrek met internationale groep
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie.

Dag 7 – Ljubljana – Ptuj – Jeruzalem – Ljubljana
Na het ontbijt rijden we naar de oudste stad van het land,
Ptuj. Een van de bekendste foto’s van Slovenië is deze van
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Slovenië
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Kruip achter het stuur en ontdek de talloze natuurwonderen van Slovenië tijdens deze onvergetelijke autovakantie. Slovenië is klein maar bijzonder afwisselend, waarbij de natuur en de middeleeuwse dorpen en stadjes de
meeste aandacht verdienen. Van de Alpen reist u naar de kust en via de karstregio met haar bijzondere grotten
naar de oude stad Ptuj.

Dag 1 – Ljubljana – Skofja Loka – Bled
Na aankomst op de luchthaven haalt u de huurwagen op
en begint de reis door Slovenië. U rijdt naar de bergen en
bezoekt het fraaie en middeleeuwse stadje Skofja Loka,
dat behoort tot één van de oudste en mooiste nederzettingen van Slovenië. Het historische centrum met oude
gildehuizen en het middeleeuwse kasteel nodigen uit
voor een korte wandeling. De stenen brug behoort tot de
oudste bruggen van middeleeuws Europa. U rijdt verder
naar het mondaine Bled voor uw overnachting.
Dag 2 – Bled en omgeving
Het vakantieplaatsje Bled staat bekend om het gelijknamige gletsjermeer en het iconische kasteel dat fier
vanaf een rots over het idyllische meer uitkijkt. Een klein
eiland in het midden van het meer is de thuisbasis van
de Maria Pelgrimskerk die u met een boottochtje kunt
bereiken.
De omgeving van Bled leent zich uitstekend voor
uitstapjes in de natuur. De prachtige smalle Vintgar kloof met de azuurblauwe rivier ligt op korte afstand en ook het Triglav National Park is dichtbij.
Hier kunt u uitgebreid wandelen. Daarnaast is eenbezoek aan Bohinj de moeite waard. Aan de oever
van dit gletsjermeer staat een standbeeld van de legendarische Goldhor Zlatorog, een gems met gouden hoorns.
Veruit de meest geliefde korte wandeling is de korte,
steile klim naar de Savica waterval. Deze 78 meter hoge
waterval wordt gevoed door een karstbron en is de
enige rivier die het meer van Bohinj voedt.
Geeft u voorkeur aan cultuur, dan is het laatmiddeleeuwse
stadje Rodovljica uw bezoek waard.
Overnachting in Bled.

Dag 3 – Bled – Cerkno – Idrija – Portoroz
Na het ontbijt reist u naar Portoroz aan de Adriatische
kust. Onderweg kunt u een aantal stops maken waaronder in Cerkno, waar u het Franja partizaanziekenhuis
kunt bezoeken. Dit cultureel monument is van nationaal
belang en staat vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Aansluitend reist u verder naar de Alpenstad Idrija.
Dit kleine stadje werd wereldberoemd om de kwikmijn
die u kunt bezoeken. Het stadje staat net als Cerkno vermeld op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanuit hier
kunt u door de wijnstreek Vipava met haar golvende wijnvelden en traditionele dorpen naar de kust reizen.
Dag 4 – Portoroz en omgeving
De kust van Slovenië is klein maar heeft samen met het
achterland veel te bieden. Portoroz is een mondaine
badplaats met diverse sparesorts. Het ligt tegen het pittoreske en autoluwe Piran dat met haar pastelkeurige
monumenten, smalle straten en mediterrane sfeer veel
gelijkenissen heeft met Venetië. Vanuit Portoroz kunt u
ook Secovlje, de grootste Sloveense zoutverdampingsvijver, bezoeken. Hier wordt zout nog op traditionele wijze
met de hand gewonnen en daarnaast staat het natuurreservaat bekend om de vele soorten planten en vogels.
Tot slot kunt u de oude binnenstad van Izola bezoeken.
In de avond is de kade van de jachthaven een mooie plek
voor een diner met zonsondergang.
Dag 5 – Portoroz en omgeving
Breng vandaag een bezoek aan Hrastovlje, een klein
mediterraans dorp met als belangrijkste bezienswaardigheid de Drievuldigheidskerk uit de 12e eeuw. De binnenmuren zijn volledig bedekt met fresco’s uit zowel het
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Oude als Nieuwe Testament. Een absolute aanrader is
om vandaag een bezoek te brengen aan de Skocjan grotten. Vanwege hun uitzonderlijke betekenis werden deze
druipsteengrotten opgenomen in de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. Specifiek bijzonder is de ondergrondse kloof
die gevormd is door de Reka rivier. In de grot zijn kleine
watervallen en zgn. ‘potholes’, ronde putten die ontstaan
zijn door watererosie. Overnachting in Portoroz.
Dag 6 – Portoroz – Lipica – Postojna
U rijdt vandaag verder naar Lipica waar al meer dan 500
jaar de prachtige witte Lipizzaner paarden worden gefokt. Deze paarden staan bekend om hun uitmuntende
prestaties die zij danken aan hun opleiding. Postojna
huisvest wellicht de bekendste attractie van Slovenië.
De 2 miljoen jaar oude en 27 km lange druipsteengrotten behoren tot één van de makkelijkste toegankelijke
grotten ter wereld. Een rit met de elektrische trein wordt
gevolgd door een begeleide wandeling door een reeks
grotten met druipstenen en bijzondere rotsformaties.
U kunt het bezoek aan de grotten combineren met een
bezoek aan het grotkasteel Predjama op 9 km afstand.
Dag 7 – Postojna – Kamnik – Velika Planina – Ptuj
Deze morgen vervolgt u de reis naar Kamnik, een stadje
gelegen in het noorden van Slovenië en uitvalsbasis voor
een bezoek aan het plateau Velika Planina. De sprookjesachtige omgeving en karakteristieke houten herdershutten maken van dit plateau een openluchtmuseum.
Een deel van de herdershutten zijn nog als zodanig in gebruik en in de zomermaanden grazen de schapen.
Via de snelweg of de mooie panoramische route door de
Logar vallei reist u verder naar Ptuj voor de overnachting.
Dag 8 – Ptuj en omgeving
Het charmante Ptuj behoort tot de oudste steden van
Slovenië en is op historisch gebied minstens net zo belangrijk als hoofdstad Ljubljana. Vanaf de overkant van
de Drava rivier heeft u een mooi panorama op dit stadje
met klinkerstraten en rode daken. Na een wandeling door
de stad kunt u een uitstap maken naar de PrekmurjeJeruzalem wijnroute. De heuvels van Ljutomer-Ormoz
zijn niet alleen bekend om zijn wijnen, maar ook om de
schoonheid van het landschap waar de levendige kleuren
elk seizoen veranderen. Jeruzalem is trots op zijn heilige
naam, prachtige uitzichtpunten en de bedevaartkerk.
Romeinen, kruisvaarders en pelgrims op weg naar het
Heilige Land en plunderende Turken hebben hier allemaal
hun stempel op gedrukt. Overnachting in Ptuj.
Dag 9 – Ptuj – Ljubljana
Na het ontbijt rijdt u naar Ljubljana. De stad is sinds de

onafhankelijkheid in 1991 uitgegroeid tot de trotste en
levendige hoofdstad van het land. Met nog geen 300.000
inwoners en veel studenten is Ljubljana een kleine stad
met een gezellige, ongedwongen sfeer. De invloed van
de Sloveense architect Jože Plečnik is duidelijk zichtbaar
en zijn erfgoed is met een wandeling zichtbaar. Uiteraard
mag een bezoek aan het kasteel van Ljubljana ook niet
ontbreken tijdens uw bezoek. Het kasteel kunt u bereiken
met een lift, maar het is ook leuk om via een steil weggetje naar beneden of boven te lopen terwijl u geniet van
het uitzicht. De Drakenbrug is een geliefde ontmoetingsplek. Ook het centrale plein Presernov met de barokke
kerk is de moeite waard om te bekijken. Overnachting in
Ljubljana.
Dag 10 – Ljubljana
Vandaag is er een einde gekomen aan uw reis en levert u
de auto in op de luchthaven conform uw vluchtschema.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.180,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 365,-

Inclusief:
• Alle overnachtingen in 4 sterrenhotels op basis van
logies en ontbijt
• Autohuur Opel Astra of gelijkwaardig volgens programma
• Reisgids + wegenkaart Slovenië
Inbegrepen bij de autohuur:
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• CDW (Collision Damage Waiver)
• TPW (Diefstalverzekering)
• Belastingen
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico, eventuele
parkeerkosten etc.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele ex
cursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van en vanaf 2
personen
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen.
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Ontdek de schoonheid van de Donau rivier! Tijdens deze riviercruise van Passau tot aan Tulcea bij de Zwarte Zee
en weer terug, varen we door maar liefst 7 landen. Een schitterende riviercruise waarbij u de mooiste steden te
zien krijgt waaronder Wenen, Belgrado, Boekarest, Roussé, Novi Sad, Boedapest, Bratislava en meer. Een veelzijdige cruise waarbij u de diversiteit van de natuur en de diverse culturen te zien krijgt.

Dag 1 – Passau
Bij de terminal in Passau heet de bemanning u hartelijk
welkom aan boord. U kunt zich installeren in uw comfortabele hut en het schip verkennen. Aan het eind van de
middag vaart het moderne schip uit.

Nationaal Museum en de orthodoxe kathedraal. Verder
wandelt u voorbij het paleis en het stadhuis. Eenmaal
weer aan boord kunt u in de avond nog deelnemen aan
een excursie Belgrado by night, een voorstelling in de stad
van traditionele muziek en dans.

Dag 2 – Wenen
in de middag legt het schip aan in de Oostenrijkse
hoofdstad. Wenen met zijn rijke tradities is een vrolijke
en interessante stad. Neem een kijkje in de stad en
begin uw reis met een heerlijk stukje Oostenrijkse
‘Sachertorte’ (chocolade cake) in een gezellig koffiehuis
of een smaakvol wijntje op het terras. Onder begeleiding
van de professionele gids kunt u optioneel een stadstour
maken waarbij alle hoogtepunten aan bod komen.

Dag 5 – “IJzeren poort”
In de morgen kunt u bij mooi weer heerlijk op het zonnedek
genieten van de voorbijtrekkende landschappen.
Vandaag varen we door één van Europa’s meest imponerende riviervalleien. Deze 130 km lange kloof leidt de
Donau door de Karpaten en de uitlopers van de bergen
in de Balkan. Later deze morgen passeren we nog meer
indrukwekkende bezienswaardigheden, zoals het monument ter ere van de machtige Trajanus en het in rots
uitgehouwen gezicht van Decebalus, de tegenstander
van Trajanus. Rond de middag passeren we twee grote
stuwdammen; Djerdap I & Djerdap II, die van grote
invloed zijn op de flora en fauna rondom de Donau rivier.

Dag 3 – Solt
Vanuit Solt kunt u een excursie (optioneel) naar Pecs
maken, de vijfde grootste stad van Hongarije en aan de
grens met Kroatië, Servië, Slovenië en Oostenrijk. In de
Romeinse tijd was Pecs een belangrijk verkeersknooppunt. We maken we een stadstour en zien onder andere
de domkerk, de kerk van St. Augustinus -wat voorheen
een moskee was. De gezellige markten en historische
panden maken het leuk om hier rond te wandelen.
Dag 4 – Belgrado
De Servische hoofdstad Belgrado is het volgende
hoogtepunt van deze cruise. De stad ligt aan monding
van de Save rivier. Onze optionele tour neemt u mee
door de stad met meer dat duizend jaar geschiedenis
en brengt u de kans om de indrukwekkende ruïnes van
het Kalemegdan fort te bezichtigen. We bezoeken ook het

Dag 6 – Roussé
De vijfde grootste stad van Bulgarije, Roussé, met de
grootste vrije haven van de Donau, werd ooit Sexaginta
Prista of de stad met de 60 schepen genoemd. We starten
de stadstour in het historische centrum, wandelen langs
het treinstation op weg naar het Pantheon, het monument ter ere van de Bulgaarse helden. De huizen in
het centrum zijn een mix met Barokke en renaissance
elementen. Verder zien we nog de concertzaal, de
Drievuldigheidskerk, het vrijheidsmonument, opera
en gerechtshof. Alvorens terug te keren naar het schip
genieten we nog van een folkloreshow.
Optioneel kunt u een excursie maken naar Veliko Tarnovo
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en Arbanassi. Veliko Tarnovo was van de 12e tot 14e
eeuw de hoofdstad van het Tweede Bulgaarse tsarenrijk
en tegenwoordig als één van de meest fascinerende plekken van het land wordt beschouwd. Het is één van
de plaatsen in Bulgarije waar de rijkdom van de middeleeuwen goed bewaard is gebleven. Tijdens de stadstour wandelen wij door smalle straatjes, langs oude
kerken en gebouwen en bewonderen de prachtig gelegen stenen huizen, trapsgewijs gebouwd op de heuvels
van de stad. In de oude ambachtsstraat „Samovodska
charshia“, genieten wij van de kleurrijke en authentieke
huizen, ambachtswerkplaatsen en gezellige souvenirwinkeltjes. Nadien gaan we verder naar het vlakbij
gelegen Arbanassi. Dit museumdorp ligt prachtig op
een hoog plateau en biedt een schitterend uitzicht over
de wijde omgeving. Het stadje was in de 17e en de 18e
eeuw een van de rijkste plaatsen van het land en dit is
nog goed zichtbaar. U ziet het indrukwekkende, half in de
grond gebouwde kerkje “De geboorte van Christus” uit de
17e eeuw en het Konstantsaliev huis, een van de grootste
en oudste koopmanshuizen van toentertijd, dat nu als
museum wordt gebruikt. Hier gaan wij 300 jaar terug in
de tijd om kennis te maken met het spannende leven van
de rijke handelaren uit Arbanassi.
Dag 7 – Tulcea
We varen over de zuidelijke en natuurlijke St. Jorisarm in
de Roemeense Donau delta met keermanoeuvres in de
Zwarte Zee.
Optioneel kunt u deelnemen aan de excursie over de delta met kleine bootjes. De delta omvat een uniek ecosysteem, bijzonder omvangrijke rietbedden en bossen. Een
waar paradijs voor een grote verscheidenheid aan vogels,
vissen en planten.
Dag 8 – Oltenita - Giurgiu
’s Morgens komen we aan in Oltenita, onze uitvalsbasis
voor de optionele excursie naar Boekarest. Ontdek deze
dynamische stad en bewonder de grandioze gebouwen,
zoals het Parlementspaleis en de orthodoxe kerk (de belangrijkste in Roemenië). De brede boulevards, de indrukwekkende gebouwen en de levendigheid op straat, geven
de stad een warme Europese uitstraling. Half de middag
komen we aan in Giurgiu. Aan het eind van de middag
keren we terug naar het schip om onze riviercruise over
de Donau voor te zetten.

die vandaag aan boord worden georganiseerd. Maar vergeet niet om u heen te kijken naar de prachtige en altijd
afwisselende landschappen die Roemenië en Bulgarije u
te bieden hebben.
Dag 10 – Novi Sad
We meren aan in de op één na grootste stad van Servië;
Novi Sad. In deze stad is een mix van traditioneel Oostenrijks-Hongaars en moderne architectuur terug te vinden,
welke samen een unieke uitstraling aan de stad geven.
Optioneel bieden we u een excursie door Novi Stad aan.
Tijdens deze excursie bezoeken we het Petrovaradin fort,
één van Europa’s grootste fortencomplexen en tevens het
symbool van de stad. Vanaf hier heeft u een adembenemend panoramisch zicht over Novi Sad.
Dag 11 – Aljmas
Al vroeg in de morgen arriveren we in Aljmas, Kroatië.
Sluit u aan bij de excursie naar het historisch en kastelen
district van Osijek We volgen de route tot Batina.
Dag 12 – Boedapest
Op onze terugreis meren we aan in Boedapest, waar u
vandaag de gehele dag ter vrije besteding heeft. Daarnaast bieden we u ook vandaag weer interessante optionele excursies aan. De eerste is een stadstour door
Boedapest. De stad is gelegen aan weerszijden van de
Donau. Boeda is de stadshelft op de westoever en is altijd
een afzonderlijke stad geweest, totdat het in 1873 samengevoegd werd met de tegenoverliggende stad Pest. De
hoogtepunten van Boeda zijn voornamelijk de Burcht en
Burchtenheuvel en het Vissersbastion, terwijl aan de andere kant het Parlementsgebouw prijkt. De volgende uitstap is een uitstap naar de staatsopera van Boedapest. De
bouw van het gebouw was naar aanleiding van de viering
van het Hongaarse millenniumfeest in 1896. De belangrijkste architect van die tijd wilde een nieuw operahuis
ontwerpen die zich kon meten aan die in Parijs, Wenen en

Dag 9 – Vaardag
Terwijl we verder cruisen naar onze bestemming Novi
Sad, heeft u de gelegenheid om alle tijd te nemen om
even uit te rusten van de afgelopen dagen. Geniet op het
zonnedek of doe mee aan één van de vele activiteiten
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Dresden. Het operahuis is gemaakt in neorenaissancestijl
vermengd met barokke elementen versierd met beelden
van grote componisten. Binnenin is de Hongaarse Staatsopera nog indrukwekkender en is goud in het interieur
verwerkt.
In de avond kunt u optioneel deelnemen aan “Boedapest
by night”, de stad is op zijn mooist als alle lichtjes langs de
Donau schitteren en de gebouwen in de spotlights staan.
Bij deze excursie is tevens een tocht door de oudste “ondergrondse spoorlijn” van Europa. Ook een fietstocht
door de stad wordt u optioneel aangeboden.

oude stad waar eeuwenlang Hongaarse Koningen werden
gekroond.

Dag 13 – Bratislava
In de morgen leggen we aan in Bratislava, de hoofdstad
van Slowakije. De gids neemt u graag mee voor de optionele stadswandeling, waarna we de bus nemen en het
kasteel van Bratislava zullen bezoeken. Tevens bezoeken
we de Martinsdom, de grootste kerk van deze liefelijke

Dag 15 – Passau
We zijn weer aangekomen in Passau, waar we deze prachtige reis ook begonnen zijn. Na het ontbijt is er een einde
gekomen aan deze riviercruise, met vele mooie herinneringen en begint uw reis huiswaarts.

Dag 14 – Wachau - Ybbs
De Wachau regio, een 30 km lange vallei tussen Krems
en Melk, staat vanwege haar architecturale en agrarische
geschiedenis op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Breng een bezoek aan Maria Taferl, Oostenrijk’s laagst
gelegen pelgrim sites met zijn indrukwekkende basiliek.
Een tweede excursie bieden we optioneel naar de
Ybbs-Persenbeug waterkrachtcentrale

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
categorie
April 3* - 10 - 17
Mei 1 - 8
Mei 15 - 29

2-pers. hut
hoofddek
€ 2.565,€ 2.715 ,€ 2.820,-

2-pers. hut
middendek balk.
€ 3.220,€ 3.450,€ 3.550,-

2-pers. hut
Bovendek balk.
€ 3.785,€ 4.075,€ 4.180,-

1-pers. hut
hoofddek
€ 3.945,€ 4.750,€ 5.360,-

Juni 5 - 12 - 26
Juli 3-10
Juli 17 - 24 - 31
Augustus 7*
Augustus 14 - 21
September 4
September 18-25

€ 2.820,€ 2.820,€ 2.715,€ 2.715,€ 2.820,€ 2.820,€ 2.715,-

€ 3.550,€ 3.550,€ 3.450,€ 3.450,€ 3.550,€ 3.550,€ 3.450,-

€ 4.180,€ 4.180,€ 4.075,€ 4.075,€ 4.180,€ 4.180,€ 4.075,-

€ 5.360,€ 5.360,€ 4.750,€ 4.750,€ 5.360,€ 5.360,€ 4.750,-

Inclusief:

• Duitstalige ervaren gidsen
• Alle overnachtingen aan boord van ms Bolero / Viktoria
• Verblijf aan boord op basis van volpension incl. koffie/thee of middernachtsnack
• Galadiner
• Welkomst- en afscheidsreceptie met de kapitein
• Passage IJzeren poort
• Gebruik van het audiosysteem gedurende de excursie
			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
• Optioneel excursiepakket
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor meer inlichtingen.
Hoe kunt u in Passau komen?
Per vliegtuig
KLM, Brussels Airlines en Lufthansa bieden dagelijkse vluchten aan naar München. Vanuit München kan u de trein
nemen naar Passau. In het centraal station (hauptbahnhof) van Passau neemt u de taxi naar het schip voor de inscheping.
Per trein
Vanuit elk Nederlands of Belgisch station kan u per trein tot in het Hauptbahnhof van Passau geraken. De prijs van
het treinticket is afhankelijk van de beschikbaarheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.
Per auto
Passau ligt op ongeveer 8 uur rijden van Nederland. Uiteraard kunt u onderweg een aantal mooie tussenstops in
plannen. We geven graag enkele tips; Frankfurt, Wurzburg, Regensburg of München. Vlak aan de plaats van inscheping kunt u een beveiligde parkeergarage vinden. U kunt online reserveren via www.globus-parkservice.de.
Naast de parkeerfaciliteiten biedt men hier een gratis shuttle- en bagageservice aan. Parkeren kan al vanaf € 106,- per
auto.
Inscheping reeds om 14u30 en vertrek van het schip om 15u30. Hotelovernachtingen zijn er al vanaf € 69,- per persoon. Informeer naar de mogelijkheden.
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IJsland

8-Daagse Nederlandstalige rondreis IJsland
Deze rondreis neemt je in één week mee langs de natuurhoogtepunten van IJsland. Je leert de cultuur en geschiedenis
kennen van dit bijzondere en mysterieuze eiland waar de mensen een eigen leefstijl hebben gecreëerd om te
overleven in de ruige omstandigheden.
Dag 1 – Reykjavik
Vertrek per rechtstreekse lijndienst naar Reykjavik, de
hoofdstad van IJsland. De luchthaven Keflavik ligt op
circa 45 minuten van de hoofdstad en tijdens de transfer
naar ons hotel maken we gelijk kennis met het bijzondere landschap van lava, rotsen en mosbegroeing. In de
hoofdstad woont ruim 1/3 van de totale IJslandse bevolking van 370.000 inwoners. We maken een korte rondrit
door de stad en zien o.a. de opvallende Hallgrimskirkja. De kerk staat op een heuvel en torent met haar spits
boven de stad uit. Door de opvallende architectuur zowel
aan de buitenzijde als het interieur is het de belangrijkste
bezienswaardigheid van de stad. In de avond volgt het
welkomstdiner. Overnachting in Reykjavik.
Dag 2 – Reykjavik – Gouden Cirkel – Vik
We hebben een lange maar prachtige dag voor de boeg!
De Gouden Cirkel is verreweg de bekendste route van
IJsland en laat de beroemdste bezienswaardigheden zien.
De route start bij Thingvellir Nationaal Park, het eerste
nationale park van IJsland dat in 1928 werd ogericht om
zijn grote historische en geologische waarde. Het Þingvellir-gebied is erkend voor zijn uitstekende universele
waarde en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De
naam betekent letterlijk ‘bijeenkomst vlakte’ en symboliseert de geschiedenis van IJsland. Hier werd in 930 het

IJslandse parlement opgericht en is daarmee het oudste werkende parlement ter wereld. De IJslanders beschouwen deze plek als de geboorteplaats van hun land.
Het landschap wordt gevormd door een spleetvallei in de
kloof tussen de Noord-Amerikaanse en Euraziatische continentale platen. De lavavelden worden verscheurd door
tektonische krachten waardoor er kloven overblijven. De
meest indrukwekkende is de Almannagja-kloof waarbij
een wandelpad tussen de murenvan basaltrotsen leidt
naar een waterval. Thingvellir is de enige plek ter wereld
waar je kan wandelen tussen de 2 continenten!
De volgende stop is het geothernische gebied van Geysir met borrelende modderpoelen en de bekende
Strokkur-geiser die elke 6 tot 10 minuten een straal heet
water omhoog spuit tot soms 20 meter hoog. Na de korte
wandeling bij de imposante Gullfoss-waterval rijden we
naar de zuidkust. Hier stoppen we bij de watervallen van
Seljalandsfoss en Skógafoss waarbij je bij Seljalandsfoss
achter de waterval langs kan wandelen. Bij het charmante
plaatsje Vik maken we een wandeling over het zwarte
Reynisfjara met basalten rotsformaties. Diner en overnachting nabij Vik.
Dag 3 – Vik – Vatnajökull Nationaal Park &
Jökulsárlón-gletsjerlagune – Höfn
Na het ontbijt rijden we verder langs de zuidkust en
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bereiken we Vatnajökull, de grootste ijskap van Europa.
We maken een wandeling naar de Svartifoss-waterval
waarbij de basaltkolommen die de waterval omlijsten
lijken op enorme orgelpijpen. Vanaf het uitkijkpunt Sjónarsker hebben we een prachtig uitzicht op de Skaftafellsjökull-gletsjer. Een hoogtepunt van het Vatnajökull Nationaal Park is een bezoek aan de Jökulsárlón-gletsjerlagune.
We varen per amfibieboot (in juni) tussen de enorme
ijsbergen die in deze lagune drijven. Soms wordt er hier
een zeehond gespot die nieuwsgierig zijn kop boven het
water uitsteekt. Overnachting in het vissersdorp Höfn.

Skagafjörður, die bekend staat om het fokken van
paarden en waar veel IJslandse paarden kunnen grazen in de velden van de Skagafjörður-vallei. Daarna
voert de weg ons door de valleien van Noord-IJsland
en over de Holtavorduheiði-heide naar Borgarfjördur.
We bezoeken Reykholt en de prachtige watervallen van
Hraunfossar en Barnafoss. Dan stoppen we bij Deildartunguhver: de grootste warmwaterbron van IJsland (in
termen van waterproductie per seconde). Aan het einde van de middag komen we aan in Reykjavik waar ons
afscheidsdiner plaatsvindt. Overnachting in Reykjavik.

Dag 4 – Höfn – Djupivogur – Egilsstaðir
Vanuit Höfn reizen we langs de oostkust van IJsland.
Het gebied van de oostelijke fjorden staat bekend om
de uitzichtpunten: Aan de ene kant prachtige bergen en
aan de andere kant landbouwgrond die grenst aan de
Atlantische Oceaan. In het plaatsje Djupivogur vinden we
een eigenzinnig kunstwerk genaamd Eggin í Gleðivík. Het
kunstwerk langs het water bestaat uit 34 eieren geslepen
uit steen, die de 34 vogelsoorten vertegenwoordigen die
in dit gebied nestelen.

Dag 8 – Reykjavik
Transfer naar de luchthaven voor de terugreis.

SEIZOEN
A
April 17				
B
Juni 12				

€ 4.200,€ 4.800,-

Dag 5 – Egilsstaðir – Tjornes – Husavik – Myvatn
Vandaag vervolgen we onze tour door de woestijnhooglanden van Möðrudalsöræfi, op weg naar de volgende attractie op onze weg: de machtige Dettifoss, de krachtigste
waterval van IJsland én Europa, die in een 44 meter diepe
kloof stort. Vervolgens maken we een korte wandeling in
de kloof van Hljódaklettar en passeren we Ásbyrgi, een
hoefijzervormige kloof die bekend staat als de hoefafdruk van Odins achtbenige paard Sleipnir. Rijdend rond
het aantrekkelijke deel van de kustlijn van het schiereiland Tjörnes komen we aan in Húsavik.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer seizoen A
seizoen B

€ 320,€ 920,-

Dag 6 – Myvatn – Godafoss – Akureyri
Deze dag staat in het teken van de wonderen van het
natuurreservaat Lake Mývatn. Een van de belangrijkste
attracties is het geothermische gebied Námaskarð, waar
u borrelende modderpoelen en sissende stoomopeningen vindt. Het Krafla-gebied met de krater Víti mogen we
niet missen en later maken we een wandeling door het
Dimmuborgir Lava Labyrinth. Op weg naar Akureyri stoppen we bij Goðafoss, de waterval van de heidense goden,
een plaats die nauw verbonden is met een van de belangrijkste gebeurtenissen in de IJslandse geschiedenis, de
bekering van het heidendom tot het christendom in het
jaar 1000.
Dag 7 – Varmahlid – Borgarfjordur – Hraunfossar –
Reykholt – Reykjavik
Vanuit Akureyri vervolgen we onze reis naar de regio

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

			
INCLUSIEF
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Icelandair of
gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels op 		
basis van logies/ontbijt
• Verzorging op basis van halfpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden (m.u.v. boottocht over Jökulasarlon Glacier
		
Lagoon (afhankelijk van weersomstandigheden)
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
		
exlusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, niet genoemde maaltijden etc.
			
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 10
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers
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Centraal-Azië
werd gesticht rond 250 voor Christus als hoofdstad van
het Parthische rijk. Onder Parthisch bestuur werd het
grondgebied beschermd door 43 verdedigingstorens en
Mitridatkert genoemd, refererend naar de Parthische
Koning Mithridates. Mogelijk diende het fort van Nissa
dan ook als mausoleum. De hellenistische invloed is
duidelijk zichtbaar in de architectuur van de vesting, de
beeldhouwwerken alsook in de andere decoraties die op
de site gevonden zijn. De tempelhal waar de overblijfselen
van een stenen altaar werden gevonden, duidt op het
zoroastrisme dat hier beleden werd.
Overnachting in Ashgabat.

19-Daagse rondreis Centraal-Azië
Turkmenistan, Oezbekistan en Kazachstan
Centraal-Azië vormt het hart van de historische zijderoutes, waar de exclusieve zijde slechts 1 van de vele producten was
die verhandeld werden. Handel en kennis gingen veelal samen en de volkeren die hier woonden en passeerden, drukten
een imponerende stempel op de wetenschap, filosofie, kunst, architectuur en religie. Deze 19-daagse rondreis omarmt
de geschiedenis vanaf de eerste bewoners in Nissa, de bloedige maar cultureel hoogstaande heerschappij van Timoer
Lenk tot de futuristische ontwikkeling van Ashgabat. We ervaren de enorme afstanden van de karavanen als we met
ons comfortabele vervoer over de nu verharde wegen door de woestijn reizen waar nomaden nog altijd hun vee op de
vruchtbare stukken laten grazen. Kortom, een reis die u laat ontdekken welke rijkdom deze regio heeft voortgebracht in
de ontwikkeling van de mensheid.
Dag 1 – 2 – Ashgabat
Vandaag vliegt u naar Ashgabat, de hoofdstad van
Turkmenistan. Na aankomst volgt de transfer naar uw
accommodatie. Overnachting in Ashgabat.
Dag 2 – Ashgabat
De bouw van de Centraal-Aziatische spoorlijn in 18811885 gaf een krachtige impuls aan de ontwikkeling van
de stad Ashgabat. In 1948 werd de stad volledig verwoest
door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal
van Richter en doodde 110.000 mensen. De broederlijke
republieken hielpen Ashgabat te herbouwen volgens het
Sovjetmodel. Van deze Sovjetstad is tegenwoordig nog
maar weinig over. Begin deze eeuw, onder leiding van de
inmiddels overleden president Turkmenbashi, is begonnen met de herinrichting van de stad. Het resultaat is
een ware droomstad waar het straatbeeld gedomineerd
wordt door de volledig in marmer opgetrokken gebouwen, brede lanen, impressionante architectuur
gecombineerd met bizarre dingen zoals bushokjes voorzien van airconditioning en tv. De talloze standbeelden

en honderden meest fantastische fonteinen zorgen voor
de nodige afwisseling. Gedurende de stadstour maken
we nader kennis met de hoofdstad van Turkmenistan. De
rit langs de prachtige gebouwen is op zich al een unieke
belevenis. De luxueuze appartementen, prachtige overheidsgebouwen en moderne sportcomplexen vallen in het
niet bij het zien van het presidentieel paleis. We maken
een wandeling in het Park der Onafhankelijkheid en zien
de Neutraliteit Ark. Het is een van de grootste parken
met maar liefst 150 fonteinen, waaronder de hoogste
trapsgewijze fontein ter wereld. Tevens zien we het Centrale Plein, waar we het monument van de Turkmeense
Ahalteke paarden zien. In de volkswijk bezoeken we de
Ertogrul Ghazi moskee, gebouwd naar voorbeeld van de
Blauwe moskee in Istanbul. Onze rondleiding door het
Nationaal Historisch en Etnografisch Museum van Turkmenistan geeft ons een brede kijk op de belangrijkste
artefacten van archeologische opgravingen, Turkmeense
sieraden en kostuums. Op zo’n 18 km buiten Ashgabat
aan de voet van het Kopet gebergte ligt de archeologische site van de voormalige hoofdstad Nissa. Deze stad
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Dag 3 – Ashgabat – Darwaza
In de ochtend bezoeken we het Nationaal Tapijtenmuseum. Tapijten zijn voor elke Turkmeen heilig en we zien
hier dan ook een prachtige collectie. Kenmerkend voor de
Turkmeense tapijten zijn de dieprode kleuren. Tijdens de
rondleiding door het museum leert u alles over de verschillende patronen, kleuren en weeftechnieken die gehandhaafd worden door de diverse stammen die in Turkmenistan leven. Vandaag brengen we ook een bezoek
aan de majestueuze Saparmurat Haji moskee en naastgelegen familiemausoleum van de vorige president. Het
ensemble is een weerspiegeling van de waanzin waarmee
de vorige president het land regeerde. Kosten noch moeite zijn gespaard om de bezoeker te imponeren met de
architectuur, marmer en goud. In de moskee zijn naast
inscripties uit de Koran ook inscripties uit de Ruhnama,
het “heilige” boek, geschreven door de overleden president. Na de lunch rijden we per 4x4 naar misschien wel
één van de meest bizarre plaatsen die u zult zien tijdens
deze reis, Darwaza. Onderweg maken we enkele stops,
waaronder één bij Erbent, een nomadische nederzetting,
gelegen tussen de zandduinen van de Karakum woestijn.
Hier kunt u op een bijzondere manier het traditionele
Turkmeense nomadenleven ervaren, een groot contrast
met de luxe van afgelopen nacht. Terwijl de twee kraters
die we onderweg zien, zijn gevuld met modder en water,
staat de krater van Darwaza al meer dan 50 jaar in brand.
Dit indrukwekkende verschijnsel is ontstaan in 1971. Het
verhaal gaat dat men getracht heeft gas te winnen naar
waar blijkt op een onstabiele ondergrond. Hierdoor zijn
meerdere grote kraters ontstaan met een diameter van
zo’n 60m. Tientallen meters hoge vlammen verlichten
‘s nachts de woestijn, hetgeen enigszins een rare maar
unieke ervaring is. In het op veilige afstand gelegen tentenkamp wordt gezorgd voor een heerlijke barbeque.
Overnachting in het tentenkamp aan de gaskrater.
Dag 4 – Darwaza – Khiva
Na de nacht te hebben doorgebracht in de woestijn,

is het tijd om richting de laatste bezienswaardigheid
van onze reis in Turkmenistan te gaan. Kunya Urgench,
gelegen aan de oever van de Amu Darya rivier, staat
sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Hier
treft men een aantal monumenten die dateren uit de
11e tot 16e eeuw, waaronder een moskee, toegangspoort, mausoleum en fort. Deze monumenten herinneren
aan de bijzondere architectuur welke tot aan Iran,
Afghanistan en India reikte. Na de lunch passeren we de
grens met Oezbekistan. Overnachting in Khiva.
Dag 5 – Khiva
Door de strategische ligging en de aanwezigheid van een
grote waterbron is Khiva uitgegroeid tot een belangrijke plaats langs de zijderoute. De oude ommuurde
binnenstad is bijna geheel intact gebleven en wanneer u voor de machtige stadsmuren en de stadspoort
van de stad staat, waant u zich in een geheel andere
wereld. Rondom de blauwe Kalta Minor minaret lijkt
het of het leven uit de vroegere tijden heeft stil gestaan.
Khiva bestaat uit een binnen- en buitenstad met elk hun
eigen ommuring: de Dichan Kala, de buitenstad, waar de
huidige bevolking leeft en de Ichan Kala, de binnenstad,
een waar openluchtmuseum. In de Ichan Kala bezoeken we
o.a. de Kunya-Ark en verschillende gebouwen ten westen
van de binnenstad waaronder het huis van de Arangkhan (heerser). We zien de grootste universiteit van
Centraal-Azië, de Mohammed Ramin Khan Universiteit,
maar ook de Hodjan Berdi-biya Universiteit, de Oq-Masjid
moskee, en nog vele andere bezienswaardigheden. In de
middag lunchen we in een lokaal restaurant, waarna de
stadstour in Khiva verder wordt vervolgd met een bezoek
aan het Karavaan Seray Tosh Khovli Paleis.
Overnachting in Khiva
Dag 6 – Khiva – Bukhara
Vanuit Khiva vertrekken we in de morgen om een rit van
450 km te maken naar onze uiteindelijke bestemming
van vandaag, Bukhara. De rit neemt ons mee dwars
door de Kizilkum woestijn langs de Amu Darya rivier. We
rijden door uitgestrekte katoenvelden die in de woestijn
dankzij irrigatie worden verbouwd. Gedurende onze rit
in de woestijn maken we een stop voor onze lunch in de
vorm van een picknick. De stad Bukhara heeft meer dan
duizend monumenten die naar het rijke verleden van de
grote zijderoute verwijzen. Buitenlandse kruiden, bont en
met name zijden stoffen werden hier eeuwenlang verhandeld. De gehele oude stad is UNESCO Werelderfgoed.
Na aankomst in de stad heeft u de rest van de dag ter
vrije besteding. Maak bijvoorbeeld een wandeling en laat
u verrassen door de eerste kennismaking met de stad en
haar bewoners. Overnachting in Bukhara.
Dag 7 – Bukhara
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van
Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd Bukhara
de hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een
periode van grote voorspoed. Het rijk omvatte grote
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delen van Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Afghanistan.
In de 16e eeuw, na de oprichting van de Oezbeekse Shaibanai-dynastie, werd Bukhara opnieuw de hoofdstad van
een groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en
de nieuwe stadsmuren werden gebouwd. De intensieve
bouw begon hier met een vrijdagmoskee, gebouwd in
1514 op de plaats van een oudere 12e-eeuwse moskee
naast de Kalyan minaret. Het werd één van de grootste structuren in Centraal-Azië. Aan de andere kant van
het plein, waar de minaret staat, is de Miri-Arabische
medresse gebouwd in 1535-1536 als islamitische school.
De stadstour neemt ons mee naar dit indrukwekkende
ensemble. Verder zien we het ensemble van Poi-Kalon,
waarvan de minaret over de stad lijkt te heersen. Dit
soort minaretten zijn gemaakt tijdens de islamitische
bloeiperiode. Het werd niet alleen gedaan om mensen op
te roepen voor het gebed maar werd ook gezien als een
symbool van macht van de geestelijke heersers. Eveneens
bezichtigen we de Chor Minor, een bijzonder 18e-eeuws
poortgebouw dat uit vier minaretten bestaat. Verder
naar het 9e-eeuwse Ismail Samani mausoleum, één van
de oudste monumenten van de stad en gebouwd voor
de stichter van de Samanid-dynastie. Onder het mausoleum zijn Ismael Samani, zijn vader en grootvader
begraven. Het werd gebouwd van terracottastenen en
heeft muren van maar liefst 2 meter dik. Na de lunch
komen we aan bij het Emir Paleis, de voormalige zomerresidentie van de Bukhara Emirs. Het paleis is gebouwd
in de tweede helft van de 19e eeuw en doet tegenwoordig dienst als museum. Als afsluiter van de dag bezoeken
we de oude zijdemarkt Poikalyan waar een typisch oosterse sfeer hangt. Overnachting in Bukhara.
Dag 8 – Bukhara
In de ochtend bezoeken we Sitorai Mokhi Hosa, ook wel
bekend als de voormalige zomerresidentie van de laatste
Emir van Bukhara. Dit charmante paleis werd gebouwd
door de Russen in 1911 voor Alim Khan. Het is een
mengeling van vele stijlen en gunt ons een blik in het rijke
leven aan het hof. Het paleis is een eiland van luxe en rijkdom. Naast het paleis va de harem is een waterbassin
waar de vrouwen van de khan konden baden en zwemmen. De khan verscheen van tijd tot tijd op het balkon
van de harem met een bal die hij naar de vrouwen in het
bassin wierp. Degene die hem ving, mocht de nacht met
de khan doorbrengen. Natuurlijk ging het erom wie als
eerste een troonopvolger zou kunnen baren, want zij zou,
als eerste vrouw, geen zorgen meer hebben.
Niet ver van het paleis ligt het mausoleumcomplex
van Hodja Bakhouddin Naqshbandi. De grote theoloog was de stichter van de soefi-orde “Naqshbandia”. Naqshbandi was de spirituele leraar van Amir

Timoer en maakte de hadj naar Mekka 32 keer. Hij
riep de mensen op bescheiden te zijn en verwierp
luxe. Het mausoleum van Bakhouddin Naqshbandi
wordt beschouwd als het Centraal-Aziatische Mekka.
Gelovigen uit verschillende islamitische landen komen
hier om te vragen voor de vervulling van wensen en genezing. Het indrukwekkende complex omvat een aantal prachtig gedecoreerde gebouwen waaronder de nog
actieve moskee. Een zeer spiritueel complex.
Namiddag ter vrije besteding. Overnachting in Bukhara.
Dag 9 – Bukhara – Shakrisabz – Samarkand
We verlaten Bukhara en rijden naar Shakhri- sabz. Deze
kleine stad isd e geboorteplaats van Timoer Lenk. Hij
maakte het plaatsje na zijn aantreden tot zijn hoofdstad.
De oorspronkelijke naam Kesh veranderde hij in Shakhrisabz, de “groene stad”, omwille van de vele parken die hier
te vinden zijn. Hij liet er allerlei moskeeën en paleizen neerzetten die de stad al vlug een monumentale aanblik gaven.
Ooit stonden binnen de stadsmuren wel 90 moskeeën. We
bezoeken er een aantal. Eveneens zien we verschillende
mausolea waaronder het mausoleum van Shamseddin Kulyal, het eerste mausoleum dat gebouwd is in Shakhrisabz.
Tevens brengen we een bezoek aan de restanten van
het indrukwekkende Ak Saray-paleis (Witte Paleis), dat
Timoer er liet optrekken. Bij de dood van Timoer was de
hoofdstadfunctie reeds overgenomen door het befaamde
Samarkand en in de 16e eeuw werden de meeste monumenten van Shakhrisabz verwoest door Abdullah Khan.
Verder naar Samarkand waar we tegen het einde van de
middag arriveren. Overnachting in Samarkand.
Dag 10 – Samarkand
Het oude gedeelte van Samarkand is het meest interessant. De oude stad beslaat een gebied van meer dan
vier km² en werd in de 11e eeuw omringd door een acht
meter hoge muur. Na de schade die door de Mongolen in
de 13 eeuw was toegebracht, herrees Samarkand in de
14e eeuw fraaier dan voorheen uit zijn ruïnes. De dag beginnen we met ons bezoek aan het Gur-Emir mausoleum,
waar Timoer Lenk begraven ligt. Hoogtepunt van vandaag
is het bekende Registan Plein, gelegen in het historische
hart van Samarkand. Dit plein is in de 14e eeuw ontworpen en wordt aan drie zijden omringd door grote religieuze gebouwen, de Ulugbek, Tilla Kori en Sherdor
medressen. De oudste van de drie is de Ulugbek medresse,
die in 1417-20 gebouwd is door de kleinzoon van Timoer
en waarvan de façade rijk is gedecoreerd. De ingang
leidt naar een kleine binnenplaats die wordt omringd
door de cellen waarin de studenten en hun leraren,
de moellahs, verbleven. Na de lunch gaan we noordwaarts en zien we de Bibi Khanym moskee. Bibi Khan-
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ym was een Chinese prinses en de geliefde van Timoer.
De moskee is in 1399-1404 gebouwd. Verder naar
het beroemde 15e-eeuwse observatorium van Ulug
Beg, voor die tijd een zeer nauwkeurig instrument.
In de namiddag bezoeken we nog de Shakhi Zinda
moskee en het bijbehorende eeuwenoude kerkhof.
Het majestueuze Shakhi Zinda omvat een groep
mausolea die gebouwd zijn rond de tombe van
Kussam Ibn Abbas, de neef van Profeet Mohammed.
Hij heeft volgens de overlevering de islam naar Samarkand gebracht. Hij zou aan het einde van de 7e eeuw
zijn vermoord op de plek waar nu zijn tombe staat.
Nadien heeft u nog tijd om de grote bazaar Siyab, die
ooit gesitueerd was aan de grote zijderoute, te bezoeken. Het is een levendige en kleurrijke markt waar
veel lokale producten te koop zijn zoals (gedroogd) fruit,
specerijen en yoghurt. Overnachting in Samarkand.
Dag 11 – Samarkand – Tasjkent
Samarkand was een belangrijk centrum van de productie van zijdepapier. Door inspanningen van de overheid is
deze ambacht behouden gebleven. In de ochtend maken
we dan ook een excursie naar een authentiek atelier
waar nog op traditionele wijze, met behulp van een watermolen, zijdepapier wordt geproduceerd. De namiddag
is ter vrije besteding. Omdat de weg tussen Samarkand
en Tasjkent erg druk en slecht is en met de bus zo’n 6,5
uur duurt, heeft WorldExperts besloten om op deze route
gebruik te maken van de hogesnelheidstrein Afriosyob, te
vergelijken met de Thalys. Het vertrek vanuit Samarkand
is voorzien om 17:00 uur en aankomst te Tasjkent is om
19:10 uur. Een stuk sneller en vele malen comfortabeler.
Overnachting in Tasjkent.
Dag 12 – Tasjkent
Na het ontbijt bezoeken we het Museum van Toegepaste Kunst, wat ons een bredere kijk geeft op de Oezbeekse kunst. Het is één van de grootste musea in
Centraal-Azië, dat werd opgericht in 1918 op basis
van een kleine verzameling van 500 exposities. Dit was
voornamelijk Russische en West-Europese kunst, zoals
schilderkunst, beeldhouwkunst, decoratieve meubels,
porselein en brons. Na de lunch bezoeken we het Onafhankelijkheidspark, een prachtig aangelegd park waar
naast ministeriële gebouwen en de senaat ook het monument gewijd aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te zien is. Meer dan een miljoen Oezbeekse
soldaten sneuvelden, hun namen staan gegraveerd in de
koperen gedenkboeken. De namiddag is ter vrije besteding. Ons hotel is gelegen in het centrum van de stad,
wat ideaal is voor diegenen die nog een wandeling willen
maken in de hoofdstraat van deze bruisende stad.

Overnachting in Tasjkent
Dag 13 – Tasjkent – Almaty
Vandaag verlaten we het indrukwekkende Oezbekistan.
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Almaty.
Transfer naar het hotel. Overnachting in Almaty.
Dag 14 – Almaty
Alhoewel de stad zijn status als hoofdstad heeft verloren
aan Astana blijft Almaty wel het belangrijkste zakelijke en
culturele centrum van Kazachstan. De groei van deze stad
is te danken aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Sovjet-Unie besloot om de industrie van het land grotendeels
uit het Europese gedeelte naar Centraal-Azië te verplaatsen. Almaty is een groene en gezellige stad waar de inwoners graag flaneren of hun tijd verdrijven in één van de
vele barretjes en terrasjes. Toch proeft men nog het Sovjetverleden: boulevards op paradebreedte, classicistische
architectuur en veel parken. Uit de tsarentijd dateert
de houten Russisch-orthodoxe Zenkov kathedraal, die
zich mag rekenen tot een van ’s werelds hoogste houten
gebouwen. Het is één van de weinige bouwwerken
die de aardbeving van 1911 hebben overleefd. Het
interieur is versierd met een indrukwekkende verzameling
relikwieën en iconen. We wandelen verder door het
28 Panfilov Wachterspark, vernoemd naar de soldaten
die Moskou wisten te beschermen tegen de invasie van
de nazi’s. In het park zien we o.a. de eeuwige vlam en de
bronzen standbeelden van deze helden.
In het Staatsmuseum van Kazachstan maken we kennis
met archeologische vondsten, traditionele met goud
geborduurde kledingstukken en juwelen. Een mooie rit
van zo’n 15 km neemt ons mee naar een hoogte van
zo’n 1700 meter waar de beroemde ijsbaan Medeo is
gelegen. De kabelbaan neemt ons mee naar de skipiste
Shymbulak op 2.200 meter hoogte vanwaar we een schitterend uitzicht op de groene vallei hebben. Volgens de
“skitraditie” zijn ook hier in Kazachstan diverse gezellige
gelegenheden om wat te drinken. Eenmaal terug in het
centrum van Almaty rijden we naar Koktebe, het hoogste
park van de stad. Koktebe is erg geliefd onder de lokale
bewoners omdat u vanaf hier een prachtig panorama
op de stad heeft. Na ons diner terug naar het hotel.
Overnachting in Almaty.
Dag 15 – Altyn Emel
Vandaag verruilen we onze comfortabele touringcar voor
moderne jeeps. Buiten de stad bestaat het landschap
uit steppe, kloven en bergen en zijn de wegen deels onverhard. We rijden naar het Nationaal Park Altyn Emel.
Het park is gelegen ten noorden van het stuwmeer
Kachagai. In dit gebied is er een goede kans om wilde
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ezels en steppe antilopen te zien. Na het inchecken en de
lunch in ons guesthouse rijden we verder naar de Aktau
en Katutau heuvels. Horizontale banden van wit, rood en
oranje in het gesteente creëren een bijzonder effect. De
Aktau heuvels zijn ook bekend als een unieke paleontologische vindplaats. Maar liefst 56 soorten van vroege
mioceen flora alsook fossielen van oude dieren zijn hier
gevonden. Een wandeling door de droge rivierbedding
brengt ons tot aan de voet van de heuvels. Verder naar
de roodkleurige Katutau heuvels, een unieke rotsformatie
ontstaan uit lava. Diner en overnachting in een comfortabel guesthouse.
Dag 16 – Altyn Emel – Charyn Canyon – Kolsai meren
We vertrekken richting de Charyn Canyon, gelegen op
zo’n 20 km van de Chinese grens. Onderweg bezoe
ken we de bekende zandduinen van het park die door
het brullend geluid zijn naam van Zingende Duin ontleent. Bij gunstige windomstandigheden kan het geluid
op de top van de duin oplopen tot 105 decibel. Vanaf
hier rijden we verder naar het Nationaal Park Charyn. De
Charyn Canyon wordt ook wel na de Grand Canyon als
de grootste kloof beschouwd. Onze wandeling neemt ons
mee door de “Vallei der Kastelen”, schitterende rotsformaties met dieprode kleuren. Aan het einde van de kloof
stroomt de rivier Charyn, een ideale plaats om rustig
iets te drinken na alle indrukken. Tegen het einde van
de middag vertrek richting de Kolsai Meren, waar we in
een kleinschalig bergresort zullen overnachten. Diner en
overnachting bij het Kolsaimeer.
Dag 17 – Kolsai Meren
De Kolsai meren worden gevormd door 3 alpine meren
en worden gezien als de parel van het Tien-Shan gebergte De omgeving nodigt ons uit een mooie wandeling te maken. Er is een goed wandelpad en er
zijn diverse activiteiten mogelijk. Zo kunt u waterfietsen of een roeiboot huren. De lunch vandaag is in de
vorm van een picknick, ideaal om vanaf een bankje te nuttigen met zicht op het meer. Indien gewenst kunt u naar
het tweede meer wandelen, een flinke en uitdagende
tocht van 9 km en een klim van 1700 meter naar 2250
meter. Diner en overnachting bij het Kolsaimeer.
Dag 18 – Kolsai Meren – Kaindy meer – Almaty
Na het ontbijt reizen we naar Kaindy Meer op een hoogte
van 2000 meter. Vanaf de parkeerplaats is het een wandeling van 20 minuten tot we de oever van het meer
bereiken. Het idyllisch gelegen meer is recent ontstaan
door een aardverschuiving en gekend om de talloze dode
boomstammen die boven het water uitsteken. Aan het
einde van de middag komen we aan in Almaty voor ons

afscheidsdiner.
Dag 19 – Almaty
Transfer naar de luchthaven conform vluchtschema.

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
***

Tijdens deze reis door Centraal-Azië krijgt u verschillende landschappen te zien: van hete en droge woestijnen tot aan de
meren en de hoge bergen van Pamir en Tien-Shan. Er wordt ook gezorgd voor een culturele verschuiving: van minaretten
en moskeeën van Bukhara en Samarkand tot de ruïnes van boeddhistische tempels van Termez. De tour omvat tevens de
onlangs ontdekte Alexandria Oxiana, het verlaten bolwerk van Alexander de Grote op het land van Sogdiana.
Reis door Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en Kazachstan.

Vertrekdata & prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
		
April 10 - 24*				
€ 4.530,Mei 8 - 22 - 29*
€ 4.530,Juli 10					
€ 4.530,September 11 - 25*
€ 4.530,Oktober 9 - 10				
€ 4.530,Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer
€ 565,•*Datumtoeslag Nederlandstalige begeleiding in
Turkmenistan				
€ 100,Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Nederlandstalige reisbegeleiding in Oezbekistan en
Kazachstan
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
en guesthouses
• 1 x Overnachting in een tent in Darwaza
• Verzorging op basis van volpension, diners in hotel en
lokale restaurants incl. mineraalwater en thee m.u.v.
diner dag 5, 7 en 8 en lunch en diner dag 13
• Dagelijks mineraalwater tijdens de excursies
• Alle vervoer ter plaatse
• Excursies zoals omschreven inclusief entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Visumuitnodiging Turkmenistan € 35,- p.p.
• Migratietax bij aankomst in Turkmenistan ca.$ 14,- p.p.
• Toeristentax Turkmenistan $ 2,- p.p.p.d.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, etc.
Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
***

Liever individueel op reis?
Deze reis is ook als privéreis te maken en kan volledig
naar uw wensen worden aangepast.
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Dag 1 – Ashgabat
Vandaag vliegt u naar Ashgabat, de hoofdstad van Turkmenistan. Na aankomst volgt de transfer naar uw accommodatie. Vroege incheck in hotel in Ashgabat.
Dag 2 – Ashgabat
Na het ontbijt beginnen we met een stadstour Ashgabat.
Deze stad is een ware droomstad waar het straatbeeld
gedomineerd wordt door de volledig in marmeren opgetrokken gebouwen, brede lanen en een impressionante
en moderne architectuur. De talloze standbeelden en
honderden fonteinen zorgen voor de nodige afwisseling.
De stadstour laat u het Park der Onafhankelijkheid, de
Neutraliteit Ark, het Monument van de Aardbeving, het
Oorlogsherdenkingscomplex en de Ertogrul Ghazi moskee zien. Overnachting in Ashgabat.
Dag 3 – Ashgabat – Nissa – Darwaza
Vandaag bezoeken we de grootste bazaar van Centraal-Azië. De levendige sfeer, de kleurrijke marktlui en de
lokale bevolking geven u een kijk in het dagelijks leven
van de Turkmenen. Op zondag hebben ze hier tevens de
grootste veemarkt van het land. Op zo’n 18 km buiten
Ashgabat aan de voet van het Kopet gebergte ligt de archeologische site van de voormalige hoofdstad Nissa.
Deze stad werd rond 250 voor Christus gesticht als hoofdstad van het Parthische Rijk. Mogelijk diende het fort van
Nissa ook als mausoleum en overblijfselen tonen dat het
zoroastrisme hier beleden werd. Voordat we verder gaan
naar het noorden bezoeken we de majestueuze Saparmurat Haji moskee en het naastgelegen familiemausoleum van de eerste president van Turkmenistan. Het ensemble is een weerspiegeling van de waanzin waarmee

Turkmenbashi het land regeerde. Kosten noch moeite
zijn gespaard om de bezoeker te imponeren. Vervolgens
rijden we verder naar Darwaza, een krater die al meer
dan 50 jaar in brand staat. Hoge vlammen verlichten de
woestijn in de nacht, hetgeen enigszins een rare maar
unieke ervaring is. Op veilige afstand ligt het tentenkamp
waar we zullen genieten van een barbecue. Overnachting
in het tentenkamp of in joerts aan de gaskrater.
Dag 4 – Darwaza – Kunya Urgench – Dashoguz
Na de nacht te hebben doorgebracht in de woestijn is het
tijd om richting Kunya Urgench te gaan. Kunya Urgench
is gelegen aan de oever van de Amu Darya rivier en staat
sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Hier treft u een aantal monumenten daterend uit de 11e
tot aan de 16e eeuw. Deze monumenten herinneren aan
de bijzondere architectuur die tot aan Iran, Afghanistan
en India reikte. In Dashoguz heeft u nog wat vrije tijd om
rond te kijken en te dineren. Overnachting in Dashoguz.
Dag 5 – Dashoguz – Mary
Transfer naar de binnenlandse luchthaven van Dashoguz
waar wij de vlucht nemen naar Mary.
Bij aankomst in Mary bezoeken we de stad Merw, ook
vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Een bezoek
aan het oude Merw laat u kennismaken met de vroege
stedelijke ontwikkeling van Centraal-Azië. In Merw ziet u
het historische park met het Sultan Sanjar en Muhammed
ibn Zaid mausoleum, de forten van Gyz Gala, Erk Gala,
Gyaur Gala en Keshk. Overnachting in Mary.
Dag 6 – Mary – Bukhara
In de morgen, na het ontbijt, volgt de transfer naar de
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grens van Turkmenistan en Oezbekistan. U passeert de
grens en de transfer volgt naar Bukhara. De middag heeft
u ter vrije besteding in Bukhara. Overnachting in Bukhara.
Dag 7 – Bukhara
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis
die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van Sogdiana door Alexander de Grote. Bukhara heeft meer dan
duizend monumenten die naar het rijke verleden van de
Grote Zijderoute verwijzen. Buitenlandse kruiden, bont
en met name zijden stoffen werden hier eeuwenlang verhandeld. De gehele oude stad is UNESCO Werelderfgoed.
Het rijk van Bukhara omvatte grote delen van Oezbekistan,
Tadzjikistan, Iran en Afghanistan. U maakt tijdens de stadstour kennis met de architectonische meesterwerken die
zijn gemaakt in de loop van de eeuwenoude geschiedenis. We bezoeken het ensemble Lyabi Hauz, Nodir Divan
Begi, Kukeldash - de grootste medresse in Bukhara - en
de Ulugbek medresse. Wanneer u Bukhara bezoekt, mag
een bezoek aan de Kalyan Minaret van 47 meter hoog ook
niet ontbreken. Deze minaret staat naast de 16e-eeuwse
islamitische religieuze school Mir-I-Arab. Daarnaast ziet u
ook de Citadel Ark, Bolo Hauz-moskee en het mausoleum
van Ismail Samani, het oudste gebouw van de stad.
Overnachting in Bukhara.
Dag 8 – Bukhara – Gijduvan – Samarkand
We laten Bukhara achter ons en reizen verder naar de
indrukwekkende stad Samarkand. Onderweg maken we
nog een stop in Gijduvan, waar we een workshop bijwonen van een beroemde keramistenfamilie. Na aankomst
in Samarkand heeft u nog wat vrije tijd. Wij raden aan om
het Registan Plein in de avond te bewonderen. Soms kunt
u hier ook een lichtshow bijwonen.
Overnachting in Samarkand.
Dag 9 – Samarkand
De historische stad Samarkand is een kruispunt en smeltkroes van veel culturen. Deze mix is te danken aan de vele
invasies die de ruim 2700 jaar oude stad ten deel vielen.
Zo hebben o.a. Alexander de Grote, de Arabieren en de
troepen van Dzjengis Khan de stad veroverd. De grootste invloed van wat we tegenwoordig terugzien in de stad
komt van Timoer Lenk en zijn kleinzoon Ulugbek.
Het sprookjesachtige Samarkand wordt vaak beschreven
als “het Paradijs van het Oude Oosten” en “de Parel van
de islamitische wereld. Tijdens de stadstour ziet u het
hoogtepunt van de stad: het Registan Plein met de Ulugbek-, SherDor- en Tilla-Kori-medressen. Verder naar de
Bibi Khanum moskee, volgens legendes gebouwd voor de
vrouw van Timoer. Daarnaast zien we het Gur-Emir mausoleum, waar Timoer de Grote begraven ligt. In de middag

bezoeken we de Shakhi Zinda moskee en het bijbehorende eeuwenoude kerkhof, een prachtig ensemble van
blauw tegelwerk. Verder naar het beroemde 15e-eeuwse
observatorium van Ulugbek, voor die tijd een zeer nauwkeurig instrument. De dag sluiten we af met een bezoek
aan het dorpje Koni Gil, waar we een workshop van zijdepapier bijwonen. Overnachting in Samarkand.
Dag 10 – Samarkand – Shakhrisabz – Termez
Na het ontbijt wordt de reis vervolgd naar Shakhrisabz.
Deze kleine stad is bekend geworden als geboorteplaats
van Timoer Lenk. Hij maakte het plaatsje na zijn aantreden tot zijn hoofdstad. Ooit stonden binnen de stadsmuren paleizen en wel 90 moskeeën. We bezoeken nog
een aantal van deze resterende bezienswaardigheden.
In de avond komen we aan in Termez.
Overnachting in Termez.
Dag 11 – Termez
Termez is de meest zuidelijke stad van Oezbekistan en
is de bakermat van het boeddhisme in Centraal-Azië.
Samen met het islamitische erfgoed van de stad bevinden zich hier 2 oude boeddhistische kloosters. Tijdens
de stadstour in de buitenwijken van Termez krijgen we
de belangrijkste bezienswaardigheden te zien, zoals het
architectuurcomplex van Kahkim At-Termezi, het boeddhistisch klooster Fayaz-Tepe en Kara-Tepe, Kyrk-Kyz
Khanaka en de necropolis Sultan Saodat. De ochtend
sluiten we af met een bezoek aan het archeologisch museum van Termez. In de middag staat er iets bijzonders op
het programma, namelijk het stadsfort van Alexander de
Grote – Alexandria Oxiana. Oxus was in die tijd de naam
voor de Amu Darya rivier. Dit fort werd in opdracht van
Alexander gebouwd als bolwerk voor de verdere verovering van India. In de jaren 70 werd Alexandrië voor het
eerst gevonden door de Sovjetarcheoloog E. Rtveladze,
maar lange tijd was er geen begrip van wat hij werkelijk
vond. Sindsdien had het bolwerk de naam Kampyrtepa en
pas in 2019, na een grondige analyse van enkele feiten,
verklaarde E. Rtveladze dat de ruïnes absoluut Alexandria
Oxiana zijn.
Na dit bezoek rijden we terug naar Termez voor overnachting.

de plaats waar het Rode Leger het dorp Doesjanbe-bozor
had verwoest. Met de bouw creëerde de Sovjets meteen
een hoofdstad voor de kort daarna opgerichte Sovjetrepubliek Tadzjikistan. We brengen een bezoek aan het
Staatsmuseum van Tadzjikistan waar tentoonstellingen
over de geschiedenis, de natuur en de kunst van het land
getoond worden. We maken een stadstour en zien het
Somoni-monument, het Gebouw van de nationale geest
en het Rudake Park dat vernoemd is naar de Perzische
poëet die als grondlegger wordt gezien van de Perzische
taal.
Dag 13 – Dushanbe – Iskanderkul meer
Tadzjikistan is rijk aan water en heeft meer dan 1000
rivieren, 2000 meren en 8000 gletsjers. Vandaag reizen
we via de Fann bergen naar het prachtige Iskanderkul
meer. Hier zou Alexander de Grote met zijn troepen overnacht hebben. Lunch is inbegrepen. Nu kunt u er overnachten en genieten van de schitterende natuur. Maak
een wandeling langs de oever of wandel tijdens een 40
minuten durende tocht mee naar de waterval. Diner en
overnachting in een huisje bij het Iskanderkul meer.
Dag 14 – Iskanderkul meer
Na alle indrukken die u al heeft opgedaan, genieten we
nog een dag van de prachtige natuur van dit gebied. Maak
jaloersmakende foto’s voor het thuisfront en kom weer

helemaal tot rust. Lunch en diner inbegrepen.
Overnachting bij het Iskanderkul meer.
Dag 15 – Iskanderkul meer – Istaravshan – Khujand
We reizen verder naar Istaravshan, misschien wel het
gezelligste plaatsje in Tadzjikistan. Er hangt een provinciale sfeer in dit stadje. Istaravshan is een oud handelscentrum en er is veel handwerk te vinden.
We bezoeken het museum op de heuvel Mug, waar de
stad werd gevormd door Kir, de oude Perzische koning.
Verder naar Khujand, waar we een stadstour maken.
Khujand is de tweede grootste stad van Tadzjikistan. Hier
bezoeken we het archeologisch museum, de moskee van
Sheikh Muslekhiddin, het middeleeuwse Khujand-fort en
de traditionele bazaar Panshanbe met een portaal uit de
Sovjettijd. Overnachting in Khujand.
Dag 16 – Khujand – Kokand – Rishtan – Fergana
Na het ontbijt gaan we verder naar de grens met Oezbekistan. Na het oversteken van de grens volgt de transfer
naar Kokand, waar we de hoogtepunten van de stad bekijken: Khudoyar-Khan Paleis, Jame Moskee en zijn minaret
en de necropolissen van Dahmai Shahon en Modarikhan.
Verder naar Rishtan, het centrum van keramische producten uit de Fergana-vallei. We bezoeken hier een keramiekatelier om vervolgens verder te rijden naar Fergana voor
de overnachting.

Dag 12 – Termez – Dushanbe
Deze morgen rijden we verder naar de grens van Tadzjikistan. Na aankomst in Tadzjikistan rijden we verder naar
het Hisor fort. De vesting functioneerde van de 7e tot
de 17e eeuw. De 1 meter dikke muren zijn voorzien van
kanongaten om de vijand op afstand te houden.
Vervolgens komen we aan in Dushanbe, de hoofdstad van
Tadzjikistan. De jonge stad werd vanaf 1924 gebouwd op
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Dag 17 – Fergana – Margilan – Osh
Vandaag reizen we verder naar Kirgizië, maar voordat
we hier aankomen bezoeken we Margilan in het zuidoosten van de Fergana-vallei. Margilan is een oud centrum voor de productie van zijden stoffen in Centraal-Azië.
We maken een wandeling door de Kumtepa bazaar, de
grootste bazaar van deze regio. Daarna bezoeken we de
bekende zijdefabriek Yodgorlik. Deze fabriek maakt nog
steeds zijde met oude technologieën, zonder machines
te gebruiken. Daarna is het tijd voor ons bezoek aan Kirgizië, dat ook Kyrgyzstan wordt genoemd. De transfer
volgt naar Osh waar we een korte rondleiding krijgen en
de belangrijkste bezienswaardigheden te zien krijgen.
We bekijken het Centrale Plein van Osh, het stadshuis,
het grootste nog staande standbeeld van Lenin, de Sint
Michael Kathedraal en het monument “Tears of Mother”, gewijd aan de slachtoffers van juni 2010. Verder zien
we het monument voor de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. We gaan verder naar de Suleiman-berg en
bezoeken het museum in de grot. We zien op de top van
de berg de oude moskee van Babur. Vanaf hier heeft u
een panoramisch uitzicht over de stad Osh. Met de trap
gaan we naar beneden en dan haalt ons vervoer ons weer
op om ons naar het Alymbek Datka museum te brengen.
Dag 18 – Osh – Chichkan
Na het ontbijt reizen we naar de spectaculaire Chichkan
kloof. Onderweg maken we nog een stop bij de Uzgen
Toren, een oude minaret gebouwd in de 12e eeuw.
Tijdens de reis naar de kloof ziet u rijst- en katoenvelden en rijden we langs het Toktogul Waterreservoir,
dat een belangrijke rol heeft voor elektriciteit in Kirgizië.
Verder naar de Chichkan kloof waar u kunt genieten van
de prachtige omgeving. Maak een wandeling of ontspan
aan de bergrivier.
Overnachting in de Chichkan kloof.
Dag 19 – Chichkan – Son Kul
Deze morgen gaan we verder naar het bekende Son Kul
meer. Het meer ligt op een hoogte van 3016 meter boven
zeeniveau. Het is landelijk gebied en er heerst een unieke
stilte en rust in deze ongerepte natuur. In de zomer kunt u
hier veel nomaden tegenkomen. Ze halen hun dieren op
en rijden naar het Son Kul meer om te grazen.
Bij aankomst hebben we een lunch in het joertenkamp.
Na de lunch kunt u naar de oever van het meer lopen
en laat de gids u de rotstekeningen uit de bronstijd
zien. We bezoeken de lokale nomaden en zien hun manier van leven. Ze zullen u verwelkomen en laten u kymyz
proberen, een traditionele Kirgizische drank gemaakt van
merriemelk.
Diner en overnachting in het joertenkamp.

Dag 20 – Son Kul – Bishkek
We ontbijten bij het joertenkamp en daarna volgt de reis
naar Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië. Het is een lange
reis vandaag, maar onderweg bezoeken we veel interessante plaatsen. De eerste stop is in het dorp Kochkor,
waar we een bezoek brengen aan het museum van
handwerk van vrouwencoöperaties. De tweede stop
is bij de 11e-eeuwse Burana toren nabij Tokmak. Vanaf
de top van deze minaret heeft u een geweldig uitzicht
over de vallei. Naast de Burana toren zijn de resten
van een oud fort te vinden. Er omheen ligt ook nog de
aarden wal van de vroegere stadsmuur van de verdwenen
stad Balasugan. Nadat we hier tijd hebben doorgebracht,
rijden we naar Bishkek. Overnachting in Bishkek.
Dag 21 – Bishkek
Bishkek is het politieke, economische en culturele centrum van het land en heeft ook weer de kenmerken van
de typische Sovjetstad: brede straten, veel pleinen, grote
regeringsgebouwen en standbeelden van o.a. Lenin en
Pushkin. Op het centrale Ala Too plein en in de omringende parken hangt in de avond een ontspannen sfeer.
Op het plein vindt overdag ook de wisseling van de
wacht plaats. Rondom het centrum vinden we de
grijze Sovjet-appartementenblokken met binnenplaatsen.
We maken een stadstour waarbij we de bekendste
bouwwerken en monumenten zien waaronder het Witte
huis, het Ala Too plein en het Monument van de Overwinning. Overnachting in Bishkek.
Dag 22 – Bishkek – Almaty
De reis gaat verder naar ons laatste Stan-land: Kazachstan.
We passeren de grens en ontmoeten onze laatste gids
in Kazachstan. We rijden naar de voormalige hoofdstad
Almaty waar we na aankomst een stadstour maken.
Alhoewel de stad zijn status als hoofdstad heeft verloren
aan Astana, blijft Almaty wel het belangrijkste zakelijke en
culturele centrum van Kazachstan. Almaty is een groene
en gezellige stad waar de inwoners graag flaneren of hun
tijd verdrijven in één van de vele barretjes en terrasjes.
Toch proeft men ook hier het Sovjetverleden door de
classicistische architectuur en de vele parken.
We wandelen door het 28 Panfilov Wachterspark, vernoemd naar de soldaten die Moskou wisten te beschermen tegen de invasie van de nazi’s. In het park zien we
o.a. de eeuwige vlam en de bronzen standbeelden van
deze helden. We zien de houten Russisch-orthodoxe
Zenkov kathedraal die zich mag rekenen tot één van
‘s werelds hoogste houten gebouwen. Het is één van de
weinige bouwwerken die de aardbeving van 1911 hebben
overleefd. Verder naar het Staatsmuseum van Kazachstan
waar we kennismaken met archeologische vondsten,
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traditionele met goud geborduurde kledingstukken en
juwelen. Een mooie rit van circa 15 km neemt ons mee
naar een hoogte van zo’n 1700 meter waar de beroemde
ijsbaan Medeo is gelegen. Met de kabelbaan gaan we
naar de skipiste Shymbulak op 2200 meter hoogte waar
vandaan we een schitterend uitzicht op de groene vallei
hebben. Eenmaal terug in het centrum van Almaty rijden
we naar Koktebe, het hoogste park van de stad.
Koktebe is erg geliefd onder de lokale bewoners omdat u
vanaf hier een prachtig panorama op de stad heeft.
Overnachting in Almaty.
Dag 23 – Almaty – Charyn Canyon – Almaty
Deze morgen vertrekken we naar de Charyn Canyon, op
ongeveer 20 km van de Chinese grens gelegen. De Charyn
Canyon ligt in het nationaal park en wordt beschermd
door de staat. De lengte van de kloof is ongeveer 155 km,
dus u kunt zich voorstellen hoe groot en uniek deze plek
is. Er groeien zo’n 1000 verschillende soorten bomen en
planten in dit gebied, waarvan sommigen op de rode lijst
als zeldzaam vermeld staan. De meest aantrekkelijke plek
is de vallei van de kastelen. Hier kunt u een wandeling van
ongeveer 2 km langs de kloof maken.
We picknicken na deze wandeling bij de rivier. Nadat we
alle legendes over deze mystieke plek hebben gehoord
en hebben genoten van het uitzicht, keren we terug naar
Almaty voor de overnachting.
Dag 24 – Almaty
Er is een einde aan deze reis door Centraal-Azië – de vijf
Stan-landen gekomen. De transfer volgt van het hotel
naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 19			
voor reisson, zie website
September 8 				
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

zie website

			
Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Dashoguz – Mary met Turkmenistan Airlines
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels
en guesthouses op basis van logies/ontbijt
• 1 x Overnachting in een tent in de woestijn inclusief
barbecue diner
• 3 Lunches + 3 diners
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Visumverzorging Tadzjikistan € 130,- p.p.
• Uitnodiging visum Turkmenistan € 35,- p.p.
• Visa fee bij aankomst in Turkmenistan ca. $ 14,- p.p.
• Migratietax bij aankomst in Turkmenistan ca. $ 12 p.p.
• Toeristentax Turkmenistan $ 2,- p.p.p.d
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, maaltijden etc.
Bijzonderheden:
• Visum in Turkmenistan verplicht. Procedure uitnodiging start ca. 8 weken voor vertrek. Aanschaf visum bij
aankomst.
• Uw verblijf in een joert en guesthouse is op indeling.
• Deze reis is niet geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit.
• Wees voorbereid op lange ritten en dat deze anders
kunnen zijn dan bij ons. Het weer is wisselend, neem
dus passende kleding hiervoor mee. Tijdens deze
reis kan er niet altijd rekening gehouden worden met
dieetwensen.
• Deze reis kan ook op individuele basis worden gemaakt
vanaf 2 personen. Vraag onze medewerkers voor meer
informatie.
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17-Daagse rondreis
Turkmenistan & Oezbekistan

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
**

Een combinatie van de twee mooiste Centraal-Aziatische republieken in één reis. De prachtige oude steden van
Oezbekistan, gevestigd langs de zijderoute, staan bekend om hun schoonheid en etniciteit. Tasjkent, Samarkand, Bukhara
en Khiva zijn stuk voor stuk bijzondere steden met een rijke geschiedenis. Maar ook Turkmenistan is wonderbaarlijk met
zijn kleurrijke bazaars, de rondreizende nomaden, adembenemende landschappen, de islamitische architectuur en de
vriendelijke, nieuwsgierige bevolking. Een schitterende combinatie!

Dag 1 – Ashgabat
Vandaag vliegt u naar Ashgabat, de hoofdstad van
Turkmenistan. Na aankomst volgt de transfer naar uw
accommodatie.
Overnachting in Ashgabat.
Dag 2 – Ashgabat
De bouw van de Centraal-Aziatische spoorlijn in 18811885 gaf een krachtige impuls aan de ontwikkeling van
de stad Ashgabat. In 1948 werd de stad volledig verwoest
door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal
van Richter, en doodde 110.000 mensen. De broederlijke
republieken hielpen Ashgabat te herbouwen volgens
het Sovjetmodel. Van dit stadplan is tegenwoordig nog
maar weinig over. Begin deze eeuw, onder leiding van
de inmiddels overleden president Turkmenbashi, zijn ze
met de herinrichting van de stad begonnen. Het resultaat is een ware droomstad waar het straatbeeld gedomineerd wordt door volledig uit marmer opgetrokken
gebouwen, brede lanen, indrukwekkende architectuur
gecombineerd met bizarre dingen zoals bushokjes voorzien van airconditioning en tv. De talloze standbeelden
en honderden meest fantastische fonteinen zorgen voor
de nodige afwisseling. Gedurende de stadstour maken
we nader kennis met de hoofdstad van Turkmenistan. De
rit langs de prachtige gebouwen is op zich al een unieke
belevenis. De luxueuze appartementen, prachtige overheidsgebouwen en moderne sportcomplexen vallen in het
niet bij het zien van het presidentieel paleis. We maken
een wandeling in het Park der Onafhankelijkheid en zien
de Neutraliteit Ark. Het is een van de grootste parken
met maar liefst 150 fonteinen, waaronder de hoogste
trapsgewijze fontein ter wereld. Tevens zien we het

Centrale Plein, waar we het monument van de Turkmeense Ahalteke paarden zien. In de volkswijk bezoeken
we de Ertogrul Ghazi moskee, gebouwd naar voorbeeld
van de Blauwe moskee in Istanbul. Onze rondleiding door
het Nationaal Historisch en Etnografisch Museum van
Turkmenistan geeft ons een brede kijk op de belangrijkste
artefacten van archeologische opgravingen, Turkmeense
sieraden en kostuums. Op zo’n 18 km buiten Ashgabat
aan de voet van het Kopet gebergte ligt de archeologische
site van de voormalige hoofdstad Nissa. Deze stad
werd gesticht rond 250 voor Christus als hoofdstad van
het Parthische Rijk. Onder Parthisch bestuur werd het
grondgebied beschermd door 43 verdedigingstorens en
Mitridatkert genoemd, refererend naar de Parthische
Koning Mithridates. Mogelijk diende het fort van Nissa
dan ook als mausoleum. De hellenistische invloed is
duidelijk zichtbaar in de architectuur van de vesting, de
beeldhouwwerken alsook in de andere decoraties die op
de site gevonden zijn. De tempelhal waar de overblijfselen
van een stenen altaar werden gevonden, duidt op het zoroastrisme dat hier beleden werd.
Overnachting in Ashgabat.
Dag 3 – Ashgabat – Anau – Abiverd – Mary
Op zo’n 15 km ten oosten van Ashgabat ligt de historische
site Anau, onze eerste stop voor vandaag. De oude
Parthische versterkte citadel bestond uit enkele
gebouwen waaronder de Jemal-Ad-Din moskee en twee
grote koepelvormige gebouwen. Volgens de inscriptie op
de voorgevel werd de moskee gebouwd door Mohamed
Khudaidot op het moment dat Chorasmië werd geregeerd door de Timoerid gouverneur Abul-Kasim Baber.
Geglazuurde bakstenen werden gebruikt voor de bouw
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van dit complex. Het portaal werd versierd met twee
draken van elk 9m, in zwart-wit majolica. Helaas is tijdens
de aardbeving van 1948 dit opmerkelijke monument
volledig ingestort. Verder naar Abiverd, ooit één van
de belangrijkste en grootste steden langs de zijderoute
van Merw naar Nishapur. De locatie, de overvloedige
bazaars, de hoog ontwikkelde keramiek en metaalambacht maakten het tot een populaire reisbestemming.
Tegenwoordig zien we op deze archeologische site de
overblijfselen van de ommuurde citadel van de stad.
Onze laatste bezienswaardigheid is Merw, UNESCO
Werelderfgoed. Een bezoek aan het oude Merw laat
ons kennismaken met de vroege stedelijke ontwikkeling
van Centraal-Azië. De kleinste en oudste stad bij Merw
is Erk Kala, gesticht in de 6e eeuw v.Chr. Erk Kala heeft
een omvang van zo’n 20 hectare welke werd omringd
door massieve muren en een gracht. De stadsmuren
werden voortdurend versterkt tot aan het begin van de
islamitische periode waarin zowel de Erk en Gyaur Kala
geleidelijk werden verlaten. De Seleuciden, de opvolgers
van Alexander de Grote, stichtten de tweede stad van
Merw in de 4e eeuw v.Chr., tegenwoordig bekend als
Gyaur Kala. Ongeveer in het midden van de site zijn de
ruïnes van de 7e-eeuwse moskee en het, deels vervallen,
sordoba – waterreservoir te zien. In Gyaur Kala ziet men
nog de overblijfselen van een boeddhistische tempel en
klooster. Dit complex werd opgegraven door Masson in
1950 en hij vond onder meer de beroemde ‘Merw vaas’
en het kleihoofd van een enorm standbeeld van Boeddha.
Overnachting in Mary.
Dag 4 – Mary – Ashgabat – Serdar
In de morgen vertrekken we naar de luchthaven voor de
40 minuten durende vlucht terug naar Ashgabat. Vandaag
is het zondag, de uitgekozen kans de grootste bazaar van
Centraal-Azië te bezoeken. De levendige sfeer, de kleurrijke marktlui en de lokale bevolking geven u een blik in
het dagelijks leven van de Turkmeen. Bijzonder is ook dat
het vandaag de grootste veemarkt van het land is. Hier
komt men uit alle windstreken van het land om kamelen
en vee te kopen. Na onze lunch wisselen we van transport en rijden per 4x4 naar het Kopetdag gebergte om
een bezoek te brengen aan het traditionele dorp Nohur.
Onderweg brengen we een bezoek aan de majestueuze
Saparmurat Haji moskee en het naastgelegen familiemausoleum van de vorige president. Het ensemble is
een weerspiegeling van de waanzin waarmee de vorige
president het land regeerde. Kosten noch moeite zijn
gespaard om de bezoeker te imponeren met de architectuur, marmer en goud. In de moskee zijn naast inscripties
uit de Koran ook inscripties uit de Ruhnama, het ‘heilige’
boek geschreven door de overleden president. Verder

naar Geok Depe waar in 1881 een slag tussen de troepen van de Russische tsaar en de Teke stam plaatsvond.
Ter nagedachtenis is hier een moderne moskee gebouwd.
We verlaten de hoofdweg en rijden naar de afgelegen
vallei van het Kopetdag gebergte. Voordat we aankomen
in Nohur genieten we van het natuurschoon. De bevolking
van Nohur heeft de authentieke levensstijl weten te
behouden. De bevolking is er van overtuigd dat ze
afstammelingen zijn van Alexander de Grote. Dit is ook
de reden waarom op het indrukwekkende kerkhof de
grafstenen versierd zijn met hoorns. Nohur is de ideale
plaats om het dorpsleven in al zijn kleur te ervaren.
Overnachting in Serdar.
Dag 5 –Serdar – Balkanabad
Vanuit Serdar rijden we een stuk richting de Maanvallei,
waar het landschap voor zich spreekt. In de loop van
de middag naar Balkanabad, een interessante rit van
zo’n 200 km. Onderweg zien we de herders met hun
kuddes vee, kamelen en wilde paarden. Balkanabad is
een snel groeiende stad, te danken aan de olie- en gasopbrengsten. Overnachting in Balkanabad.
Dag 6 – Balkanabad – Yangikala canyon – Awaza
Vandaag één van de wonderen der natuur; Yangikala.
De spectaculaire rit naar deze onbekende kloof laat ons
kennismaken met unieke landschappen van wit, groen,
roze en rode kalksteenrotsen. De adembenemende uitzichten en de grote verscheidenheid aan landschappen
waaronder zandduinen, heuvels, afgronden, hoog- en
laagvlakte behoeven geen uitleg. Een reis naar dit spectaculaire en nog onontdekte gebied is een onvergetelijke
ervaring. De kloof van Yangikala was zo’n 5,5 miljoen jaar
geleden de bodem van de Paratethyszee. Onze lunch
zullen we nuttigen bij een pelgrimsoord. Verder naar onze
eindbestemming van vandaag, ‘Awaza’ gelegen aan de
Kaspische Zee. In slechts enkele jaren is, onder leiding van
de president, hier een ware al dan niet onwerkelijke resortstad neergezet met luxueuze hotels waar menig Turkmeen zijn zomervakantie doorbrengt. De bedoeling is om
binnen 15 jaar de concurrentie aan te gaan met Dubai.
Overnachting in Awaza.
Dag 7 – Awaza – Ashgabat – Darwaza
Vertrek naar de luchthaven voor een korte vlucht naar
Ashgabat. Voordat we verder reizen richting het noorden bezoeken we eerst nog het Nationaal Tapijtmuseum.
Tapijten zijn voor elke Turkmeen heilig en we zien hier
dan ook een prachtige collectie. Kenmerkend voor de
Turkmeense tapijten zijn de dieprode kleuren. Tijdens
de rondleiding door het museum leert u alles over de
verschillende patronen, kleuren en weeftechnieken die
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reisvarianten groepsreizen
Turkmenistan en Oezbekistan
gehandhaafd worden door de diverse stammen die in
Turkmenistan leven. Na de lunch rijden we per 4x4 naar
misschien wel één van de meest bizarre plaatsen die u
zal zien tijdens deze reis, Darwaza. Onderweg maken we
enkele stops, waaronder een bij Erbent, een nomadische
nederzetting, gelegen tussen de zandduinen van de
Karakum woestijn. Hier kunt u op een bijzondere manier
het traditionele Turkmeense nomadenleven ervaren, een
groot contrast met de luxe van afgelopen nacht. Terwijl
de twee kraters die we onderweg zien, zijn gevuld met
modder en water, staat de krater van Darwaza al sinds
1971 in brand.
Het verhaal gaat dat men getracht heeft gas te winnen
naar waar blijkt op een onstabiele ondergrond. Hierdoor
zijn meerdere grote kraters ontstaan met een diameter
van zo’n 60 m. Tientallen meters hoge vlammen verlichten ‘s nachts de woestijn, hetgeen een enigszins bizarre
maar unieke ervaring is. In het op veilige afstand gelegen
tentenkamp wordt gezorgd voor een heerlijke barbecue.
Overnachting in het tentenkamp aan de gaskrater.
Dag 8 – Darwaza – Khiva
Na de nacht te hebben doorgebracht in de woestijn is het
tijd om richting de laatste bezienswaardigheid van onze
reis door Turkmenistan te gaan. Kunya Urgench, gelegen
aan de oever van de Amu Darya rivier, staat sedert 2005
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Hier treft men een
aantal monumenten aan welke dateren uit de 11e tot
16e eeuw, waaronder een moskee, toegangspoort, mausoleum en fort. Deze monumenten herinneren aan de
bijzondere architectuur welke tot aan Iran, Afghanistan
en India reikte. Na de lunch is het de hoogste tijd om naar
de grens te rijden. Na de passage verder naar de sprookjesstad Khiva.
Overnachting in Khiva.
Dag 9 t/m 17 – Oezbekistan
Op dag 9 gaat u verder met dag 5 van de 13-daagse
Nederlandstalige rondreis Oezbekistan. Zie blz. 130 in de
brochure.
Uw reis eindigt op dag 17 in Tasjkent.

Vertrekdata & prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 6 - 20*				
Mei 4 - 18 - 24*			
Juli 6					
September 7 - 21*			
Oktober 5 - 19 				

€ 4.170,€ 4.170,€ 4.170,€ 4.170,€ 4.170,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		
€ 475 ,• *Datumtoeslag Nederlandstalige begeleiding € 150,		
Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Mary - Ashgabat en TurkmenbashiAshgabat met Turkmenistan Airlines
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Nederlandstalige reisbegeleiding in Oezbekistan
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
• 1 x Overnachting in een tent in de woestijn
• Verzorging op basis van volpension m.u.v. diner op dag
9, 11 en 12.
• Dagelijks mineraalwater tijdens de excursies
• Alle vervoer ter plaatse
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Uitnodiging visum Turkmenistan € 35,- . p.p.
• Visa fee bij aankomst ca. $ 14,- p.p.
• Migratietax bij aankomst in Turkmenistan ca.$ 12,- p.p.
• Toeristentax Turkmenistan $ 2,- p.p.p.d.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, etc.
		
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 8
• Visum verplicht. Procedure uitnodiging start ca. 8
weken voor vertrek. Aanschaf visum bij aankomst.

Bent u geïnteresseerd in de hoogtepunten van Oezbekistan maar ook nieuwsgierig naar buurland Turkmenistan én bent u
aan tijd gebonden? Of wilt u juist alle aandacht geven aan Turkmenistan? Dan zijn onderstaande reizen interessant voor u!
De volledige beschrijving met reisdata en prijzen staat vermeld op onze website..

13-Daagse rondreis Turkmenistan & Oezbekstan

9-Daagse rondreis Turkmenistan

Dag 1 - 2 – Ashgabat
Vandaag vliegt u naar Ashgabat.
Na aankomst volgt de transfer naar uw accommodatie.
Overnachting in Ashgabat.

Dag 1 - 2 – Ashgabat
Vandaag vliegt u naar Ashgabat.
Na aankomst volgt de transfer naar uw accommodatie.
Overnachting in Ashgabat

Dag 2 – Ashgabat
Stadsbezoek Ashgabat en Nissa. De gedetaillleerde
beschrijving kunt u lezen op dag 2 van voorgaande reis.
Overnachting in Ashgabat.

Dag 2 – Ashgabat – Nissa – Ashgabat
Stadsbezoek aan de opvallende hoofdstad Ashgabat en
het historische Nissa.

Dag 3 – Ashgabat – Darwaza
In de ochtend brengen we een bezoek aan de majestueuze Saparmujat Haji moskee en het Nationaal
Tapijtmuseum. Vervolgens gaan we naar Darwaza. Voor
de volledige beschrijving verwijzen wij u naar dag 7 van
voorgaande reis. Overnachting in het tentenkamp.
Dag 4 – Darwaza – Khiva
Vandaag is het tijd om richting de laatste bezienswaardigheid van onze reis naar Turkmenistan
te gaan. Kunya Urgench. Na de lunch passeren we
de grens. De volledige dagbeschrijving vindt u bij dag 8
van voorgaande reis.
Overnachting in Khiva.
Dag 5 t/m 13 – Oezbekistan
Op dag 5 gaat u verder met dag 5 van de 13-daagse
Nederlandstalige rondreis Oezbekistan. Zie de volgende
reis in de brochure. Uw reis eindigt op dag 13 in Tasjkent.
Reissom vanaf € 3.295,- p.p. o.b.v. 2 personen in een
2-persoonskamer

Dag 3 – Ashgabat – Anua – Abiverd – Mary
Via de archeologische sites van Anau en Abiverd gaan we
naar Merw. Het oude Merw was 1 van grootste steden
langs de zijderoute en reeds bekend in de klassieke oudheid.
Dag 4 – Mary – Ashgabat – Serdar
Vanuit Mary vliegreis naar Ashgabat om vervolgens naar
het Kopetdag-gebergte te gaan.
Dag 5 – Serdar – Balkanad
We rijden door de maanvallei naar de provinciestad Balkanad. Onderweg zien we herders met hun vee, kamelen
en wilde paarden.
Dag 6 – Balkanabad – Yangikala canyon – Awaza
Mooie rit naar de indrukwekkende Yangikala kloof. De
gekleurde kalksteenrotsen en verscheidenheid aan landschappen maken het een unieke plek. Overnachitng in
Awaza, een bijna surreële badplaats.
Dag 7 – Awaza – Ashgabat – Darwaza
Vanuit Awaza vliegen we terug naar Ashgabat. Na bezoek
aan het tapijtenmuseum reizen we per 4x4 door de woestijn naar de beroemde gaskrater Darwaza.
Dag 8 – Darwaza – Konya Urgench – Ashgabat
Uitgebreid bezoek aan Werelderfgoed Konya Urgench in
het grensgebied met Oezbekistan. vlucht naar Ashgabat.
Dag 9 – Ashgabat
Transfer naar luchthaven voor terugreis.
Reissom vanaf € 3.295,- p.p. o.b.v. 2 personen in een
2-persoonskamer
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13-Daagse Nederlandstalige rondreis
Oezbekistan

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
**
****
**

‘Alles wat ik over Marakanda gehoord heb, is waar. Behalve dat het mooier is dan ik me ooit heb kunnen voorstellen.’ Deze
woorden, die Alexander de Grote in 329 voor Christus sprak, zijn nog altijd waar. Samarkand blijft reizigers tot op de dag
van vandaag betoveren. De oude steden van Oezbekistan, Khiva, Bukhara en Samarkand, staan bekend om hun schoonheid en etniciteit. Deze reis maken wij compleet door ook de impact van de recente geschiedenis te tonen. Een bezoek aan
het drooggevallen Aralmeer en het Savitsky kunstmuseum in Nukus mogen dan ook niet ontbreken.

Dag 1 – Tasjkent
Vandaag vliegt u naar Tasjkent.
Na aankomst te Tasjkent volgt de transfer naar uw
accommodatie. Overnachting in Tasjkent.
Dag 2 – Tasjkent – Nukus
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in
de vruchtbare oase aan de rivier Chicik. In het huidige
Tasjkent zijn er weinig historische gebouwen te vinden.
De stad is nog steeds een typische Sovjetstad; brede met
bomen omlijste boulevards, pleinen, fonteinen en appartementenblokken. De stad was vroeger een belangrijke
halte op de zijderoute tussen Europa en Azië. Vandaag
de dag heeft Tasjkent zich ontwikkeld tot een moderne
stad. De stad ademt een zeer aangename sfeer van oud
en nieuw. Maar liefst één derde van de oppervlakte
van Tasjkent is ingenomen door prachtige parken en tal
van fonteinen. Tijdens de stadstour komen de mooiste
bezienswaardigheden aan bod zoals het operahuis, de
Raad van Ministers Vrijdagmoskee, het Kafali Shash
mausoleum, de Kukeldash Universiteit en de nabij
gelegen drukbezochte Chorsu Bazaar, waar werkelijk
alles verkrijgbaar is. We gaan naar het oude gedeelte van
Tasjkent en hier bezoeken we de Khast Imam Moskee met
de bibliotheek met oosterse manuscripten. De wereldberoemde Koran van kalief Uthman, ofwel de Ottomaanse
Koran ligt hier tentoongesteld. De Ottomaanse Koran
is de primaire bron van de islam, die werd geschreven
in het midden van de 7e eeuw. In de middag volgt de
transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse
vlucht naar Nukus, de hoofdstad van de autonome regio
Karakalpakistan. In de avond dineren we in het hotel.
Overnachting in Nukus.

Dag 3 – Nukus
Na het ontbijt volgt de transfer naar de voormalige zeilstad Moynak. Vroeger was Moynak een drukke stad, maar
toen de handelsroutes niet meer door deze stad kwamen,
zijn er veel winkels en fabrieken gesloten. In vroegere
tijden lag Moynak aan de oever van het Aralmeer en had
prachtige zandstranden en een overvloed aan vis. Deze
stad is nu veranderd in een woestijn en vroegere schepen
liggen nu in de haven, die bekend staat als de begraafplaats van de schepen. We zullen een bezoek brengen aan
dit schepenkerkhof en aan de oevers van het zieltogende
Aralmeer. De reis gaat verder naar Mizdakhan, een archeologische site. Hier vinden we de oudste begraafplaats van
Oezbekistan, meer dan tweeduizend jaar oud. Hier zijn
de overblijfselen van het Gyaur-Kala fort, gebouwd in de
4e eeuw voor Christus en diverse mausolea. Vervolgens
reizen we terug naar de oude stad Nukus.
Overnachting in Nukus.
Dag 4 – Nukus – Khiva
Het ‘Louvre’ van Oezbekistan, het Savitsky kunstmuseum
is gelegen in Nukus. Het museum herbergt ‘s werelds op één
na grootste collectie van Russische avant-garde kunst,
verzameld door Igor Savitsky, archeoloog, kunstenaar en
verzamelaar. Tevens bezit het museum de grootste
collecties van culturele voorwerpen zoals kleding en
sieraden die de inwoners van Karakalpakië kenmerkten
voor de komst van de Sovjets. De rijke verzameling van
archeologische voorwerpen en hedendaagse kunst
is afkomstig uit Centraal-Azië. De museumgids zal
gedurende onze rondleiding ons uitgebreid laten kennis
maken met dit unieke museum. We verlaten Nukus en
rijden richting Djanbas Qala. Onderweg zien we het uit
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leem opgebouwde Toprak Kala, een opgegraven stad
daterend uit de 1e tot 5e eeuw. Verder naar Ayaz Kala,
gelegen aan het Sultan Uiz Dagh gebergte. Het is een
historische site die bestaat uit drie forten die werden
gebouwd rond de 4e eeuw voor Christus. De forten waren
onderdeel van een reeks forten gelegen aan de rand van
de Kizilkum woestijn. Na het bezoek aan de forten rijden
we verder door naar Khiva. Overnachting in Khiva.
Dag 5 – Khiva
Door de ligging en de aanwezigheid van een grote waterbron is Khiva uitgegroeid tot een belangrijke plaats
langs de zijderoute. Khiva is één van de grootste
historische steden langs deze handelsroute en ook
de meest toeristische stad van Oezbekistan. De oude
ommuurde binnenstad is bijna geheel intact gebleven en
wanneer u voor de machtige stadsmuren en de stadspoort van Khiva staat, waant u zich in een geheel andere
wereld. Rondom de blauwe Kalta Minor minaret lijkt
het of het leven heeft stil gestaan. Khiva bestaat uit een
binnen- en buitenstad met elk hun eigen ommuring:
de Dichan Kala, de buitenstad, waar de huidige bevolking
leeft en de Ichan Kala, de binnenstad, een waar openluchtmuseum. In de Ichan Kala bezoeken we o.a. de KunyaArk, verschillende gebouwen ten westen van de binnenstad waaronder het huis van de Arang-khan (heerser).
We zien de grootste universiteit van Centraal-Azië,
de Mohammed Ramin Khan Universiteit, maar ook
o.a. de Hodjan Berdi-biya Universiteit en de Oq-Masjid
moskee. Vervolgens brengen we een bezoek aan het
paleis van Mohammed Rahim Khan. Dit was vroeger één
van de grootste universiteiten van Oezbekistan. In de
middag lunchen we in een lokaal restaurant, waarna de
stadstour in Khiva verder wordt vervolgd door een bezoek
aan het Karavaan Seray Tosh Khovli Paleis.
Avond ter vrije besteding.

Dag 6 – Khiva – Bukhara
Vanuit Khiva vertrekken we in de morgen om een rit van
450 km te maken naar onze uiteindelijke bestemming
van vandaag, Bukhara. De rit neemt ons dwars door de
Kizilkum woestijn mee, langs de Amu Darya rivier. We
rijden door uitgestrekte katoenvelden die in de woestijn
dankzij irrigatie worden verbouwd. Gedurende onze rit
in de woestijn maken we een stop voor onze lunch in de
vorm van een picknick. De stad Bukhara heeft meer dan
duizend monumenten die naar het rijke verleden van de
Grote Zijderoute verwijzen. Buitenlandse kruiden, bont
en met name zijden stoffen werden hier eeuwenlang
verhandeld. De gehele oude stad is UNESCO Werelderfgoed. Na aankomst in de stad heeft u de rest van de dag
ter vrije besteding. Maak bijvoorbeeld een wandeling en
laat u verrassen door de eerste kennismaking met de stad
en haar bewoners. Overnachting in Bukhara.
Dag 7 – Bukhara
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis
die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van
Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd Bukhara
de hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een
periode van grote voorspoed. Het rijk omvatte grote
delen van Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Afghanistan.
In de 16e eeuw, na de oprichting van de Oezbeekse Shaibanai-dynastie, werd Bukhara opnieuw de hoofdstad van
een groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en
de nieuwe stadsmuren werden gebouwd. De intensieve
bouw hier begon met een vrijdagmoskee, gebouwd in
1514 op de plaats van een oudere 12e-eeuwse moskee
naast de Kalyan minaret. Het werd één van de grootste
structuren in Centraal-Azië. Aan de andere kant van
het plein, waar de minaret staat, is de Miri-Arabische
medresse gebouwd in 1535-1536 als islamitische school.
De stadstour neemt ons mee naar dit indrukwekkende
ensemble. Verder zien we het ensemble van Poi-Kalon,
waarvan de minaret over de stad lijkt te heersen. Dit
soort minaretten zijn gemaakt tijdens de islamitische
architectuur. Het werd niet alleen gedaan om mensen
op te roepen voor het gebed, maar werd ook gezien
als een symbool van macht van de geestelijke heersers.
Eveneens bezichtigen we de Chor Minor, een bijzonder
18e-eeuws poortgebouw dat uit vier minaretten bestaat.
Verder naar het 9e-eeuwse Ismail Samani mausoleum,
één van de oudste monumenten van de stad en gebouwd
voor de stichter van de Samanid-dynastie. Onder het
mausoleum zijn Ismael Samani, zijn vader en zijn grootvader begraven. Het werd gebouwd met terracottastenen
en heeft muren van maar liefst 2 meter dik.
Na de lunch komen we aan bij het Emir Paleis, de voormalige zomerresidentie van de Bukharam Emirs. Het
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paleis is gebouwd in de 2e helft van de 19e eeuw en
doet tegenwoordig dienst als museum. Als afsluiter
van de dag bezoeken we de oude zijdemarkt Poikalyan
waar een typisch oosterse sfeer hangt.
Overnachting in Bukhara.
Dag 8 – Bukhara
In de ochtend bezoeken we Sitorai Mokhi Hosa, ook wel
bekend als de voormalige zomerresidentie van de laatste
Emir van Bukhara. Dit charmante paleis werd gebouwd
door de Russen in 1911 voor Alim Khan.
Het is een mengeling van vele stijlen en gunt ons een blik
in het rijke leven aan het hof. Het paleis is een eiland van
luxe en rijkdom. Naast de harem van het paleis is een
waterbassin waarin de vrouwen van de khan konden
baden en zwemmen. De khan verscheen van tijd tot tijd
op het balkon van de harem met een bal die hij naar
de vrouwen in het bassin wierp. Degene die hem ving
mocht de nacht met de khan doorbrengen. Natuurlijk
ging het erom wie als eerste een troonopvolger zou
kunnen baren, want zij zou, als eerste vrouw, geen
zorgen meer hebben. Niet ver van het paleis ligt het mausoleumcomplex van Hodja Bakhouddin Naqshbandi.
De grote theoloog was de stichter van de soefiorde ‘Naqshbandia’. Naqshbandi was de spirituele
leraar van Amir Timoer en maakte 32 keer de hadj naar
Mekka. Hij riep de mensen op bescheiden te zijn en
verwierp de luxe. Het mausoleum van Bakhouddin
Naqshbandi wordt beschouwd als het Centraal-Aziatische
Mekka. Gelovigen uit verschillende islamitische landen
komen hier om te vragen voor vervulling van wensen en
genezing. Het indrukwekkende complex omvat een aantal
prachtig gedecoreerde gebouwen waaronder de nog
actieve moskee. Een zeer spiritueel complex.
Het einde van de middag is ter vrije besteding.
Overnachting in Bukhara.
Dag 9 – Bukhara – Shakhrisabz – Samarkand
Vandaag verlaten we Bukhara en rijden naar Shakhrisabz.
Deze kleine stad is bekend geworden als geboorteplaats
van Timoer Lenk. Hij maakte het plaatsje na zijn aantreden
tot zijn hoofdstad. De oorspronkelijke naam Kesh veranderde hij in Shakhrisabz, de ‘groene stad’, omwille van
de vele parken die hier te vinden zijn. Hij liet er allerlei
moskeeën en paleizen neerzetten die de stad al vlug
een monumentale aanblik gaven. Ooit stonden binnen
de stadsmuren wel 90 moskeeën. We bezoeken er een
aantal van. We zien eveneens verschillende mausolea
waaronder het mausoleum van Shamseddin Kulyal, het
eerste mausoleum dat gebouwd is in Shakhrisabz. Tevens brengen we een bezoek aan de restanten van het
indrukwekkende Ak Saray-paleis (Witte Paleis), dat Timoer

er liet optrekken. Bij de dood van Timoer was de hoofdstadfunctie reeds overgenomen door het befaamde
Samarkand en in de 16e eeuw werden de meeste
monumenten van Shakhrisabz verwoest door Abdullah
Khan. Verder naar Samarkand waar we tegen het einde
van de middag arriveren.
Overnachting in Samarkand.
Dag 10 – Samarkand
De historische stad Samarkand is een kruispunt en smeltkroes van veel culturen. Deze mix is te danken aan de
vele invasies die de ruim 2.700 jaar oude stad ten deel
vielen. Zo hebben o.a. Alexander de Grote, de Arabieren
en de troepen van Dzjengis Khan de stad veroverd. De
grootste invloed van wat we tegenwoordig terugzien in
de stad komt van Timoer Lenk en zijn kleinzoon Ulugbek. De stad beleefde haar grootste glorie tijdens deze
dynastie in de 14e en 15e eeuw. Het sprookjesachtige
Samarkand wordt vaak beschreven als het 'Paradijs
van het Oude Oosten' en de 'Parel van de islamitische
wereld'. De oude stad beslaat een gebied van meer dan
vier km² en werd in de 11e eeuw omringd door een acht
meter hoge muur. Na de schade die door de Mongolen
in de 13e eeuw was toegebracht, herrees Samarkand
in de 14e eeuw fraaier dan voorheen uit zijn ruïnes.
De dag beginnen we met ons bezoek aan het GurEmir mausoleum, waar Timoer de Grote begraven ligt.
Hoogtepunt van vandaag is het bekende Registan Plein,
gelegen in het historische hart van Samarkand. Dit plein
is in de 14e eeuw ontworpen en wordt aan drie zijden
omringd door grote religieuze gebouwen, de Ulugbek,
Tilla Kori en Sherdor medressen. De oudste van de drie is
de Ulugbek medresse die in 1417-20 gebouwd is door de
kleinzoon van Timoer en waarvan de façade rijk is gedecoreerd. De ingang leidt naar een kleine binnenplaats die
wordt omringd door de cellen waarin de studenten en hun
leraren, de moellahs, verbleven. Na de lunch gaan we
noordwaarts en bezoeken de Bibi Khanym Moskee,
waarvan de imposante ruïnes aan de westkant van de
straat kunnen worden gezien. Bibi Khanym was de geliefde
van Timoer, een Chinese prinses. De moskee is in 13991404 gebouwd. Verder naar het beroemde 15e-eeuwse observatorium van Ulugbek, voor die tijd een zeer
nauwkeurig instrument. In de middag bezoeken we
nog de Shakhi Zinda moskee en het bijbehorende
eeuwenoude kerkhof. Het majestueuze Shakhi Zinda
is een groep mausolea gebouwd rond de Tombe van
Kussam Ibn Abbas, de neef van Profeet Mohammed, die
volgens de overlevering de islam naar Samarkand heeft
gebracht. Hij zou aan het einde van de 7e eeuw zijn
vermoord op de plek waar nu zijn tombe staat.
Nadien heeft u nog tijd om de grote bazaar Siyab, die ooit
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gesitueerd was aan de grote zijderoute, te bezoeken. Een
levendige en kleurrijke markt waar veel lokale producten
te koop zijn zoals (gedroogd) fruit, specerijen en yoghurt.
Overnachting in Samarkand.
Dag 11 – Samarkand – Tasjkent
Samarkand was een belangrijk centrum van de productie
van zijdepapier. Door inspanningen van de overheid
is deze ambacht behouden. In de ochtend maken
we dan ook een excursie naar een authentiek atelier waar
op traditionele wijze, met behulp van een watermolen,
zijdepapier wordt geproduceerd.
Na de lunch is de middag ter vrije besteding. Omdat
de weg tussen Samarkand en Tasjkent erg druk en slecht
is en met de bus zo’n 6,5 uur duurt, maken wij op dit
traject gebruik van de hogesnelheidstrein Afrosiyob, te
vergelijken met de Thalys. Het vertrek vanuit Samarkand is voorzien om 17:00 en aankomst te Tasjkent is
om 19:10. Een stuk sneller en vele malen comfortabeler.
Overnachting in Tasjkent.
Dag 12 – Tasjkent
Na het ontbijt bezoeken we het Museum van Toegepaste
Kunst, wat ons een bredere kijk geeft op de Oezbeekse
kunst. Het is één van de grootste musea in Centraal-Azië
en werd opgericht in 1918 op basis van een kleine verzameling van 500 exposities. Dit waren voornamelijk
werken van Russische en de West-Europese kunst, zoals
schilderkunst, beeldhouwkunst, decoratieve meubels,
porselein en brons. Na de lunch bezoeken we het
Onafhankelijkheidspark, een prachtig aangelegd park
waar naast ministeriële gebouwen en de senaat ook het
monument gewijd aan de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te zien is. Meer dan een miljoen Oezbeekse
soldaten sneuvelden en hun namen staan gegraveerd in
de koperen gedenkboeken. De middag is ter vrije beste-ding. Ons hotel ligt in het centrum van de stad en u kunt
vanuit hier makkelijk een wandeling maken door de hoofdstraat. Overnachting in Tasjkent
Dag 13 – Tasjkent
Vandaag volgt de transfer van het hotel naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 10 - 24
Mei 8 - 22 - 29
		
Juli 10					
September 11 - 25
		
Oktober 9 -23				

€ 2.810,€ 2.810,€ 2.810,€ 2.810,€ 2.810,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 320,-

			
Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Tasjkent - Nukus met Uzbekistan
Airways
• Transfer luchthaven - hotel en v.v.
• Nederlandstalige reisbegeleiding en Engelssprekende
lokale gids
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels 		
o.b.v. logies/ ontbijt				
• Verzorging op basis van volpension m.u.v. diner op
dag 5, 7 en 8
• 1 Flesje mineraalwater (0,5 liter) per dag
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
		
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, etc.
• Diners op dag 5, 7 en 8
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 8		
• Enkele bezienswaardigheden liggen op een heuvel, 		
met een hoogteverschil van ca. 20 tot 30 meter.
• Verlenging mogelijk. Onze medewerkers informeren
u graag.
• In de zomer is het warm in Oezbekistan. Hierdoor
kan het dagprogramma aangepast worden.
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15-Daagse Nederlandstalige rondreis
Kirgizië en Oezbekistan

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
*****
***
***

Het contrast tussen buurlanden Oezbekistan en Kirgizië kan haast niet groter. Waar Oezbekistan in het teken
staat van het rijke culturele erfgoed van Timoer Lenk dat zich toont in de oude handelssteden, staat in Kirgizië het traditionele leven centraal. De hoogvlaktes in Kirgizë worden in de zomermaanden bewoond door de
nomaden die hier hun vee laten grazen. In deze tijd van het jaar zitten veel Oezbeken binnen om de zomerhitte
te ontzien en ‘s avonds juist weer op pad te gaan en het culturele leven te ontdekken.

Dag 1 – 2 – Bishkek
Vandaag vertrekt u naar Bishkek. U wordt verwelkomt
door de gids. Na aankomst volgt de transfer naar uw
accommodatie.
Overnachting in Bishkek.
Dag 2 – Bishkek
Vandaag maken we nader kennis met de Kirgizische
hoofdstad. Bishkek telt zo’n 1 miljoen inwoners en is het
politieke, economische en culturele centrum van het
land. Het centrum van de stad is opgetrokken in moderne
Sovjetstijl. Rondom het centrale plein, Ala Too, vinden
we diverse imposante regeringsgebouwen, musea en
natuurlijk het standbeeld van Lenin. Een indrukwekkend
tafereel is de wisseling van de wacht. Uiteraard mag een
bezoek aan de levendige Osh bazaar niet ontbreken. Hier
koopt de bevolking hun lokale producten zoals voeding,
kleding, kleurrijke tapijten en andere huishoudmiddelen.
In een traditioneel restaurant genieten we van het
welkomstdiner.
Overnachting in Bishkek.
Dag 3 – Bishkek – Issyk Kul Meer
Na het ontbijt rijden we naar het fraaie Issyk Kul Meer. Op
de route maken we een stop bij de 11e-eeuwse Burana
toren, een imposante minaret. Rond de minaret liggen
een aantal ‘stenen krijgers’ ook wel balbans genoemd.
Naast de Burana toren nabij Tokmak zijn de resten van
een oud fort te vinden. Er omheen ligt ook nog de aarden
wal van de vroegere stadsmuur van de verdwenen stad
Balasagun, de hoofdstad van de Karachiden. Na ons bezoek rijden we naar het Issyk Kul Meer, omgeven door
bergen en kreeg de naam de ‘Parel van Centraal-Azië. Bij

aankomst maken we een boottocht over het meer.
Diner en overnachting aan het Issyk Kul meer.
Dag 4 – Issyk Kul Meer – Grigorievskoye vallei – Karakol
Aan de oevers van het meer leren we meer over de kunst
uit de Bronstijd. De rotstekeningen uit de Grigorievskoye
vallei dateren uit 800 voor Christus gemaakt door de sjamanen. Vanuit deze vallei genieten we van een indrukwekkend uitzicht op de omringende bergen en rivieren.
De reis wordt vervolgd naar Karakol. Hier bezoeken we
de Dungan moskee met haar prachtig in hout bewerkte
portaal. Verder zien we tijdens de stadstour de Russischorthodoxe kathedraal.
Diner en overnachting in Karakol.
Dag 5 – Karakol – Altyn Arashan – Karakol
Deze morgen beginnen we met een rit door de bergen
naar Altyn Arashan, waar we kunnen genieten van het
uitzicht op de toppen van de Pik Palatka. Hier bent u in
de gelegenheid een wandeling te maken in de prachtige
natuur. We picknicken op deze plek zodat u kunt genieten
van de natuur . In de middag keren we terug naar Karakol.
Diner en overnachting in Karakol.
Dag 6 – Karakol – Djety Oguz – Bokonbaevo – Bishkek
Op korte afstand van Karakol ligt de Djety Oguz kloof. Vertaald vanuit de Kirgizische taal betekent het ‘7 stieren’.
De naam ontleent de kloof aan de vormen van de rode
rotspartijen te midden van de groene bossen van het Tien
Shan gebergte. Iets verder aan de oever bezoeken we de
Fairytale kloof. Ook deze kloof bestaat uit bijzondere rode
rotsformaties van zandsteen. Vanaf de ‘Chinese Muur’
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heeft u een mooi uitzicht over de kloof en het azuurblauwe
water van Issyk Kul. Nadat we kennis hebben gemaakt
met de lokale arendjager in het dorpje Bokonbaevo keren
we terug naar Bishkek. In Bokonbaevo jagen ze nog op
de oude manier, welke wordt voortgezet van generatie op
generatie.
Diner en overnachting in Bishkek.
Dag 7 – Bishkek – Tasjkent
In de ochtend brengen we een bezoek aan het spectaculaire natuurpark Ala Archa, gelegen op zo’n 45 km van
de hoofdstad. Het nationale park wordt gevormd door de
Ala Archa kloof, watervallen, gletsjers en bergtoppen tot
maar liefst 4.895 meter hoog. Het park is een populaire
bestemming voor wandelaars en heeft een rijke diversiteit aan flora en fauna. Nadien volgt de transfer naar de
luchthaven voor uw vlucht van Bishkek naar Tasjkent, de
hoofdstad van Oezbekistan.
Diner en overnachting in Tasjkent.
Dag 8 – Tasjkent – Khiva
Vanuit Tasjkent vliegen we naar Urgench om vervolgens
verder te reizen naar de historische stad Khiva. Door haar
ligging en mede omdat er in Khiva een grote waterbron
is, is de stad uitgegroeid tot een belangrijke plaats langs
de zijderoute. Khiva is één van de grootste historische
steden langs de zijderoute en ook de meest toeristische
stad van Oezbekistan. De oude ommuurde binnenstad is
bijna geheel intact gebleven en wanneer u voor de machtige stadsmuren en de stadspoort van Khiva staat, waant
u zich in een heel andere wereld. Rondom de blauwe
Kalta Minor minaret lijkt het of het leven uit vroegere tijden heeft stil gestaan. Khiva bestaat uit een binnen- en
buitenstad met elk hun eigen ommuring: de Dichan Kala
de buitenstad, waar de huidige bevolking leeft en de Ichan
Kala, de binnenstad, een waar openluchtmuseum. In de
Ichan Kala bezoeken we o.a. de Kunya-Ark, verschillende gebouwen ten westen van de binnenstad waaronder
het huis van de Arang-khan (heerser). We zien de grootste universiteit van Centraal-Azië, de Mohammed Ramin
Khan Universiteit, maar ook de Hodjan Berdi-biya Universiteit, de Oq-Masjid moskee, en nog vele andere bezienswaardigheden. Vervolgens brengen we een bezoek aan
het paleis van Mohammed Rahim Khan. Dit was vroeger
één van de grootste universiteiten van Oezbekistan. In de
middag lunchen we in een lokaal restaurant, waarna de
stadstour in Khiva verder wordt vervolgd door een bezoek
aan het Karavaan Seray Tosh Khovli Paleis.
Overnachting in Khiva.
Dag 9 – Khiva – Bukhara
Vanuit Khiva vertrekken we in de morgen voor een rit

van 450 km naar onze uiteindelijke bestemming van
vandaag, Bukhara. De rit neemt ons mee dwars door
de Kizilkum woestijn, langs de Amu Darya rivier. We
rijden door uitgestrekte katoenvelden die in de woestijn
dankzij irrigatie worden verbouwd. Tijdens onze rit door
de woestijn maken we een stop voor onze lunch in de
vorm van een picknick. De stad Bukhara heeft meer dan
duizend monumenten die naar het rijke verleden van de
Grote Zijderoute verwijzen. Buitenlandse kruiden, bont
en met name zijden stoffen werden hier eeuwenlang verhandeld. De gehele oude stad is UNESCO Werelderfgoed.
Na aankomst in de stad heeft u de rest van de dag ter
vrije besteding. Maak bijvoorbeeld een wandeling en laat
u verrassen door de eerste kennismaking met de stad en
haar bewoners.
Diner en overnachting in Bukhara.
Dag 10 – Bukhara
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis
die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd Bukhara
de hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een
periode van grote voorspoed. Het rijk omvatte grote delen
van Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Afghanistan. In de
16e eeuw, na de oprichting van de Oezbeekse Shaibanai-dynastie, werd Bukhara opnieuw de hoofdstad van
een groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en
de nieuwe stadsmuren werden gebouwd. De intensieve
bouw hier begon met een vrijdagmoskee, 1514 dit op
de plaats van een oudere 12e-eeuwse moskee naast
de Kalyan minaret. Het werd één van de grootste structuren in Centraal-Azië. Aan de andere kant van het plein,
waar de minaret staat, is de Miri-Arabische medresse
gebouwd in 1535-1536. De stadstour neemt ons mee
naar dit indrukwekkende ensemble. Verder zien we het
ensemble van Poi-Kalon, waarvan de minaret over de
stad lijkt te heersen. Dit soort minaretten zijn gemaakt
tijdens de islamitische architectuur. Het werd niet alleen gedaan om mensen op te roepen voor het bidden
maar werd ook gezien als een symbool van macht van de
geestelijke heersers. Eveneens bezichtigen we de Chor
Minor, een bijzonder 18e-eeuws poortgebouw dat uit vier
minaretten bestaat. Verder naar het 9e-eeuwse Ismail
Samani mausoleum, één van de oudste monumenten van
de stad en gebouwd voor de stichter van de Samaniddynastie. Onder het mausoleum zijn Ismael Samani, zijn
vader en grootvader begraven.
Het gebouw is opgetrokken uit terracottastenen en heeft
muren van maar liefst 2 meter dik. Na ons bezoek aan
de oude zijdemarkt Poikalyan hebben we een kookworkshop, waarbij een lokale familie ons een nationaal gerecht
leert maken. Overnachting in Bukhara.
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Dag 11 – Bukhara
In de ochtend bezoeken we Sitorai Mokhi Hosa, ook wel
bekend als de voormalige zomerresidentie van de laatste
Emir van Bukhara. Dit charmante paleis werd gebouwd
door de Russen in 1911 voor Alim Khan. Het is een mengeling van vele stijlen en gunt ons een blik in het rijke leven
aan het hof. Het paleis is een eiland van luxe en rijkdom.
Niet ver van het paleis ligt het mausoleumcomplex van
Hodja Bakhouddin Naqshbandi. De grote theoloog was
de stichter van de soefi-orde "Naqshbandia". Naqshbandi
was de spirituele leraar van Amir Temur en maakte hadj
naar Mekka 32 keer. Hij riep de mensen op bescheiden te
zijn en verwierp de luxe. Het mausoleum van Bakhouddin
Naqshbandi wordt beschouwd als het Centraal-Aziatische
Mekka. Gelovigen uit verschillende islamitische landen
komen hier om te vragen voor de vervulling van wensen
en genezing. Het indrukwekkende complex omvat een
aantal prachtig gedecoreerde gebouwen waaronder een
actieve moskee. Namiddag ter vrije besteding.
Overnachting in Bukhara.
Dag 12 – Bukhara – Shakhrisabz – Samarkand
Vandaag verlaten we Bukhara en rijden naar Shakhrisabz.
Deze kleine stad is de geboorteplaats van Timoer Lenk. Hij
maakte het plaatsje na zijn aantreden tot zijn hoofdstad.
De oorspronkelijke naam Kesh veranderde hij in Shakhrisabz, de "groene stad", omwille van de vele parken die
hier te vinden zijn. Hij liet er allerlei moskeeën en paleizen
neerzetten die de stad al vlug een monumentale aanblik
gaven. Ooit stonden binnen de stadsmuren wel 90 moskeeën. We bezoeken er een aantal van. We zien eveneens
verschillende mausolea waaronder het mausoleum van
Shamseddin Kulyal, het eerste mausoleum dat gebouwd
is in Shakhrisabz. Tevens brengen we een bezoek aan de
restantanten van het indrukwekkende Ak Saray-paleis
(Witte Paleis), dat Timoer er liet optrekken. Bij de dood
van Timoer was de hoofdstadfunctie reeds overgenomen
door het befaamde Samarkand en in de 16e eeuw werden
de meeste monumenten van Shakhrisabz verwoest door
Abdullah Khan. Verder naar Samarkand waar we tegen
het einde van de middag arriveren.
Overnachting in Samarkand.
Dag 13 – Samarkand
De oude stad beslaat een gebied van ruim 4 km² en werd
in de 11e eeuw omringd door een acht meter hoge muur.
Na de schade die door de Mongolen in de 13 eeuw was
toegebracht, herrees Samarkand in de 14e eeuw fraaier
dan voorheen uit zijn ruïnes. De dag beginnen we met
ons bezoek aan het Gur-Emir mausoleum, waar Timoer
de Grote begraven ligt. Hoogtepunt van vandaag is het
bekende Registan Plein, gelegen in het historische hart

van Samarkand. Dit plein is in de 14e eeuw ontworpen
en wordt aan drie zijden omringd door grote religieuze
gebouwen, de Ulugbek, Tilla Kori en Sherdor madrassa’s.
De oudste van de drie is de Ulugbek medresse, in 141720 gebouwd door de kleinzoon van Timoer, waarvan de
façade rijk is gedecoreerd. De ingang leidt naar een kleine
binnenplaats die wordt omringd door de cellen waar de
studenten en hun leraren, de moellahs, verbleven. Na de
lunch gaan we noordwaarts en bezoeken de Bibi Khanym
moskee, waarvan de imposante ruïnes aan de westkant
van de straat zichtbaar zijn. Bibi Khanym was een Chinese
prinses en de geliefde van Timoer. De moskee is in 13991404 gebouwd. Verder naar het beroemde 15e-eeuwse
observatorium van Ulugbek, voor die tijd een zeer nauwkeurig instrument. In de namiddag bezoeken we nog de
Shakhi Zinda moskee en het bijbehorende eeuwenoude
kerkhof. Het majestueuze Shakhi Zinda is een groep mausolea gebouwd rond de Tombe van Kussam Ibn Abbas, de
neef van Profeet Mohammed, die volgens de overlevering de Islam naar Samarkand heeft gebracht. Hij zou
aan het einde van de 7e eeuw zijn vermoord op de plek
waar nu zijn tombe staat. Nadien heeft u nog tijd om de
grote bazaar Siyab, ooit gesitueerd aan de grote zijderoute, te bezoeken. Het is een levendige en kleurrijke
markt waar veel lokale producten te koop zijn zoals (gedroogd) fruit, specerijen en yoghurt.
Diner en overnachting in Samarkand.
Dag 14 – Samarkand – Tasjkent
Deze morgen rijden we per trein naar Tasjkent.
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in
de vruchtbare oase aan de rivier Chicik. In het huidige
Tasjkent zijn er weinig historische gebouwen te vinden.
De stad is nog steeds een typische Sovjetstad; brede met
bomen omlijste boulevards, pleinen, fonteinen en appartementenblokken. De stad was vroeger een belangrijke
halte op de zijderoute tussen Europa en Azië. Vandaag
de dag heeft Tasjkent zich ontwikkeld tot een moderne
stad. De stad ademt een zeer aangename sfeer van oud
en nieuw. Maar liefst één derde van de oppervlakte van
Tasjkent is ingenomen door prachtige parken en tal van
fonteinen. Tijdens de stadstour komen de mooiste bezienswaardigheden aan bod zoals de Kukeldas medresse,
het Onafhankelijkheidsplein met het monument gewijd
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de mooie
metrostations en het monument van de aardbeving van
1966. Vanavond genieten we in een lokaal restaurant van
het afscheidsdiner.
Dag 15 – Tasjkent
De transfer volgt terug naar de luchthaven voor uw terugvlucht huiswaarts.
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Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 29				
Mei 13 - 27				
Juni 10 - 24				
Juli 15					
Augustus 12				
September 9			

€ 3.250,€ 3.250 € 3.250 € 3.250 € 3.250 € 3.250,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 500,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanuit Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Tasjkent - Khiva met Uzbekistan 		
Airways
• Vlucht Bishkek - Tasjkent met Uzbekistan Airways
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Deskundige Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding			
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels.
• Verzorging op basis van volpension (vanaf dag 2 ontbijt
t/m dag 14 diner)
• Dagelijks mineraalwater tijdens de excursies
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
• Treinticket Afrosyab Samarkant - Tashkent
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor 		
meer inlichtingen
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16-Daagse individuele rondreis Oezbekistan
- Meet the Locals

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
***
***
***

Beleef, proef en bewonder het oogverblindende Oezbekistan tijdens deze individuele rondreis. Tijdens deze reis
worden de prachtige monumenten afgewisseld met het lokale leven. Dorpen vormen een groot contrast met de
historische steden als Bukhara en Samarkand. Maak een wandeling in Gilan - één van de hoogst gelegen bergdorpen van Oezbekistan, neem een duik in het Aydarkul meer en overnacht in een joert.

Dag 1 – Tasjkent

Aankomst in Tasjkent. Een vertegenwoordiger van
WorldExperts komt u ophalen en brengt u naar uw
accommodatie, waar u direct kunt inchecken in uw
kamer. Na de lunch maakt u met uw Engelstalige gids
een stadstour door Tasjkent. De stad is een typische
Sovjetstad; brede met bomen omlijste boulevards,
pleinen, fonteinen en appartementenblokken. Vroeger was Tasjkent een belangrijke halte op de zijderoute
tussen Europa en Azië. Vandaag de dag heeft de stad
zich ontwikkeld tot een moderne stad waarvan maar
liefst één derde van de oppervlakte is ingenomen
door prachtige parken en tal van fonteinen. Tijdens
de stadstour ziet u o.a. de Vrijdagmoskee, Chorsu Bazaar, het Amir Timoer plein en het monument gewijd
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Overnachting in Tasjkent.
Dag 2 – Tasjkent – Kokand – Rishtan – Fergana (ca.

330 km)
De Fergana vallei strekt zich uit over Centraal-Azië
en vormt een cruciaal onderdeel van de noordelijke
zijderoute die historisch gezien China met het westen
verbond. Met het Tien Shan gebergte in het noorden
en de Gissar-vallei in het zuiden, is het een gebied van
verbluffende natuurlijke schoonheid. Ondanks het
relatief droge klimaat beschikt de vallei over groene
en vruchtbare vlaktes dankzij de rivieren Naryn en
Kara Darya. Door de geschiedenis heen is de Fergana-vallei het onderwerp geweest van vele territori-

ale veldslagen. Tegenwoordig strekt het zich uit van
Oost-Oezbekistan via Kirgizië tot Tadzjikistan. Als
zodanig is het een gebied van culturele en etnische
diversiteit, maar ook van historisch en ecologisch
belang. In Kokand, de stad van de wind, ziet u het
paleis van Mohammed Khudayar Khan, de vrijdagmoskee van Omar Khan en de Amin Beg medresse.
Ongeveer 50 km verderop, in Rishtan, ziet u hoe de
fameuze keramiek wordt gemaakt. Overnachting in
Fergana.
Dag 3 – Fergana – Margilan – Tasjkent (ca. 330 km)

Vandaag bezoekt u Margilan, eeuwenlang het belangrijkste centrum van de productie en handel van
de zachte en glanzende zijde. Hoewel Margilan niet
aan de oorspronkelijke karavaanroute ligt, is de stad
door de zijdeproductie hier wel mee verbonden.
Zelfs nu nog wordt de stad nog steeds als zijdehoofdstad van Oezbekistan gezien. In Margilan brengt u
uiteraard een bezoek aan de zijdefabriek en de lokale bazaar. In de middag gaat u terug naar Tasjkent
voor uw overnachting.

Dag 4 – Tasjkent – Nukus – Khiva (ca. 230 km)

Deze morgen wordt u naar de nationale luchthaven
gebracht voor uw binnenlandse vlucht naar Nukus,
de hoofdstad van de autonome regio Karakalpakistan. Hier bezoekt u het Savitsky kunstmuseum, ook
wel het “Louvre” van Oezbekistan genoemd. Dit bijzondere museum staat in het teken van het levens-
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werk van antropoloog Igor Savitsky die zich nauw
verbonden voelde met de regio. De archeologische
vondsten, sieraden en kostuums laten de rijkdom
zien van deze regio. Savitsky was eveneens liefhebber van avant-garde. Het kunstmuseum herbergt ’s
werelds op één na grootste collectie van Russische
avant-garde kunst met veel werken die verboden
waren in Sovjettijd. In het afgelegen Nukus liepen de
schilderijen geen gevaar. Na uw bezoek gaat de reis
verder naar Khiva. Onderweg stopt u bij de ruïnes
van Toprak Kala en Ayaz Kala. Toprak Kala was in de
3e eeuw voor Christus de hoofdstad van Chorasmië,
een groot en machtig rijk langs de Amu Darya rivier.
Ayaz Kala is gelegen in het Sultan Uiz Dagh gebergte
en werd gebouwd ter verdediging van de grenzen.
Beide forten liggen in de historische Kizilkum woestijn en hebben een serene sfeer. Vanaf de toppen van
de ruïnes kunt u fantaseren over sterke volkeren die
de woestijn doorkruisten en nederzettingen veroverden. Overnachting in Khiva.
Dag 5 – Khiva

Het mooie Khiva zaaide tot de 19e eeuw menig reiziger angst aan. Slavenkaravanen, barbaarse wreedheden en vermoeiende woestijnreizen vormden veelal
het beeld voordat men de imposante stadspoorten
had bereikt. Khiva was een belangrijke stad langs de
zijderoute voor handelaren en tegenwoordig is het
een belangrijke pleisterplaats voor de nieuwsgierige toerist. In de prachtige, goed bewaarde oude
binnenstad kunt u uren blijven ronddwalen. Na elke
hoek wordt u weer verrast door een mooi pleintje
of gebouw met kunstig mozaïekwerk. In de ochtend
maakt u een rondleiding door de ommuurde stad en
ziet u o.a. Kunya-Ark, het fort van de khan’s van Khiva,
de Juma-moskee met 218 houten pilaren, verschillende medresses, mausolea en de bijzondere Kalta
Minor, 1 van de symbolen van de stad. De middag
heeft u ter vrije besteding om de bezienswaardigheden die deze stad rijk is verder te ontdekken.
Overnachting in Khiva.

bestellen op het terras. De stad Bukhara heeft meer
dan duizend monumenten die naar het rijke verleden van de Grote Zijderoute verwijzen. Buitenlandse
kruiden, bont en met name zijden stoffen werden
hier eeuwenlang verhandeld. De gehele oude stad
is UNESCO Werelderfgoed. Na aankomst in de stad
heeft u de rest van de dag ter vrije besteding. Maak
bijvoorbeeld een wandeling en laat u verrassen door
de stad en haar bewoners. Overnachting in Bukhara.
Dag 7 – Bukhara

Bukhara is één van de oudste steden van Oezbekistan en een belangrijk religieus centrum. In het begin was de stad een centrum van het zoroastrisme
en na de Arabische invasie werd de stad een leercentrum van de islamitische wereld. Tegenwoordig zijn
er nog altijd actieve medressen, islamitische leerscholen, te vinden. Het historische hart van de stad
bestaat uit smalle straatjes, groene parken en pleinen die omzoomd zijn door monumentale bouwwerken die herinneren aan de rijkdom van weleer. Deze
ochtend maakt u een stadstour en ziet u de hoogtepunten van de stad zoals het ensemble van Poi-Kalon, de Miri Arabische medresse, de Chor Minor en
het mausoleum van Ismail Samani. De middag is ter
vrije besteding en kunt u een bezoek brengen aan de
voormalige zomerresidentie van de Bukharam Emir
of aan de oude zijdemarkt Poikalyan, waar een typische oosters sfeer hangt. Overnachting in Bukhara.
Dag 8 – Bukhara – Sarmysh – Aydarkul meer (ca. 250

km)
Na het ontbijt reist u verder naar de Sarmysh-vallei
op de zuidelijke hellingen van het Karatau gebergte.
Hier zijn meer dan 4000 rotstekeningen in de basaltrotsen uitgehakt. Deze rotstekeningen zijn in verschillende periodes met diverse technieken gemaakt
waarvan de oudste vermoedelijk dateren uit 9000
voor Christus. Na dit bezoek gaat u verder naar Nu-

Dag 6 – Khiva – Bukhara (ca. 450 km)

In de ochtend vertrekt u voor de 450 km lange reis
door de Kizilkum woestijn naar Bukhara. Tijdens
deze rit kunt u halverwege een stop maken bij een
theehuisje en bijvoorbeeld picknicken of wat drinken
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rata, een kleine stad die een glorieus verleden heeft
gekend. De ruïnes van de oude vesting bij de heilige
bron zijn hier een herinnering aan. De bron was ongetwijfeld een reden waarom mensen zich daar vestigden. De dag eindigt u bij het Aydarkul meer waar
u zult overnachten in een comfortabele joert. Hier
heeft u de gelegenheid een ritje op een kameel te
maken, een duik te nemen in het meer of gewoon
rond te lopen en te genieten van de omgeving.
Dag 9 – Aydarkul meer – Majrum – Hayat (ca. 150 km)

Na het ontbijt krijgt u meer te zien van het lokale
leven in Oezbekistan en brengt u een bezoek aan
een fokkerij van endemische Kyzylkumschapen van
Severtsev. U kunt een wandeling maken in de mooie
omgeving voordat u verder gaat naar het dorp Hayat.
Dit dorp ligt in de Nurata bergen en is een prachtige
plek om het authentieke Oezbeekse leven te ervaren.
De bewoners van het dorp hebben met lokale materialen hun huizen gebouwd en produceren hun eigen
voedsel. Er zijn geen hotels, maar de start van het
ecotoerisme brengt een welkome inkomstenbron.
Indien u wenst kunt u samen met uw gastvrouw een
maaltijd voor deze avond bereiden. Overnachting in
een guesthouse.

Dag 10 – Hayat – Samarkand (ca. 240 km)

Vanuit Hayat reist u naar de op één na grootste stad
van Oezbekistan, Samarkand. De 2700 jaar oude stad
is getuige geweest van vele omwentelingen in de tijd
van Alexander de Grote, de Arabische verovering, de
verovering van Dzjengis Khan, uiteraard die van Timoer Lenk en die van het ontstaan en uiteenvallen
van de Sovjet-Unie. Vandaar dat de cultuur van Samarkand een mix is met Iraanse, Indische, Mongoolse en een beetje westerse en oosterse culturen. Handelsroutes naar Perzië (westen), China (oosten) en
India (zuiden) kruisten elkaar hier en zorgden voor
de rijkdom die nog altijd zichtbaar is. Het sprookjesachtige Samarkand wordt vaak beschreven als het
'Paradijs van het Oude Oosten' en de 'Parel van de
islamitische wereld'. Het oude centrum staat in zijn
geheel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de
middag maakt u een stadstour met de gids en bezichtigt u o.a. het Gur-Emir mausoleum, de Bibi Khanym Moskee en het befaamde Registan Plein.
Overnachting in Samarkand.

Dag 11 – Samarkand – Gilan (ca. 210 km)

Deze morgen brengt u een bezoek aan de Shakhi
Zinda en het bijbehorende eeuwenoude kerkhof.
Shakhi Zinda is een groep mausolea gebouwd rond
de tombe van Kussam Ibn Abbas, de neef van de Profeet Mohammed, die volgens de overlevering de islam naar Samarkand heeft gebracht. Hij zou aan het
einde van de 7e eeuw zijn vermoord op de plek waar
nu zijn tombe staat. Het is een prachtig ensemble
van gebouwen met blauw en turquoise tegelwerk.
In de middag gaat de reis verder naar Gilan, waarschijnlijk één van de meest exotische plaatsen van
Oezbekistan. Het is één van de hoogst gelegen dorpen in de bergen van Oezbekistan op de grens met
Tadzjikistan. Tot 2018 konden buitenlandse toeristen
dit dorp niet bezoeken vanwege de bijzondere grensregels. Zelfs vandaag de dag is het niet gemakkelijk
om hier te komen via de moeilijke maar prachtige
offroad-bergweg. Onderweg kunt u de 40 meter hoge
Suvtushar waterval bezoeken. In het dorp wonen ca.
5000 mensen en zij behouden hier hun oude, culturele tradities en levensstijl. De oude huizen en smalle straatjes doen denken aan bergdorpen in Tibet en
Nepal. De boeren bewerken de steile akkers met de
hand of met een eenvoudige ploeg die getrokken
wordt door ezels. Het vertakte irrigatienetwerk van
handgemaakte kanalen die tientallen kilometers op
berghellingen zijn aangelegd, zorgt voor voldoende
water. Overnachting in een homestay in Gilan.
Dag 12 – Gilan – Samarkand (ca. 210 km)

In de ochtend kunt u nog een wandeling maken in de
omgeving. In de middag keert u terug naar Samarkand en kunt u bijvoorbeeld een bezoek brengen aan
de grote bazaar Siyab, die ooit gesitueerd was aan de
grote zijderoute. Het is een levendige en kleurrijke
markt waar veel lokale producten te koop zijn zoals
(gedroogd) fruit, specerijen en yoghurt. De Oezbeken laten u graag hun koopwaar proeven.
Overnachting in Samarkand.
Dag 13 – Samarkand – Zaamin (ca. 160 km)

De reis gaat verder naar Zaamin. De regio staat bekend om zijn uitgestrekte katoenvelden, zijdefabrieken, theehuizen en bazaars. Tevens ligt hier het
Zaamin Nationaal Park. Dit tegen de noordelijke hellingen van het Turkestan gebergte gelegen natuurre-
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servaat is het oudste beschermde natuurgebied van
Oezbekistan. In het park zijn circa 700 plantensoorten te vinden en staat voornamelijk bekend om zijn
uitgestrekte jeneverbessenbos en 2 verschillende
soorten hazelaars. De fauna in het park is ook zeer
divers met 40 diersoorten en 150 vogelsoorten. Het
Zaamin Nationaal Park is een favoriete plek voor het
Oezbeekse volk om op vakantie te gaan.
Overnachting in Zaamin.
Dag 14 – Zaamin – Tasjkent (ca. 250 km)

Na het ontbijt kunt u op uw gemak het gebied nog
verder bekijken en wandelen door de bijzondere natuur. In de middag wordt u terug naar Tasjkent gereden en heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
Overnachting in Tasjkent.

Dag 15 – Tasjkent

Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding. Wij adviseren om met de metro door de stad te reizen. De
bouw van de metro van Tasjkent begon 2 jaar na de
verwoestende aardbeving van 1966. De eerste lijn
werd in 1977 geopend ter ere van de 60e verjaardag van de USSR. Tegenwoordig zijn er 3 metrolijnen
in Tasjkent. Elk station heeft zijn eigen unieke architectonische kenmerken en neigt soms naar een museum: de aanwezigheid van marmer, graniet, glas,
kunstkeramiek, gebeeldhouwd albast en andere decoraties zorgen voor een bijzondere sfeer. Daarnaast
kunt u diverse musea bezoeken zoals het Museum
van Toegepaste Kunst, het Historische Museum van
Oezbekistan, het Amir Timoer Museum en meer. Of
wellicht brengt u liever een bezoek aan de bazaar of
maakt u een wandeling in de lommerrijke parken.
Ook leuk is om het moderne Tasjkent te bekijken en
langs de rivier te wandelen en een terrasje te doen
tussen de groene bomen en bossen.
Overnachting in Tasjkent.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek

		

€ 2.565,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 350,-

Inclusief:
• Binnenlandse vlucht Tasjkent - Nukus met Uzbekistan
Airways
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelstalige gids gedurende de gehele reis m.u.v. dag
15 en 16
• Overnachtingen in comfortabele 3-sterrenhotels,
guesthouses en joert op basis van logies/ontbijt
• 2 x Diner dag 8 en 9
• Vervoer ter plaatse met airco
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies zoals workshops, entreegelden etc.
Bijzonderheden:
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers.
Optionele excursies met en vanaf 2 personen:
• Pilav maken bij een lokaal gezin € 120,- (normaliter
vanaf 5 personen)
• Workshops bezoeken in Fergana vallei, € 20,- p.p.
• Wijnproeverij in Samarkand, € 20,- p.p.
• Folklore show in middeleeuwse medresse in Bukhara,
€ 20,- p.p.

Dag 16 – Tasjkent

Er is een einde gekomen aan deze reis door Oezbekistan, waarbij u een goede indruk heeft kunnen
krijgen van het land, de mensen, het landschap en
de cultuur.
De transfer volgt naar de luchthaven conform uw
vluchtschema.
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12-Daagse individuele rondreis
Oezbekistan

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
**
***
**

Oezbekistan was het kloppend hart van de vroegere zijderoute. En nog steeds spreken de namen Khiva, Bukhara en Samarkand tot de verbeelding. In deze historische steden proeft u de rijkdom en sfeer van weleer met prachtige monumenten,
levendige markten en een kleurrijke, gastvrij bevolking. Tijdens deze individuele rondreis krijgt u de mogelijkheid om
Oezbekistan op uw eigen manier te beleven of u te laten begeleiden door een professionele gids tijdens de optionele
excursies. Het overgrote deel van deze reis wordt per moderne, comfortabele treinen afgelegd.

Dag 1 – 2 – Tasjkent
Na (vroege) aankomst te Tasjkent volgt de transfer naar
uw accommodatie waar u direct kunt inchecken in uw
kamer.
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in de
vruchtbare oase aan de rivier Chicik.
Door de zware aardbeving van 1966 zijn er in het huidige Tasjkent weinig historische gebouwen te vinden.
De stad is een typische Sovjetstad; brede met bomen
omlijste boulevards, pleinen, fonteinen en appartementenblokken.
Vroeger was Tasjkent een belangrijke halte op de zijderoute tussen Europa en Azië.
Vandaag de dag heeft de stad zich ontwikkeld tot een
moderne stad waarvan maar liefst één derde van de oppervlakte wordt ingenomen door prachtige parken en tal
van fonteinen. In het oude gedeelte van de stad valt direct het imposante Khast Iman complex op met de Vrijdag moskee, Kafali Shash mausoleum en de Kukeldash
medresse. De wereldberoemde koran van kalief Uthman,
ofwel de Ottomaanse Koran ligt hier tentoongesteld.
De Ottomaanse Koran is de primaire bron van de islam,
die werd geschreven in het midden van de 7e eeuw. Nabij
het oude centrum treft u de drukbezochte Chorsu Bazaar, een imposant schouwspel van mensen, geuren en
kleuren.
In het moderne centrum treft u het Amir Timoer plein,
waar een groot standbeeld van deze vroegere grootse leider midden in het groene park prijkt. Op wandelafstand
is het Navoi Operagebouw, het centrale park met diverse
monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en van de aardbeving in 1966.
Overnachting in Tasjkent.

Dag 3 – Tasjkent – Samarkand
In de ochtend volgt de transfer naar het treinstation voor
vertrek per trein naar Samarkand. Tegen het einde van de
morgen komt u aan en zal onze vertegenwoordiger u naar
het hotel brengen.
De historische stad Samarkand is een kruispunt en smeltkroes van veel culturen. Deze mix is te danken aan de
vele invasies die de ruim 2.700 jaar oude stad ten deel
vielen. Zo hebben o.a. Alexander de Grote, de Arabieren en de troepen van Djengis Khan de stad veroverd.
De grootste invloed van wat we tegenwoordig terugzien in
de stad komt van Timoer Lenk en zijn kleinzoon Ulugbek.
De stad beleefde haar grootste glorie tijdens deze dynastie in de 14e en 15e eeuw. Het sprookjesachtige Samarkand wordt vaak beschreven als het 'Paradijs van het Oude
Oosten' en de 'Parel van de islamitische wereld'. De oude
stad bestaat uit een gebied van meer dan 4 km² en werd
in de 11e eeuw omringd door een 8 meter hoge muur.
Na de schade die door de Mongolen in de 13e eeuw was
toegebracht, herrees Samarkand in de 14e eeuw fraaier
dan voorheen uit zijn ruïnes.
De optionele stadstour begint in het centrum van het
oude gedeelte, het Registan Plein, door Marco Polo ooit
omschreven als één van de mooiste pleinen ter wereld.
Dit plein is in de 14e eeuw ontworpen en wordt aan drie
zijden omringd door grote religieuze gebouwen, de Ulugbek, Tilla Kori en Sherdor medressen. De oudste van
de drie is de Ulugbek medresse, die gebouwd werd in
de periode 1417-20 in opdracht van de kleinzoon van
Timoer. Achter de rijk gedecoreerde façade bevindt zich
een kleine binnenplaats die wordt omringd door de cellen waarin de studenten en hun leraren, de moellahs,
verbleven. Imposant zijn de ruïnes van de Bibi Khanym
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Moskee. Iets buiten het centrum ligt het 15e eeuwse
observatorium van Ulugbek. Voor die tijd was dit een zeer
nauwkeurig en toonaangevend instrument. Het nabijgelegen Shakhi Zinda mausoleumcomplex is een groep
mausolea gebouwd rond de tombe van Kussam Ibn Abbas,
de neef van Profeet Mohammed, die volgens de overlevering de islam naar Samarkand heeft gebracht. Hij zou
aan het einde van de 7e eeuw zijn vermoord op de plek
waar nu zijn tombe staat. Overnachting in Samarkand.

bleven en wanneer u voor de machtige stadsmuren en
de stadspoort van Khiva staat, waant u zich in een heel
andere wereld. Rondom de brede blauwe onafgemaakte
Kalta Minor minaret lijkt het of het leven uit vroegere tijden heeft stil gestaan. Khiva bestaat uit een binnen- en
buitenstad met elk hun eigen ommuring: de Dichan Kala
is de buitenstad, waar de huidige bevolking leeft en de
Ichan Kala is de binnenstad, dat een waar openluchtmuseum is. Overnachting in Khiva.

Dag 4 – 5 – Samarkand
Dagen ter vrije besteding. Overnachting Samarkand.

Dag 11 – Khiva – Tasjkent
In de avond volgt uw transfer naar Urgench, waarvandaan
uw binnenlandse vlucht naar Tasjkent vertrekt.

Dag 6 – Samarkand – Bukhara
Na het ontbijt wordt u opgehaald en naar het treinstation
in Samarkand gebracht voor de treinreis naar Bukhara.
Na aankomst in de middag wordt u naar uw hotel gebracht. Bukhara is een oude nederzetting met een
geschiedenis die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd
Bukhara de hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een periode van grote voorspoed. Het rijk omvatte
grote delen van Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Afghanistan. In de 16e eeuw, na de oprichting van de Oezbeekse
Shaibanai-dynastie, werd Bukhara opnieuw de hoofdstad
van een groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en de nieuwe stadsmuren werden gebouwd. De vrijdagmoskee, gebouwd in 1514, staat naast de 48 meter
hoge Kalyan minaret, het symbool van Bukhara. Het werd
één van de grootste structuren in Centraal-Azië. Aan de
andere kant van het plein, waar de minaret staat, is de
Miri-Arabische medresse gebouwd in 1535-1536 als
islamitische school. Overnachting in Bukhara.
Dag 7 – 8 – Bukhara
Dagen ter vrije besteding. Overnachting in Bukhara.
Dag 9 – Bukhara – Khiva
In de morgen wordt u opgehaald voor de rit van 450
km naar Khiva. De rit neemt u mee dwars door de Kizilkum woestijn, langs de Amu Darya rivier. U rijdt langs
uitgestrekte katoenvelden die in de woestijn, dankzij
intensieve irrigatie, wordt verbouwd. Gedurende de rit
in de woestijn maakt u een stop voor een lunch in een
Chayhana, een lokaal theehuisje. Neem hiervoor uw
eigen lunchpakket mee. In het begin van de avond zult u
in Khiva arriveren. Overnachting in Khiva.
Dag 10 – Khiva
Khiva is één van de grootste historische steden langs de
zijderoute en ook de meest toeristische stad van Oezbekistan. De oude ommuurde stad is bijna geheel intact ge-

Dag 12 – Tasjkent
Vandaag volgt uw terugvlucht huiswaarts.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.185,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 480,-

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven/treinstations naar het
hotel en v.v.
• Transfer van Bukhara naar Khiva met privéchauffeur
• Binnenlandse vlucht Urgench – Tasjkent met
Uzbekistan Airways
• Treinticket Tasjkent – Samarkand, 2e klasse Afrosiyob
• Treinticket Samarkand – Bukhara, 2e klasse Afrosiyob
• Overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels
• Verzorging op basis van logies/ontbijt
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van de meest passende vluchtoptie
voor uw reis.
• Optionele excursies onder begeleiding van een lokale
Engelssprekende gids € 70,- p.p.p.d.
• Entreegelden
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Geheel individuele reis met de mogelijkheid optionele
excursies vooraf bij te boeken. Tevens is het mogelijk
om de reis geheel naar uw wens te maken. Vraag naar
de mogelijkheden bij één van onze medewerkers.
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16-Daagse individuele rondreis
Turkmenistan en Oezbekistan

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
***
****
**

Tijdens deze 16-daagse rondreis ontdekt u Turkmenistan en Oezbekistan. Beide landen kenden hun bloeiperiode in de tijd van de zijderoutes en beiden behoorden tot de Sovjet-Unie. Het behoorlijk gesloten Turkmenistan heeft wellicht de meest bijzondere hoofdstad in Centraal-Azië waarbij marmer, fonteinen en opvallende
monumenten het beeld bepalen. Oezbekistan heeft haar historische steden in oude glorie gerestaureerd.

Dag 1 – 2 – Ashgabat
Vertrek volgens vluchtschema naar Ashgabat op dag 1.
Na aankomst op de luchthaven wacht onze vertegenwoordiging op u voor de transfer naar het hotel waar u
direct kunt inchecken. Op dag 2 van uw reis heeft u een
auto met chauffeur ter beschikking om de stad op eigen
tempo te verkennen. U kunt in overleg met de chauffeur
het programma bepalen. De bouw van de Centraal-Aziatische spoorlijn in 1881-1885 gaf een krachtige impuls
aan de ontwikkeling van de stad Ashgabat. Zo’n 14 jaar
geleden, onder leiding van de inmiddels overleden president Turkmenbashi, is begonnen met de herinrichting van
de stad. Het resultaat is een ruime stad waar het straatbeeld gedomineerd wordt door de volledig in marmeren
opgetrokken gebouwen, brede lanen en impressionante
architectuur. De luxueuze appartementen, prachtige
overheidsgebouwen en moderne sportcomplexen vallen
in het niet bij het zien van het presidentieel paleis. Leuk is
een wandeling door het Park der Onafhankelijkheid met
de Neutraliteitsboog. Net als Zwitserland is Turkmenistan
een neutraal land. Turkmenistan zou Turkmenistan niet
zijn als het niet in overdaad is. Het park telt dan ook maar
liefst 150 fonteinen, waaronder de hoogste trapsgewijze
fontein ter wereld. In de volkswijk is de Ertogrul Ghazi
moskee gelegen, gebouwd naar voorbeeld van de Blauwe
moskee in Istanbul. Het Nationaal Historisch en Etnografisch Museum van Turkmenistan laat u kennismaken met
Archeologische opgravingen. In de wijde omtrek staat de
Tolkuchka bazaar bekend als de meest levendige en kleurrijke markt. Net iets buiten de stad treft men de archelogische site van de voormalige hoofdstad Nissa. Deze stad
werd gesticht rond 250 voor Christus als hoofdstad van
het Parthische Rijk. Onder Parthisch bestuur werd het

grondgebied beschermd door 43 verdedigingstorens en
Mitridatkert genoemd, refererend naar de Parthische
Koning Mithridates. Mogelijk diende het fort van Nissa
dan ook als mausoleum. De hellenistische invloed is
duidelijk zichtbaar in de architectuur van de vesting, de
beeldhouwwerken alsook in de andere decoraties die op
de site gevonden zijn. De tempelhal waar de overblijfselen
van een stenen altaar werden gevonden, duidt op het
zoroastrisme dat hier beleden werd. Overnachting in Ashgabat.
Dag 3 – Ashgabat – Anau – Abiverd – Mary
Op zo’n 15 km ten oosten van Ashgabat ligt de historische
site Anau, waar u op uw verzoek de chauffeur kunt laten
stoppen. Anau is een oude Parthische versterkte citadel,
dat bestond uit enkele gebouwen waaronder de JemalAd-Din moskee en twee grote koepelvormige gebouwen. De volgende interessante site langs de route zijn
de ruïnes van Abiverd, ooit één van de belangrijkste en
grootste steden langs de zijderoute van Merw naar Nishapour. Eindbestemming van vandaag is het oude Merw.
Het meest opzienbarende bouwwerk is Gyaur Kala, gesticht door de Seleuciden, de opvolgers van Alexander de
Grote. In Gyaur Kala ziet men nog de overblijfselen van
een boeddhistische tempel en klooster. Dit complex werd
opgegraven door Masson in 1950 en vond hier onder
meer de beroemde ‘Merw vaas’ en het kleihoofd van
een enorme standbeeld van Boeddha. Tip: blijf hier tot
zonsondergang voor de mooiste foto’s! Overnachting in
Mary.
Dag 4 – Mary – Ashgabat – Serdar
In de morgen volgt de transfer naar de luchthaven voor
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de 40 minuten durende vlucht terug naar Ashgabat. Na
aankomst wordt u opgewacht door uw chauffeur en per
4x4 rijdt u naar het Kopetdag gebergte waar het traditionele dorp Nohur is gelegen. Onderweg passeert u aan
de linkerkant van de weg de majestueuze Saparmurat Haji
moskee en naastgelegen familiemausoleum van de vorige
president wiens personaliteitscult hier en daar nog opduikt. Ons inziens zeker de moeite waard nog te stoppen
voor een bezoek. Het ensemble is een weerspiegeling
van de waanzin waarmee de vorige president het land
regeerde. Eens wanneer u de hoofdweg verlaat komt u
in de afgelegen vallei van het Kopetdag gebergte. De bevolking van Nohur heeft de authentieke levensstijl weten
te behouden. Tijdens een ontspannend wandeling proef
je hier het leven op het platteland.
Op het dorpskerkhof zijn de graven versierd met hoorns
van een ram, een symbool van Alexander de Grote daar
de bevolking gelooft afstammeling van Alexander te zijn.
Vandaag zijn de lunch en het diner inbegrepen.
Overnachting in Serdar.
Dag 5 – Serdar – Balkanabad
Vanuit Serdar gaat u verder naar de Maanvallei waar u de
ongerepte natuur van Turkmenistan ervaart. Verder naar
Balkanabad, een rit van zo’n 200 km door het uitgestrekte
land. Onderweg ziet u aan de kant van de weg veelal
herders met hun kuddes vee, kamelen en wilde paarden.
De stad Balkanabad is in de 19e eeuw door de Russen
gesticht en is tegenwoordig een van de snelst groeiende
steden, te danken aan de olie- en gasopbrengsten.
Vandaag is het diner inbegrepen.
Overnachting in Balkanabad.
Dag 6 – Balkanabad – Yangikala canyon – Awaza
De spectaculaire rit naar deze onbekende canyon laat ons
kennismaken met unieke landschappen van wit, groen,
roze en rode kalksteenrotsen. De adembenemende uitzichten en de grote verscheidenheid aan landschappen
waaronder zandduinen, heuvels, afgronden, hoog- en
laagvlakte behoeven geen uitleg. Een reis naar dit spectaculaire en nog onontdekte gebied is een onvergetelijke
ervaring. De canyon van Yangikala was zo’n 5,5 miljoen
jaar geleden de bodem van de Paratethyszee.
De lunch kunt u nuttigen op een van de meest unieke
plaatsen, de krokodillenbek. Verder naar onze eindbestemming van vandaag, “Awaza” gelegen aan de
Kaspische Zee. In slechts enkele jaren is onder leiding
van de president hier een ware, al dan niet onwerkelijke,
resortstad neergezet met luxueuze hotels waar menig
Turkmeen zijn zomervakantie doorbrengt. De bedoeling
is om binnen 15 jaar de concurrentie aan te gaan met Dubai. Overnachting in Awaza.

Dag 7 – Awaza – Ashgabat – Darwaza
Vertrek in de ochtend naar de luchthaven voor een korte
vlucht naar Ashgabat. Na aankomst heeft u nog wat tijd
in Ashgabat, ideaal voor bijvoorbeeld een bezoek aan
het Nationaal Tapijtenmuseum. Na de lunch verder per
4x4 naar misschien wel één van de meest bizarre plaatsen die u zal zien tijdens deze reis, Darwaza. Onderweg
zal de chauffeur enkele stops maken, waaronder een bij
Erbent, een nomadische nederzetting, gelegen tussen de
zandduinen van de Karakum woestijn. Hier kunt u op een
bijzondere manier het traditionele Turkmeense nomadenleven ervaren, een groot contrast met de luxe van afgelopen nacht. Terwijl de twee kraters die we onderweg
zien, zijn gevuld met modder en water staat de krater van
Darwaza al meer dan 50 jaar in brand. Het verhaal gaat
dat men getracht heeft gas te winnen naar waar blijkt op
een onstabiele ondergrond. Hierdoor zijn meerdere grote
kraters ontstaan met een diameter van zo’n 60 m. Tientallen meters hoge vlammen verlichten ‘s nachts de woestijn,
hetgeen enigszins een rare maar unieke ervaring is. In
het op veilige afstand gelegen tentenkamp wordt gezorgd
voor een heerlijke barbecue. Vandaag is het diner inbegrepen. Overnachting in het tentenkamp aan de gaskrater.
Dag 8 – Darwaza – Khiva
Na de nacht te hebben doorgebracht in de woestijn is het
tijd om richting de laatste bezienswaardigheid van onze
reis naar Turkmenistan te gaan. Kunya Urgench, gelegen
aan de oever van de Amu Darya rivier staat sedert 2005
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Hier treft men
een aantal monumenten welke dateren uit de 11e tot
16e eeuw, waaronder een moskee, toegangspoort, mausoleum en fort. Deze monumenten herinneren aan de
bijzondere architectuur die tot aan Iran, Afghanistan en
India reikte. Na de lunch is het de hoogste tijd om naar
de grens te rijden. Na de passage verder naar de sprookjesstad Khiva. Overnachting in Khiva.
Dag 9 – Khiva
Khiva is één van de grootste historische steden langs de
zijderoute en ook de meest toeristische stad van Oezbekistan. De oude ommuurde stad is bijna geheel intact gebleven en wanneer u voor de machtige stadsmuren en
de stadspoort van Khiva staat, waant u zich in een geheel
andere wereld. Rondom de blauwe onafgemaakte brede
Kalta Minor minaret lijkt het of het leven uit de vroegere
tijden heeft stil gestaan. Khiva bestaat uit een binnen- en
buitenstad met elk hun eigen ommuring: de Dichan Kala
is de buitenstad, waar de huidige bevolking leeft en de
Ichan Kala is de binnenstad, dat een waar openluchtmuseum is.
Overnachting in Khiva.
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Dag 10 – Khiva – Bukhara
In de morgen wordt u opgehaald voor de rit van 450 km
naar Bukhara. De rit neemt u mee dwars door de Kizilkum
woestijn, langs de Amu Darya rivier. U rijdt langs uitgestrekte katoenvelden die, dankzij intensieve irrigatie, in
de woestijn mogelijk zijn. Gedurende de rit in de woestijn
maakt u een stop voor een lunch in een Chayhana, een
lokaal theehuisje. Neem hiervoor uw eigen lunchpakket
mee. In het begin van de avond zult u in Bukhara arriveren.
Dag 11 – Bukhara
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis
die teruggaat tot voor de tijd van de verovering van Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd Bukhara de
hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een periode van grote voorspoed. Het rijk omvatte grote delen
van Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Afghanistan. In de
16e eeuw, na de oprichting van de Oezbeekse Shaibanaidynastie, werd Bukhara opnieuw de hoofdstad van een
groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en de
nieuwe stadsmuren werden gebouwd. De vrijdagmoskee,
gebouwd in 1514 staat naast de 48 meter hoge Kalyan
minaret, het symbool van Bukhara. Het werd één van de
grootste structuren in Centraal-Azië. Aan de andere kant
van het plein, waar de minaret staat, is de Miri-Arabische
medresse gebouwd in 1535-1536 als islamitische school.
Overnachting in Bukhara.
Dag 12 – Bukhara – Samarkand
De ochtend heeft u nog ter vrije besteding. In de mid-

dag volgt de transfer naar het treinstation voor vertrek
per trein naar Samarkand. Begin de avond komt u aan in
Samarkand en zal onze vertegenwoordiger u naar het
hotel brengen. Overnachting in Samarkand.
Dag 13 – Samarkand
De historische stad Samarkand is een kruispunt en smeltkroes van veel culturen. Deze mix is te danken aan de vele
invasies die de ruim 2.700 jaar oude stad ten deel vielen.
Zo hebben o.a. Alexander de Grote, de Arabieren en de
troepen van Djengis Khan de stad veroverd. De grootste
invloed van wat we tegenwoordig terugzien in de stad
komt van Timoer Lenk en zijn kleinzoon Ulugbek. De stad
beleefde haar grootste glorie tijdens deze dynastie in de
14e en 15e eeuw. Het sprookjesachtige Samarkand wordt
vaak beschreven als het 'Paradijs van het Oude Oosten' en
de 'Parel van de islamitische wereld'. De oude stad bestaat
uit een gebied van meer dan 4 km² en werd in de 11e eeuw
omringd door een 8 meter hoge muur. Na de schade die
door de Mongolen in de 13e eeuw werd toegebracht, herrees Samarkand in de 14e eeuw fraaier dan voorheen uit
zijn ruïnes. De optionele stadstour begint in het centrum
van het oude gedeelte, het Registan plein, door Marco
Polo ooit ook wel omschreven door één van de mooiste
pleinen ter wereld. Dit plein is in de 14e eeuw ontworpen
en wordt aan drie zijden omringd door grote religieuze
gebouwen, de Ulugbek, Tilla Kori en Sherdor medressen.
De oudste van de drie is de Ulugbek medresse, in 1417-20
gebouwd door de kleinzoon van Timoer. Achter de
rijk gedecoreerde façade bevindt zich een kleine binnenplaats die wordt omringd door de cellen waarin de

studenten en hun leraren, de moellahs, verbleven.
Imposant zijn de ruïnes van de Bibi Khanym Moskee. Iets
buiten het centrum ligt het 15e-eeuwse observatorium van
Ulugbek. Voor die tijd was dit een zeer nauwkeurig en toon aangevend instrument. Het nabijgelegen Shakhi Zinda
mausoleumcomplex is een groep mausolea gebouwd
rond de tombe van Kussam Ibn Abbas, de neef van Profeet
Mohammed, die volgens de overlevering de islam naar
Samarkand heeft gebracht. Hij zou aan het einde van de
7e eeuw zijn vermoord op de plek waar nu zijn tombe
staat.
Overnachting in Samarkand.
Dag 14 – Samarkand – Tasjkent
Vandaag heeft u tot zo’n 15:00 uur ter vrije besteding. In
de loop van de middag wordt u bij het hotel opgehaald
voor de transfer naar het treinstation voor het vertrek
met de hogesnelheidstrein Afriosyob naar Tasjkent. Na
aankomst in Tasjkent volgt de transfer naar uw hotel.
Dag 15 – Tasjkent
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in
de vruchtbare oase aan de rivier Chicik. Door de zware
aardbeving van 1966 zijn er in het huidige Tasjkent weinig
historische gebouwen te vinden. De stad is een typische
Sovjetstad; brede met bomen omlijste boulevards, pleinen, fonteinen en appartementenblokken. Vroeger was
Tasjkent een belangrijke halte op de zijderoute tussen
Europa en Azië. Vandaag de dag heeft de stad zich ontwikkeld tot een moderne stad waarvan maar liefst één derde
van de oppervlakte wordt ingenomen door prachtige
parken en tal van fonteinen. In het oude gedeelte van
de stad valt direct het imposante Khast Iman complex
op met de Vrijdagmoskee, Kafali Shash mausoleum en
de Kukeldash medresse. De wereldberoemde Koran van
kalief Uthman, ofwel de Ottomaanse Koran ligt hier tentoongesteld. De Ottomaanse Koran is de primaire bron
van de islam, die werd geschreven in het midden van de
7e eeuw. Nabij het oude centrum treft u de drukbezochte
Chorsu Bazaar, een imposant schouwspel van mensen,
geuren en kleuren. In het moderne centrum treft u het
Amir Timoer plein, waar een groot standbeeld van deze
vroegere grootse leider midden in het groene park prijkt.
Op wandelafstand is het Navoi Operagebouw, het centrale
park met diverse monumenten ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de aardbeving in 1966.
Overnachting in Tasjkent.
Dag 16 – Tasjkent
Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht huiswaarts.
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Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek

€ 2.135,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€

665,-

Inclusief:
• Binnenlandse vlucht Mary - Ashgabat en Awaza - Ash
gabat met Turkmenistan Airlines
• Transfers van de luchthaven/ treinstations naar het
hotel en v.v.
• Overnachtingen in comfortabele 3-sterrenhotels op
basis van logies/ontbijt
• 1 x Overnachting in een tent in de woestijn te
Darwaza
• 3 x Lunch en 2 x diner conform programma
• Alle vervoer ter plaatse
• Privéchauffeur vanaf dag 2 t/m dag 8
• Treinticket Bukhara – Samarkand + Samarkand – Tasj
kent, 2e klasse
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Uitnodiging visum Turkmenistan € 35,- p.p.
• Visa fee bij aankomst ca. $ 80,- p.p.
• Migratietax bij aankomst in Turkmenistan ca. $ 12 p.p.
• Toeristentax Turkmenistan $ 2,- p.p.p.d
• Optionele stadstour Ashgabat onder begeleiding van
een lokale Engelstalige gids € 150,- p.d. - vooraf boeken
• Optionele excursies onder begeleiding van een lokale
Engelstalige gids € 70,- p.p.p.d.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, entreegelden etc.
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van en vanaf 2 personen
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van
onze medewerkers. Op onze website staat een kortere,
12-daagse reis.
• Treinreizen in Oezbekistan zijn handiger dan
met de auto. De hogesnelheidstrein Afrosiyob en 		
Sharq voeren regelmatige reizen uit naar Samarkand,
Bukhara, Tasjkent en Khiva. Tussen Bukhara en Khiva
rijden geen dagelijkse treinen, dus afhankelijk van uw
reisprogramma en reisdatum zullen wij een transfer of
treinreis inzetten.
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19-Daagse individuele rondreis
Turkmenistan, Oezbekistan en Kirgizië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
*****
***
***

Deze 19-daagse individuele reis door Centraal-Azië brengt u van het moderne, rijke Ashgabat langs de
culturele monumentale steden in Oezbekistan aan de zijderoute naar de nomaden in Kirgizië die vasthouden
aan de tradities van hun bestaan.

Dag 1-2 – Ashgabat
Vertrek volgens vluchtschema naar Ashgabat. Na
aankomst op de luchthaven wacht onze vertegenwoordiging op u voor de transfer naar het hotel. Op
dag 2 heeft u een auto met chauffeur ter beschikking
om de stad op eigen tempo te verkennen. U kunt
in overleg met de chauffeur het programma bepalen. De bouw van de Centraal-Aziatische spoorlijn in
1881-1885 gaf een krachtige impuls aan de ontwikkeling van de stad Ashgabat. Zo’n 14 jaar geleden,
onder leiding van de inmiddels overleden president
Turkmenbashi, is begonnen met de herinrichting van
de stad. Het resultaat is een ruime stad waar het
straatbeeld gedomineerd wordt door de volledig in
marmeren opgetrokken gebouwen, brede lanen en
impressionante architectuur. De luxueuze appartementen, prachtige overheidsgebouwen en moderne
sportcomplexen vallen in het niet bij het zien van
het presidentieel paleis. Leuk is een wandeling door
het Park der Onafhankelijkheid met de Neutraliteitsboog. Net als Zwitserland is Turkmenistan een neutraal land. Turkmenistan zou Turkmenistan niet zijn
als het niet in overdaad is. Het park telt dan ook maar
liefst 150 fonteinen, waaronder de hoogste trapsgewijze fontein ter wereld. In de volkswijk staat de
Ertogrul Ghazi moskee, gebouwd naar voorbeeld van
de Blauwe moskee in Istanbul. Het Nationaal Historisch en Etnografisch Museum van Turkmenistan laat
u kennismaken met Archeologische opgravingen. In
de wijde omtrek staat de Tolkuchka bazaar bekend

als de meest levendige en kleurrijke markt. Net iets
buiten de stad treft men de archeologische site van
de voormalige hoofdstad Nissa. Deze stad werd gesticht rond 250 voor Christus als hoofdstad van het
Parthische Rijk. Onder Parthisch bestuur werd het
grondgebied beschermd door 43 verdedigingstorens
en Mitridatkert genoemd, refererend naar de Parthische Koning Mithridates. Mogelijk diende het fort
van Nissa dan ook als mausoleum. De hellenistische
invloed is duidelijk zichtbaar in de architectuur van
de vesting, de beeldhouwwerken alsook in de andere decoraties die op de site gevonden zijn. De tempelhal waar de overblijfselen van een stenen altaar
werden gevonden, duidt op het zoroastrisme dat
hier beleden werd. Overnachting in Ashgabat.
Dag 3 – Ashgabat – Darwaza
Na de lunch wordt u opgehaald en rijdt u per 4x4
naar misschien wel één van de meest bizarre plaatsen die u zal zien tijdens deze reis, Darwaza. Onderweg maken we enkele stops, waaronder een bij Erbent, een nomadische nederzetting, gelegen tussen
de zandduinen van de Karakum woestijn. Hier kunt
u op een bijzondere manier het traditionele Turkmeense nomadenleven ervaren, een groot contrast
met de luxe in de hoofdstad. Terwijl de twee kraters
die we onderweg zien, zijn gevuld met modder en
water staat de krater van Darwaza al sinds 1971 in
brand. Het verhaal gaat dat men getracht heeft gas
te winnen naar waar blijkt op een onstabiele onder-
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grond. Hierdoor zijn meerdere grote kraters ontstaan
met een diameter van zo’n 60 m. Tientallen meters
hoge vlammen verlichten ‘s nachts de woestijn, hetgeen enigszins een rare maar unieke ervaring is. In
het op veilige afstand gelegen tentenkamp wordt gezorgd voor een heerlijke barbecue. Overnachting in
het tentenkamp aan de gaskrater. Ashgabat–Darwaza: 3 uur rijden.

ren werden gebouwd. De vrijdagmoskee, gebouwd
in 1514, staat naast de 48 meter hoge Kalyan minaret, het symbool van Bukhara. Het werd één van de
grootste structuren in Centraal-Azië. Aan de andere
kant van het plein, waar de minaret staat, is de Miri-Arabische medresse gebouwd in 1535-1536 als
islamitische school. Overnachting in Bukhara. Treinschema: 08:23 – 13:55 (do / vr / zo)

Dag 4 – Darwaza – Khiva
Na de nacht te hebben doorgebracht in de woestijn
is het tijd om richting de laatste bezienswaardigheid van onze reis naar Turkmenistan te gaan. Kunya
Urgench, gelegen aan de oever van de Amu Darya
rivier, staat sedert 2005 op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. Hier treft men een aantal monumenten welke dateren uit de 11e tot 16e eeuw, waaronder een moskee, toegangspoort, mausoleum en fort.
Deze monumenten herinneren aan de bijzondere architectuur welke tot aan Iran, Afghanistan en India
reikte. Na de lunch is het de hoogste tijd om naar
de grens te rijden. Na de passage verder naar de
sprookjesstad Khiva. Overnachting in Khiva.
Darwaza–Khiva: 6 uur rijden.

Dag 7 – Bukhara
Overnachting in Bukhara.

Dag 5 – Khiva
Khiva is één van de grootste historische steden langs
de zijderoute en ook de meest toeristische stad van
Oezbekistan. De oude ommuurde stad is bijna geheel intact gebleven en wanneer u voor de machtige stadsmuren en de stadspoort van Khiva staat,
waant u zich in een geheel andere wereld. Rondom
de blauwe onafgemaakte brede Kalta Minor minaret
lijkt het of het leven uit vroegere tijden heeft stil gestaan. Khiva bestaat uit een binnen- en buitenstad
met elk hun eigen ommuring: de Dichan Kala is de
buitenstad, waar de huidige bevolking leeft en de
Ichan Kala is de binnenstad, dat een waar openluchtmuseum is. Overnachting in Khiva.
Dag 6 – Khiva – Bukhara
In de ochtend vertrek naar het treinstation waar u
de trein naar Bukhara neemt. Bij aankomst transfer
naar het hotel.
Bukhara is een oude nederzetting met een geschiedenis die teruggaat tot voor de tijd van de verovering
van Sogdiana door Alexander de Grote. In 892 werd
Bukhara de hoofdstad van de Samaniden en dat betekende een periode van grote voorspoed. Het rijk
omvatte grote delen van Oezbekistan, Tadzjikistan,
Iran en Afghanistan. In de 16e eeuw, na de oprichting
van de Oezbeekse Shaibanai-dynastie, werd Bukhara
opnieuw de hoofdstad van een groot Centraal-Aziatische staat. De stad groeide en de nieuwe stadsmu-

Dag 8 – Bukhara – Samarkand
In de ochtend volgt de transfer naar het treinstation voor vertrek per trein naar Samarkand. Tegen
het einde van de morgen komt u aan en zal onze vertegenwoordiger u naar het hotel brengen.
De historische stad Samarkand is een kruispunt en
smeltkroes van veel culturen. Deze mix is te danken
aan de vele invasies die de ruim 2.700 jaar oude stad
ten deel vielen. Zo hebben o.a. Alexander de Grote,
de Arabieren en de troepen van Djengis Khan de stad
veroverd. De grootste invloed van wat we tegenwoordig terugzien in de stad komt van Timoer Lenk
en zijn kleinzoon Ulugbek. De stad beleefde haar
grootste glorie tijdens deze dynastie in de 14e en
15e eeuw. Het sprookjesachtige Samarkand wordt
vaak beschreven als het 'Paradijs van het Oude Oosten' en de 'Parel van de islamitische wereld'. De oude
stad bestaat uit een gebied van meer dan 4 km² en
werd in de 11e eeuw omringd door een 8 meter hoge
muur. Na de schade die door de Mongolen in de 13e
eeuw was toegebracht, herrees Samarkand in de 14e
eeuw fraaier dan voorheen uit zijn ruïnes. De optionele stadstour begint in het centrum van het oude
gedeelte, het Registan Plein, door Marco Polo ooit
ook wel omschreven als één van de mooiste pleinen
ter wereld. Dit plein werd in de 14e eeuw ontworpen
en wordt aan drie zijden omringd door grote religieuze gebouwen, de Ulugbek, Tilla Kori en Sherdor
medressen. De oudste van de drie is de Ulugbek medresse, in 1417-20 gebouwd door de kleinzoon van
Timoer. Achter de rijk gedecoreerde façade bevindt
zich een kleine binnenplaats die wordt omringd door
de cellen waarin de studenten en hun leraren, de
moellahs, verbleven. Imposant zijn de ruïnes van de
Bibi Khanym Moskee. Iets buiten het centrum ligt het
15e-eeuwse observatorium van Ulugbek. Voor die
tijd was dit een zeer nauwkeurig en toonaangevend
instrument. Het nabijgelegen Shakhi Zinda mausoleumcomplex is een groep mausolea gebouwd rond de
tombe van Kussam Ibn Abbas, de neef van Profeet
Mohammed, die volgens de overlevering de islam
naar Samarkand heeft gebracht. Hij zou aan het ein-
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de van de 7e eeuw zijn vermoord op de plek waar nu
zijn tombe staat. Overnachting in Samarkand.
Treinschema: 05:00 – 06:30
Dag 9 – Samarkand
Vandaag heeft u tot zo’n 15:00 uur ter vrije besteding. In de loop van de middag wordt u bij het hotel opgehaald voor de transfer naar het treinstation
voor het vertrek met de hogesnelheidstrein Afriosyob naar Tasjkent. Na aankomst in Tasjkent volgt de
transfer naar uw hotel. Treinschema: 18:00 – 20:10
Dag 10 – Tasjkent
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in
de vruchtbare oase aan de rivier Chicik. Door de zware aardbeving van 1966 zijn er in het huidige Tasjkent
weinig historische gebouwen te vinden. De stad is
een typische Sovjetstad; brede met bomen omlijste
boulevards, pleinen, fonteinen en appartementenblokken. Vroeger was Tasjkent een belangrijke halte
op de zijderoute tussen Europa en Azië. Vandaag de
dag heeft de stad zich ontwikkeld tot een moderne
stad waarvan maar liefst één derde van de oppervlakte wordt ingenomen door prachtige parken en
tal van fonteinen. In het oude gedeelte van de stad
valt direct het imposante Khast Iman complex op
met de Vrijdagmoskee, het Kafali Shash mausoleum
en de Kukeldash medresse. De wereldberoemde Koran van kalief Uthman, ofwel de Ottomaanse Koran
ligt hier tentoongesteld. De Ottomaanse Koran is de
primaire bron van de islam, die werd geschreven in
het midden van de 7e eeuw. Nabij het oude centrum
treft u de drukbezochte Chorsu Bazaar, een imposant schouwspel van mensen, geuren en kleuren. In
het moderne centrum treft u het Amir Timoer plein,
waar een groot standbeeld van deze vroegere grootse leider midden in het groene park prijkt. Op wandelafstand is het Navoi Operagebouw, het centrale
park met diverse monumenten ter nagedachtenis
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
van de aardbeving in 1966. Overnachting in Tasjkent.
Dag 11 – Osh
In de morgen wordt u opgehaald in het hotel voor
een prachtige rit door de uitgestrekte Fergana-vallei.
Wat direct opvalt zijn de prachtige bergen en meren
in deze regio. De Fergana-vallei is het hart van de katoenteelt van Oezbekistan.
Aangekomen aan de Oezbeeks-Kirgizische grens
wacht de Kirgizische chauffeur voor de rit naar Osh,
de tweede stad van Kirgizië. Legendes vertellen dat
de stad gesticht zou zijn door Salomon of Alexander
de Grote, maar tastbaar bewijs ontbreekt hiervoor.
Wel bekend is dat de stad een cruciaal punt voor han-

De overnachting is bij een lokale familie die u graag
meer vertelt over hun dorp en tradities.
Overnachting in Bokonbayevo.
Son-Kul – Bokonbayevo: 7 uur rijden
delaren was. In de middeleeuwen verhandelden de
nomaden uit de bergen hun vee, terwijl handelaren
uit Azië en Europa hier met hun karavanen kwamen.
In 1762 werd Osh onderdeel van het Kanaat van Kokand en groeide uit tot één van de belangrijkste handelsposten van het kanaat. Overnachting in Osh.
Tasjkent – Osh: 7 uur rijden
Dag 12 – Chichkan-kloof
Waar dat in Oezbekistan majestueuze bouwwerken
indruk hebben gemaakt, draait het in Kirgizië om natuurschoon. De uitgestrektheid van het land wordt
afgewisseld met dramatische bergpassen, alpine
meren en nomaden die hun kuddes op eeuwenoude wijze hoeden. De route vandaag neemt ons mee
door de Chichkan kloof. Geniet van de prachtige omgeving en maak een wandeling of ontspan aan de
bergrivier. Overnachting in een kleinschalig hotel gelegen in de kloof. Osh – Chichkan: 7 uur rijden
Dag 13 – 14 – Son-Kul Meer
Vandaag reist u verder naar het Son-Kul Meer. Onderweg kunt u diverse stops maken om het natuurschoon op u in te laten werken en foto’s te maken.
Bij aankomst bij Son Kul kunt u een rondje om het
meer rijden. U rijdt langs de noordelijke kust van het
meer naar het zuidelijke gedeelte geheel offroad.
Het meer ligt op een hoogte van 3000 meter en de
vegetatie verandert dan ook. Onder de pieken van
de Tien Shan wonen de nomaden in hun traditionele joerten. Aan de oever van het meer zult u verrast
worden door de diversiteit van water- en roofvogels zoals ganzen en valken, maar ook van de diverse plantensoorten die hier te vinden zijn. Diner en
overnachting in joert bij het Son Kul Meer. Chichkan
– Son-Kul: 7 uur rijden
Dag 15 – Son-Kul Meer – Kochkor – Bokonbayevo
U reist verder langs het dorpje Kochkor, waar nog
traditioneel vilten tapijten worden gemaakt. Vervolgens rijdt u langs de zuidelijke oever van het Issyk-Kul Meer, dat omringd wordt door het Tien Shan
gebergte. Na het Titicaca meer in de Andes is dit het
grootste en hoogstgelegen bergmeer ter wereld. Het
water heeft een aangename temperatuur en u kunt
hier dan ook een duikje wagen. Aankomst in het kleine dorpje Bokobayevo, gelegen aan de zuidkant van
het meer.
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Dag 16 – Karakol
Aan de oostzijde van het Issyk-Kul ligt het stadje
Karakol dat in 1869 werd gesticht als een Russisch
garnizoen. De stad groeide snel toen ontdekkingsreizigers vanaf hier dieper in het Tien Shan gebergte
trokken. De meest bekende van deze ontdekkingsreizigers was Nikolai Przhevalsky die hier in 1888 stierf.
Interessant is het museum dat ter ere van hem werd
opgericht. Ook het geweld in China tegen de islamitische Dungans in de 2e helft van de 19e eeuw zorgde
voor een groei van de stad toen deze zich hier vestigden. Breng zeker ook een bezoek aan de houten
Dungan moskee met duidelijk Chinese kenmerken.
Overnachting in Karakol.
Issyk-Kul – Karakol: 4,5 uur rijden
Dag 17 – Karakol – Cholpon-Ata
Cholpon Ata ligt aan de oever van Issyk-Kul. Cholpon
Ata was ten tijde van de Sovjet-Unie een kuuroord.
Tegenwoordig is het een geliefde badplaats voor
Kirgiziërs, Oezbeken en Kazachen die hier komen
voor het strand en het kraakheldere water. Cholpon
Ata is eveneens de plaats waar de World Nomadic Games elke 2 jaar plaatsvinden. Net buiten het
centrum vinden we het openluchtmuseum van petrogliefen. Op het 42 ha. grote terrein vinden we een
bijzondere collectie van petrogliefen, daterend uit
het 2e millennium voor Christus tot de 4e eeuw na
Christus.
Overnachting in Cholpon Ata.
Karakol – Cholpon-Ata: 3 uur rijden
Dag 18 – Bishkek
Vandaag maken de oevers van het meer langzaam
plaats voor de rotsachtige Boom Vallei en de Chui
Vallei, waar u een (foto)stop kunt maken. Langs de
route naar de hoofdstad komt u nabij Tokmak de
11e eeuwse Burana toren tegen. Vanaf deze minaret
heeft u een geweldig uitzicht over de vallei. Naast de
Burana toren zijn de resten van een oud fort te vinden. Er omheen ligt ook nog de aarden wal van de
vroegere stadsmuur van de verdwenen stad Balasugan. Eenmaal aangekomen in de hoofdstad heeft u
de rest van de dag ter vrije besteding. Bishkek is een
groene stad die u direct laat zien hoe de Centraal-Aziatische cultuur en het Sovjetverleden zich mengen.
De stad telt ongeveer 1 miljoen inwoners en is het
politieke, economische en culturele centrum van het
land. Het centrum van de stad is opgetrokken in mo-

derne Sovjetstijl en rondom het centrale plein, Ala
Too, vindt u diverse imposante regeringsgebouwen,
musea en het standbeeld van Lenin. Een bijzonder
tafereel is de wisseling van de wacht. Cholpon-Ata –
Bishkek: 6 uur rijden
Dag 19 – Bishkek
Er is een einde gekomen aan uw reis. De transfer
volgt van uw hotel naar de luchthaven in Bishkek.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 2.875,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 790,-

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven/treinstations naar het
hotel en v.v.
• Overnachtingen in comfortabele 3 sterrenhotels op
basis van logies/ontbijt
• 1 Overnachting in een tent in de woestijn incl. diner
• 2 x Lunch en 4 x diner in Kirgizië
• Alle vervoer/ transfers conform het programma
• Alle vervoer/ transfers conform programma waaronder
privé chauffeur gedeelte Kirgizië
• Treinticket Bukhara - Samarkand, 2e klasse
• Treinticket Samarkand - Tasjkent, 2e klasse
• Transfer van Khiva naar Bukhara (indien mogelijk met
de trein 2e klasse)
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Uitnodiging visum Turkmenistan € 35,- p.p.
• Visa fee bij aankomst ca. $ 80,- p.p.
• Migratietax bij aankomst in Turkmenistan ca. $ 12 p.p.
• Toeristentax Turkmenistan $ 2,- p.p.p.d
• Optionele stadstour Ashgabat onder begeleiding van
een lokale Engelstalige gids € 150,- p.d. (vooraf boek
en)
• Optionele excursies onder begeleiding van een lokale
Engelstalige gids € 70,- p.p.p.d.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 2

Treinreizen in Oezbekistan zijn veel handiger dan met de
auto. U heeft de keuze uit diverse treinen om de meest
populaire toeristische bestemmingen te bereiken.
De Afrosiyob en Sharq voeren regelmatige reizen uit naar
Samarkand, Bukhara, Tasjkent en Khiva. Tussen Bukhara
en Khiva rijden geen dagelijkse treinen, dus afhankelijk
van uw reisprogramma en reisdatum zullen wij een transfer of treinreis inzetten.
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13-Daagse Nederlandstalige rondreis
Kirgizië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

***
*****
***
***

Ingeklemd tussen o.a. het grote China en Kazachstan oogt Kirgizië als een stipje op de wereldkaart. Het land is echter ruim
2x zo groot dan de Benelux en is een prachtige bestemming voor liefhebbers van natuur en culturele diversiteit.
Het stadse leven van Bishkek staat in groot contrast met de traditionele nomaden op de hoogvlaktes van het Tien Shan
gebergte. Ontspannen doet men aan de oever van het Issyk kul meer, dat vaak de Parel van Centraal-Azië wordt genoemd.
Maak kennis met dit land waar veel Centraal-Aziatische culturen samenkomen.

zaar. Overnachting in Bishkek.

Dag 1 – Bishkek
Vandaag vertrekt u naar Bishkek.
Dag 2 – Bishkek
Na aankomst op de luchthaven volgt de transfer naar het
hotel waar we enkele uren rusten.
De hoofdstad Bishkek is het politieke, economische en
culturele centrum van het land en telt zo’n 1 miljoen inwoners. De stad heeft alle kenmerken van de typische
Sovjetstijl: brede straten, veel pleinen, grote regeringsgebouwen en standbeelden van o.a. Lenin en Pushkin.
Op het centrale Ala Too plein en in de omringende parken
hangt in de avond een ontspannen sfeer. Op het plein vindt
overdag ook de wisseling van de wacht plaats. Rondom
het centrum vinden we de bekende grijze Sovjet appartementenblokken met binnenplaatsen. Na de lunch maken
wij een stadstour waarbij wij de bekendste bouwwerken
en monumenten zien waaronder het Witte Huis, het Ala
Too plein en het Monument van de Overwinning.
Overnachting in Bishkek.
Dag 3 – Bishkek – Ala Archa – Bishkek
In de ochtend verlaten we Bishkek en maken we een excursie naar het bekende natuurpark Ala Archa, gelegen
op zo’n 40 km van de hoofdstad en door deze korte afstand een geliefde weekenduitstap voor de inwoners
van Bishkek. Het nationale park wordt gevormd door de
gelijknamige Ala Archa kloof en binnen de grenzen van
het park vinden we watervallen, gletsjers en bergtoppen
tot bijna 4900 meter. Er is een rijke diversiteit aan flora
en fauna en het park is o.a. leefgebied voor het schuwe
sneeuwluipaard. Na onze lunch keren we terug naar Bishkek waar we een bezoek brengen aan de grote Osh ba-

Dag 4 – Bishkek – Burana – Issyk Kul / Cholpon Ata
Vandaag laten we Bishkek achter ons en gaan naar het
befaamde Issyk Kul meer. Onderweg brengen we een bezoek aan de 11e-eeuwse Burana toren. Deze minaret is
het enige overgebleven bouwwerk van de vroegere stad
Balasagun. Een klein museum geeft ons een beeld van de
diverse opgravingen en de restauratie van de toren. Op
hetzelfde terrein vinden we een collectie koergansteles
of balbals waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 6e
eeuw. Deze techniek van steenhouwen werd door Turkse stammen verspreid door Centraal-Azië en kenmerkt
zich door de wat bolle gezichten. Na dit bezoek reizen
we verder naar Cholpon Ata aan de oever van Issyk Kul.
Cholpon Ata was ten tijde van de Sovjet-Unie een kuuroord. Tegenwoordig is het een geliefde badplaats voor
Kirgiziërs, Oezbeken en Kazachstanen die hier komen
voor het strand en het kraakheldere water. Cholpon Ata
is eveneens de plaats waar de World Nomadic Games
elke 2 jaar plaatsvinden. Net buiten het centrum vinden
we het openluchtmuseum van petrogliefen. Op het 42
ha. grote terrein vinden we een bijzondere collectie van
petrogliefen, daterend uit de 2e millennium voor Christus
tot de 4e eeuw na Christus. Overnachting in Cholpon Ata.
Dag 5 – Issyk Kul / Cholpon Ata – Karakol
Wij vervolgen onze route langs de noordelijke oever van
Issyk Kul. Aan de oostzijde ligt het stadje Karakol. dat in
1869 werd gesticht als een Russisch garnizoen. De stad
groeide snel toen ontdekkingsreizigers op hun weg hier
dieper in het Tien Shan gebergte trokken. De meest
bekende van deze ontdekkingsreizigers was Nikolai
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Przhevalsky die hier in 1888 stierf. Wij bezoeken het museum dat ter ere van hem werd opgericht. Ook het geweld
in China tegen de islamitische Dungans in de 2e helft van
de 19e eeuw zorgde voor een groei van de stad toen deze
zich hier vestigden. We bezoeken de houten Dungan moskee met duidelijk Chinese kenmerken. Verder staat ook
een bezoek aan de orthodoxe kathedraal op het programma. Diner bij een Dunganfamilie. Overnachting in Karakol.
Dag 6 – Karakol – Djety Oguz – Naryn
Op korte afstand van Karakol ligt de Djety Oguz kloof. Vertaald vanuit de Kirgizische taal betekent het ‘7 stieren’.
De kloof ontleent de naam aan de vormen van de rode
rotspartijen te midden van de groene bossen van het Tien
Shan gebergte. Iets verder aan de oever bezoeken we de
‘Fairytale’ kloof. Ook deze kloof bestaat uit bijzondere
rode rotsformaties van zandsteen. Vanaf de ‘Chinese
muur’ heeft u een mooi uitzicht over de kloof en het azuurblauwe water van Issyk Kul. Overnachting in Naryn.
Dag 7 – Naryn – Tash Rabat
Vanuit Naryn trekken we het hooggebergte in. Dit is
het domein van de nomaden die in de zomermaanden
rondtrekken met hun vee en overnachten in de vilten
joerten. De vruchtbare valleien worden omringd door
scherpe bergpieken. Onderweg worden diverse stops gemaakt om te genieten van de natuur. Dit is ook het gebied
waar de vroegere karavanen hun weg vonden van oost
naar west. Dichtbij de grens met China bezoeken we de
karavanserai van Tash Rabat die op een hoogte ligt van
3500 meter en omringd wordt door bijzondere rotsformaties. Tot op heden is niet duidelijk of deze karavanserai
echt als overnachtingsplek diende of dat het een klooster
was. Overnachting in joert Tash Rabat.
Dag 8 – Tash Rabat – Son Kul meer
Een mooie rit brengt ons vandaag naar het hooggelegen
Son Kul meer. Het meer ligt op een hoogte van ruim
3000 meter en is in de periode van oktober tot juni vaak
bevroren. In de korte zomer is het een leefgebied van
water- en roofvogels. Het gras en de vele bloemen in
de zomermaanden maken van de omringende vlaktes
een ideaal leefgebied voor de nomaden en hun kuddes.
Wij zullen dan ook veel kuddes van schapen en paarden
tegenkomen. Wellicht krijgen wij de gelegenheid om het
melken van paarden mee te maken waarbij wij dit ook
kunnen proeven. Het drinken van verse paardenmelk dat
nog een beetje warm is, is een gebruikelijke traditie in Kirgizië. Daarnaast wordt de melk ook gefermenteerd waardoor het een licht alcoholische drank wordt.
Aan beide varianten worden diverse voordelen voor de
gezondheid toegeschreven.

Overnachting in een joert.
Dag 9 – Son Kul meer – Kazarman
Vandaag staat in het teken van de natuur. Via de mooie
Moldo Ashuu bergpas rijden we naar Kazarman, een nederzetting die, ondanks de relatief lage ligging (1200 meter boven zeeniveau) in de wintermaanden niet bereikbaar is. Het dorp had vroeger een winstgevende goudmijn. In Kazarman verblijven we bij een lokale familie.
Dag 10 – Kazarman – Uzgen – Osh
Uzgen is een kleine stad in het zuiden van Kirgizië. Door
de locatie dichtbij de grens met Oezbekistan heeft 90%
van de inwoners een Oezbeekse afkomst. De stad behoort tot de oudste steden van de regio en is gesticht als
handelspost tussen de Fergana vallei in Oezbekistan en
Kashgar in China. Van de 9e tot de 13e eeuw was dit de
hoofdstad van het Karakhanid kanaat en enkele gerestaureerde monumenten herinneren hieraan. Zo zien we de
mausolea van de vroegere gouverneurs en de 44 meter
hoge minaret. De monumenten worden gerekend tot
de meest bijzondere architectonische historische bouwwerken van het land. In de avond komen we aan in Osh
voor de overnachting.
Dag 11 – Osh – Chichkan kloof
Osh is de 2e stad van Kirgizië. Hoewel men niet exact weet
wanneer de stad gesticht is, gaan archeologen er vanuit dat de stad circa 3000 jaar oud is. Legendes vertellen
dat de stad gesticht zou zijn door Salomon of Alexander
de Grote, maar tastbaar bewijs ontbreekt hiervoor. Wel
is bekend dat de stad een cruciaal punt voor handelaren
was. De bazaar aan de oever van de Ak Bura rivier heeft
al eeuwenlang dezelfde locatie. In de middeleeuwen verhandelden de nomaden uit de bergen hun vee, terwijl
handelaren uit Azië en Europa hier met hun karavanen
kwamen. In 1762 werd Osh onderdeel van het Kanaat van
Kokand en groeide uit tot één van de belangrijkste handelsposten van het kanaat. Na de aansluiting bij het Russische Rijk deed ook de meer imperialistische bouwstijl
haar intrede. Toen de grenzen van de huidige republieken
werden getekend, kwam de stad op Kirgizisch grondgebied te liggen. De bevolking bestaat voornamelijk uit
etnische Oezbeken en etnische Kirgiziërs. De meest bekende bezienswaardigheid van de stad is Sulaiman Too.
Deze religieuze heuvel in het centrum van de stad wordt
beschermd als Werelderfgoed van UNESCO vanwege de
culturele, spirituele en historische betekenis. Tijdens de
wandeling naar de top ontmoeten we wellicht pelgrims
die hier komen voor de kleine grot met druppelend water.
Zij geloven dat dit de tranen zijn van Salomon en deze
tranen ziektes kunnen helen. Vervolgens gaan we naar de
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10-Daagse fly-drive Kirgizië
geliefde Chichkan kloof.
Dag 12 – Chichkan kloof – Bishkek
Via 2 mooie bergpassen, Ala Bel (3184 meter) en Tuu
Ashuu (3568) reizen we terug naar Bishkek. Afscheidsdiner in een traditioneel restaurant.
Dag 13 – Bishkek
Transfer naar de luchthaven.

Vertrekdata & prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juli 10 		
Augustus 7 		
September 11		

€ 2.915,€ 2.915,€ 2.915,-

€

beschermen. Overnachting bij een lokale familie.

210 ,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Engelssprekende lokale gids
• 7 Overnachtingen in comfortabele 4 sterrenhotels
• 3 Overnachtingen in guesthouses / homestay
• 2 Overnachtingen in een joert o.b.v. indeling
• Verblijf op basis van volpension
• Dagelijks mineraalwater
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Alle vervoer ter plaatse met een Mercedes Sprinter of
gelijkwaardig
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
* In het joertenkamp verblijft u op indeling. Verblijf in 		
een 1-persoonsjoert is niet mogelijk.

Dag 1 – Bishkek
Bij aankomst op de luchthaven van Bishkek volgt de
transfer naar het hotel. U kunt direct inchecken. Verken
vandaag de hoofdstad. Bishkek is een groene stad, die
u direct laat zien hoe de Centraal-Aziatische cultuur en
het Sovjet verleden zich mengen. De stad telt ongeveer
1 miljoen inwoners en is het politieke, economische en
culturele centrum van het land. Het centrum van de stad
is opgetrokken in moderne Sovjetstijl en rondom het centrale plein, Ala Too, vindt u diverse imposante regeringsgebouwen, musea en het standbeeld van Lenin. Een indrukwekkend tafereel is de wissel van de wacht.
Maak ook een wandeling in het Eikenpark of bewonder
de kunstgalerie. Overnachting in Bishkek.
Dag 2 – Bishkek – Toktogul Reservaat (ca. 350 km)
Na het ontbijt wordt de huurwagen bij het hotel afgeleverd door een vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf. Na het invullen van het huurcontract kunt
u starten met uw reis. Onderweg ziet u prachtige vergezichten van het Tien Shan Gebergte. Vanaf de Tuya Ashuu
pas met een hoogte van 3.586m heeft u een uitzicht over
de Chui en Suusamyr vallei. Onderweg naar het Toktogul
reservoir passeert u diverse meren. De eindbestemming
van vandaag is aan de oever van het grootste waterreservoir van het land, Toktogul.
Dag 3 – Toktogul – Sary Chelek (ca. 200 km)
U rijdt verder naar het prachtige bergmeer van Sary Chelek. Hier kunt u een trektocht maken of kamperen in de
natuur, waarbij u nomaden, herders en dorpsbewoners
ontmoet. Sary Chelek is één van de mooiste nationale
parken van Kirgizië en is gesticht in 1959 om de natuur te
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Het relatief kleine Kirgizië is een prachtig bergland in Centraal-Azië. De besneeuwde bergpieken van het Tien Shan gebergte, de groene valleien waar in de zomermaanden de nomaden met hun vee verblijven en het warme Issyk Kul meer
zijn goed met een 4x4 te bereiken. Deze 10-daagse fly-drive voor natuurliefhebbers laat u kennismaken met dit bijzondere
land waarbij u afwisselend overnacht in hotels, guesthouses en traditionele joerten.

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

Dag 4 – Sary Chelek – Arslanbob (ca. 320 km)
Vanuit Sary Chelek reist u verder door de ongerepte bergen naar het dorpje Arslonbob. Dit plaatsje is gelegen
in de Fergana vallei die het land deelt met Oezbekistan
en Tadzjikistan. De vallei was vroeger bekend om zijn
paarden en speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de
Centraal-Aziatische katoenbouw. U rijdt rond het Toktogul
reservoir en passeert diverse bergpassen en tunnels. Het
plaatsje Arslanbob is gelegen op 1600 meter hoogte en
staat verder bekend om zijn walnootbossen. U heeft de
middag ter vrije besteding. Maak een wandeling door
het dorp of wandel de bergen met zijn walnootbossen
in. Daarnaast leent dit plekje zich om heerlijk te ontspannen of een boek te lezen, tevens is er op loopafstand een
waterval. Diner en overnachting bij een lokale familie in
Arslanbob.
Dag 5 – Arslanbob – Jalal Abad – Kazarman – Naryn
(ca. 480 km)
U rijdt verder naar Naryn via Jalal Abad en Kazarman. Het
is een avontuurlijke rit langs de Naryn rivier door verschillende bergpassen. U stopt waar u wilt om te genieten van
de mooie omgeving. Naryn is een stad met zo’n 35.000
inwoners, gelegen in het zuiden van Kirgizië. Het is een
kleine en rustige provinciestad waar sinds enkele jaren
ook een campus van de universiteit van Centraal-Azië is
gevestigd. Bezoek hier bijvoorbeeld de centrale moskee,
de lokale kunstgalerie of de gezellige bazaar. Overnachting in een guesthouse bij een lokale familie in Naryn.
Dag 6 – Naryn – Ak Sai Vallei – Chatyr Kul Meer – Tash
Rabat (ca. 300 km)
Vandaag bereikt u het derde grootste meer van Kirgizië,
het Chatyr Kul Meer. Dit is tevens het hoogst gelegen
meer van deze grootte in dit land. Vervolgens reist u
verder naar Tash Rabat. Het goed bewaarde 10e-eeuwse
klooster deed vanaf de 15e eeuw dienst als karavanserai.
De stenen karavanserai ligt op een hoogte van net geen
3500 meter in een prachtig groen dal met bijzondere rotsformaties. Volgens de overlevering werd dit gebied in de
10e eeuw bewoond en diende de karavanserai als handel- en slaapplaats aan de befaamde zijderoute. De huidige karavanserai werd recentelijk gerenoveerd. De omgeving leent zich goed voor een prachtige wandeling.
Lunch, diner en overnachting in joertkamp.
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18-Daagse fly-drive Kirgizië
Dag 7 – Tash Rabat – Son-Kul Meer (ca. 300 km)
Vandaag reist u verder naar het Son Kul Meer via Baetovo
en de 2 bergpassen: Baetov en Kurtka. Onderweg kunt u
diverse stops maken om het natuurschoon op u in te laten werken en foto’s te maken. Daarnaast passeert u het
dorpje Baetovo, waar u kennis kunt maken met de lokale
bevolking. Bij aankomst aan het Son Kul Meer kunt u een
rondje om het meer rijden. U rijdt langs de noordelijke
kust van het meer naar het zuidelijke gedeelte, geheel
offroad met uw jeep. Het meer ligt op een hoogte van
3000 meter en de vegetatie verandert dan ook. Onder
de pieken van de Tien Shan wonen de nomaden in hun
traditionele joerten. Het leven van deze mensen bestaat
voornamelijk uit het hoeden van kuddes schapen en het
houden van paarden op de uitgestrekte grasvlaktes. Aan
de oever van het meer zult u verrast worden door de diversiteit van water- en roofvogels zoals ganzen en valken,
maar ook van de diverse plantensoorten die hier te vinden zijn.
Diner en overnachting in joert bij het Son Kul Meer.

nen stad Balasugan. Eenmaal terug aangekomen in de
hoofdstad heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
U levert de auto eind de middag weer in.
Overnachting in Bishkek.

Dag 8 – Son-Kul – Djety Oguz – Karakol (ca. 410 km)
Deze morgen vertrekt u richting Karakol, maar voordat u
hier aankomt, raden wij u aan om een bezoek te brengen
aan de Skazka vallei ook wel de sprookjeskloof genoemd,
waar rotsformaties met prachtige kleuren en vormen in
het landschap te vinden zijn. Verder naar Djety Oguz,
waart u een wandeltocht kunt maken tot aan de waterval in de kloof. Er is een prachtige natuur tussen de rode
kliffen te vinden. De naam komt van 7 kliffen die gelijken op 7 stieren naast elkaar. Uw eindbestemming van
vandaag is Karakol. Maak een wandeling door het centrum die u meeneemt naar de Chinese Dungan moskee
met haar prachtig in hout bewerkte portaal. De Dunganen zijn uit China afkomstige moslims. Verder vindt u hier
de Russisch-orthodoxe kathedraal en het museum van
Igor Przhevalskii. Het centrum heeft tevens een levendige
markt en een grote universiteit die u kunt bewonderen.

• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Overnachtingen in comfortabele 3-sterrenhotels,
joerten en guesthouses op basis van logies/ontbijt
• 5 x Diner + 2 x lunch
• Autohuur Toyota Sequoia 4WD met gps of gelijkwaardig
• Routekaart Kirgizië (ter plaatse)

Dag 9 – Karakol – Cholpon Ata – Bishkek (ca. 400 km)
Deze morgen rijdt u weer terug naar Bishkek. Langs de
route naar de hoofdstad komt u langs Cholpon Ata aan de
oever van Issyk Kul. Cholpon Ata was ten tijde van de Sovjet-Unie een kuuroord. Tegenwoordig is het een geliefde
badplaats voor Kirgiziërs, Oezbeken en Kazachstanen die
hier komen voor het strand en het kraakheldere water.
Net buiten het centrum vindt u er een openluchtmuseum
van petrogliefen. Nabij Tokmak vindt u de 11e-eeuwse
Burana toren. Vanaf deze minaret heeft u een geweldig
zicht over de vallei. Naast de Burana toren zijn de resten
van een oud fort te vinden. Er omheen ligt ook nog de
aarden wal van de vroegere stadsmuur van de verdwe-
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Besneeuwde bergtoppen, groene valleien, ruige kloven en blauwe bergmeren nodigen u uit voor een actieve
vakantie in Kirgizië. Deze 18-daagse autorondreis geeft u de vrijheid om het land op eigen tempo te ontdekken
en tegelijkertijd het te beleven als een lokale bewoner. Diverse excursies zoals een tocht per paard en wandeling
zijn inbegrepen en u overnacht enkele malen bij mensen thuis.

Dag 10 – Bishkek
Er is een einde gekomen aan uw reis. De transfer volgt
van uw hotel naar de luchthaven in Bishkek.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€ 1.245,-

Toeslagen
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 180,-

Inclusief:

Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver)
- TPW (Diefstalverzekering)
- Belastingen		
		
Exclusief:
• Internationale vluchten. WorldExperts assisteert u
graag bij het selecteren van de meest passende
vluchtoptie voor uw reis.
• Afkoop eigen risico
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Ecologische gelden en entreegelden
bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 2
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van onze
medewerkers voor meer informatie.
• Tevens is het mogelijk om deze reis met auto en chauffeur te maken.
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Dag 1 – Bishkek
Bij aankomst op de luchthaven van Bishkek wordt u verwelkomd door een vertegenwoordiger van WorldExperts
en volgt de transfer naar uw hotel. In de middag kunt u
Bishkek op eigen gelegenheid bekijken. De stad heeft alle
kenmerken van de typische Sovjetstijl: brede straten, veel
pleinen, grote regeringsgebouwen en standbeelden van
o.a. Lenin en Pushkin. Overnachting in Bishkek
Dag 2 – Bishkek – Ala Archa N.P. – Bishkek (ca. 90 km)
Vandaag brengt u een bezoek aan het spectaculaire
natuurpark Ala Archa, gelegen op zo’n 45 km van de
hoofdstad. Het nationale park wordt gevormd door de
Ala Archa kloof, watervallen, gletsjers en bergtoppen tot
maar liefst 4.895 meter hoog. Het park is een populaire
bestemming voor wandelaars en heeft een rijke diversiteit
aan flora en fauna. Vanaf hier rijdt u weer terug naar uw
hotel in Bishkek. Overnachting in Bishkek.
Dag 3 – Bishkek – Issyk Kul via Burana (ca. 300 km)
Na het ontbijt rijdt u richting het Issyk Kul meer. Onderweg maakt u een stop bij de 11e-eeuwse Burana toren,
een imposante minaret. Vanaf de top hebt u een mooi
uitzicht over de vallei. Naast de Burana toren zijn de resten
van een oud fort te vinden. Er omheen ligt ook nog de
aarden wal van de vroegere stadsmuur van de verdwenen stad Balasagun, de hoofdstad van de Karachiden. De
toren en tientallen bewerkte grafstenen is alles wat er
is overgebleven van deze oude stad. In de stad Tokmok
kunt u uw lunch op eigen gelegenheid nuttigen, voordat
u verder rijdt naar Issyk Kul. Na aankomst kunt u Cholpon
Ata bezoeken. Cholpon Ata was ten tijde van de
Sovjet-Unie een kuuroord. Tegenwoordig is het een

geliefde badplaats voor Centraal-Aziaten. Net buiten het
centrum vindt u het openluchtmuseum van petrogliefen,
waarvan enkelen dateren uit het 2e millennium voor
Christus tot de 4e eeuw na Christus.
Dag 4 – Issyk Kul – Grigorievskoe Vallei – Karakol
(ca. 180 km)
Na het ontbijt rijden we naar de Grigorievskoe kloof,
waar we een wandeltocht maken door de kloof. Er loopt
een bergrivier met kristalhelder water. In de vallei bevinden zich ook 3 zeer mooie meren. Lunch nuttigen we in
een joert, nadien rijden we verder naar Karakol. Maak
hier bijvoorbeeld een wandeling door het centrum naar
de Chinese Dungan moskee met haar prachtig in hout
bewerkte portaal. De Dunganen zijn uit China afkomstige
moslims. Verder vindt u hier de Russisch-orthodoxe
kathedraal en het museum van Igor Przhevalskii.
Het centrum heeft tevens een levendige markt en
een grote universiteit die u kunt bewonderen.
Overnachting in Karakol.
Dag 5 – Karakol – Karakol kloof (10km – trektocht
van 8km van +/- 5u)
In de ochtend infomeeting met de berggids en transfer
naar de Karakol kloof. Hier start de trektocht van 8km,
onderweg nuttigt u de lunch. De tocht gaat tot aan het
tentenkamp. Diner en overnachting in tentenkamp.
Dag 6 – Karakol kloof – Ala Kol Meer (trektocht van
9km, +/-7u)
Na het ontbijt start de wandeltocht naar het Ala Kol meer.
We dalen eerst af door de kloof waar het pad ons over
rivier en brug in het bos leidt. Een lange beklimming
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eindigt aan een diepe grashelling en komt toe aan een
eerder vreemde plaats “Sirota” genaamd, een berghut.
Het lijkt een sprookjeshut waar houten beelden van dieren
rond staan. Hier kunnen we even rusten en op adem
komen. We verlaten het bos en het pad gaat verder langs
de rivier en we komen aan bij een mooie waterval. Diner
en overnachting in een tent.
Dag 7 – Ala Kol – Altyn Arashan Vallei – Karakol
(trektocht van 18km, +/-8u – 30km per bus)
In de ochtend vertrekken we richting Altyn Arashan vallei, een prachtige omgeving in het zuiden omringt door
de 4260m hoge Palatka berg. De vallei is gekend voor zijn
warmwaterbronnen en thermale baden. Bij aankomst
kunt u relaxen in een warmwaterbron of thermaal bad.
Nadien volgt de transfer naar Karakol. In de middag in
Karakol komt er een vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf die u na het invullen van het huurcontract de
huurauto overhandigt. Overnachting in Karakol.
Dag 8 – Karakol – Djeti Oguz kloof – Skazka kloof –
Kochkor (ca. 280km)
Vandaag reist u naar Djeti Oguz, waar u een wandeltocht maakt tot aan de waterval in de kloof. Het pad gaat
door de prachtige natuur met rode kliffen. De naam komt
van 7 kliffen die gelijken op 7 stieren naast elkaar. In de
namiddag rijdt u naar Kochkor. De hoofdstad van het district was vroeger gekend als Stolypin of Kochkorka en ligt
op 1800m hoogte. Onderweg kunt u nog een stop maken
in de Skazka Canyon (sprookjes canyon) waar u een wandeltocht maakt, de populairste canyon van het land. De
naam is afgeleid van de rotsformaties en de prachtige
kleuren en vormen van het landschap. Bij aankomst in
Kochkor diner en overnachting bij een lokale familie.
Dag 9 – Kochkor – Tash Rabat (ca. 240km)
Na het ontbijt rijdt u naar de Tash Rabat karavansarai
via de Dolon Pass, gelegen op 3030m. Deze weg is de
verbinding tussen Bishkek en Torugart en is een uitdaging
voor elke chauffeur. De weg bestaat uit gravel en kent behoorlijk steile stukken. Aangekomen in Tash Rabat brengt
u een bezoek aan de karavanserai. De naam betekent
”stenen herberg” en lag langs de zijderoute. Tash Rabat
is de enige goed bewaarde karavanserai in dit gebied en
geeft ons een goed beeld van hoe het vroeger was.
Diner en overnachting in een joert.

van deze mensen bestaat voornamelijk uit het hoeden
van kuddes schapen en het houden van paarden op de
uitgestrekte grasvlaktes. Het is het uitgekozen moment
om meer te weten te komen over het leven van de traditionele nomaden. Aan de oevers van het meer zal u verrast worden door de diversiteit van water en roofvogels
zoals ganzen en valken. Tevens is hier de ideale gelegenheid om de omgeving per paard te verkennen. Diner en
overnachting in een traditionele joert aan het meer.
Dag 11 – Son Kul
Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding. De lunch en
het diner is bij de prijs inbegrepen. Er zijn namelijk geen
restaurantjes in de buurt te vinden. Diner en overnachting in een traditionele joert aan het meer.
Dag 12 – Son Kul – Kazarman Village (ca. 140km)
Kazarman is het meest geïsoleerde dorp van Kirgizië.
Tijdens de wintermaanden is het dorp afgesloten van de
rest van Kirgizië doordat de wegen gesloten zijn door de
sneeuwval. Het dorp heeft geen restaurant en slechts 1
theehuis. Zelfs tijdens de zomermaanden geeft het een
ruw uitzicht, dit komt voornamelijk door de aanwezigheid
van de goudmijn. Diner en overnachting bij lokale familie.
Dag 13 – Kazarman – Arslanbob (ca. 250 km)
Vanuit Kazarman reist u verder door de ongerepte bergen
naar het dorpje Arslanbob. Dit plaatsje ligt in de Fergana
vallei die het land deelt met Oezbekistan en Tadzjikistan.
De vallei was vroeger bekend om zijn paarden en speelt
tegenwoordig een belangrijke rol in de Centraal-Aziatische katoenbouw. Het plaatsje Arslanbob is gelegen op
1600 meter hoogte en staat verder bekend om zijn walnootbossen. U hebt de middag ter vrije besteding. Maak
een wandeling door het dorp of wandel de bergen in.
Daarnaast leent dit plekje zich om heerlijk te ontspannen
of een boekje te lezen. Tevens is er op loopafstand een
waterval die u kunt bewonderen. Diner en overnachting
bij een lokale familie in Arslanbob.

Dag 14 – Arslanbob – Sary Chelek Nationaal park
(ca. 250 km)		
Vandaag maakt u een tocht naar één van de mooiste
nationale parken van Kirgizië. Onderweg passeert u diverse meren en het grootste waterreservoir van het land,
het Toktogul Reservoir. Later op de dag komt u aan bij het
prachtige bergmeer van Sary Chelek. Hier kunt u een trektocht maken of kamperen in de natuur, waar u nomaden,
herders en dorpsbewoners kan ontmoeten. Overnachting
bij een lokale familie.
Dag 15 – Sary Chelek
Vandaag hebt u de hele dag vrij in het nationale park en
kan u een makkelijke wandeltocht maken. U bewondert
een van de 7 meren in het park en geniet van de prachtige
natuur. Diner en overnachting bij een lokale familie.
Dag 16 – Sary Chelek – Chichkan kloof (ca. 350 km)
Na het ontbijt reist u verder naar de Chichkan kloof. U
komt voorbij de prachtige pittoreske kloven van het
Centrale Tien Shan gebergte en 2 bergpassen. Met name
de Ashuu pas op een hoogte van 3586 meter heeft een
dramatisch landschap. Vanaf deze pas kunt u de Chui en
Suusamyr vallei bekijken. Nadat u deze pas voorbij bent,
slaat u een zijdal in en wordt de spectaculaire Chichkan kloof zichtbaar. Geniet van de prachtige omgeving
en maak een wandeling of ontspan aan de bergrivier.
Diner en overnachting in de Chichkan kloof.
Dag 17 – Chichkan – Bishkek (ca. 200 km)
In de ochtend rijdt u terug naar Bishkek. De weg loopt
over 2 bergpassen, nl. de Ala Bel (3184m) en de Tuu
Ashuu (3568m). De uitzichten langs deze weg zijn fenomenaal. Aangekomen in Bishkek, incheken in het hotel.
Dag 18 – Bishkek
Vandaag is een einde gekomen aan deze prachtige reis
door Kirgizië. Retourvlucht conform het vluchtschema.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek juni - medio sept.

€ 3.940,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 330,-

Inclusief:
• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Alle overnachtingen op basis van logies en ontbijt,
3 x joert, 5 x bij lokale familie, 2 x in tentenkamp,
7 x hotel
• 11 x Diner + 9 x lunch
• Autohuur Jeep 4WD van dag 7 t/m dag 17
• Ecologische gelden en entreegelden
• Engelstalige gids, berggids op dag 5, 6 en 7
• Routekaart Kirgizië (deze krijgt u ter plaatse)
Inbegrepen bij de autohuur:
- Ongelimiteerd aantal kilometers
- CDW (Collission Damage Waiver) met eigen risico
van USD 500.
- TPW (Diefstalverzekering) met eigen risico van USD 500
- Belastingen
Exclusief:
• Internationale vluchten. De medewerkers van Sovjet 		
Reizen assisteren u hierbij graag.
• Extra’s autohuur: gps, afkoop eigen risico etc.
• Afkoop eigen risico voor vertrek mogelijk via Sovjet
Reizen / Allianz Global Assistance,
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 2 personen
• Verlenging en verder op maat mogelijk, vraag onze
medewerkers voor meer inlichtingen.
• Slaapzak zelf mee te nemen.

Dag 10 – Tash Rabat – Son Kul Meer (ca. 270 km)
Na het ontbijt reist u verder naar het Son Kul Meer. Het
meer ligt op een hoogte van 3000 meter en is 28 km lang
en 18 km breed. Onder de pieken van de Tien Shan wonen de nomaden in hun traditionele joerten. Het leven
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11-Daagse Nederlandstalige rondreis
door Kazachstan
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Kazachstan behoort tot de grootste landen ter wereld en is een relatief onbekende reisbestemming. We
beginnen de reis in de nieuwe stad Astana. Deze hoofdstad kan als etalage worden gezien voor moderne,
uitdagende architectuur. Vervolgens vliegen we naar het zuiden voor een bezoek aan het historische Turkestan.
Het tweede gedeelte van de reis staat in het teken van Almaty en de schitterende afwisselende natuur in Altyn
Emel, de Charyn Canyon en Kolsai meren.

Dag 1 – 2 – Astana
Vandaag vertrekt u naar Astana (Nur-Sultan), de hoofdstad van Kazachstn. Na ontvangst op de luchthaven volgt
de transfer naar uw hotel. Overnachting in Astana.
Dag 2 – Astana
Na het ontbijt beginnen we met de stadstour door Astana dat afgelopen jaren was vernoemd naar de eerste
president, Nur-Sultan. Tegenwoordig heet de stad weer
Astana. De hoofdstad is gegroeid van provinciestadje
naar een moderne hoofdstad. De ontwikkeling van de
stad is spectaculair en voor het ontwerp zijn ’s werelds
beste architecten ingehuurd zoals de Japanse architect
Kisho Kurokawa. Tijdens de stadstour zien we de nieuwe,
vaak met veel glaswerk, gebouwde overheidsgebouwen
die elkaar de loef afsteken. Een mooi voorbeeld hiervan
is het Paleis van Vrede en Verzoening, een ontwerp van
architect Norman Foster. Prominent aanwezig op het
Onafhankelijkheidsplein staat de Hazret Sultan moskee,
een van de grootste moskeeën van Centraal-Azië. Vanaf
het Onafhankelijkheidsplein wandelen we naar het Nationaal Museum. De expositie omvat enkele zalen met
geschiedenis, etnografie maar onze belangstelling heeft
de afdeling met het goud van de Scythen. De indrukwekkende collectie goudstukken, waaronder de “Gouden
Man” laat ons kennis maken met de rijke geschiedenis
van Kazachstan. Na de lunch rijden we naar de 105 meter hoge Astana Baiterek toren, een populaire attractie
onder de lokale bevolking. Bovenin de toren is namelijk
de gouden handafdruk van de eerste president Nursultan Nazarbayev waar menig Kazach een foto wilt maken.
Voor ons als toerist hebben we een mooi panorama op de
hoofdstad van Kazachstan. Overnachting in Astana.

Dag 3 – Astana – Alzhyr – Astana
Op korte afstand van Astana ligt het Alzhir-Akmola
herdenkingskamp/monument. Hier was één van de
strafkampen van de “Goelag Archipel” gelegen. Hoewel
met name de kampen in Siberië bij ons bekend zijn, deden
de kampen in Kazachstan hier niet voor onder en vormt
dit een zwarte pagina in de geschiedenis van het land.
Alzhir was bestemd voor de vrouwen van de “Verraders
van het Moederland” en het behoorde tot één van de
grootste kampen van de Sovjet-Unie. Niet alleen vanwege de bijzondere rol als kamp binnen het goelagsysteem, maar ook omdat er een aantal high-profile
gevangenen zaten, waaronder kunstenaars en actrices.
De leefomstandigheden waren net zo hard als elders.
De accommodatie bestond uit houten barakken
met maar liefst 400 stapelbedden per barak en het
voedselrantsoen was onvoldoende. Het kamp heeft na de
opening in 1938 tot sluiting in 1953 naar schatting 18.000
gevangenen gehuisvest. Na dit bezoek keren we terug
naar de stad om een wandeling langs de Ishim rivier te
maken. Overnachting in Astana.
Dag 4 – Astana – Shymkent
Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht
naar Shymkent. Na aankomst maken we nader kennis
met deze oriëntaals aandoende stad. Shymkent werd
gesticht in de 12e eeuw als een karavanserai en werd
meerdere malen verwoest, waaronder door de troepen
van Dzjengis Khan. Tegenwoordig heeft deze zuidelijke
stad 630.000 inwoners en is hiermee de derde stad van
het land. Om een goed beeld van het dagelijks leven te
krijgen, nemen we u mee naar een van de bazaars die de
stad rijk is. Shymkent kent een rijke geschiedenis en dit
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zien we in het Regionaal Museum. Het museum herbergt
een fraaie collectie archeologie alsook etnografie. Tevens horen we hier meer over de lokale gebruiken die in
steden zoals Astana en Almaty niet meer van toepassing
zijn. Naast het Regionaal Museum, is er een klein maar
interessant Museum van de Sovjetrepressie. Hier ziet u
foto’s en documenten van de politieke repressie. De verhalen die we in Alzhir hebben gehoord krijgen hier een
gezicht. Overnachting in Shymkent.
Dag 5 – Shymkent – Turkistan
Turkistan werd gesticht in 490 en bereikte zijn glorieperiode in de 12e eeuw. Omringd door machtige vestingwerken was Turkistan het administratieve centrum van de Centraal-Aziatische heersers zoals de sjahs van Chorasmië, de
Mongolen, Timoeriden en Shaybanids. Tevens is de stad
bekend geworden door de soefi dichter Hodzha Ahmed
Yasavi. Door zijn invloed werd de stad een belangrijk
centrum van spiritualiteit. Een van de bekendste monumenten is dan ook het mausoleum van de soefidichter
Hodzha. Het architectonisch complex werd gebouwd in opdracht van Timoer Lenk en is tegenwoordig een bedevaartsoord. Het complex omvat een verzameling van historische
gebouwen waaronder de graven van Robia Sultun Begin,
de kleindochter van Timoer Lenk, en de Kazachse Khans.
Binnen het complex zien we ook de ondergrondse moskee en het historische badhuis. Verder naar het eens zo
welvarende Otrar. Tegenwoordig zien we hier een archeologische site waar Timoer Lenk is gestorven. Na het diner
volgt de transfer naar het treinstation van Shymkent,
waar we op de comfortabele nieuwe nachttrein naar
Almaty stappen, de voormalige hoofdstad van Kazachstan. Overnachting in de trein.
Dag 6 – Almaty
Na aankomst in Almaty rijden we naar het hotel waar
we ontbijten alvorens we met de stadstour beginnen. Alhoewel de stad zijn status als hoofdstad heeft verloren
aan Astana, blijft Almaty wel het belangrijkste zakelijke
en culturele centrum van Kazachstan. De groei van deze
stad is te danken aan de Tweede Wereldoorlog, toen de
Sovjet-Unie besloot om de industrie van het land grotendeels uit het Europese gedeelte naar Centraal-Azië te
verplaatsen. Almaty is een groene en gezellige stad waar
de inwoners graag flaneren of hun tijd verdrijven in een
van de vele barretjes en terrasjes. Toch proeft men nog
het Sovjetverleden: boulevards op paradebreedte, classicistische architectuur en veel parken. Uit de tsarentijd
dateert de houten Russisch-orthodoxe Zenkov kathedraal, die zich mag rekenen tot één van ’s werelds hoogste
houten gebouwen. Het is een van de weinige bouwwerken die de aardbeving van 1911 hebben overleefd.

Het interieur is versierd met een indrukwekkende verzameling relikwieën en iconen. We wandelen verder door
het 28 Panfilov Wachterspark, vernoemd naar de soldaten die Moskou wisten te beschermen tegen de invasie
van de nazi’s. In het park zien we o.a. de eeuwige vlam en
de bronzen standbeelden van deze helden.
Verder naar het Staatsmuseum van Kazachstan, waar we
kennismaken met archeologische vondsten, traditionele
met goud geborduurde kledingstukken en juwelen.
Een mooie rit van circa 15 km neemt ons mee naar een
hoogte van zo’n 1700 meter waar de beroemde ijsbaan
Medeo is gelegen. Met de kabelbaan gaan we naar de
skipiste Shymbulak op 2200 meter hoogte waar vandaan
we een schitterend uitzicht op de groene vallei hebben.
Volgens de “skitraditie” zijn ook hier in Kazachstan
diverse gezellige gelegenheden om wat te drinken.
Eenmaal terug in het centrum van Almaty rijden we naar
Koktebe, het hoogste park van de stad. Koktebe is erg
geliefd onder de lokale bewoners omdat u vanaf hier een
prachtig panorama op de stad heeft. Na ons diner terug
naar het hotel.
Overnachting in Almaty.
Dag 7 – Altyn Emel
Vandaag verruilen we onze comfortabele touringcar voor
moderne jeeps. Buiten de stad bestaat het landschap uit
steppe, kloven en bergen en zijn de wegen deels onverhard. We rijden we naar het Altyn Emel National Park. Het
park is gelegen ten noorden van het stuwmeer Kachagai.
In dit gebied is er een goede kans om wilde ezels en
steppe-antilopen te zien. Na het inchecken en de lunch
in ons guesthouse rijden we verder naar de Aktau en Katutau heuvels.
De horizontale banden van wit, rood en oranje in het gesteente creëren een bijzonder effect. De Aktau heuvels zijn
ook bekend als een unieke paleontologische vindplaats.
Maar liefst 56 soorten van vroege Mioceen flora alsook
fossielen van oude dieren zijn hier gevonden. Een mooie
wandeling door de droge rivierbedding brengt ons aan de
voet van de heuvels. Verder naar de roodkleurige Katutau
heuvels, een unieke rotsformatie ontstaan uit lava. Diner
en overnachting in een comfortabel guesthouse.
Dag 8 – Altyn Emel – Charyn Canyon – Kolsai Meren
Deze morgen vertrekken we richting de Charyn Canyon
op ongeveer 20 km van de Chinese grens. Onderweg bezoeken we de bekende zandduinen van het park die door
het brullend geluid zijn naam van Zingende Duin ontleent.
Bij gunstige windomstandigheden kan het geluid op
de top van de duin oplopen tot 105 decibel. Vanaf hier rijden we verder naar het Nationaal Park Charyn.
De Charyn Canyon wordt ook wel na de Grand Canyon als
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8-Daagse individuele rondreis
Kazachstan met privéchauffeur
de grootste kloof beschouwd. Onze wandeling neemt ons
mee door de “Vallei der Kastelen”, een pad langs schitterende rotsformaties met dieprode kleuren. Aan het einde
van de kloof stroomt de rivier Charyn, wat het een ideale
plaats maakt om rustig iets te drinken na alle indrukken.
Tegen het einde van de middag vertrek richting de Kolsai Meren, waar we in een kleinschalig bergresort zullen
overnachten. Diner en overnachting bij het Kolsaimeer.
Dag 9 – Kolsai Meren
De Kolsai Meren worden gevormd door 3 alpine meren.
De meren worden gezien als de parel van het Tien Shan
gebergte en omringd door met sneeuw bedekte pieken
en beboste heuvelruggen. De omgeving nodigt ons uit
hier een mooie wandeling te maken. Er is een goed wandelpad en er zijn diverse activiteiten mogelijk. Zo kunt u
waterfietsen of een roeiboot huren. De lunch vandaag is
in de vorm van een picknick, ideaal om vanaf een bankje
te nuttigen met zicht op het meer. Indien gewenst kunt u
naar het tweede meer wandelen, een flinke en uitdagende tocht van 9 km en een klim van 1700 meter naar 2250
meter. Diner en overnachting bij het Kolsaimeer.
Dag 10 – Kolsai Meren – Kanindy meer – Almaty
Na het ontbijt reizen we verder naar het unieke en prachtige Kanindy Meer, dat op een hoogte van 2000 meter is
gelegen en maar liefst 400 meter lang is. Vanaf de parkeerplaats is het een wandeling van 20 minuten tot we de
oever van het meer bereiken. Het idyllisch gelegen meer
is recent ontstaan door een aardverschuiving en gekend
om de talloze dode boomstammen die boven het azuurblauwe water uitsteken. Aan het einde van de middag
komen we aan in Almaty voor ons afscheidsdiner. Overnachting in Almaty.
Dag 11 – Almaty
Transfer naar de luchthaven conform vluchtschema.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 18
		
Mei 2 - 16 -30			
Juni 6 				
Juli 18					
September 19		
		
Oktober 3				

€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 275 ,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht Astana – Shymkent
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige deskundige reisbegeleiding en
Engelssprekende gids
• Overnachtingen in 4 sterrenhotels en guesthouses op 		
basis van logies/ontbijt
• Alle lunches & diners
• Treinreis per nachttrein tussen Shymkent en Almaty in 		
een 4-persoonscouchette
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Upgrade 2-persoonscouchette nachttrein € 110,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie.
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Kazachstan behoort tot de grootste landen ter wereld en staat met name bekend als steppeland. Het zuidoosten
van het land staat bekend om haar ruige natuur die varieert van zandduinen tot gletsjermeren. De levendige
stad Almaty is bekend van de schaatsbaan Medeo en is een goede start van uw vakantie in Kazachstan.
In verband met de infrastructuur, maakt u deze reis onder leiding van een gids en chauffeur.

Dag 1-2 – Almaty
U vertrekt op dag 1 naar Almaty. Na aankomst transfer
naar uw hotel voor een korte rust.
Alhoewel de stad zijn status als hoofdstad heeft verloren
aan Astana, blijft Almaty wel het belangrijkste zakelijke en
culturele centrum van Kazachstan. De groei van deze stad
is te danken aan de Tweede Wereldoorlog, toen de SovjetUnie besloot om de industrie van het land grotendeels uit
het Europese gedeelte naar Centraal-Azië te verplaatsen.
Almaty is een groene en gezellige stad waar de inwoners
graag flaneren of hun tijd verdrijven in een van de vele
barretjes en terrasjes. Toch proeft men nog het Sovjetverleden: boulevards op paradebreedte, classicistische
architectuur en veel parken. Uit de tsarentijd dateert
de houten Russisch-orthodoxe Zenkov kathedraal, die
zich mag rekenen tot een van ’s werelds hoogste houten
gebouwen. Het is één van de weinige bouwwerken die de
aardbeving van 1911 hebben overleefd. Het interieur is
versierd met een indrukwekkende verzameling relikwieën
en iconen. U kan verder wandelen door het 28 Panfilov
Wachterspark, vernoemd naar de soldaten die Moskou
wisten te beschermen tegen de invasie van de nazi’s.
In het park zien we o.a. de eeuwige vlam maar ook de
bronzen standbeelden van deze helden.
Verder naar het museum van muziekinstrumenten, waar
u de collectie van meer dan 1000 stukken kan bewonderen waaronder enkele zeldzame uit de 17e eeuw. Op
wandelafstand hiervan ligt de “Green Bazaar”, waar u een
echte oosterse markt kan beleven. Hier vindt u delicatessen van verschillende Kazachstaanse bevolkingsgroepen.
U kan hier proeven, onderhandelen en uiteraard al dit
lekkers kopen aan een scherpe prijs. De dag kan u
afsluiten met een bezoek aan Koktebe, het hoogste

park van de stad. Koktebe is erg geliefd onder de lokale
bewoners omdat u vanaf hier een prachtig panorama op
de stad heeft.
Overnachting in Almaty.
Dag 3 – Almaty – Altyn Emel – Aktau
Buiten de stad bestaat het landschap uit steppe, kloven
en bergen en zijn de wegen niet altijd verhard. U rijdt naar
het Nationaal Park Altyn Emel op 250km van Almaty. De
naam Altyn Emel komt oorspronkelijk uit de Mongoolse
taal en betekent “gouden zadel”. Het park is een unieke
combinatie van diverse landschappen, van vlakte tot
hoge bergen. In dit gebied is er een goede kans om wilde
ezels en steppe antilopen te zien. Na het inchecken en
de lunch in een guesthouse rijdt u verder naar de Aktau
heuvels. Banden van wit, rood en oranje lopen horizontaal en creëren een bijzonder effect. De Aktau heuvels zijn
ook bekend als een unieke paleontologische vindplaats.
Maar liefst 56 soorten van vroege Mioceen flora alsook
fossielen van oude dieren zijn hier gevonden. Ideaal is
om een wandeling door de droge rivierbedding te maken
tot aan de voet van de heuvels. Na een wandeling en het
nemen van foto’s vanaf de mooiste plaats, wandelen naar
de bijzondere 700 jaar oude wilg.
Diner en overnachting in een comfortabel guesthouse.
Dag 4 – Altyn Emel – Charyn N.P – Kolsai meer
Deze morgen vertrekt u richting de Charyn Canyon, die op
zo’n 20 km van de Chinese grens ligt.
Onderweg bezoekt u eerst de bekende zandduinen van
het park die door het brullend geluid zijn naam van
Zingende Duin ontleent. Bij gunstige windomstandigheden kan het geluid op de top van de duin oplopen
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tot 105 decibel. Voor u verder gaat naar het Nationaal Park
Charyn, stopt u eerst nog in Zharkent – een klein stadje
op 30 km van de Chinese grens. Dit stadje heeft meerdere redenen om een stop te maken, zoals de Dungan
moskee en museum, de lokale kerk en de markt.
U kunt lunchen in een lokaal café.
De Charyn Canyon is de op een na grootste kloof na
de Grand Canyon. Een wandeling neemt u mee door
de “Vallei der Kastelen”, schitterende rotsformaties
met dieprode kleuren. Aan het einde van de kloof
stroomt de rivier Charyn, een ideale plaats om
rustig iets te drinken na alle indrukken. Hier bevindt
zich eveneens het Eco Park, een complex van joerten,
bungalows en zomerhuisjes. Tegen het einde van de
middag vertrek richting de Kolsai Meren, voor diner
en overnachting in een guesthouse.
Dag 5 – Kolsai Meren
De Kolsai meren worden gevormd door 3 alpine meren.
De meren worden gezien als de parel van het Tien-Shan
gebergte en omringd door met sneeuw bedekte pieken en
beboste heuvelruggen. De omgeving nodigt uit een mooie
wandeling te maken. Er is een goed wandelpad en er zijn
diverse activiteiten mogelijk. Zo kunt u waterfietsen of
een roeiboot huren. De lunch vandaag is in de vorm van
een picknick, ideaal om vanaf een bankje te nuttigen met
zicht op het meer. Indien gewenst kunt u naar het tweede
meer wandelen, een flinke en uitdagende tocht van 9 km
en een klim van 1700 meter naar 2250 meter.
Diner en overnachting bij het Kolsaimeer.
Dag 6 – Kolsai Meren – Kaindy Meer – Almaty
Na het ontbijt reist u verder naar het unieke en prachtige Kaindy Meer, dat op een hoogte van 2000 meter is
gelegen en maar liefst 400 meter lang is. Vanaf de parkeerplaats is het een wandeling van 20 minuten tot de
oever van het meer. Het idyllisch gelegen meer is ontstaan
door een aardverschuiving en gekend om de talloze dode
boomstammen die boven het azuurblauwe water uitsteken. Onderweg stopt u voor een huisgemaakte lunch bij
een lokale familie, waarna u verder reist naar Almaty.
Overnachting in Almaty.
Dag 7 – Almaty
Na het ontbijt maakt u een stadstour en rijdt u langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van Almaty zoals het
station, het opera- en balletgebouw, het circus, Almaty
Towers enz. Waarna u verder gaat naar het “Big Almaty
Meer”, dit meer is gelegen in het Ili Alatau nationaal park
op een hoogte van 2511 meter boven zeeniveau. Ook dit
meer is ontstaan, net zoals het grote deel van de meren,
door een aardverschuiving. Afhankelijk van de tijd van

het jaar, verandert de kleur van het water van licht groen
tot turquoise blauw. Op weg terug naar Almaty brengt u
nog een bezoek aan een valken farm – Sunkar waar u kan
genieten van een show met haviken, arenden, valken en
uilen. Laatste stop op deze reis is het presidentieel park.
Overnachting in Almaty.
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Deze avontuurlijke Nederlandstalige rondreis neemt u mee naar het hart van Centraal-Azië waar grillige bergpieken,
geïsoleerde gemeenschappen en een duizenden jaren oude geschiedenis het ritme van de dag bepalen. Deze reis naar
Tadzjikistan brengt u dicht bij de natuur en lokale bevolking. Wij zien de vestingen van de zijderoute, de Wakhan vallei en
het dagelijkse leven van geïsoleerde stammen.

Dag 8 – Almaty
Conform het vluchtschema transfer naar de luchthaven.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek		

€ 1.140,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 240,-

Inclusief:
• Transfer luchthaven – hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Alle hotelovernachtingen in de aangegeven
accommodaties op basis van logies/ontbijt
• Overnachting aan Kolsai Meer is in een 4-persoonskamer
• Volpension in de Nationale parken Altyn Emelm, 		
Charyn Canyon, Kolsay meren			
• Genoemde transfers ter plaatse, in de omgeving Almaty
is het per 4x4					
• Alle excursies zoals omschreven inclusief entreegelden
• Ecologische toegangsgelden voor de parken
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag 		
bij het selecteren van uw vlucht.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Alle prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen.
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor 		
meer inlichtingen.
• Deze reis is op maat te maken. Informeer bij één van 		
onze medewerkers.
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Dag 1 – Dushanbe
Vandaag vertrekt u naar Dushanbe waar u in de loop van
de nacht aankomt.
Na ontvangst op de luchthaven door onze gids, volgt de
transfer naar het hotel.
Dag 2 – Dushanbe
Vandaag maken we een begeleide stadstour. De jonge
stad werd vanaf 1924 gebouwd op de plaats waar het
Rode Leger het dorp Doesjanbe-bozor had verwoest.
Met de bouw creëerde de Sovjets meteen een hoofdstad
voor de kort daarna opgerichte Sovjetrepubliek Tadzjikistan. Tegenwoordig is de stad een belangrijk centrum
voor de katoenindustrie. De stad heeft de kenmerken van
een typische Sovjetstad: brede lanen, veel groen en
fonteinen. We beginnen bij het Rudake Park dat vernoemd
werd naar de Perzische poëet die als grondlegger wordt
ge-zien van de moderne Perzische taal. Vervolgens ziet u
het gebouw van de Nationale Bibliotheek, het Witte Huis,
het parlementsgebouw en het Jomi theater.
In het Nationale Park ziet u het Ministerie van Binnenlandse Zaken, geflankeerd door de grootste nationale
vlag ter wereld (30m x 60m), aan een 165 meter hoge
vlaggenmast. In het Gurminj Museum ziet u een collectie
van traditionele Tadzjiekse instrumenten, een nog
altijd belangrijk onderdeel van de cultuur. Op de kleurrijke
markt wordt een verscheidenheid aan groenten en fruit
aangeboden en maakt u kennis met het dagelijks leven
van de Tadzjiekse bevolking. Tevens brengen we een
bezoek aan de restanten van het Hisor fort op 35 km
van Dushanbe. De vesting functioneerde van de 7e tot
de 17e eeuw en is gebouwd op een heuvel. In de laatste
periode woonde de afgevaardigde van de Emir van

Bukhara in de vesting. De 1 meter dikke muren zijn voorzien van kanonsgaten om de vijand op afstand te houden.
Diner in een traditioneel restaurant.
Overnachting in hotel.
Dag 3 – Dushanbe – Norak – Kalai Khum (370 km)
In de ochtend reist u, via de bergweg, naar Kalai Khum.
We passeren het waterreservoir van Norak, dat ook de
Tadzjiekse zee wordt genoemd. We rijden over de Shuraba
bergpas, het hoogst gelegen punt van vandaag, verder
langs de grens met Afghanistan, die wordt gevormd door
de Pyanj rivier. Een unieke bergwereld openbaart zich als
we het Pamir gebergte naderen. Deze tocht is in het bijzonder aantrekkelijk voor diegenen die nieuwsgierig zijn
naar de etnische en culturele diversiteit in een ruig landschap dat betovert.
Overnachting in homestay.
Dag 4 – Kalai Khum – Khorog (240 km)
We vervolgen onze route door de bergen en gaan naar
Khorog, misschien wel één van de kleinste stadjes op de
wereldkaart. Het stadje is gebouwd bij de samenloop van 3
rivieren en van alle zijden omringd door hoge bergpieken.
Op de route naar Khorog ontmoet u de Pamir bevolking
die op meerdere antropologische punten zich onderscheidt van de Tadzjiekse bevolking.
Onder de Pamir is een opvallend hoog percentage mensen
met blond haar, lichte huid en blauwe ogen, iets wat
men niet zou verwachten in deze omgeving. De hoge en
afgezonderde ligging van het gebied heeft er voor gezorgd
dat volkeren zich weinig mengden en tradities behouden
zijn gebleven.
Overnachting in guesthouse.
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Dag 5 – Khorog – Ishkashim (120 km)
Vandaag rijden we langs de grens met Afghanistan naar
Ishkashim. Gesitueerd in het hart van Azië, is het Pamir gebergte een prachtig gebied van torenhoge, besneeuwde,
majestueuze bergen met transparant helderblauwe
meren en rivieren, brede valleien en kurkdroge woestijnen. Al eeuwenlang worden deze hoge bergen ‘het
dak van de wereld’ genoemd en vandaag begrijpen we
waarom. Met een ligging tussen de 3.500 en 4.200 meter
boven zeeniveau lagen de dorpen geïsoleerd en was er
nauwelijks onderling contact mogelijk. Dit resulteerde
in een uniek systeem van etnische groepen met eigen
dialecten, talen en gebruiken. Onderweg bezoeken we de
heetwaterbronnen van Garmchashma waar we kunnen
zwemmen.
Overnachting in homestay.
Dag 6 – Ishkashim – Yamg – Langar (140 km)
We vervolgen de reis richting de Wakhan Corridor, een
smalle strook in Afghanistan die alleen via Ishkasim te
bereiken is. We passeren niet de grens, maar genieten
van de ruige natuur. Onderweg maken we diverse stops.
Zo zien we de fortificaties van Kah-Kaa en Yamchun
alsook de heetwaterbronnen bij Bibi Fatima. Het hoge
mineraalgehalte maakt het water kristalhelder.
We bezoeken het 1500 jaar oude boeddhistische klooster
dat boven het dorpje Vang in de rotsen ligt en het gereconstrueerde huis van de mysterieuze soefi Muabara
Kadam. Nabij zijn huis staat een stenen pilaar waarmee
hij de zonnekalender kon berekenen. Bij aankomst in
Langar maken we een kleine klim naar de rotstekeningen
die boven het dorp gelegen zijn.
Overnachting in homestay.
Dag 7 – Langar – Murgab (240 km)
In de Pamir geldt het gezegde: ‘om hier te komen en niet
Murgab te bezoeken, is hetzelfde als helemaal niet in
de Pamir te zijn geweest’. Met het dak van de wereld wordt
Murgab bedoeld, dat op grote hoogte in een maanlandschap ligt, omringd door machtige bergpieken tot 6.000
meter boven zeeniveau. De desolate ligging en het ijle
klimaat voelen bijna Arctisch aan. Droge lucht, korte en
koele zomers en bijna sneeuwloze, strenge winters
karakteriseren het weer.
Overnachting in guesthouse.
Dag 8 – Murgab – Karakul Meer – Murgab (260 km)
Vandaag ontdekken we de omgeving van Murgab dat met
een ligging op 3.500 meter boven zeeniveau de hoogst gelegen nederzetting van het GOS is. Op weg naar het meer
van Karakul passeren we de Ak Baital pas, met een hoogte
van 4.655 meter. Het lichtblauwe meer dat vertaald juist

zwart meer betekent, is ontstaan na het inslaan van een
meteoriet. De moerassige oevers zijn rijk aan flora en
fauna waaronder enkele endemische soorten.
Door overstromingen, smeltend permafrost en ondergrondse ijsschotsen zijn in het landsschap heuveltjes en
kreken ontstaan met een rijke vegetatie. Hier maken de
grazende dieren tijdens de korte zomer graag gebruik van.
Overnachting in guesthouse.
Dag 9 – Murgab – Yashil Kul Meer – Bulunkul Meer
(150 km)
De mooiste meren van het Pamir gebergte zijn Yashil Kul
en Bulunkul op een hoogte van 3.700 meter. De kleur van
het visrijke Bulunkul is een subtiel kleurenspel van violet
en donkerblauw. Aan de oever grazen yaks, een diersoort
dat in dit klimaat kan overleven en het best omschreven
kan worden als een kruising tussen een rund en schaap.
Traditioneel worden yaks ingezet als lastdier en gebruikt
men het melk en vlees.
We overnachten vannacht in een homestay bij het meer.
Dag 10 – Bulunkul – Khorog – Rushan (260 km)
Vandaag rijden we terug naar Khorog over de Pamir
Highway, ook bekend als de M41 Pamir Tract. Na de route
in Tibet wordt deze weg beschouwd als de hoogstgelegen
doorgaande weg ter wereld met een aantal stukken
van ruim 4.000 meter boven zeeniveau. De bijna ontoegankelijke bergwereld in deze uithoek van de wereld is
een veilige haven voor veel wilde diersoorten. Onder
de meest voorkomende wilde diersoorten behoren de
tijgerkat, grizzly beer, das, hermelijn, sneeuwluipaard,
vos, grijze en rode wolf alsook een grote populatie van
Marco Polo schapen.
Overnachting in homestay.
Dag 11 – Rushan – Kalai Khum (180 km)
Op de route naar Kalai Khum maken we een wandeling
naar de ruïnes van de oude stad Karon. De stad dateert uit
de 3e eeuw en heeft in 2013 renovatiewerkzaamheden
ondergaan. De ruïnes liggen niet ver van het dorp Razvai
waar we een oude zoroastrische vuurtempel vinden.
De toren staat in een bocht van de, voor zoroastriërs,
heilige rivier Vanaguh Doytijo en is gebouwd op een
kruisvorm in pre-islamitische stijl.
Overnachting in homestay.

foto’s. In de kleine dorpen die aan de weg liggen ontmoet
u de hardwerkende en gastvrije lokale bevolking waar traditie en folklore een wezenlijk onderdeel vormen van het
leven.
Overnachting in een hotel.
Dag 13 – Dushanbe
In de vroege ochtend volgt de transfer naar de luchthaven voor de vlucht huiswaarts.

Vertrekdata en prijzen per persoon o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juni 					
Juli 					
Augustus 				

€ 3.970,€ 3.970,€ 3.970,Toeslagen:

• Toeslag 1-persoonskamer

€ 195,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij incl.
luchthavenbelastingen en toeslagen
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v. & alle vervoer ter plaatse met airco (4x4 jeeps)
• Engelssprekende lokale gidsen & Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in 3 sterrenhotel, guesthouses en homestays op basis van volpension. Verblijf in homestays is op
indeling. Tegen een meerprijs is het mogelijk om alleen in een kamer te verblijven (beperkt beschikbaar en op
aavraag).
• Dagelijks mineraal water
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
					
Exclusief:
• Visumverzorging Tadzjikistan € 130,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
Bijzonderheden:

• Minimum aantal deelnemers: 7
• Tijdens deze rondreis verblijft u enkele malen bij mensen thuis, een ‘homestay’. Deze huizen zijn niet gebouwd voor
toeristen maar de familie ontvangt u hartelijk. In de regel verblijft u in een meerpersoonskamer en in plaats van een
bed ligt er een dik matras op de grond. Het toilet en de douche zijn veelal in de tuin gelegen.

Dag 12 – Kalai Khum – Khoburubot – Dushanbe (290 km)
Het is vanaf Kalai Khum zo’n 8 uur rijden naar Dushanbe
en vandaag nemen we de route over de Khoburubot pas
(3252 meter) die bekend staat als Western pamir tract.
De weg kronkelt door de mooie riviervallei en kloven
waar we stoppen voor een pauze en het maken van
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Deze reis per luxetrein maakt u vertrouwd met de vele culturen langs de legendarische zijderoute en talloze
plaatsen die geschiedenis hebben geschreven, waaronder niet minder dan 7 UNESCO Werelderfgoedlocaties.
Uw verblijf wordt afgewisseld tussen deze zeer comfortabele privétrein en luxe hotels in steden waar u meerdere nachten verblijft.

Dag 1 – Almaty
Bij aankomst in Almaty wordt u ontvangen door een vertegenwoordiger van WorldExperts en naar uw centraal
gelegen hotel gebracht. Overnachting in Almaty.
Dag 2 – Almaty
Na het ontbijt staat er een stadstour door Almaty, de
groene metropool aan de voet van het machtige Ile Alatau
gebergte, op het programma. De groei van deze stad is
te danken aan de Tweede Wereldoorlog, toen de SovjetUnie besloot om de industrie van het land grotendeels uit
het Europese gedeelte naar Centraal-Azië te verplaatsen.
Almaty is een groene en gezellige stad, maar toch is het
Sovjetverleden zichtbaar. Tijdens de stadstour ziet u de
Russisch-orthodoxe Zenkov kathedraal, het Kazachse
staatscircus en de Centrale Moskee van Almaty. De lunch
met lokale gerechten wordt genuttigd in een traditionele
Kazachse joert. In de middag is het tijd om aan boord
van onze privétrein te gaan. De portier helpt u met de
bagage en de gids verwelkomt u aan boord en vertelt wat
u kunt verwachten tijdens deze reis. Na een verfrissend
welkomstdrankje vertrekt de trein. Overnachting in de
trein.
Dag 3 – Turkistan – centrum van de bedevaart
Na ontbijt aan boord, aankomst in Turkistan. Omringd
door machtige vestingwerken was Turkistan het administratieve centrum van de Centraal-Aziatische heersers
zoals de sjahs van Chorasmië, de Mongolen, Timoeriden
en Shaybanids. Tevens is de stad bekend geworden door
de soefidichter Hodzha Ahmed Yasavi. Door zijn invloed
werd de stad een belangrijk centrum van spiritualiteit.
Een van de bekendste monumenten is dan ook het mau-

soleum van deze soefidichter Hodzha, gebouwd in 1394
(UNESCO Werelderfgoedlijst). Het architectonisch complex
werd gebouwd in opdracht van Timoer Lenk en is nu
vooral een bedevaartsoord. Het complex omvat een verzameling van historische gebouwen waaronder het graf
van Kazachse khans en dat van Robia Sultun Begin, de
kleindochter van Timoer Lenk. Binnen het complex zien
we ook de ondergrondse moskee en het historische badhuis. Na ons bezoek aan Turkistan gaan we terug aan
boord van de trein en rijden richting Tasjkent.
Dag 4 – Tasjkent – de groene oase
De eeuwenoude stad Tasjkent vindt zijn oorsprong in
de vruchtbare grond aan de rivier Chicik. Het is dan ook
een groene oase te midden van de steppe. De stad is nog
steeds een typische Sovjetstad met brede boulevards,
pleinen, fonteinen en appartementsblokken.
De stad ademt een zeer aangename sfeer van oud en
nieuw. Tijdens de stadstour komen de mooiste bezienswaardigheden aan bod: de Kukeldash Universiteit, Amir
Timoer museum en traditionele Oezbeekse huizen. In
de avond kunt u een optionele voorstelling bijwonen in
bijvoorbeeld het Novoi Opera gebouw (afhankelijk van
het programma). Overnachting aan boord van de trein.
Dag 5 – Shakhrisabz – reizen doorheen de tijd
Op weg naar Shakhrisabz rijden we door een afgelegen en
moeilijk toegankelijk gebied van Oezbekistan. Het Griekse
erfgoed is bewaard gebleven in dit bergachtige stuk
Oezbekistan net als de culturele invloeden van de
Bactriërs en het Kushan-rijk. Vuuraanbidding en sjamanisme worden hier nog steeds beoefend in de vorm van
rituelen en mythen die men zelden ergens anders aantreft.
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Handelskaravanen reisden ooit door deze smalle bergkloven alsook de legers van Alexander de Grote, Dzjengis
Khan en Timoer. Een traditionele ceremonie biedt inzicht
in de unieke folklore van de regio. De reis gaat dan verder
langs de Grote Zijderoute aan boord van de trein naar de
groene stad Shakhrisabz, de geboorteplaats van Timoer
en een van de oudste steden van Centraal-Azië. Het oude
centrum van de stad staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is de thuisbasis van één van de vele architectonische hoogtepunten zoals het Witte Paleis. ’s Avonds
gaan we terug aan boord van de trein en wordt u uitgenodigd voor een proeverij van Oezbeekse wijnen.
Overnachting in de trein.
Dag 6 – Samarkand – kruispunt van culturen
Aankomst in Samarkand, een belangrijke stad op de zijderoute dankzij de centrale ligging tussen China en het
Westen. Samarkand was zowel in vroegere tijden
als vandaag de dag één van de mooiste steden in de
wereld. De stad kent een rijke historie die werd beïnvloed door Alexander de Grote, Arabieren, Chinezen
en Mongolen. Hoogtepunten van de stad zijn o.a.
de Shakhi Zinda moskee en het in het Noorden
gelegen deel van de stad: Afrasyab, bekend om zijn oude
opgravingen. Het Registan Plein in de stad heeft altijd
een belangrijke maatschappelijke functie gehad, maar
bovenal zijn hier de mooiste architecturale gebouwen te
bezichtigen. Overnachting in Samarkand.
Dag 7 – Samarkand
De stadstour gaat verder en we bezoeken de sterrenwacht
van Ulugbek, een islamitische heerser uit Iran in de tijd
dat Samarkand de hoofdstad van zijn rijk was (Rijk der
Timoeriden). Ulugbek hechtte meer waarde aan de
astronomie dan aan politieke en andere zaken. Ook
bezoekt u de Bibi Khanum moskee, gesierd met prachtige
kleuren evenals het Gur Emir mausoleum wat meer de
uitstraling van een paleis dan van een mausoleum heeft.
In de middag leren we meer over twee eeuwenoude ambachten in Oezbekistan, zijden tapijten en zijdepapier
maken bij een lokaal familiebedrijf.
Overnachting in Samarkand.

Khiva. Overnachting in de trein.
Dag 9 – Khiva – 1001 nachten
Vandaag arriveert u in Khiva, een prachtige historische
stad vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De oude
ommuurde binnenstad is bijna geheel intact gebleven en
wanneer u voor de machtige stadsmuren en de stadspoort van Khiva staat, waant u zich in een geheel andere
wereld. Rondom de blauwe Kalta Minor minaret lijkt het
of het leven heeft stilgestaan. De binnenstad van Khiva is
gevuld met moskeeën, minaretten en mausolea. Tijdens
het stadsbezoek krijgt u al deze juweeltjes te zien inclusief
de Kalta Minor minaret en het oudste gebouw van Khiva, het Seid Alauddin Mausoleum. In dit gezellige stadje
genieten we van een lunch in de omgeving van het zomerpaleis van de voormalige Emir. In de middag reizen we
verder richting Bukhara. Overnachting in de trein.
Dag 10 – Bukhara – de nobele
Bukhara, gelegen in het midden van de Kyzylkum-woestijn,
heeft zo’n duizend architectonische monumenten die
herinneren aan de gouden eeuw van de Grote Zijderoute. Exotische kruiden, bont en vooral zijde werden
vervolgens opgeslagen en verhandeld in de karavanserais
van de stad. De Vrijdagmoskee, gebouwd in 1514 staat
naast de 48 meter hoge Kalyan minaret, het symbool van
Bukhara. Het werd één van de grootste structuren in Centraal-Azië. Een bezoek aan het Lyab-i Hauz, een architecturaal complex met vijver, mag zeker niet ontbreken. In
de avond krijgt u hier een lokale dansvoorstelling te zien,
met kleurrijke klederdrachten en Oezbeekse muziek.
Overnachting in Bukhara.

Dag 8 – Samarkand – Khiva
Deze morgen heeft u ter vrije besteding. Verken de grote
bazaar Siyab, die ooit gesitueerd was aan de Grote Zijderoute. Een levendige en kleurrijke markt waar veel lokale
producten te koop zijn zoals (gedroogd) fruit, specerijen
en yoghurt. Of dwaal door de straten in de buurt van het
hotel en bewonder de lokale galerieën of geniet van een
drankje in één van de cafés. Rond het middaguur stappen
we weer aan boord van de trein en vertrekken we richting
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Uw verblijf aan boord
Uw privétrein bestaat uit moderne rijtuigen met airconditioning die werden gebouwd in Turkije. Naast het gebruik voor
privéreizen, zoals deze reis, worden deze wagons tevens ingezet op de binnenlandse treindienst van Turkije. Exclusief
voor uw reis zijn de wagons ingericht in oosterse stijl. De privétrein heeft een on-board restaurant, waar versbereide
regionale gerechten worden geserveerd. Na het diner wordt deze wagon omgebouwd tot een bar waar u kunt kennismaken met de andere reizigers in een gezellige sfeer.
Dag 11 – Bukhara
Bukhara, dat ook de bijnaam Sherif (de nobele) draagt,
heeft zijn oude oosterse gezicht behouden in zijn uitgebreide, ongeëvenaarde verzameling authentieke
architectuur. ‘s Ochtends brengen we u naar de prachtige
Mir-e-Arab Madrassa en het Samanid Mausoleum, een
van de mooiste architectonische schatten van Centraal-Azië. Daarna maakt u een tour door de enorme Ark
Citadel, een stad in een stad die ooit de zetel was van de
regering van de voormalige heersers van Bukhara. Hier
ziet u de troonzaal, waarna u de zomerresidentie van de
laatste emir bezoekt. ’s Avonds vertrekken we richting
Turkmenistan.
Overnachting aan boord.
Dag 12 – Merw – de parel van het oosten
In de ochtend komt de trein aan bij het UNESCO Werelderfgoed van Merw, de overblijfselen van wat eens
behoorde tot de grootste en meest fascinerende steden
ter wereld. De eerste indruk is van ongeloof: gigantische
muren en wallen staan in het midden van de woestijn
naast de imposante ruïnes van oude gebouwen, zoals
het graf van sultan Sanjar, het kasteel Kyz Kala en de
historische ijshuizen. De lunch nuttigen we bij een lokale
familie op de pittoreske binnenplaats van hun huis. Na
deze gezellige lunch gaan we terug aan boord en rijden
naar onze laatste plaats van deze geweldige reis, Ashgabat.
Overnachting in Ashgabat.
Dag 13 – Ashgabat – de hoofdstad
In de ochtend reizen we naar de ruïnes van de oude
Partische hoofdstad Nisa. De stad werd gesticht in 250
voor Christus en werd Mitridatkert genoemd. De vestingmuren waren 8-9 meter dik en werden versterkt met 43
rechthoekige torens. Het oude Nisa was de plaats waar
paleis- en tempelgebouwen waren geconcentreerd. Er
bevonden zich een schatkamer, een enorm wijnpakhuis
en opslagplaatsen met tal van voorraden. Na de lunch
ontdekken we de moderne hoofdstad Ashgabat waar
het nalatenschap van Turkmenbashi –de zelfverklaarde
leider van de Turkmenen– het straatbeeld bepaald.
Imposante, futuristische architectuur en opvallende
monumenten dankzij de olieopbrengsten doen de reiziger
verbazen. In het nationale museum zien wij de artefacten
die gevonden werden in Nisa en krijgen we een beeld
van de culturele rijkdom van de verschillende volken en
religies die de regio gedomineerd hebben.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
2023		

2024

CATEGORIE

Okt 5 - 17

Mrt 28 - Apr 9

Ali Baba - 2 personen
Ali Baba - 1 persoon
Aladin - 2 personen
Aladin - 1 persoon
Sultan - 2 personen
Sultan - 1 persoon
Kalif - 2 personen
Kalif - 1 persoon

€ 5.750,€ 7.500,€ 6.350,€ 8.540,€ 10.240,€ 15.210,€ 10.640,€ 15.760,-

€ 5.570,€ 7.320,€ 6.170,€ 8.360,€ 10.060,€ 15.030,€ 10.460,€ 15.580,-

			

Inclusief:
• Transfers volgens programma
• Ervaren Engelssprekende gids
• 7 Overnachtingen in de trein in de door u geboekte
categorie.
• 6 Overnachtingen in goede hotels
• Wijnproeverij aan boord van de trein
• Verblijf op basis van volpension (vanaf dag 2 t/m
ontbijt dag 14)
• Excursieprogramma onder leiding van een deskundige
gids inclusief entreegelden
• Dokter
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht.
• Visumuitnodiging Turkmenistan € 35,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.

					
Categorie Habibi
De compartimenten in de Habibi categorie bieden plaats aan vier personen. Aan beide zijden bevinden zich twee bedden boven elkaar met een afmeting van 64 x 175 cm per bed (boven) of van 60 x 180 cm per bed (onder). In het midden
onder het raam is een tafeltje. In deze categorie heeft u de mogelijkheid (tegen meerbetaling) het compartiment met
drie personen te bezetten. De wagon beschikt over 10 compartimenten, en zowel aan het eind als aan het begin van
iedere wagon in deze categorie bevindt zich een gecombineerde was- en toiletgelegenheid.

					
Categorie Ali Baba
De twee bedden zijn tegenover elkaar gelegen (60 x 180 cm), gescheiden door een raam met daaronder een tafeltje.
Per wagon bevinden zich 10 compartimenten, en zowel aan het eind als aan het begin van iedere wagon in deze categorie bevindt zich een gecombineerde was- en toiletgelegenheid. En er is in deze categorie één douchecompartiment
per wagon aanwezig. Tevens ontvangt u in deze categorie douche-accessoires. Daarnaast kunt u de individuele airconditioning gebruiken in deze coupé.

					
Categorie Aladin
De twee bedden zijn tegenover elkaar gelegen (60 x 180 cm), gescheiden door een raam met daaronder een tafeltje.
Per wagon bevinden zich 9 compartimenten, en zowel aan het eind als aan het begin van iedere wagon in deze categorie bevindt zich een gecombineerde was- en toiletgelegenheid. En er is in deze categorie één douchecompartiment
per wagon aanwezig. Tevens ontvangt u in deze categorie een badjas en douche accessoires. Daarnaast kunt u de individuele airconditioning gebruiken in deze coupé.

Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer inlichtingen.

Dag 14 – Ashgabat
Zeer vroege transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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Categorie Kalif
Categorie Kalif is de meest comfortabele categorie aan boord van de Perzische Ontdekkingstrein. Er is een boven- en
onderbed aanwezig. De bovenste heeft een afmeting van 80 x 174 cm en de onderste 112 x 184 cm. Verder beschikt
deze categorie over een gezellige zitgelegenheid, een raam met daaronder een ruime tafel en een kledingkast. Ieder
compartiment heeft een eigen douche, toilet en wastafel. Elke wagon in deze categorie telt 6 compartimenten.

Mongolië
begin van de zomer, als het gras groen is en de bloemen in
bloei staan, ziet de klif eruit als een regenboog op aarde,
een paradijs voor hobbyfotografen.
Op deze plek lag een paar miljoen jaren geleden een
zee. Vandaag de dag zijn de sporen hiervan nog altijd
aanwezig in de vorm van fossielen. (O, L, D)

16-Daagse Nederlandstalige rondreis Mongolië
inclusief het Nadaam festival
WorldExperts neemt u mee naar het grootste festival van Mongolië: Naadam! Het eindeloze grasland en de woestijnsteppe van Mongolië vormen een spectaculaire achtergrond voor de kleine ronde gers van nomadenfamilies die soms
alleen en soms met enkele anderen door het land trekken. Maar eens per jaar trekken de nomaden naar Ulaanbaatar
of kleine nederzettingen om daar hun trots van het sterke Mongoolse volk te vieren met traditionele sporten. Tijdens
deze bijzondere rondreis bezoeken wij de regio ten zuiden van hoofdstad Ulaanbaatar, waar bergkloven, graslanden en
lavaformaties laten zien dat het uitgestrekte land opvallend gevarieerd is. Na 10 dagen in de natuur keren wij terug naar
de hoofdstad om de verschillende disciplines van het festival bij te wonen.
Dag 1 - 2 – Ulaanbaatar
Vertrek naar Ulaanbaatar.
Na aankomst op de internationale luchthaven van
Mongolië volgt de transfer naar ons hotel in het centrum
van de stad.
De rest van de dag kunt u bijkomen van de reis en
acclimatiseren.
Dag 3 – Bag Gazrin Chulu
Na het ontbijt laten we de stad achter ons en gaan we
op weg naar het zuidelijk gelegen Bag Gazrin Chuluu,
een enorme granieten rotsformatie op de Mongoolse
vlakte. Deze regio ligt op zo’n 250 km van Ulaanbaatar en
zodra we de stad uit zijn, ervaren we de leegte van dit
grote land. Bag Gazrin Chuluu beslaat circa 150 km2 en
ligt op ruim 1.750 meter boven zeeniveau. De rotsen zijn
het leefgebied van marmotten, bergschapen en steenbokken. Na aankomst maken we een wandeling in de
omgeving waarvan wordt gefluisterd dat Dzjengis Khan
hier gepasseerd zou zijn.
Overnachting in ger. (O, L, D)

Dag 4 – Tsagaan Suvarga
Na het ontbijt rijden we naar de Gobi woestijn. Het landschap verandert van groen, vruchtbaar grasland naar
onherbergzame rotsen. De nomaden met hun vee die
we onderweg passeren, maken langzaam plaats voor
kamelen die zich wel thuis voelen in de droogte van
dit gebied. Tijdens de bijna 300 km lange rit maken we
enkele interessante stops waaronder bij de ruïne van het
Sum Khuh Burd klooster. Het 13e-eeuwse klooster was
eens omringd door een klein, vogelrijk meer, maar werd
tijdens de Mongoolse repressie (1928 – 1939) vernietigd.
Een andere stop zijn de ruïnes van het Delgerliin Chior
klooster, dat de laatste jaren wordt herbouwd. In de
avond komen we aan bij Tsagaan Savurga, dat letterlijk
‘witte stoepa’ betekent. De door de wind geërodeerde
rotsformaties doen op afstand van ca. 85 km denken aan
een geruïneerde stad. De klif heeft een lengte van circa
400 meter en steekt 50 meter boven het landschap uit.
De rotsen zijn samengesteld uit verschillende mineralen
en creëren door de blootstelling aan zuurstof een prachtig
kleurenpalet variërend van roze, rood en oranje. Aan het
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Dag 5 – Gobi Gurvansaikan National Park
Op korte afstand van ons kamp vinden we een groot
aantal petrogliefen met afbeeldingen van wilde dieren,
de jacht op steenbokken en vee. Ook zijn er enkele rotstekeningen met menselijke figuren te zien. Vervolgens
reizen we verder naar het grillige Gurvansaikhan National Park, dat deel uitmaakt van de zich van West- naar
Oost-Mongolië uitstrekkende Gov (Gobi) Altai-bergketen.
Het park is vernoemd naar de drie bergruggen, maar in
werkelijkheid zijn het er vier.
Het dramatische landschap van scherpe pieken, nauwe
kloven, badlands en zandduinen maakt het één van de
meest bezochte parken in het land.
Naast het overweldigende natuurschoon leven in het
park meer dan 200 vogelsoorten, zoals de Mongoolse
woestijnvink, de Euraziatische zwarte gier en woestijnmus en strijken er in het voorjaar trekvogels neer. De
aanwezigheid van water, zeer zeldzaam in de rest van de
Gobi, en de meer dan 600 plantensoorten trekken ook andere diersoorten aan waaronder de wilde ezel, de wilde
kameel, de steenbok en het zeldzame sneeuwluipaard. Een
hoogtepunt van deze dag is het bezoek aan de spectaculaire Yoliin Am. Deze vogelrijke kloof wordt steeds smaller
en eindigt in een sneeuwmassa die tot de zomer kan blijven
liggen. We brengen een bezoek aan het kleine museum
met een collectie botten van dinosaurussen die in het
massief werden gevonden.
Overnachting in ger. (O, L, D)
Dag 6 – Khongorin Els
We vervolgen onze reis naar het westen via de nabijgelegen Dungenee canyon (mits de weg toegankelijk is).
Deze kloof is een korte periode van het jaar toegankelijk
om met een 4x4 te doorkruisen. Net als in Yoliin Am heeft
u hier een kans op het spotten van roofvogels en daarnaast is deze kloof het leefgebied van het wilde schaap en
de Siberische steenbok.
We ervaren hoe groot het Gurvansaikhan National
Park is als we na circa 200 km aankomen bij Khongorin
Els. Met een lengte van ruim 100 km en tot 300 meter
hoog zijn het de grootste zandduinen van Mongolië.
Door de bijna altijd aanwezige wind lijkt het dwarrelende
zand te ‘zingen’ en daarom worden deze duinen ook wel
de ‘Zingende Zandduinen’ genoemd. Overnachting in ger.
(O, L, D)

Dag 7 – Khongorin Els
Vandaag genieten we de hele dag van de zandduinen.
De kleuren van de duinen veranderen mee met het
licht van de dag waardoor de duinen steeds anders ogen.
Het is mogelijk om wandelingen te maken of de duinen
te zien vanaf de rug van een kameel. Optioneel kan een
excursie naar een nomadische kameelfokkerij worden
gemaakt. Hoewel het omringende landschap vaak uit dor
gras bestaat, kan een zomers buitje dit zomaar veranderen
en ziet u het frisse groen en de bloemen bijna letterlijk
opkomen. Overnachting in ger. (O, L, D)
Dag 8 – Bayanzag
We reizen verder naar Bayanzag, beter bekend als de
Vlammende Kliffen. De Amerikaanse paleontoloog Roy
Chapman Andrews vond op deze plaats in 1922 tijdens
een expeditie diverse botten en eieren van dinosaurussen.
De vondsten zijn te zien in het Natuur Historisch Museum
in Ulaanbaatar maar nog altijd zijn bezoekers op zoek
naar nieuwe schatten. We brengen hier tijd door zodat
u kunt genieten van het rotslandschap, rood zand en de
stekelige sauxal heesters.
Overnachting in gerkamp. (O, L, D)
Dag 9 – Ongiin en Khoshuu klooster
Na een vroeg ontbijt rijden we in circa 5 uur naar de
Delger Khangai bergen waar we genieten van de schoonheid en rust van deze omgeving. In de bocht van een
rivier vinden we de ruïnes van 2 kloosters: Bari Lam ligt
op de noordelijke oever en werd gesticht in 1810. Khutagt
Lam Kiid werd gesticht in 1760 op de zuidoever en is
enkel bereikbaar als het waterpeil van de rivier laag staat
of als de rivier bevroren is. Samen staan deze kloosters
bekend als Ongiin Khiin en behoorden ze tot de grootste
kloosters van het land met ruim 1.000 monniken. De beide
kloosters werden in 1937 tijdens de repressie vernietigd
waarbij meer dan 200 monniken werden vermoord. Sinds
1990 wonen er weer permanent 2 monniken die een
kleine tempel hebben gebouwd. In de zomermaanden
neemt het aantal toe en is er een kleine toeristenwinkel
als inkomstenbron. Overnachting in gerkamp. (O, L, D)
Dag 10 – Tovkhon klooster en Orkhon waterval
Onze volgende stop is het Tovkhon klooster, gesticht
in 1650 door Zanabazar, één van de meest gerespecteerde religieuze leiders uit de Mongoolse geschiedenis. Een pittige wandeling over een steil bospad brengt
ons naar de top van de heuvel waar de houten gebouwen van het klooster staan. Degenen die niet deelnemen
aan de wandeling kunnen genieten van de mooie bloemenvallei. Het klooster is prachtig geïntegreerd in het
omringende landschap. Hier vandaan hebben we een
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prachtig uitzicht op de Orkhon vallei. Op de top vinden
we ook een ovoo: een stapel stenen om de god van deze
berg te aanbidden. Door de Orkhon vallei loopt een 10
meter dikke laag lava afkomstig van een vulkaanuitbarsting van 20.000 jaar geleden. Door deze laag zoekt de
gelijknamige rivier haar weg en stort 20 meter naar
beneden bij de Orkhon waterval. De rotsen bij de watervallen kunt u beklimmen en daarnaast is het mogelijk om
te zwemmen aan de voet van de waterval. De Orkhon
vallei met de waterval zijn onderdeel van de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Overnachting in gerkamp. (O, L, D)
Dag 11 – Tsenger warmwaterbronnen
Vandaag doorkruisen we de Khangai bergen. Gemiddeld
ligt de hoogte van het gebergte tussen de 2500 en 3000
meter en bestaat grotendeels uit graniet, vuursteen en
zandsteen uit het Paleozoïcum. De bergketen met een
lengte van zo’n 800 km vervult de functie van continentale scheiding van het watersysteem. De groene hellingen
met het netwerk van grote en kleine rivieren zorgen voor
een uitstekend leefgebied voor de kuddes paarden, yaks
en koeien. In de late middag bereiken we het resort van
de Tsenger warmwaterbronnen waar u kunt ontspannen.
De bron heeft een temperatuur van 80 graden Celcius en
stroomt rechtstreeks naar het zwembad waar het is afgekoeld. Bij het vallen van de avond kunt u, vanuit het zwembad, genieten van de sterrenhemel die zich openbaart.
Overnachting in ger. (O, L, D)
Dag 12 – Karakorum
Karakorum is de plek waar zich de 13e-eeuwse hoofdstad van het Mongoolse Rijk bevond, dat gecreëerd
werd onder leiding van Dzjengis Khan. De stichting van
Karakorum begon op de ruïnes van de steden van Turug
en Uigus in de Orkhon vallei in het uiterste oosten van de
Khanggai bergen in 1220. Pas tijdens de heerschappij van
Ugedei Khan, de zoon van Dzjengis Khan, kreeg de stad
zijn vorm met tempels, regeringsgebouwen, markten en
een paleis waar voorname personen werden ontvangen.
De stad had een kosmopolitisch uiterlijk en gold in die tijd
als een tolerante plaats waar religies naast elkaar konden
bestaan. Vanaf 1260 verloor Karakorum zijn status
binnen het Mongoolse Rijk. De kleinzoon van Dzjengis, Khubilai Khan, had de macht gegrepen en creëerde de
eerste Yuan-dynastie door de samenvoeging van diverse
keizerrijken. Als eerste keizer van deze dynastie verplaatste hij de hoofdstad naar Beijing.
In 1388 werd de stad door de troepen van Ming met
de grond gelijkgemaakt. Wat rest zijn een aantal
gebeeldhouwde rotsen in de vorm van schildpadden die
de grenzen van de stad markeerden. In 1580 bracht de 3e
Dalai Lama een bezoek aan de toenmalige heerser, Abtai

Sai Khan en gaf zijn wens aan voor de bouw van een
klooster op de ruïnes van Karakorum, het Erdene
Zuu klooster. Dit klooster werd diverse malen tijdens
oorlogen vernietigd maar telkens herbouwd. In de 19e
eeuw waren er binnen de muren meer dan 100 tempels
voor de 1.000 monniken die er leefden. Helaas ontkwam
ook dit klooster niet aan de zuiveringen van het
communisme en werd het in 1939 vernietigd. De muur
van ruim 400 bij 400 meter en enkele gebouwen die dienst
deden als musea werden gespaard. Sinds 1990 wordt het
complex dat vermeld staat op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO, weer actief gebruikt en we zullen een bezoek
brengen aan de tempel van de Dalai Lama, de tempel van
Zuu of Boeddha en de Lavrin Tempel.
Overnachting in ger. (O, L, D)
Dag 13 – Ulaanbaatar
Vandaag rijden we terug naar Ulaanbaatar dat zich aan
het opmaken is voor het belangrijkste festival van het
jaar, Nadaam. De rit duurt circa 7 uur en na aankomst
heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
Overnachting in Ulaanbaatar. (O, L)
Dag 14 – Nadaam Festival
De komende 2 dagen staan in het teken van Nadaam, het
nationale feest van Mongolië. Nadaam betekent letterlijk
‘spel’ en tijdens dit festival worden de drie ‘mannelijke’
spellen gespeeld: Mongools worstelen, paardenraces en
boogschieten. Tijdens Nadaam komen families van her
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en der samen. Ze dragen traditionele kleding en drinken
arak, de licht alcoholische gefermenteerde paardenmelk.
Sinds 2010 staat het festival vermeld op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Verdrag ter bescherming van Immaterieel Erfgoed. Na de openingsceremonie bekijken we
enkele worstelpartijen en het boogschieten, waar tegenwoordig ook vrouwen aan mee mogen doen. De middag
is ter vrije besteding. Overnachting in Ulaanbaatar. (O,L)
Dag 15 – Nadaam Festival
Vroeg in de ochtend gaan we op weg naar het festivalterrein waar de paardenraces plaatsvinden. Het lijkt wel of
heel de bevolking zich hier verzameld heeft om een mooie
ochtend te beleven. Het festivalterrein is groot met allerlei kraampjes en eetgelegenheden. De mensen uit
de stad komen met de auto, terwijl de gezinnen van het
platteland hier op paarden naartoe komen. De races gaan
over een afstand van 15 km en 30 km en de leeftijd van de
jockeys ligt tussen de 5 (!) en 12 jaar. De middag is ter vrije
besteding. Overnachting in Ulaanbaatar. (O,L)
Dag 16 – Ulaanbaatar
Vandaag is een einde gekomen aan deze bijzondere
rondreis. Transfer naar de luchthaven conform uw vluchtschema. (O)

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juni 27 (Nadaam)			
Augustus 21 				

€ 4.090,€ 3.940, -

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer Nadaam
• Toeslag 1-persoonskamer		

€ 460,€ 425,-

		
Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish 		
Airlines in de V-klasse of gelijkwaardige IATA-lucht		
vaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in een comfortabel hotel te Ulaanbaatar op basis van logies/ontbijt
• Overnachtingen in ger-kampen met gedeelde faciliteiten op basis van volpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco in comfortabele jeeps
met voldoende persoonlijke ruimte
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle
entreegelden alsmede parkgelden
• Dagelijks mineraalwater
			
Exclusief:
• Visumverzorging Mongolië € 160,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Vluchttoeslag bij laattijdige boeking

		
Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van onze
medewerkers voor meer informatie
• Minimum aantal deelnemers: 8
• Maximaal aantal deelnemers: 16
• De reis met vertrek op 21 augustus is 1 dag korter
vanwege het vervallen van het Nadaam festival.
Het vervangende programma
Cultureel
***
vindt u op onze website.
Natuur
Comfort
Lichamelijk
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Iran
kledingstukken, kunst en servies uit de privécollectie van
Mohammed Reza Pahlavi en zijn vrouw Farah Diba tentoongesteld. Verder naar het Sa’dabad complex, dat gebouwd is tijdens de Pahlavi-dynastie. Hier bezoeken wij
het Witte Paleis en het Groene Paleis. Na de lunch gaan
wij naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar
Shiraz. Overnachting in Shiraz.

15-Daagse Nederlandstalige rondreis
'Langs de schatten van Perzië'
Ooit was het de zetel van het machtige Perzische Rijk, maar tegenwoordig is Iran een intrigerende reisbestemming van
archeologische rijkdom, architecturale meesterwerken, afwisselende natuur en een bijzonder gastvrije bevolking.
In deze 15-daagse reis staat het culturele erfgoed centraal. Vanuit het kosmopolitische Teheran waar wij o.a. het paleis
van de laatste sjah bezoeken, reizen we naar Shiraz dat het kloppend hart is van het 2500 jaar oude Perzische Rijk.
Welgevormde koepels van moskeeën, gedetailleerde mozaïeken die gevels en minaretten verfraaien tot kunstwerken,
verfijnd spiegelwerk, oude woestijnsteden en kleurrijke bazaars maken van deze rondreis een onvergetelijke ervaring
met een eeuwenoude cultuur.
Dag 1 – 2 – Teheran
Vandaag vertrekt u naar Teheran. Na ontvangst in Teheran volgt de transfer naar uw hotel.
Overnachting in Teheran.
Dag 2 – Teheran
Teheran is een verrassende, moderne metropool met tal
van prachtige paleizen en musea. Hoewel opgravingen
bewijzen dat de stad al rond 3000 voor Christus bestond,
is het ‘pas’ sinds 1788 de hoofdstad van het land. Rond
1930 had Teheran slechts 250.000 inwoners en in de afgelopen decennia is dit uitgegroeid tot minimaal 8 miljoen.
In het archeologisch museum wordt de geschiedenis
verteld aan de hand van artefacten uit de Oudheid en
krijgt u een goede introductie wat Iran te bieden heeft.
Het Golestan Paleis is de voormalige residentie van de
2 laatste dynastieën die het land gekend heeft. Het paleiscomplex is aangelegd door de koningen van de Qajardynastie en bestaat uit 18 historische zalen, hallen en
bijgebouwen die rondom de tuin zijn gebouwd. De laat-

ste kroning die hier plaats vond was die van Mohammed
Reza Pahlavi in 1941. Na de Islamitische Revolutie werden
de paleizen veranderd in musea. Het paleis omvat een
prachtig ensemble van diverse vertrekken waarvan de
Spiegelzaal tot de verbeelding spreekt. De binnentuin van
het paleis is een oase van rust. Een wandeling door de
bazaar van Teheran geeft een goed beeld van het dagelijkse leven van de Iraniër. Na de lunch bezoeken we het
Museum van Kroonjuwelen waar we een indrukwekkende collectie van kronen, juwelen, briljanten en de
Pauwentroon zien. Het meest in het oog springend is de
grootste roze diamant ter wereld, de Darya- e-Noor (Zee
van licht). Overnachting in Teheran.
Dag 3 – Teheran – Shiraz
In het chique noorden van Teheran ligt het Niavaran
Paleis, de residentie van de laatste sjah. Zijn woonpaleis is opvallend modern met onmiskenbare kenmerken
van de rijke Iraanse architectuur. Na de Islamitische
Revolutie is het paleis veranderd in een museum en zijn
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Dag 4 – Shiraz
Shiraz is het kloppend hart van de oude Perzische cultuur en de hoofdstad van de provincie Fars waar de naam
Perzië van is afgeleid. Shiraz heeft verschillende bijnamen. Het wordt de stad van de rozen genoemd, de stad
van de nachtegalen en de stad van de dichters. Tevens
was het gedurende de Zand-dynastie (1750-1800) de
hoofdstad van het land en deze korte periode is van grote
invloed geweest op de huidige uitstraling van het centrum.
Tijdens de stadstour bezoeken we de Nasir Almolk moskee, bekend door de fraaie reflecties die het gekleurde
glas geven op de tapijten. Een wandeling door de Vakil
Bazaar neemt ons mee naar de gelijknamige moskee
waar we kennis maken met de majestueuze architectuur.
Verder zien we het 18e-eeuwse Karim Khan Paleis (buitenzijde) dat in de 20e eeuw diverse functies heeft vervuld.
Na de lunch maken we een korte, ontspannen wandeling
door de Eramtuin met het opvallende Qavamhuis. Tot slot
bezoeken we de graftombes van de twee belangrijkste
dichters van Iran, Sa’adi en Hafez. Iedere Iraniër kent Hafez
en gebruikt hem als antwoord op vragen uit het dagelijkse leven. Tot op de dag van vandaag zijn dit belangrijke ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van de stad.
Overnachting in Shiraz.

de graven dateren uit de tijd van de Sassaniden die een
paar eeuwen later heersten in dit gebied. Na dit bezoek
keren we terug naar Shiraz. Overnachting in Shiraz
Dag 6 – Shiraz – Kerman
Vanuit Shiraz reizen we naar Kerman, een woestijnstad
en de toegangspoort om het zuidoosten van Iran te ontdekken. De stad is een samenkomst van Perzen en de
meer subcontinentale Baluchis die de regio ten oosten
van Kerman domineren. Het beste zien we dit terug in
de levendige bazaar waarover we een korte wandeling
maken. Overnachting in Kerman
Dag 7 – Kerman – Mahan – Rayen – Lut – Kerman
Vandaag maken we een uitstap naar Mahan en Rayen. In
het pittoreske Mahan zien we Bagh-e Shazdeh, de prinselijke tuin. Ze illustreert de diversiteit van Perzische
tuinontwerpen, ontwikkeld en aangepast aan verschillende klimatologische omstandigheden die al stammen
vanuit de tijd van Cyrus de Grote. De Perzische tuin
werd ontworpen om Eden en de vier zoroastrische elementen van hemel, aarde, water en planten te symboliseren. De tuinen dateren uit verschillende periodes en
bevatten ook gebouwen, paviljoens en muren. Ze hebben grote invloed gehad op tuinontwerpen over de hele

Dag 5 – Shiraz – Persepolis – Necropolis – Shiraz
De grootsheid van het Perzische Rijk toont zich bijna
nergens beter dan in Persepolis. Vandaag bezoeken we
de ruïnes van deze voormalige ceremoniële hoofdstad
van het eens zo machtige Perzische Rijk dat zich uitstrekte tot aan Ethiopië. Het complex ligt aan de voet
van de berg Rahmat op een handmatig aangelegd plateau. Met een korte klim over 2500 jaar oude traptreden
beginnen we onze ontdekking bij de Poort van alle Naties
waar alle bezoekers op weg naar de koning passeerden.
Wij zien de restanten van de paleizen van Darius, Xerxes
en Artaxerxes. In het bas-reliëf in de Apadana, de toegang tot het paleis, ziet u de verfijnde afbeeldingen van
de 23 volken die tot het rijk behoorden en die hun giften
kwamen aanbieden aan de koning. Daarnaast vinden wij
veel symbolen terug die voortkomen uit het zoroastrisme.
Niet ver hier vandaan ligt Naqsh-e Rustam, de necropolis van dit rijk. Hoog in de rotswand bevinden zich de
grafkamers van o.a. Darius en Xerxes. De bas-reliëfs onder
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wereld. De vernietiging van Bam door de zware beving
van 2003 heeft tot de wedergeboorte van de Arg-e Rayen geleid, een oude adobe ‘citadel’ in Rayen, een klein
stadje in de luwte van de berg Hezar (4.420m). De citadel is een mengeling van meerdere stijlen en het is niet
bekend uit welke tijd de citadel oorspronkelijk dateert.
Na het bezoek trekken we verder de Dasht-e Lut woestijn
in. De woestijn staat bekend om de overweldigende
schoonheid van het woestijnlandschap in de vorm van
‘kalouts’, unieke rotsformaties die uit de woestijn steken
en het meest doen denken aan Monument Valley in de
VS. De zonsondergang is hier indrukwekkend.
Overnachting in Kerman.
Dag 8 – Kerman – Meymand – Yazd
Wij reizen door de woestijn naar Yazd. Onderweg brengen we een bezoek aan het grottendorp Meymand, waarvan de geschiedenis tot 12.000 jaar teruggaat. Veel van
de circa 600 inwoners leven in 1 van de 350 met de hand
uitgehouwen grotwoningen. De dorre omgeving, hete
zomers en koude winters, maken het leven zwaar. In 2005
werd het dorp geplaatst op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Overnachting in Yazd.
Dag 9 – Yazd
Yazd is een woestijnstad en het centrum van het zoroastrisme. Deze oude religie had zijn oorsprong in Perzië en
werd verspreid over Centraal-Azië voordat de islam zijn
intrede deed. We maken een wandeling door de oude
stad van Yazd, een doolhof van smalle straatjes en oude
lemen gebouwen met windtorens. Niet te missen is hier
de bazaar met smalle overdekte straatjes en steegjes
waar u de mogelijkheid heeft lokale lekkernijen te proeven. Interessant is het watermuseum waar we een beter
inzicht krijgt in het kanaatsysteem van Iran, de voorloper van de irrigatiekanalen. Tevens bezoeken we de
Jame moskee met de hoogste minaretten van Iran alsook
de middeleeuwse Takyeh Amir Chakhmagh moskee in
het centrum van Yazd. In de middag heeft u enkele uren
ter vrije besteding om deze boeiende stad verder te ontdekken. Overnachting in Yazd.
Dag 10 – Yazd – Nain – Isfahan
Aan de rand van Yazd liggen de Torens der Stilte, waar de
aanhangers van het zoroastrisme hun laatste rustplaats
vonden. De wandeling naar boven wordt beloond met
een mooi uitzicht over de stad en de omgeving. Nadien
bezoeken wij de nog altijd actieve vuurtempel met het
eeuwig brandend vuur. Het kleine, informatieve museum
geeft u een duidelijk beeld wat de religie inhoud. We
vervolgen onze reis door de Grote Zoutwoestijn van Iran
en maken een stop in Nain. Deze stad staat bekend om

zijn moskee met een nog intact kanaatsysteem, hetgeen
we zullen zien. In de middag komen we aan in Isfahan,
de stad die al haar bezoekers betovert. Tijdens de rondrit
zien we de middeleeuwse bruggen die de oevers van de
Zayandeh met elkaar verbinden. In de avond brengen we
ook een bezoek aan de mooi verlichte Si o Se pol brug,
de brug van de 33 bogen. Hier komt de lokale bevolking
graag samen om te genieten van de avond en de sfeer in
de stad. Jonge mensen flirten in de omliggende parken
volop met elkaar. Overnachting in Isfahan.
Dag 11 – Isfahan
Isfahan is de stad die bij veel reizigers tot de verbeelding spreekt. De islamitische architectuur komt hier in de
meest verfijnde vorm terug in de monumentale bouwwerken. Ten tijde van de Safaviden (1502 – 1736) werd
Isfahan voor de tweede keer de hoofdstad van Iran en deze
periode is van grote invloed geweest op het stadsbeeld.
We beginnen de dag met een bezoek aan het betoverende Meidam Emam Plein dat op loopafstand van ons hotel
ligt. De meest invloedrijke Sjah Abbas I gaf opdracht tot
de aanleg van het plein dat wordt omlijst door een arcade
met traditionele winkels. Deze arcade wordt onderbroken door 3 bijzondere monumenten: de Sheikh Lotfollah
moskee, het Ali Qapo paleis en de Masjid-i Emam moskee.
De Sheikh Lotfallah moskee is gebouwd als privé gebedshuis voor de sjah. Meest in het oog springt de koepel
waarvan de binnenzijde tot de meest gefotografeerde
interieurs in Iran behoort. De grote Emam moskee (voorheen Madjid-i Shah) is wel gebouwd voor de bevolking.
Naast de gebedsruimte was hier ook een madrassa, een
theologische school, gevestigd. Het mozaïekwerk en de
echo hierbinnen zijn fenomenaal.
De naam Ali Qapu kan men vertalen als koninklijke poort
en gaf toegang tot de paleizen tussen het plein en de
achterliggende tuinen. Het paleis heeft 7 verdiepingen,
maar is zo gebouwd dat het lijkt alsof het uit 5 verdiepingen bestaat. Dit is gedaan ter bescherming van de
koning. Op de bovenste verdieping vinden we de kleurige
muziekkamer, gedecoreerd met indrukwekkend pleisterwerk. Vanaf het terras had de koning, en u nu als reiziger,
een fraai uitzicht.
Een kleine wandeling neemt ons mee buiten de muren
van het plein waar we het Chehel Sutoon Paleis bezoeken. Dit paleis, eveneens in opdracht van Sjah Abbas I gebouwd, werd gebruikt bij staatsbezoeken en andere officiële gelegenheden. Het paleis staat bekend om de fraaie
muurschilderingen.
Na de lunch is er vrije tijd.
U kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Qeisarieh Bazaar.
Overnachting in Isfahan.
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Dag 12 – Isfahan
In de grote Vrijdagmoskee zien we de evolutie van de
islamitische architectuur door de eeuwen heen. Na het
bezoek aan de moskee gaan we verder naar de Armeense
wijk van de stad en bezoeken we de Vank kathedraal, één
van de mooiste Armeense kerken ter wereld! De kathedraal staat bekend om de schitterende fresco’s die het Bijbelse verhaal en het ontstaan van het Armeense christendom weergeven. Binnen het complex bevindt zich tevens
het Armeense museum met een collectie manuscripten,
schilderijen, kledingstukken en documenten over de
Armeense genocide. Na de lunch kunt u Isfahan vrij verkennen. Een suggestie is een bezoek aan het muziekmuseum dat u laat kennismaken met de vele Iraanse
muziekinstrumenten.
Overnachting in Isfahan.
Dag 13 – Isfahan – Abyaneh – Kashan
Het authentieke bergdorp Abyaneh ligt aan de voet van
de berg Karkas en bestaat grotendeels uit roodgekleurde
lemen huizen. De inwoners hebben een traditionele
levensstijl met eigen klederdracht en een eigen taal.
Tegenwoordig is het voor Iraniërs een geliefde plaats om
hun vrije dag door te brengen. Het bijzondere karakter van
Abyaneh vertaalt zich in plaatsing op de Werelderfgoedlijst. We reizen verder naar de charmante handelsstad
Kashan waar we een bezoek brengen aan de Tabatbaiha of
Borojerdiha residentie. Deze woningen werden gebouwd
door welgestelde handelslui om zo indruk te maken op
hun buitenlandse kopers en zijn gedecoreerd met uit
steen gehouwen verfijnde motieven en spiegelwerk. We
bezoeken eveneens de Fin tuin. De recente geschiedenis
van Iran is onlosmakelijk verbonden met deze tuin. Net
als de bezochte Eram tuin en Shazdeh tuin behoort Fin
tot het Werelderfgoed van UNESCO.
Overnachting in Kashan.
Dag 14 – Kashan – Qom – Teheran
Qom vormt samen met Mashhad het religieuze centrum
van Iran. In deze heilige stad staat het mausoleum van
Fatima, dochter van de zevende imam en zuster van
Imam Reza. De sierlijke minaretten en de gouden koepel
is op grote afstand zichtbaar. Qom is eveneens de stad
waar Khomeini gewoond en gestudeerd heeft. Tot op de
dag van vandaag oefent Qom een grote aantrekkingskracht uit op jonge theologie studenten en pelgrims die
de tombe van Fatima bezoeken. Na ons bezoek rijden we
verder naar de luchthaven van Teheran voor een korte
overnachting in het hotel.

		
Vertrekdata & prijzen per persoon

o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

September 8			
Oktober 9				

€ 2.625,€ 2.625,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 465,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vlucht van Teheran naar Shiraz
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Overnachtingen in comfortabele 3-en 4-sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Verzorging op basis van halfpension: lunches zijn
inbegrepen met flesje mineraalwater
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Alle excursies zoals omschreven inclusief
entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Visumverzorging Iran
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie
Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

Dag 15 – Teheran
Transfer naar luchthaven voor de terugreis.
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16-Daagse Nederlandstalige rondreis
Noord-Iran

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
****
***

Iran
Introstaat bekend als openluchtmuseum van het Perzische Rijk en de islamitische architectuur. Het land heeft echter
veel meer te bieden! Met deze reis nemen wij u mee naar het bergachtige en groene noordwesten waar veroveringen
en handel hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Via de bossen en vruchtbare kustvlakte van Gilan reizen we
naar de historische bazaar van Tabriz en gaan we naar de bijzondere provincie Koerdistan met een eigen taal en tradities.
We sluiten de reis af bij het bijzondere reliëf van Darius in Kermanshah.

Dag 1 – 2 – Teheran
Vandaag vertrekt u naar Teheran.
Na aankomst in Teheran overnachten we in een hotel
nabij de luchthaven.
Dag 2 – Tehran – Masouleh – Fuman
Wanneer u Iraniërs vraagt naar de Kaspische Zee, dan
krijgt u vaak te horen hoe mooi het er is en hoe vaak het
er regent. In een droog land als Iran is regen meer dan
welkom en de regen wordt bijna gekoesterd. Trots noemt
men Rasht de natste stad van het land. In de zomer is
het koeler dan in de rest van het land en de kuststrook is
dan ook een geliefd vakantiegebied. Zodra je de bergen
bij Teheran oversteekt, komt men terecht in een groen,
weelderig landschap en een vruchtbare kuststrook. Hier
wordt o.a. rijst en thee verbouwd en de Kaspische Zee
zorgt voor verse vis. Op de flanken van de berg Talesh
ligt het mooie dorp Masouleh dat dankzij de bijzondere
architectuur volledig onder UNESCO valt. De huizen zijn
tegen de heuvel gebouwd en met elkaar verbonden op
een zodanige manier dat binnenplaatsen en daken tegelijkertijd dienst doen als straten en doorgangen. Het dorp
is uitsluitend te voet toegankelijk, motorisch verkeer
wordt door de bijzondere bouw niet toegestaan. Dit geeft
de bezoeker de mooie gelegenheid het dorp te verkennen
en haar bewoners te ontmoeten. Het verschil tussen het
laagste en hoogste punt bedraagt circa 100 meter en ondanks dat het dorp maar 2.000 inwoners heeft, beschikt
het over een eigen bazaar en 18 moskeeën.
Overnachting in Fuman.
Dag 3 – Fuman – Rudkhan – Rasht – Fuman
Op 25 km van Fuman ligt het Rudkhan kasteel, dat ook het

kasteel van de 1000 treden wordt genoemd. Het kasteel
van baksteen is gebouwd als verdedigingswerk ten tijde
van de Seljoeken en kent een totale oppervlakte van 5ha.
Maar liefst 42 torens staan nog altijd overeind en deze
torens zijn met elkaar verbonden via een trapsysteem. De
klim naar het kasteel is intensief en neemt zo’n uur tot
anderhalf uur in beslag. Veel Iraniërs komen ook naar de
bossen van Rudkhan om te genieten van het groen en de
vele lekkernijen die worden aangeboden langs het wandelpad.
In de omgeving van Rasht vinden we de Iraanse theeplantages die een bezoek waard zijn. Hoewel Iran een
theedrinkende natie is, is de eigen productie in de wereld
niet zo bekend. Met een kabelbaan kunnen we een tocht
over de plantage maken en bij helder weer hebben we
een mooi uitzicht op de omgeving.
Overnachting in Fuman.
Dag 4 – Fuman – Astara – Ardebil
De eerste stop vandaag is Bandar Anzali. Het is de grootste
havenstad aan de Kaspische Zee en het centrum voor de
Kaspische kaviaar. Tegen de haven ligt de Anzali lagune,
een beschermd natuurgebied met moerasland, kreken en
een rijk vogelleven. In de zomer verandert de lagune voor
een korte periode in een roze kleurenpalet wanneer de
duizenden lotusbloemen tot bloei komen.
We vervolgen onze reis langs de kust en maken een stop in
Astara, waar u een idee krijgt van het Iraanse strandleven.
Aan de overzijde van de rivier bevindt zich de gelijknamige stad op Azerbeidzjaans grondgebied.
Langs de grens rijden we naar spastadje Sareyn voor de
overnachting.
Overnachting in Sareyn/Ardebil.
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Dag 5 – Ardebil – Kaleibar
De geschiedenis van Ardebil gaat vermoedelijk terug tot
de 5e eeuw. Er is weinig zichtbaar van gebleven: In 1220
werd de stad, zoals veel steden, vernietigd door de Mongolen en opnieuw opgebouwd. Ardebil is van historisch
belang voor Iran: Hier werd de religieuze leider Sheik Safi
od-din in 1251 geboren van waaruit de dynastie van de
Safaviden is voortgekomen. Met deze dynastie begon het
sjiisme zich te verspreiden door het rijk. Sjah Ismail, een
afstammeling van Seikh Safi, werd in 1501 gekroond tot
Sjah van Perzië in Tabriz en creëerde een groot rijk. Veel
kleine vorstendommen die waren ontstaan na het uiteenvallen van de Timoer-dynastie werden aan Perzië toegevoegd. In 1510 veroverde hij Baghdad en zijn beslissing
om vast te houden aan het sjiisme wordt gezien als ultieme poging om het land uit handen van de heerschappij van het Ottomaanse Rijk te houden. De belangrijkste
historische attractie van de stad is het mausoleumcomplex van sjeik Safi al-Din, waar Shah Ismail I en veel van
zijn nakomelingen ook werden begraven. Het heiligdom
was een belangrijk bedevaartsoord gedurende de Safavid
periode (1501-1722) en onderging tal van verbeteringen
en verfraaiingen om één van de mooiste van alle Safavid
monumenten te worden. Het monument geniet een
beschermde status van UNESCO.
Onderweg naar Kaleibar brengen we een bezoek aan
de archeologische site bij Pirazmeyan, Shahr Yeri. Deze
relatief onbekende site is circa 8000 jaar oud en bestaat
uit een grote verzameling steles en graven die gelijkenissen vertoond met hunebedden.
Overnachting in Kaleybar.
Dag 6 – Kaleibar – Babak – Kaleibar
Vandaag maken we een wandeling naar het Babak kasteel,
dat gebouwd is op een 2.300 tot 2.600 meter hoge bergrug omgeven door kloven met een diepte van 400 meter.
Het kasteel dat vernoemd is naar krijgsheer Babak Khorramdin dateert uit de periode van de Parten en is later
door de Sassaniden verbouwd. Door de ligging lukte het
om de Arabische invasies lange tijd te weerstaan. In de
ruïnes zijn aardewerk en munten gevonden uit de 13e
eeuw. De klim naar boven is lastig, maar wij worden beloond met een prachtig uitzicht.
Overnachting in Kaleibar.
Dag 7 – Kaleibar – Jolfa
Door het mooie berglandschap vervolgen wij onze route.
In de vallei van de Arax rivier, die de grens vormt met
Armenië, ligt het 9e-eeuwse St. Stepanos klooster en de
Armeens-apostolische kerk die tot Werelderfgoed van
UNESCO werden uitgeroepen.
Overnachting in Jolfa.

Dag 8 – Jolfa – Tabriz
Tabriz is de hoofdstad van de regio Azerbeidzjan en kent
een lange en bewogen geschiedenis. De oorsprong van
de stad gaat vermoedelijk terug naar de tijd van voor de
Sassanieden (224-651 na Christus). De oudste stenen tablet met een verwijzing naar Tabriz, is dat van Sargon II, de
Assyrische koning. De tablet verwijst naar een plaats genaamd Tauri Castle en Tarmkis. De historici geloven dat dit
kasteel gelegen is op het terrein van het huidige Tabriz. In
de tijd van de Ilkhanid-dynastie kende de stad een grote
bloeitijd. Timoer Lenk maakte een einde aan deze gloriedagen en gedurende enkele eeuwen had de stad het
moeilijk. Halverwege de 19e eeuw kwam de voorspoed
weer terug toen Perzië zich openstelde naar het Westen
en het een belangrijke handelspost werd naar de Zwarte
Zee. De monumenten die we tegenwoordig kunnen zien,
dateren voornamelijk uit de periode van de Ilkhanid-,
Safavied- en Kadjaar-dynastie en sommigen van hen zijn
architectonische parels. Tijdens de stadstour zien we
o.a. de Blauwe Moskee uit 1465, het El-Goli park en
paviljoen, de Tombe van de poëten en de bazaar. De historische bazaar van Tabriz behoort tot de oudste bazaars
ter wereld en lijkt een stad in een stad. Reeds in de tijd
van de zijderoute werd hier volop handel gedreven en de
oude gewelven geven een goede indruk van de bouwstijl
uit die tijd. U kunt er uren ronddwalen maar bijzondere
aandacht verdiend de goud- en zilverbazaar en de tapijtbazaar waar tapijten ook nog geknoopt worden. Sinds
2010 staat de bazaar van Tabriz op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. Overnachting in Tabriz.
Dag 9 – Tabriz – Kandovan – Zanjan
Na het ontbijt vertrekken we naar Kandovan dat verscholen ligt in de uitlopers van het Sahand gebergte. De grotwoningen zijn uitgegraven in vulkanische rotsen en zijn
vergelijkbaar met woningen in de Turkse regio Cappadocië. De kegelvorm van de huizen is het resultaat van lavastroming na de uitbarsting van de Sahand en bestaat uit
poreus puimsteen. Rond het dorp is de dikte van deze laag
meer dan 100 m en in de loop der tijd zijn door watererosie de kegelvormige rotsen gevormd. Het dorp is een toeristische trekpleister geworden met winkeltjes en restaurants en een geliefde plek voor de inwoners van Tabriz
om hun vrije dag te besteden. Ondanks de vele bezoekers heeft het dorp zijn charme weten te behouden en
is het nog altijd bewoond. Een aantal van de grotwoningen zijn te bezoeken en op de kleine bazaar vindt u lokale
kruiden. Na ons bezoek reizen we naar Zanjan. Hoewel
Zanjan weinig buitenlandse bezoekers ontvangt, ligt in
de nabijheid één van de opvallende bouwwerken van de
islamitische architectuur: Soltaniyeh. Het achthoekige
mausoleum behoort tot de grootste bakstenen koepels
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ter wereld en is gebouwd in opdracht van de Mongoolse
heerser Oljaytu uit de Ilkhaniden stam. Toen een eeuw
later de manschappen van Timoer Lenk voorbij kwamen,
heeft dit mausoleum als enige de razernij doorstaan.
Sinds 2005 behoort het complex tot het Werelderfgoed
van UNESCO. Overnachting in Zanjan.
Dag 10 – Zanjan – Takab – Sanandaj
Vanuit Zanjan gaan we naar Takab waar we het Werelderfgoed van Takht-e Soleyman bezoeken. Het is gelegen in
een vallei van vulkanisch gesteente. Internationaal staat
deze archeologische vindplaats bekend onder de naam
‘Troon van Salomon’ De site omvat een uitstekend voorbeeld van een zoroastrische tempel en een tempel die
gebouwd werd door de Sassaniden, gewijd aan de godin
Anahita. Om de tempels heen werd ook een stad
gebouwd. Takht-E-Soleyman ligt naast een diep meer met
warm water. Volgens de legende sloot koning Salomon
monsters op in dit meer. Overnachting in Sanandaj.
Dag 11 – Sanandaj – Uramanat
Vandaag ontdekken wij het ruige berglandschap van
Iraans Koerdistan. De authentieke dorpen zijn hooggelegen en tegen de steile hellingen van het bergmassief
gebouwd. De regio kent lange, strenge winters waarbij de
eerste sneeuw eind oktober/ begin november valt. Via
een mooie bergroute komen we aan in Uramanat Takht,
een bijzonder mooi typisch Koerdisch dorp. Het dorp
ligt op 1450 meter in het Zagros gebergte en net als bij
Masouleh is het trapsgewijs gebouwd. Overblijfselen van
vuurtempels wijzen erop dat de bewoners voor de komst
van de islam volgers van het zoroastrisme waren.
Tegenwoordig behoren de inwoners tot de soennitische
tak binnen de islam. Overnachting in Uramanat.

van de Sassaniden. De tekeningen waren bedoeld om de
soevereiniteit van de koning te bevestigen en beelden
o.a. de overwinning op de vijand en de jacht uit.
De inscripties bij Bisotun behoren tot de belangrijkste
archeologische vondsten van het land en dateren uit de
tijd van het Achaemedische Rijk. Het heeft archeologen
veel inzicht gegeven in het begrijpen van het spijkerschrift en de leefwijze uit deze tijd.
Dag 13 – Kermanshah
Bezoek aan Kermanshah en de bas-reliëfs. Overnachting
in Kermanshah.
Dag 14 – Kermanshah – Hamedan
We laten Koerdistan achter ons en gaan naar Hamedan.
De provincie is bekend om de productie van rozijnen en de
handel in Perzische tapijten. De geschiedenis van de gelijknamige hoofdstad gaat terug naar de 7e eeuw voor Christus toen de stad gesticht werd door Assurbanipal onder
de naam Ecbatana. Later werd de Ecbatana de hoofdstad
van het Medische Rijk. Volgens Herodotus had het koninklijk paleis duizenden kamers en werd het omringd
door 7 muren, allen in verschillende kleuren. Helaas is
er van deze oude stad weinig over na de verwoesting
door de Arabieren in de 7e eeuw. In de stad vinden we

Dag 12 – Uramanat – Kermanshah
We laten de bergen achter ons en gaan naar Kermanshah.
De geschiedenis van Kermanshah begint ruim voor onze
jaartelling als belangrijke handelsstad tussen het Iraanse
plateau en Mesopotamië. Door de strategische ligging
kende de stad veel heersers in die periode. Veel later, in de
tijd van de Sassaniden, groeide de stad uit tot een zomerresidentie voor de koningen die genoten van het milde
klimaat in de bergachtige omgeving. Bij de Arabische
invasie in 640 werd de stad vernietigd maar opnieuw
opgebouwd aan de oevers van de Qarasu rivier.
In Kermanshah is de bevolking overwegend Koerdisch.
Bij archeologen en buitenlandse bezoekers is de stad
met name bekend vanwege de rotstekeningen van Taq-e
Bostan en Bisotun. De bas-reliëfs bij Taq-e Bostan, dat
boog van de tuin betekent, representeren één van de
mooiste ensembles van beeldhouwwerken uit de tijd
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de tombe van Ester, van het gelijknamige Bijbelboek, en
haar pleegvader Mordechai. Het is een belangrijke plek
voor joodse pelgrims en wordt eveneens gerespecteerd
door moslims. Het andere belangrijke mausoleum van
de stad is dat van Avicenna of Ibn Sina. Deze islamitische
medicus, geoloog, natuurkundige, wetenschapper en
filosoof werd geboren in Bukhara, Oezbekistan, en
leverde een belangrijke bijdrage op o.a. het gebied van de
geneeskunde. Zijn belangrijkste werk is de Canon van de
geneeskunde dat ook in Europa lange tijd een standaardwerk zou blijven. Het huidige complex is gebouwd in 1952
en bevat naast de tombe ook een klein museum en een
bibliotheek. Op 5 km ten zuidwesten van de stad vinden
we de inscripties van Ganj Nameh die dateren uit de
periode van de Achaemiden. De inscripties zijn geschreven
in 3 talen in opdracht van de koningen Darius en Xerxes
en zijn een lofzang op de zoroastrische god en beschrijven
de afstamming van beide koningen. Tot slot bezoeken we
het park dat vernoemd is naar de Iraanse poëet Baba
Taher. Poëzie vormt tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van de bevolking en
poëten worden met respect behandeld.
Overnachting in Hamedan.
Dag 15 – Hamedan – Ali Sadr grotten – Teheran
Op 100 kilometer van Hamedan liggen de Ali Sadr
grotten. Dit grottenstelsel wordt gerekend tot de grootste
watergrotten ter wereld. In tegenstelling tot veel gelijksoortige grotten, is het watervolume geen onderdeel van
een rivier maar een uitgestrekt stelsel van vertakkingen
van een onderwatermeer dat op haar beurt gevoed wordt
door diverse bronnen. De grot ontdekken we te voet en
per boot. Daarna reizen we naar de luchthaven voor de
overnachting.
Dag 16 – Teheran
Korte transfer naar de terminal. Terugvlucht conform
schema.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Juni 5 				

€ 2.995,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 350,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Ervaren Engelssprekende gids
• Nederlanstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels
op basis van volpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			

Exclusief:

• Visumverzorging Iran
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Maximaal aantal deelnemers: 15
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer informatie.

16-Daagse Nederlandstalige rondreis
Zuid-Iran

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

***
****
***
***

Aangename temperaturen in de winter, bijzondere landschappen, een kleurrijke bevolking en een Iraans
vakantie-eiland. In deze reis combineren we de regio aan de Perzische Golf met het bijzondere culturele
erfgoed van de provincie Khuzestan die de rijkdom van het oude Perzische Rijk laat zien en een prominente
plaats inneemt op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Kortom een afwisselende rondreis in de winterzon.

van Oost-Azië, zoals China. We bezoeken het gerestaureerde kasteel en de overblijfselen van een historische
in terrasvorm aangelegde begraafplaats. Overnachting in
homestay in Anarestan.
Dag 5 – Anarestan – Bandar-e Kang – Bandar Abbas
Vanuit Anarestan volgen we de kustlijn naar het zuiden.
We passeren de stad Asalouyeh, die geheel in het teken
staat van gaswinning, en kleinere plaatsen als Bandar-e
Kang. De havenstad Bandar Abbas is de belangrijkste
havenstad van Iran en dat zien we meteen bij aankomst.
De hoofdstad van de provincie Hormozgan staat bij de
Iraniërs bekend als simpelweg Bandar en is de toegangspoort tot de Perzische Golf.
De vele olietankers op de rede tonen het belang van de
Straat van Hormuz aan. De levendige stad ademt een
multiculturele sfeer en heeft een kleurrijke bazaar en vismarkt. Overnachting in Bandar Abbas.

Dag 1-2 – Shiraz
Vandaag vertrekken we naar Shiraz. Bij aankomst volgt de
transfer naar het hotel. Overnachting in Shiraz.
Dag 2 – Shiraz
Shiraz is het kloppend hart van de oude Perzische cultuur
en de hoofdstad van de provincie Fars waar de naam
Perzië van is afgeleid. Shiraz heeft verschillende bijnamen.
Het wordt de stad van de rozen genoemd, de stad van
de nachtegalen en de stad van dichters. Tevens was het
gedurende de Zand-dynastie (1750-1800) de hoofdstad
van het land en deze korte periode is van grote invloed
geweest op de huidige uitstraling van het centrum.
Kenmerkend is het gebruik van gekleurd glas in ramen en
deuren (orsi) en de fleurige mozaïeken met bloemmotieven. Tijdens onze wandeling door het centrum maken wij
kennis met deze kunstvorm alsook de traditie van khatam,
verfijnd inlegwerk van hout, beenderen en metaal. De
middag is ter vrije besteding. In overleg met de reisleiding
wordt er een optioneel excursieprogramma aangeboden
waaronder een bezoek aan Persepolis.
Overnachting in Shiraz.
Dag 3 – Shiraz – Firuzabad – Haygar Canyon –
Anarestan
Op circa 110 km ten zuiden van Shiraz ligt op een vlakte
de stad Firuzabad. Hier versloeg de grondlegger van het
Sassaniden, Ardeshir, de laatste koning van de Parthen en
begon zijn eigen koninkrijk. De stad die hij stichtte noemde hij Gor Ardeshir, maar na de Arabische verovering werd
de naam veranderd in het huidige Firuz. De stad werd in
een cirkelvorm gebouwd met dikke muren en paleizen.
We bezoeken de restanten van het indrukwekkende

paleis dat opvalt door zijn hoogte en het nabijgelegen
bas-reliëf waarop wordt getoond dat Ahuramazda de ring
van macht aan Ardeshir geeft.
Net ver van Firuzabad ligt de mooie Haygar Canyon, die
ook wel de Iraanse Grand Canyon wordt genoemd.
De kloof is zeker niet zo lang als het Amerikaanse
origineel maar het uitzicht in de diepte op de rivier en het
omringende plateau is zeker prachtig.
Aan het einde van de middag komen wij aan bij onze
homestay in Anarestan, een typische kleine Iraanse stad
waar het dagelijks leven goed zichtbaar is. Wij verblijven
2 nachten in een homestay met privékamers en gedeelde
badkamers.
Dag 4 – Anarestan – Jashak – Siraf – Anarestan
Een van de bijzondere natuurfenomenen in Iran is de
Jashak zoutkoepel. Het gebied is nog niet heel lang bekend bij toeristen maar dat maakt het niet minder bijzonder! Het natuurfenomeen ligt in het gebergte langs
de kust en is een verzameling van scherpe zoutformaties,
zoutgrotten, rotsen en een kleine waterval. De kleuren
variëren van wit tot dieprood. We maken hier een wandeling (stevige schoenen gewenst) o.l.v. een lokale gids. Een
nog vrij onbekend, maar adembenemend natuurgebied.
In de middag bezoeken we de historische havenstad Siraf.
Tegenwoordig is deze stad geliefd als badplaats en wordt
er gekampeerd aan de boulevard. Archeologisch onderzoek toont aan dat de stad gesticht is ten tijde van de
Sassaniden en in de 9e en 10e eeuw behoorde de stad
tot belangrijkste havenstad aan de Perzische Golf. De
joodse inwoners van Siraf waren zijdehandelaren. Daarom
had de regio veel commerciële en economische banden
met landen als Rome, Griekenland, Afrika en de landen
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Dag 6 – Bandar Abbas – Minab – Qeshm
Na een vroeg ontbijt vertrekken naar Minab, een kleine
stad op 100 km ten zuiden van Bandar Abbas.
Elke donderdagochtend vindt hier één van de meest
kleurrijke markten van Iran plaats. In het zuiden van Iran
wonen diverse bevolkingsgroepen waaronder Bandari,
Indiërs, Somaliërs, Pakistani en Arabieren en dit zien
we terug op deze levendige markt waar een hoofdrol is
weggelegd voor de vrouwen. De Bandari vrouwen staan
bekend om hun kleurige chadors en opvallende
gezichtsmaskers die nog het meest lijken op de voor ons
meer bekende Venetiaanse maskers. Het aanbod weerspiegelt de enorme diversiteit van deze regio: groenten,
fruit, verse vis, handgemaakte kleding, fleurige stoffen,
borduurwerk en ook de met de hand gemaakte gezichtsmaskers. Een van de meest bijzondere en ‘exotische' producten is wellicht vismarmelade, wat voor ons
maar moeilijk voor te stellen is. Na de lunch reizen we
terug richting Bandar en nemen wij de ferry naar Qeshm.
Overnachting in Qeshm.

erkende Qeshm Geopark. Vandaag bezoeken we een aantal van deze bijzondere landschappen.
In het noordoosten van het eiland ligt de kronkelige
Chahkooh kloof. De ronde randen en scherpe hoeken
lijken bijna met de hand gemaakt. De naam van de kloof,
chah, komt van de putten die de herders gebruikten
voor drinkwater voor het vee. In deze omgeving bezoeken we ook de zoutgrot die dicht bij de kust is gelegen en
ons de gelegenheid geeft de aangename watertemperatuur van de Perzische Golf te voelen. We bezoeken
het authentieke dorp Bandar-e Loft en de nabijgelegen
scheepsbouwers waar de authentieke houten boten
gebouwd worden. We sluiten de dag af met een boottocht door de mangrovebossen. Overnachting in Qeshm.
Dag 8 – Qeshm
Deze 2e dag op Qeshm beginnen we met een bezoek
aan het kleine eiland Hengam. De ruim 600 bewoners
leven voornamelijk van de visvangst en het kleinschalige
toerisme. Van oktober tot en met april zwemmen er
veel nieuwsgierige dolfijnen in het heldere water en die
laten zich vaak bij de motorboten op het water zien. Het
eiland had, net als de overige eilanden in de Perzische
Golf, een belangrijke strategische rol. Naast de Portugezen
in de 16e en 17e eeuw, waren het de Engelsen die zich
hier in de 19e eeuw vestigden. In 1932 verlieten zij het
eiland op aandringen van Reza Shah. Restanten van een
Portugees schip en de Britse haven herinneren hieraan.
We zien de mooie natuur, het zilverkleurige strand en de
handgemaakte souvenirs van schelpen op de markt. Na
onze terugkomst op Qeshm gaan we naar 1 van de andere

Dag 7 – Qeshm
Qeshm is het grootste eiland in de Perzische Golf en heeft
een lengte van 109 km. Op het breedste punt meet het
eiland zo’n 40 km maar vaak is dit veel smaller. Ondanks
de nabije ligging van Bandar Abbas en de wolkenkrabbers
van de Golfstaten heeft het eiland zijn eigen karakter goed
behouden. Verspreid over het eiland liggen ca. 60 Bandari
dorpen waarvan Bandar-e Loft met de vele windtorens
tot de verbeelding spreekt. Het eiland is een paradijs
voor natuurliefhebbers. Naast de vele stranden zijn er
mangrovebossen, zoutgrotten en bijzondere kloven. Het
grootste gedeelte hiervan valt onder het door UNESCO
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natuurwonderen die in het Georpark liggen: Star Valley.
Dag 9 – Hormuz
Na het vroege ontbijt nemen wij de boot naar het kleine
eiland Hormuz. Het ruige binnenland is een schilderachtig geologisch wonderland van vulkanische rotsen in
verschillende kleuren, terwijl de kustlijn een combinatie
is van gouden stranden en kliffen. Op het eiland wordt
geen gebruik gemaakt van auto’s en er is slechts 1 weg.
Bij aankomst in de haven en de enige nederzetting van
Hormuz stappen we in een tuk-tuk om het eiland te
ontdekken. Aan het einde van de middag varen we terug
naar Qeshm. Overnachting in Qeshm.
Dag 10 – Qeshm – Charak – Kish
We gaan tijdelijk terug naar het vasteland en rijden langs
de kust naar Bandar Charak voor de overtocht naar Kish
waar we 2 nachten verblijven.
Dag 11 – Kish
Kish wordt vaak de Parel van de Perzische Golf genoemd.
Het kleine eiland van circa 90 km2 is het vakantieparadijs
voor Iraniërs. Mooie stranden, een azuurblauwe zee,
luxe resorthotels en een wat minder strikte regelgeving
dan op het platteland, trekken de moderne, Iraanse middenklasse uit de stad aan. Hier is zelfs een strand voor
vrouwen, waar zij, weliswaar zonder mannen in de
nabijheid, kunnen zonnen in badkleding. Vandaag
bekijken we op een rustig tempo dit kleine eiland. We
bezoeken de ruïnes van de 800 jaar oude stad Harireh dat eens een belangrijk handelscentrum was en
waar de Perzische poëet Saadi in 1 van zijn dichtbundels naar verwijst. In de ondergrondse stad Kariz
zien we het kanaat dat eeuwenlang voor drinkwater
heeft gezorgd voor de eilandbewoners. Tegenwoordig vinden we in het 16 meter diepe complex een
museum, kunstgalerie, theehuis en winkeltjes. Natuurlijk
zien we ook het Griekse schip dat in 1926 is vastgelopen
en nu dé hotspot is voor selfies. Overnachting in Kish.

Daniël staat. De belangrijke plaats werd meerdere malen
verwoest en herbouwd, doch na de inval van de Mongolen raakte de plek in vergetelheid. Franse expedities die
in de 2e helft van de 19e eeuw begonnen, legden het rijke
verleden bloot en de enorme collectie cultuurschatten is
tegenwoordig te zien in het Louvre in Parijs. Vervolgens
bezoeken we de ziggoerat Chogha Zanbil die op korte
afstand van Susa ligt. Deze tempelheuvel dateert uit de
ca. 1250 voor Christus en bestond uit 5 verdiepingen met
een totale hoogte van 53 meter. Na de vernieling door de
de Assyrische koning Ashurbanipal in 640 voor Christus
verdween het onder zand. Pas in 1935 werd het bij toeval
ontdekt toen de Engels-Iraanse oliemaatschappij op zoek
was naar olie. De ziggoerat wordt beschouwd als de best
bewaarde trapsgewijze pyramide uit de oudheid en was
het eerste Iraanse object dat op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO werd geplaatst. Tot slot gaan we naar
Shushtar aan de Karun rivier. In deze oude stad liggen de
hydraulische waterwerken, een opvallend staaltje van
waterbouwkunde dat door de eeuwen heen is gebouwd
en gebruikt. De aanleg van de tunnels en waterlopen
begon in de 5e eeuw voor Christus, toen Darius de Grote
de scepter zwaaide over het Perzische Rijk. Zo werd het
water van de Karun naar de stad geleid en was irrigatie
van de omringende velden mogelijk. Door de eeuwen
heen werd het systeem uitgebreid: er ontstonden poelen,
waterkracht zorgde voor het draaien van molens en langs
de tunnels in de rotsen ontstonden werkplaatsen. In de
20e eeuw voorzag dit systeem de stad van stroom totdat
men op moderne technieken overschakelde, mede door
de erosie op de rotsen. Overnachting in Ahwaz.
Dag 14 – Ahwaz – Bishapour – Shiraz
Vandaag vangen we de terugreis aan naar Shiraz. Het is
een lange rit van circa 8-9 uur. Van het laagland rondom
Ahwaz moeten we de Zagros bergen doorsteken. Op ca.
anderhalf uur van Shiraz liggen de overblijfselen van de
historische stad Bishapour, gebouwd ten tijde van de
Sassaniden en vernoemd naar de belangrijke koning

Dag 13 – Ahwaz – Susa – Chogha Zanbil – Shushtar /
Ahwaz
Ahwaz is een goede uitvalsbasis om het historisch erfgoed
van Khuzestan te bezoeken, waarvan het unieke karakter
verder reikt dan de provincie of zelfs Iran. Vandaag staan
maar liefst 3 Werelderfgoederen van UNESCO op het
programma.
We rijden naar het noorden en bezoeken de oude stad
Susa, de hoofdstad van het Elamitische en Perzische
Rijk. Behalve een archeologische vindplaats, is het ook
een pelgrimsstad voor sjiieten en de Perzisch-joodse
gemeenschap omdat hier de tombe van de profeet
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Shapur. In de directe nabijheid zien wij ook enkele basreliëfs. Het archeologische landschap van Bishapur is in
2018 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Dag 15 – Shiraz
Ochtend ter vrije besteding. In de middag gaan we leren hoe we het lekkere eten van de afgelopen 2 weken
zelf kunnen maken tijdens een Iraanse kookworkshop en
natuurlijk sluiten we samen de reis met deze heerlijke
maaltijd (Iraanse picknick bij goed weer) af.
Dag 16 – Shiraz – Amsterdam
Vroege transfer naar de luchthaven voor de vliegreis huiswaarts.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Februari 18 		
November 28

€ 3.140,€ 3.140,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 450,-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airliness of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels 		
op basis van volpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco			
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:		
• Visumverzorging Iran		
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Maximum aantal deelnemers: 15
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor 		
meer inlichtingen.

17-Daagse rondreis armenië en NoordIran

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
***

Een combinatiereis van het eerste christelijke land, Armenië, en de Islamitische Republiek Iran lijkt op het eerste gezicht
niet een voor de hand liggende keuze. Toch hebben zij een gezamenlijke geschiedenis. Het Armeense grondgebied reikte
eens tot in het huidige Iran en de Perzen zijn op hun beurt ook in Armenië geweest. In het grensgebied delen zij de mooie
bergen, prachtige kloosters en het wederzijds respect.

Dag 1 – Jerevan
Vandaag vliegt u naar Jerevan. Na aankomst op de luchthaven ontmoet u uw gids en volgt de transfer naar uw
hotel. Overnachting in Jerevan.
Dag 2 – Jerevan
Hoewel Jerevan pas sinds 1918 de hoofdstad van Armenië
is, kent de stad een eeuwenlange en rijke geschiedenis.
Koning Arghisti I van Urartu stichtte de stad in 782 v.
Chr. toen hij op deze strategische locatie een garnizoen
stationeerde. Daarmee is Jerevan nog ouder dan Rome.
Tijdens de stadstour vallen meteen de in Sovjetstijl
statige gebouwen en pleinen op. Een mooi voorbeeld
hiervan is het Republiekplein met overheidsgebouwen,
terrassen, groene perken en fonteinen. Aan dit plein ligt
het Armeens Nationaal Historisch Museum dat een goed
beeld geeft van de rijke geschiedenis. Het museum kent
diverse afdelingen waaronder archeologie, numismatiek
en een etnografische afdeling. Vanuit het museum wandelen we over de chique North Avenue naar de statige
opera. Het imposante gebouw is ontworpen door architect Tamanian die het huidige stadsplan in het begin
van de 20e eeuw heeft ontworpen. Zijn standbeeld staat
bij de bekendste constructie van de stad: Cascade. De
trapsgewijze constructie herbergt een moderne kunstexpositie en een aantal plateaus waarvandaan u een
prachtig panorama op Jerevan en de berg Ararat heeft.
Overnachting in Jerevan.
Dag 3 – Jerevan – Khor Virap – Echmiadzin – Zvartnots –
Jerevan
Het klooster Khor Virap is wellicht de meest gefotografeerde plek van Armenië. Het ligt aan de Turks-Armeense

grens met op de achtergrond de voor de Armeniërs zo
heilige berg Ararat. In het klooster werd Gregorius de
Verlichter 13 jaar lang door Koning Tiridates IV gevangen
gehouden. Nadat Gregorius de koning in 301 tot het
christendom kon bekeren, werd Armenië het eerste land
dat het christendom als officiële godsdienst aannam.
Het religieuze centrum van het land is Echmiadzin waar
de katholikos, het hoofd van de Armeens-Apostolische
kerk, zijn hoofdzetel heeft. Volgens de overlevering kreeg
Gregorius de Verlichter (257-331) hier in 301 een visioen
waarin Jezus Christus hem opriep om op deze plaats een
kerk te bouwen. Het complex beschikt over een museum
waar de Engelssprekende diaken ons interessante tekst
en uitleg geeft over de bijzondere relikwieën, waaronder
de lans waarmee Christus zou zijn doorboord en die door
de apostel Judas Taddeüs naar Armenië werd gebracht en
een stukje hout van de Ark van Noach. Op de weg terug
naar Jerevan passeren we Zvartnots, waar we de ruïnes
van deze 7e-eeuwse tempel bezoeken.
Overnachting in Jerevan.
Dag 4 – Jerevan – Garni – Geghard – Jerevan
In Garni, ten oosten van Jerevan, staat de enige nog
overgebleven heidense tempel van het land. Deze tempel
is gebouwd in de 1e eeuw door Koning Tiridates I na zijn
bezoek aan keizer Nero in Rome. Vanaf de paden rondom de tempel heeft u een schitterend uitzicht op de
bergen en de vallei met de Azat rivier. Vervolgens rijden
we verder naar het 4e-eeuwse klooster van Geghard. Het
ommuurde klooster is gebouwd met als doel om aan één
van de meest aanbeden relieken van het christendom,
de Heilige Speer, onderdak te bieden. Tegenwoordig ligt
deze in Echmiadzin. Het complex is gedeeltelijk uit de
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rotsen gehouwen en versierd met unieke kruisstenen en
fresco’s. Het omringende berglandschap, de ligging aan
de vallei en de bijzondere architectuur zorgen voor een
magische sfeer. Bij terugkomst in Jerevan brengen we
een bezoek aan de Matenadaran. Het museum met ruim
17.000 manuscripten herbergt één van de oudste en rijkste manuscriptencollecties ter wereld en is hiermee één
van de belangrijkste musea van het land.
Overnachting in Jerevan.

minuten durende wandeling brengt ons naar de top van
het schiereiland, waar het Sevanavank klooster is gelegen. Vanaf hier hebben we een adembenemend uitzicht
op de omgeving. Volgens een inscriptie in één van de
Armeense kerken is het klooster van Sevanavank gesticht
in 874 door Prinses Miriam, de dochter van Koning Ashot
I. Het klooster kende een strikt regime daar het gebouwd
werd voor de monniken van Echmiadzin die zonden hadden begaan.

Dag 5 – Jerevan – Saghmosavank – Alphabet park –
Amberd fort – Gyumri
U begint de dag met een bezoek aan het middeleeuwse
klooster van Saghmosavank dat omringd is door adembenemende natuur in de diepe kloof van Ashtarak. Op 6
km van het dorp Byurakan liggen op de helling Ararats de
restanten van het Amberd fort. De overblijfselen omvatten o.a. een ommuurd paleis, een kerk uit 1026, het badhuis, het centrale verwarmingssysteem en drinkwatersysteem. Gyumri is de tweede stad van Armenië. Het ademt
de sfeer van een typisch provinciestadje.
Ondanks de zware aardbeving in 1988 zijn er in de stad
nog een aantal 19e-eeuwse panden in Russische stijl
bewaard gebleven die de stad iets van allure geven.
Overnachting in Gyumri.

Dag 8 – Sevan – Noraduz – Selim – Karahunge – Goris
Aan de oever van het Sevan meer vinden we in het plaatsje
Noraduz, een middeleeuwse begraafplaats met honderden kruisstenen. Het is de grootste nog bestaande
verzameling ‘khachkars’ ter wereld en de oudste stenen
dateren uit de 6e eeuw. Op sommige stenen staan
vertellingen over de persoon. Na het afdalen van de
Selimpas waar we een oude karavanserai zien, komen we
bij het het 7500 jaar oude observatorium van Karahunge.
Dit Armeense ‘Stonehenge’ omvat 223 basalt stenen
waarvan er 84 voorzien zijn van 4-5 cm diepe openingen.
In 2001 zijn in deze regio meerdere rotstekeningen ontdekt die aantonen dat men in de prehistorie een grote
interesse had in astronomie.
Overnachting in Goris

Dag 6 – Gyumri – Marmashen – Fioletovo – Dilijan
Het 10e-eeuwse Marmashen klooster dat we na vertrek
uit Gyumri bezoeken, bestaat uit 5 kerken. Vervolgens
gaan we naar het bijzondere Fioletovo. Dit dorp wordt
hoofdzakelijk bewoond door de Russische bevolkingsgroep Molokans, gekend als melkdrinkers. Hier wordt u
getrakteerd op Russische pannenkoekjes en thee.
Ondertussen vertellen ze over hun dagelijks leven en hun
unieke cultuur en tradities. Het eindpunt voor vandaag
is Dilijan dat ten tijde van de Sovjet-Unie gekend was als
het bekendste kuuroord van Armenië met dank aan de
zuivere lucht en ongerepte natuur. De verplaatsing van
de Armeense Centrale Bank naar deze stad, de onlangs
geopende hotels en op de toerist ingerichte winkeltjes
doen de hoop op een betere toekomst weer leven. In OId
Dilijan Tourist Complex zien we hoe het stadje in de 19e
eeuw was. In de verschillende winkeltjes worden diverse
ambachten uitgevoerd.

Dag 9 – Goris – Khndzoresk – Tatev – Goris
Goris heeft de dans van de socialistische bouwwoede in
de Sovjetperiode grotendeels ontsprongen en hierdoor
vinden we aan de lanen nog 19e-eeuwse stenen huizen
die elders zijn verdwenen. Vandaag bezoekt u het oude
Khndzoresk, een middeleeuws dorp dat grotendeels
gehouwen is uit zachte rots. In de middag gaan we naar
het UNESCO Werelderfgoed van Tatev. Het klooster ligt op
een klif en om hier te komen nemen wij de bijna 6 km
lange kabelbaan die de Vorotan kloof overspant.
Overnachting in Goris.

Dag 7 – Dilijan – Goshavank – Haghartsin – Sevanavank – Sevan
In het beschermde Dilijan Nationaal Park ligt het 12eeeuwse klooster van Goshavank alsook Haghartsin. Na
het bezoek rijden we naar het Sevan meer dat op een
hoogte van 2000 meter boven zeeniveau tot de hoogst gelegen zoetwatermeren in de wereld behoort. Een twintig

Dag 10 – Goris – Meghri
Na het ontbijt wordt u naar de Armeens-Iraanse grens
gebracht in Meghri. De Arax rivier vormt de natuurlijke,
30 kilometer lange grens met Iran. Na passage volgt de
transfer naar het hotel in Jolfa.
Dag 11 – Jolfa – Maku
Wij vervolgen de vallei van de Arax en komen bij het
9e-eeuwse St. Stephanos klooster. Het heeft bijna alle
kenmerken van een Armeens klooster maar toch is de
Perzische invloed duidelijk zichtbaar. Nabij de grens met
Turkije zien wij de St.-Thaddeus kerk. Bij helder zicht kunt
u nogmaals de Ararat zien.
Overnachting in Maku.
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individuele reizen naar Iran
Dag 12 – Asnak – Kandovan – Tappeh Hasanlu – Tabriz
De grottenstad Kandovan ligt verscholen in de uitlopers
van het Sahand gebergte. De woningen zijn uitgegraven
in vulkanische rotsen en zijn vergelijkbaar met woningen
in de Turkse regio Cappadocië. De kegelvorm van de
huizen is het resultaat van lavastroming na de uitbarsting
van de Sahand en bestaat uit poreus puimsteen. Rond het
dorp is de dikte van deze laag meer dan 100 meter en
in de loop der tijd zijn door watererosie de kegelvormige
rotsen gevormd. Het dorp is een toeristische trekpleister
geworden met winkeltjes en restaurants en een geliefde
plek voor de inwoners van Tabriz om hun vrije dag te
besteden. De goedbewaarde archeologische site Teppe
Hasanlu ligt dichtbij het Urmia meer en is een zeer goed
bewaarde site. De stad werd 800 voor Christus vernietigd
en is door de ‘ beschermde’ laag as goed bewaard gebleven.
Bekendste opgraving zijn de Hasanlu Lovers.
Overnachting in Tabriz.

Lenk maakte echter een einde aan deze gloriedagen en
gedurende enkele eeuwen had de stad het moeilijk.
Halverwege de 19e eeuw kwam de voorspoed weer terug
toen Perzië zich openstelde naar het Westen en het een
belangrijke handelspost werd naar de Zwarte Zee. De
monumenten die we tegenwoordig kunnen zien, dateren
voornamelijk uit de periode van de Ilkhanid-, Safavieden Kadjaar-dynastie. Tijdens de stadstour zien we o.a. de
Blauwe Moskee uit 1465, het El-Goli park en paviljoen,
de Tombe van de poëten en de bazaar. Laatstgenoemde
behoort tot de oudste en grootste bazaars ter wereld en
lijkt een stad in een stad. Reeds in de tijd van de zijderoute werd hier volop handel gedreven en de oude gewelven geven een goede indruk van de bouwstijl uit die tijd.
Bijzondere aandacht verdient de sectie van de tapijten.
Naast de verkoop vindt hier ook reparatie van tapijten
plaats. Sinds 2010 staat de bazaar van Tabriz op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Overnachting in Tabriz.

Dag 13 – Tabriz – Sareyn – Ardebil
Via een mooie route reizen we naar spastadje Sareyn.
Hier vindt men een complex met hete zwavelbaden die
zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk zijn (dames
dragen badmuts en badpak, ter plaatse te krijgen). Het is
een leuke manier om in contact te komen met de lokale
bevolking. Overnachting in Ardebil.

Dag 17 – Tabriz
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de luchthaven.

Dag 14 – Ardebil
Ardebil ligt In de groene heuvels aan de voet van de
Kuh-e-Sabalan (4811m). Het is de thuisbasis van de Sjah
Svan nomaden. Vroeger was deze stad ook een belangrijk soefi-centrum en dat vertaalt zich in het belangrijkste
monument van de stad. Het mausoleum van Sjeik Safi oddin Ishaq heeft een bijzondere architectuur en is rijkelijk
gedecoreerd met opengewerkt pleisterwerk.
Dag 15 – Ardebil – Meshgin Shahr – Tabriz
In het dorpje Meshgin Shahr bezoeken we de archeologische site Shahr-e-Yeri. Dit 400 hectare groot archeologisch complex valt op door de vele pilaren die hier
staan met diverse menselijke gezichten. De site ligt in de
heuvels en nog altijd is er weinig over bekend. Wel is met
zekerheid te stellen dat het een belangrijke beschaafde
nederzetting was van tenminste 9000 jaar oud.
Overnachting in Tabriz.
Dag 16 – Tabriz
Tabriz is de hoofdstad van de regio Azerbeidzjan en kent
een lange en bewogen geschiedenis. De oorsprong van de
stad gaat vermoedelijk terug naar de tijd van voor de Sassaniden (224-651 na Christus). In de tijd van de Ilkhaniddynastie kende de stad een grote bloeitijd. Timoer

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			
		

€ 2.295,-

Toeslagen:

• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 450,-

Iran kunt u op eigen tempo ontdekken tijdens een individuele reis. Het is een veilige reisbestemming en de gastvrije bevolking zorgt ervoor dat u zich welkom voelt. Wij reserveren uw vervoer en hotels. De steden ontdekt u op eigen gelegenheid. Wenst u een gids die u uitleg geeft over de historie, bezienswaardigheden en het dagelijks leven, dan kunnen wij dit
verzorgen. Onderstaande route is één van de vele mogelijkheden die wij u op maat kunnen aanbieden.

Cultuur & woestijntour
Dag 1– 2 – Shiraz
Vertrek naar Shiraz. bij aankomst transfer naar hotel in
het centrum.
Dag 2– Shiraz
Vandaag kunt u de hele dag ontdekken waarom Shiraz zo
vaak de stad van de rozen, de dichter en de nachtegalen
wordt genoemd.
Dag 3– Persepolis & Necropolis
Ontdek vandaag de grootsheid van het Perzische Rijk in
de ceremoniële hoofdstad van Darius.
Dag 4 – Shiraz - Isfahan
U kunt met openbaar vervoer of met privéchauffeur naar
Isfahan reizen.
Dag 5– 6 – Isfahan
2 Volle dagen in Isfahan met het beroemde Naghshe Jahan plein - de halve wereld, de Si o Se Pol brug over de
rivier en de Armeense wijk.
Dag 7– Isfahan– Jandagh
Traansfer naar Jandagh in de centrale woestijn van Iran.

Dag 8 – 9– Jandagh
2 dagen om te genieten van de Mesr woestijn, van de
zonsopgang en -ondergang, de oases , charmant Mesr, de
sterrenhemel
Dag 10 –11 – Jandaq – Tabas
Transfer naar Tabas. Uitvalsbasis voor Kal e jeni kloof. Of
bezoek aan het verlaten dorpje Eshahak.
Dag 12 – Tabas – Mashhad
Dag 13 – 14 – Mashhad
Mashad is de religieuze hoofdstad van het land met het
immense mausoleum van Imam Reza. in de omgeving vindt u leuke dorpjes, saffraanvelden (okt./nov.) en plaatsen
als Tus en Nishapour. Aan het einde van dag 14 met de
comfortabele nachttrein naar Teheran.
Dag 15 – 16 – Teheran
Aankomst in Teheran. Stad van musea, van de paleizen
van de sjah, de traditionale bazaar, de berg Damavand.
Dag 17 – Teheran
Transfer naar de luchthaven.
Voor meer informatie, reissom en andere routes, neem
contact met onze medewerkers.

Inclusief:
• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Overnachtingen in 3 sterrenhotels op basis van logies/
ontbijt
• Engelstalige gids/chauffeur gedurende de hele tour
• Entreegelden in Armenië
• 1 Flesje water per dag per persoon in Armenië
Exclusief:
• Internationale vlucht vanaf ca. € 650,- p.p.
WorldExperts assisteert u graag bij het selecteren van
de meest passende vlucht voor uw reis.
• Visumverzorging Iran
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
• Entreegelden
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Libanon &
Syrië

de Doper. Naast de moskee treffen we het Azempaleis,
het luxueuze huis van de Ottomaanse gouverneur. Een
wandeling over de Souq Al Hamidiyeh, de bruisende
overdekte bazaar van de stad, prikkelt onze zintuigen. In
het Nationaal Museum van Damascus zien we een mooie
verzameling archeologische artefacten. Onder de schatten bevinden zich een fragment van het oudste bekende
alfabet ter wereld, opgegraven in Ugarit, en een 1800 jaar
oude synagoge die stuk voor stuk vanuit Dura Europos
aan de rivier de Euphrates werd overgebracht naar het
museum. Overnachting in Damascus.

10-daagse Nederlandstalige rondreis
Libanon en Syrië
Libanon en Syrië behoorden in het verleden tot de meest fascinerende en bezochte reisbestemmingen van het Midden-Oosten. Als strategisch punt op de handelsroute tussen het Oosten en het Westen waren beide landen een kruispunt
van culturen. Opgravingen, oude steden, burchten, erfgoed uit de Romeinse, Byzantijnse en Arabisch oudheid trokken
veel cultuurliefhebbers aan. Het kleine Libanon maakt de laatste jaren een grote ontwikkeling in het toerisme door.
Beiroet – het Parijs van het Oosten – werd ook weer geliefd als stedenreis. Het mooie Syrië is sinds 2011 bekend van
de verschrikkelijke burgeroorlog en de verhalen in de media en de vluchtelingen hebben ons allemaal geraakt. Vandaag
de dag keert het land langzaam terug naar het vredige leven met delen van het land die langzaam weer opengaan voor
toeristen. Wees een van de eersten die Damascus na de oorlog bezoekt en geniet van de historische, architecturale en
culturele bezienswaardigheden in dit bijzondere land waar de bewoners proberen hun bestaan weer op te pakken.
Dag 1 – Beiroet
Vandaag vertrekt u naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Na aankomst transfer naar het hotel.
Dag 2 – Beiroet
Beiroet is prachtig gelegen aan de Middellandse zee. De
mediterrane sfeer in de stad is duidelijk aanwezig evenals
de islamitische en christelijke invloeden die harmonieus
in elkaar overvloeien. In het historische centrum is het fijn
wandelen. Tijdens onze verkenning zien we de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de Grand Serail alsook
de Mohammad Al-Amin moskee. Na de lunch bezoeken
we het Nationaal museum van Libanon. Overnachting in
Beiroet.
Dag 3 – Beiroet – Baalbek – Ksara – Damascus
Na het ontbijt rijden wij naar de Bekaa-vallei. De vallei
behoort tot een van de mooiste wijnbouwgebieden ter
wereld. Ons bezoek aan de wijnmakerij Ksara, gelegen in
het hart van de Beqaa, laat ons kennismaken met de voortreffelijke wijn en arak. Verder naar Baalbek, gebouwd

ter ere van de wijngod Bachus. Baalbek stond tijdens de
hellenistische periode bekend als Heliopolis. Het behield
zijn religieuze functie tijdens de Romeinse tijd, toen het
heiligdom van de Heliopolitische Jupiter duizenden pelgrims aantrok. Baalbek, met zijn kolossale structuren, is
een van de mooiste voorbeelden van keizerlijke Romeinse
architectuur. We steken de grens over naar Syrië en rijden
naar Damascus. Overnachting in Damascus.
Dag 4 – Damascus
Tijdens onze wandeling maken wij dan ook nader kennis met de Oude Stad, ongetwijfeld een van de meest
bruisende delen van Damascus. De wirwar van straatjes
brengt ons langs talloze kerken van o.a. de Armeense,
Katholieke en Maronitische gemeenschap. In het hart van
de Oude Stad treffen we een van de grootste monumenten van Damascus, de Umayyad-moskee. Dit prachtige
bouwwerk is vernoemd naar de eerste regerende dynastie van de islam. Het binnenplein van de moskee is verbluffend, evenals het historische interieur. 		
In de moskee treffen we tevens het schrijn van Johannes
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Dag 5 – Damascus – Ezra’a – Bosra – Damascus
We rijden richting het zuiden naar de stad Ezra’a, gelegen
aan de westrand van het vulkanische gebied van de Hauran in Syrië. Ezra’a heeft een van de oudste functionerende kerken van Syrië, de Grieks-orthodoxe kerk van Saint
George (Mar Girgis), gebouwd in 515. De kerk is getuige
van de kerkelijke bouwstijl van die periode. Verder naar
Bosra, ooit de hoofdstad van de Romeinse provincie
Arabië, en een belangrijke tussenstop op de oude karavaanroute naar Mekka. Bosra heeft een prachtig Romeins
theater uit de 2e eeuw welke op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Terug naar Damascus voor overnachting.
Dag 6 – Damascus – Sednaya – Homs
Onderweg naar Homs stoppen we om het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw Sednaya te bezoeken. Het klooster
staat bekend om zijn schilderachtige uitzichten en christelijke erfgoed. Na Jeruzalem is Sednaya sinds de 6e na
Christus het beroemdste centrum voor christelijke bedevaarten in het Oosten. Na aankomst in Homs verkenning van de stad. Overnachting in Homs.
Dag 7 – Homs – Palmyra – Crac des Chevaliers
Vandaag rijden wij naar Palmyra, een oase in de Syrische
woestijn met de monumentale ruïnes van een geweldige
stad die een van de belangrijkste culturele centra van
de oude wereld was. Een tijd lang controleerde de zogenaamde Islamitische Staat of ISIS de regio rond Palmyra,
en sommige van de ruïnes op de site werden vernietigd
maar desondanks is Palmyra in zijn huidige vorm meer dan
een bezoek waard. Overnachting in Crac of Homs.
Dag 8 – Crac des Chevaliers – Amrit – Tartous
In de ochtend bezoeken we Crac des Chevaliers (UNESCO-site), gebouwd door de Hospitaalorde van Sint Jan van
Jeruzalem van 1142 tot 1271. Crac des Chevaliers behoort
tot de best bewaarde voorbeelden van de kruisvaarderskastelen. Na de lunch rijden we richting de Middellandse
Zee en brengen een bezoek aan Amrit, 7 km ten zuiden
van Tartous. Amrit was een Fenicisch religieus centrum,

sterk beïnvloed in zijn architecturale stijl door de Achaemenidische Perzen. Het is de enige bestaande site in Syrië
waarvan de overblijfselen, hoewel fragmentarisch, deze
mengeling van beschavingen overbrengen. Overnachting
in Tartous, dé badplaats van Syrie met prachtige stranden
en een aangename boulevard.
Dag 9 – Tartous – Arwad – Beiroet
In de morgen maken we een boottocht naar het prachtige
eilandje Arwad op zo’n 3 km voor de kust. De naam Arvad
staat in de Bijbel vernoemd als de plaats waar het volk
van de Arvadieten vandaan kwamen. In de tijd van de
kruisvaarders was het eiland van groot strategisch belang
voor de kruisvaarders. Na de val van Akko in 1291 was
het eiland nog het enige bezit van de kruisvaarders aan
de Syrische kust. In de namiddag vertrekken wij richting
Beiroet. Overnachting in Beiroet.
Dag 10 – Beiroet
Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 13					
Juni 3					
Oktober 7			
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 2.595,€ 2.595,€ 2.595,€ ,375-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish
Airlines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Lunch op dag 2 en 7
• Diner op dag 7
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Visumverzorging Syrië € 75,- p.p. (ter plaatse voldoen)
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
		
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 6
• Maximaal aantal deelnemers: 18
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Iraaks Koerdistan
nog op de citadel staat is de Mulla Afandi moskee. Sinds
2014 staat de citadel van Erbil op de Werelderfgoedlijst van
Unesco. We zien de 8-hoekige Mudhafaria Minaret die
door de lokale bevolking veelal ‘Choli’ wordt genoemd
omdat deze ten tijde van de bouw in de 12e eeuw ver van
de stad lag. De minaret staat bekend om het baksteen relief, dat ‘hazar-baf’ wordt genoemd en de koefi kalligrafie.
Op slechts 20 km van Erbil ligt de Khanzad citadel uit de
16e eeuw die goed bewaard is gebleven. We rijden naar
‘De trots van Koerdistan’ – Shaglawa. De stad en haar omgeving staan bekend om de uitbundige natuur met watervallen, bronnen en zicht op de bergen. Overnachting
in Koerdistan.

8-Daagse internationale rondreis
Iraaks-Koerdistan
Een aantal jaar geleden gingen Maurits, Kristel en Helen op citytrip naar Erbil, Iraaks Koerdistan. Een spontane actie en uit
nieuwsgierigheid zoals veel reisplannen ontstaan. Wij waren verrast door deze stad, de omgeving en hoe dit ‘niet-officiële’ land zich heeft ontwikkeld. Naast zijn unieke culturele en historische
bezienswaardigheden, is Koerdistan beroemd om zijn prachtige natuur. Ruige bergen worden afgewisseld met woestijnen en uitgestrekte groene velden Deze korte reis is een kennismaking met een
onbekend stukje land van een trots volk dat over een groot gedeelte van het Nabije Oosten is verspreid.
Dag 1 – Vertrek naar Erbil
Vandaag vertrekt u naar Erbil, hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Na aankomst volgt de transfer naar het hotel.
Dag 2 – Erbil
Erbil (Hawlêr in het Koerdisch en ook getranscribeerd als
Arbil) is de hoofdstad en grootste stad in Iraaks Koerdistan en na Bagdad en Basra, de 3e grootste stad in Irak.
Het is een van de oudste permanent bewoonde plaatsen
van de menselijke beschaving en is ook een snelgroeiend
en verstedelijkend centrum voor de olie-industrie en
NGO’s in het Midden-Oosten. Mede hierdoor is het eveneens een welvarende stad. Erbil was een vroeg centrum
van het christendom. Rond het jaar 100 had de stad een
bisschoplll. De meeste vroege bisschoppen hadden joodse namen, wat er mogelijk op duidt dat ze bekeerde joden
waren. In de stad woonden verschillende kerkvaders en
christelijke auteurs, zoals Abraham van Arbela. In 1261
werd de stad bij de komst van de Koerden uit de bergen
in het noorden het toevluchtsoord voor de christelijke
bevolking van de streek (zie: Nestorianisme). In 1310 na-

men Arabieren en Mongolen de stad in en richtten een
slachting onder de christenen aan. In de tijd van de Ottomanen functioneerde Erbil als een belangrijke handelsweg tussen Bagdad en Mosoel, een rol die de stad
vandaag de dag nog steeds speelt. Overnachting in Erbil.
Day 3 – Erbil – Shaqlawa – Erbil
In de ochtend bezoeken we de citadel van Erbil. De citadel ligt op een 25 meter hoge heuvel in het centrum van
de stad en beslaat een oppervlakte van ca. 110.000 m2.
De vroegste aanwijzingen voor bewoning van de citadelheuvel dateren uit het 5e millennium voor Christus en
daarmee behoort het tot de oudste citadels ter wereld.
Erbil was een belangrijk christelijk centrum tot de inname
door de Mongolen in 1258. Toen de citadel nog volledig
bewoond was, bestond hij uit drie districten of mahallas:
van oost naar west de Serai, de Takya en de Topkhana.
De Serai werd bewoond door aanzienlijke families, de
Takya was vernoemd naar de huizen van derwisjen en
de Topkhana was het district van de handwerkslieden en
boeren. Het enige religieuze bouwwerk dat momenteel
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Dag 4 – Erbil – Lalish tempel – Alqosh - Dohuk– ERBIL
Vandaag bezoeken we de Lalish-tempel en komen we meer
te weten over het Yazidi-geloof, aangezien dit de heiligste
tempel is voor zijn volgelingen. Yazidi’s geloven dat dit de
plaats is waar de ark van Noach voor het eerst landde na
de overstroming en de nieuwe beschaving begon. Dit is
ook de plaats waar het graf van sjeik Adi Ibn Musafir - een
sleutelfiguur in het Yazidi-geloof - zich bevindt. Van Yezidi’s wordt verwacht dat ze minstens één keer in hun leven
een zesdaagse pelgrimstocht naar de tempel maken om
het graf te zien. Degenen die in de regio wonen, doen de
bedevaart elk jaar tijdens de belangrijkste Yazidi-vakantie
- de zogenaamde ‘herfstvergadering’. Vervolgens gaan we
naar de oude Assyrische site van Khenis, ook bekend als
het resort van koning Sanhared, gelegen tussen zuivere
waterstromen en de majestueuze bergen. We verkennen
de talrijke gravures in de rotsen, sculpturen en grotten.
Gelegen in de Nineveh-vlaktes is Alqosh - de oude christelijke stad waar we het graf van de oudtestamentische
profeet Nahum zullen zien. Hier is ook de Mar Gorgis-kerk
- een van de oudste in de stad en de Mar Mekha-kerken.
De volgende stop is het Rabban Hormizd-klooster - een
belangrijke plaats van de Chaldeeuwse kerk en een plaats
met een grote historische betekenis. Gebeeldhouwd in
de bergen, werd het gesticht door een Syrische monnik in
de 7e eeuw en was het de officiële residentie van de patriarchen van de Eliya-lijn van de Kerk van het Oosten van
de 16e tot de 18e eeuw, en na de vereniging met Rome
in het begin 19e eeuw, werd het een prominent klooster
van de Chaldeeuwse kerk. Bezoek aan de stad Dohuk en
dan terug naar Erbil.

dar-grot zal brengen - waar overblijfselen van de Neanderthalers werden gevonden. Onder hen is een van de
beroemdste Neanderthalers ter wereld, Nandy genaamd.
We zullen het gedenkteken van Mullah Mustapha Barzani
zien - de vader van het moderne Koerdistan. Via de schilderachtige Hamilton Road gaan we terug naar Erbil. De
weg is aangelegd tussen de twee wereldoorlogen en een
opmerkelijke technische prestatie: De weg doorkruist vijf
bergketens en verbindt het binnenland met de Middellandse Zee. Overnachting in Erbil.
Dag 6 – Erbil – Koy Sanjaq – Qzqaban – Suleimaniya
Vandaag bezoeken we de stad Koy Sanjaq of beter bekend
als “Koya”. We zullen onze onderhandelingsvaardigheden
testen op de Qaisari-bazaar - een van de oudste in de
regio. De volgende bezienswaardigheid van de dag is de
Qzqaban-opgraving , een Zoroastrische tombe, uitgehouwen in een klif ongeveer 7 meter boven het maaiveld. In
Suleimaniya zullen we twee musea zien: The Red Security - museum dat vroeger een gevangenis was waar veel
Koerden werden gemarteld en zelfs geëxecuteerd tijdens
het Saddam Hussein-regime en Suleimaniya Museum,
waar we veel interessante artefacten zullen zien waarvan
sommige dateren uit de prehistorie keer. Op de lokale bazaar kunnen we de vele verschillende zoetigheden proberen waar het bekend om staat. Overnachting in Suleymaniya.
Dag 7 – Suleimaniya – Halabja – Qaradagh – Erbil
We reizen vandaag naar Halabja waar we het monument
bezoeken ter nagedachtenis aan de ruim 5000 slachtoffers van de gifgasaanval in 1988. De gifgasaanval was een
reeks bombardementen van 15 tot 19 maart 1988, ten
tijde van de Iran-Irakoorlog, waarbij het Iraakse leger
in opdracht van Saddam Hoessein op grote schaal gifgas over de stad Halabja deed neerkomen. We gaan dan
terug naar het gebied van Qaradagh en bezoeken het
rotsreliëf van de Akkadische koning Naram Sin. Terug naar
de stad Erbil voor overnachting.
Dag 8 – Erbil
Transfer naar de luchthaven voor de terugreis.

Dag 5 – Erbil – Amadiya – Barzan regio – Hamilton
Road – Erbil
We beginnen onze dag met een bezoek aan Amadiya –
een oude Assyrische stad die dateert uit de 25e eeuw
voor Christus. We zullen de regio van Barzan verkennen,
waar een lokale Kurdish-functionaris ons naar de Shani-
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Saoedi-Arabië
• Verlenging
mogelijk, vraag
onze medewerkers
Vertrekdata
en prijzen
per persoon
8-daagse internationale rondreis Koerdistan
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

Internationale reis naar Irak
Het is ook mogelijk om een culturele rondreis naar Irak
te maken, naar de bakermat van de beschaving.

Maart 18				
€ 1.030,September 9				
€ 1.030,						
			
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		
€ 110,-

Dag 1– Baghdad
Na aankomst in Baghdad wordt u verwelkomd en naar uw
hotel gebracht.

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende gids
• Overnachtingen in 2- en 3-sterrenhotels o.b.v. logies/
ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven
			
exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Entreegelden
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: overige maaltijden,
fooien, drankjes etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 2

Dag 2– Baghdad
Stadstour met o.a. bezoek aan het archeologisch museum,
Mustansiriya madrassa en de oude stad Ctesiphon.
Dag 3– Baghdad - Babylon - Karbala
Er is weinig over van de stad Babylon maar het bezoek
is niet minder indrukwekkend. Vervolgens naar de heilge
stad Karbala.
Dag 4 – Karbala - Al Kifl - Najaf
In Najaf bezoeken we het heiligdom van imam Ali.
Dag 5– Najaf - Uruk - Nasiriya
We reizen langs de Eufraat naar Uruk, 1 van de grootste
nederzettingen in Mesopotamië.
Dag 6 – Nasiriya - Ur
De Soemerische stad Ur wordt gezien als de geboorteplaats van Abraham. bezoek aan de Ziggurat.
Dag 7 - Nasiriya - Basra
Vandaag gaan we per kano de moeraslanden in Zuid-Irak
ontdekken die tot de grootste ecosystemen behoren van
het Midden-oosten. We zien de cultuur van de Ma'dam,
de moerasarabieren.
.
Dag 8 - Basra
Vandaag ontdekken we Basra, de 2e grootste stad van het
land. We zien de oude stad met huizen uit de 16e eeuw.
Tijdens een boottocht bij zonsondergang over de Shatt
al-Arab kijken we terug op deze bijzondere reis.
Vertrek op 26 maart 2023 & 17 september 2023
Reissom vanaf € 1.860,- p.p. exclusief vliegreis
Neem contact op met één van onze medewerkers voor
meer informatie
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11-daagse Nederlandstalige rondreis
langs de erfgoedroute van Riyadh tot Jeddah
Het tot voor kort volledig voor toerisme gesloten land, heeft sinds 2020 dan toch zijn deuren geopend. Belgische en Nederlandse toeristen zijn welkom om dit land van enorme tegenstellingen te ontdekken.
De moderne en hoogstaande architectuur van Riyadh en Jeddah gaan perfect samen met de eeuwenoude wijken en kastelen. We zien hoe het religieuze leven het dagelijks leven nog steeds beïnvloedt, hoe tradities in ere worden gehouden.
Saoedi-Arabië lijkt een enorme woestijn, maar we zien ook dorpen omgeven door groene bergen en prachtige oases. Het
hoogtepunt van deze reis is de historische site van Madain Saleh, de graftombes die ook wij nu mogen bezoeken. Maak
kennis met dit boeiende en toch ook wat geheimzinnige land!
Dag 1– 2 – Riyadh
Vandaag vertrekt u naar Riyadh. Bij aankomst op de luchthaven van Riyadh wordt u opgewacht voor de transfer
naar het hotel. Riyad, de geboorteplaats van het moderne Saoedi-Arabië, waar ouderwetse charme en een
21e-eeuwse visie samenkomen. Riyad – ook bekend als
Al-Wosta – is de hoofdstad van het land: een moderne
metropool met een bloeiend financieel en zakelijk centrum en een groeiende culturele scene. Het is een stad
met een rijke geschiedenis, met talloze forten, paleizen
en musea en enkele van de meest kleurrijke soeks van
het land.
Dag 2 – Riyadh – Al Masmak – Nationaal museum
We beginnen de dag met een historis introductie over Riyadh. In het Nationaal museum ziet u het rijke verleden
uit al de windhoeken van het koninkrijk. Een gemakkelijkere manier om inzicht te krijgen in de rijke geschiedenis is door een bezoek te brengen aan het King Abdulaziz Historical Center, waar artefacten uit elke periode
worden tentoongesteld. Na een bezoek aan het center

gaan we verder naar het Al Masmak-fort, het met zand
omringde fort werd gebouwd rond 1865 en was de plaats
van een gewaagde inval in 1902 door Ibn Saud, waarbij
een speer met zo’n kracht naar de hoofdingang werd
geslingerd dat de punt nog steeds in de deuropening zit.
Hoogtepunten hier zijn o.a. kaarten en fascinerende foto’s van Saoedi-Arabië uit 1912 tot 1937. De daken zijn
bedekt met beschilderd palmboom-, taram- en ethelhout
en ademen een ouderwetse charme uit die doet denken aan een Arabisch schilderij. Op wandelafstand van
het fort ligt Souq Al-Zal, een van de oudste traditionele
markten. Lunchen (niet inbegrepen) doen we in een van
de beroemde traditionele restaurants in Ad Diriyah. De
Al Turaif-wijk, een zorgvuldig gerestaureerde lemen wijk,
sinds 2010 UNESCO werelderfgoed, biedt een kijkje in
het buitengewone erfgoed van het land. Namiddag gaan
we naar het Kingdom Centre, een wolkenkrabber van
99 verdiepingen. Voltooid in 2002, haalde het de 267m
hoge Faisaliyah-toren in als de hoogste toren in Saoedi-Arabië. Sindsdien weer overtroffen en is nu de vijfde hoogste wolkenkrabber van het land. De toren werd
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ontwikkeld door Prins Al-Waleed bin Talal. Het is gelegen
op een terrein van 100.000m2 en herbergt het 57.000m2
grote Al-Mamlaka-winkelcentrum, kantoren en luxe appartementen. Het bovenste, derde, deel van de toren
heeft een omgekeerde parabolische boog met daarboven
een openbare luchtbrug.
‘s Avonds genieten we van een huisgemaakte traditionele maaltijd bij een lokale familie en krijgen we de
gelegenheid om echt kennis te maken met de cultuur en
krijgen inzicht in de levensstijl van het Saoedische gezin.
Dag 3 – Riyadh – Ushaiger – Shaqrah – Buraidah
Vandaag rijden we naar Buraidah, de hoofdstad van de
regio Al-Qassim in het noorden van het land in het hart
van het Arabische schiereiland. Verborgen in het hart van
de Najd, een met oases bezaaide regio 200km ten noordwesten van Riyad, biedt Ushaiger Heritage Village een
glimp van de Saoedische samenleving van weleer. Bedoeïenen vestigden zich hier 1500 jaar geleden voor het
eerst en Ushaiger werd al snel een populaire stopplaats
voor pelgrims die naar Mekka trokken. Ushaiger - wat
‘klein blondje’ betekent- heeft nog steeds een kleine gemeenschap van bewoners. Door de smalle straatjes lopen,
is als wandelen door een levend museum, gedrapeerd
met sporen van een oude manier van leven. Ushaiger, ingekapseld in dikke muren, is een labyrint van kronkelende
steegjes, schaduwrijke paden en houten loopbruggen,
die honderden lemen huizen kruisen. Het dorp is verdeeld in districten, gescheiden door palmbomen en omvat een cluster van prachtig gerenoveerde huizen. Deze
zijn een goed voorbeeld van Najdi-architectuur, met de
kenmerkende driehoekige ramen en daken en fraai bewerkte houten deuren. Sommige dragen nog steeds de
namen van de families die er woonden. Aangekomen in
Buraidah, bezoeken we het Al Qassim Museum. Het ontwerp van het museum is geïnspireerd op de historische
stadsarchitectuur van de regio. De architect wil graag het
architecturale erfgoed van Al-Qassim benadrukken door
middel van de museumgevel en -interieur, naast het gebruik van lokale materialen voor de afwerking.
Dag 4 – Rit naar Hail
Hail ligt ten noorden van het land, een land waar de
droomlandschappen van Arabië het decor van de 1001
Nachten zijn. Zodra we aankomen, gaan we op weg naar
Jubbah. Deze wereldberoemde site bevat enkele van de
oudste en meest opvallende gravures van het Arabische
schiereiland. Het werd in 2015 erkend als UNESCO wereld erfgoed. Jubbah is de plaats van de twee meest emblematische gravures in Saoedi-Arabië. De eerste is een personage dat een andere, kleinere, domineert. Volgens de
lokale bevolking is het de afbeelding van een oude koning

die gerechtigheid uitdeelt. De tweede is een strijdwagen
getrokken door twee paarden die decennia lang het enige
bekende exemplaar was, maar soortgelijke werden later
gevonden in de provincies Hagel en Taboek. Hoe verrassend het ook klinkt, de mensen die wierook, specerijen
en andere kostbare goederen van het zuidelijke Arabische schiereiland verhandelen, doorkruisten regelmatig
de 350 km aan zandduinen tussen deze twee belangrijkste handelssteden. De talrijke zogenaamde Thamudische
inscripties (meer dan 5000) getuigen van deze intense
frequente bezoeken door reizigers. Na Jubbah bezoeken
we het kasteel van Al-Qishlah, gebouwd in de jaren 1940
tijdens het vorstendom van prins Abdul-Aziz bin Musa’ad
Al Saud. Het is een lemen paleis met twee verdiepingen,
met lange muren die meer dan 140m lang zijn en 8,5m
hoog met acht wachttorens in de muren met twee hoofdpoorten, oost en west.
Dag 5 – Al Ula
Vandaag rijden we van Hail naar Al Ula, de rit duurt ongeveer 4u30. Bij aankomst gaan we naar het familiehuis
dat zich in het hart van Al Ula bevindt en onze gastheer zal
ons verwelkomen en een korte rondleiding geven door
zijn palmboerderij. Ze produceren en exporteren dadels
over het hele koninkrijk. Ons verblijf hier met het gezin
is een ware belevenis! Terwijl we de dag vrij nemen om
uit te rusten, kunt u een korte wandeling maken naar het
oude centrum van Al Ula, waar u een aantal lokale Saoedische gerechten kunt nuttigen voor het diner.
Dag 6 – Madain Saleh – Dedan – Elephant rock
We beginnen met de populairste historische site in Saoedi-Arabië, Madain Saleh, de eerste die op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staat. Madain Saleh betekent de
“steden van Saleh” naar de naam van de profeet Saleh
die probeerde het oude volk van Thamoed tot de islam
te bekeren. Maar deze naam werd pas gebruikt tijdens de
Ottomaanse bezetting van de Hejaz, terwijl de mensen die
deze stad bouwden, de Nabateeërs, het Hijra noemden.
Het belang van Madain Saleh wordt getoond door de 111
monumentale graven, waaronder 94 versierd met majestueuze gevels op de zandstenen van het gebied, vooral
de Jibal Ithlib. De kleinste tombe is amper 2,7m hoog,
de grootste bereikt een indrukwekkende 21,5m! Madain
Saleh was de op één na grootste stad van het Nabateese
koninkrijk, waarvan de hoofdstad Petra was (het huidige Jordanië), waar de Nabateeërs meer dan 600 graven
hebben gemaakt. Ook de vele andere fascinerende archeologische vindplaatsen, die getuigen van de duizenden
jaren menselijke bewoning van het gebied, zien we hier.
We zien verder de Hejaz-spoorlijn. Begin 19e eeuw bouwden de Ottomanen een treinstation langs de He-
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jaz-spoorlijn, die Damascus met de heilige stad Mekka verbond. We zien het triclinium, dat ooit was gewijd
aan banketten en rituelen. Ze zijn samengesteld uit
drie banken waar mensen zaten, terwijl muzikanten
speelden. Minstens zes van hen werden gevonden in
Madain Saleh met de namen hun eigenaars. Al heeft
Madain Saleh niet zoveel graven als Petra, heeft het
wel een speciaal kenmerk met de talrijke inscripties die
op de monumentale graven zijn geschreven. Voor we
naar onze laatste stop gaan, zien we de Elephant Rock,
ook bekend als Jabal AlFil, een van de vele geologische
wonderen van AlUla. In tegenstelling tot de sierlijke,
met de hand gebeeldhouwde gevels van de nabijgelegen Nabataean-graven van Hegra, werden de “stam”
en het “lichaam” van dit monolithische beest van rode
zandsteen uitgehouwen door natuurlijke krachten. De
schoonheid van de ongeraffineerde structuur wordt versterkt door de omgeving van een zee met rotspartijen.
Terwijl Madain Saleh eindelijk de bekendheid krijgt die
het verdient, is de nabijgelegen archeologische plaats,
Dedan, ook van groot belang, niet alleen vanwege de
omvang van de overblijfselen van deze oude oasestad,
maar ook omdat de geschiedenis veel ouder is dan het
naburige Madain Saleh. We beginnen met de oase van
Dedan, waar opgravingen het bestaan van grote versterkte steden hebben onthuld. Deze koninkrijken ontwikkelden hun eigen cultuur, inclusief een specifieke taal en
alfabet, wat resulteerde in een mix van Arabische tradities en sterke invloeden van de omringende rijken. In de
oude oase Dedan, dicht bij de huidige stad Al-Ula, bloeide een koninkrijk van de 6e eeuw tot de 2e eeuw v.Chr.
In hun hoofdstad zijn enkele overblijfselen van deze schitterende koninkrijken opgegraven, waaronder een indrukwekkend necropolis. Iets verder gelegen zien we twee
uitzonderlijke graven, gelegen op ongeveer 50m boven
de wadi waar de oude oase zich bevond. Dat zijn de enige graven die zijn versierd met elk twee gebeeldhouwde
leeuwen, die het belang van hun eigenaars laten zien.
Deze leeuwen zijn een uitstekend voorbeeld van de Mesopotamische invloed en zijn de trotse iconische figuren
van deze oude oase. Na al deze opgravingen rijden we
naar onze camping voor overnachting.
Dag 7 – Wadi Al Dissa
Vandaag hebben we een dagtocht naar Tabuk om Wadi Al
Dissa te bezoeken. Dit natuurwonder was lange tijd een
goed bewaard geheim, voordat de weg die naar de nabijgelegen stad Dissah leidde werd aangelegd, waardoor
het vrij moeilijk te vinden en te bereiken was. Het eerste
opvallende kenmerk van deze wadi zijn de afmetingen:
bij de oostelijke ingang van de kloof zijn de zijkliffen al
hoger dan 100m, maar bij de westelijke ingang reikt de

opening tussen de bodem van de wadi en de hoogste
kliffen tot 500 m! Het is daar, vanaf de massieve rotsachtige toppen, dat men het meest dramatische landschap
van deze magische plek kan bewonderen. Het tweede
- en meest onverwachte - verbazingwekkende kenmerk
van Wadi Qaraqir is een waterstroom die door het westelijke deel van de kloof naar de stad Dissah loopt. Terwijl je Wadi Qaraqir verkent vanaf de oostelijke ingang,
tref je overvloedige palmbomen die van nature langs het
wadibed groeien. Maar eenmaal halverwege de kloof
stroomt het ondergrondse water het hele jaar door. Als
gevolg hiervan bloeit een weelderige vegetatie van 3m
hoog gras, talrijke palmbomen en struiken tussen de majestueuze kliffen van de kloof! Terug naar Tabuk met nog
een korte stop onderweg om een laatste blik te werpen
vanaf een van de prachtige uitzichtpunten.
Dag 8 – Madinah – Jeddah
Vandaag rijden we naar Medina, een rit van ong. 4u. We
gaan naar de berg Uhud, de grootste berg in Medina en
een belangrijk bedevaartsoord. De berg Uhud herdenkt
de beroemde strijd tussen moslim- en Mekkaanse troepen
in 625 CE. Vanaf een kleine heuvel zien we het slagveld en
de begraafplaatsen van de 50 metgezellen van de profeet
Mohammed die omkwamen, met name zijn oom Hamza
en we zien hier ook de moskee. Vervolgens lunchen in
Tabakha souq, een open lokale markt die beroemd is om
zeevruchten en kabbab, waarna we de Grand Mosque
“de profeet-moskee” bezoeken. Onze tour eindigt in
Qiba Street die twee moskeeën, de grote moskee en de
Qiba-moskee met elkaar verbindt, die beiden van groot
belang zijn in de islamitische geschiedenis waarin de
eerste het huis was waar profeet Mohammed woonde.
De tweede was de eerste moskee ooit gebouwd. We
krijgen een algemeen overzicht van hoe de stad in de
loop van de 1400 jaar werd gebouwd en gevormd.
Dag 9 – Jeddah – Al Balad
Na het ontbijt nog een korte wandeling en bezoek aan
enkele bezienswaardigheden in Jeddah en een mooie
wandeling over de Cornishe (kustweg). We bezoeken het
museum met veel pre-islamitische, islamitische en Saoedisch gerelateerde items die verschillende historische
gebeurtenissen vertegenwoordigen. Na dit bezoek gaan
we naar het belangrijkste hoogtepunt van deze tour “ de
oude stad”. We beginnen in Al Balad zoals de lokale bevolking het noemt, wat “de stad” betekent als verwijzing
naar de basis van Jeddah. Al-Balad werd gesticht in de 7e
eeuw en diende historisch als het centrum van Jeddah.
De verdedigingsmuren van Al-Balad werden in de jaren
veertig afgebroken. In de jaren 70 en 80, toen Jeddah rijker begon te worden door de olie, verhuisden veel Jed-
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9-Daagse rondreis Oman met
privé-chauffeur
dawi’s weg van Al-Balad. Al Balad staat nu geregistreerd
als UNESCO werelderfgoed, de gebouwen hebben unieke
raamontwerpen en deuren. Enkele unieke gebouwen
werden gebouwd met zeeschelpen en stenen! De oude
gebouwen huisvestten ooit de beroemde Jeddah-families
en herbergden de oprichter, wijlen koning Abdulaziz, toen
hij voor het eerst Jeddah binnenkwam. Tijdens onze rondleiding brengen we een bezoek aan een van de gebouwen om de interieurontwerpen, meubels en het leven
van toen te zien. Ook zien we hier oude moskeeën, waarvan sommige meer dan 300 jaar geleden werden gesticht
en nog steeds functioneel zijn als moskee. We maken
kennis met de lokale snacks van Al Balad, zoals de lokale
drank gemaakt van brood “Sobia” en de oude bakkerij
die beroemd is om zijn vers brood, een andere snack die
bestaat uit bonen en augurken “Balilah”. We maken een
korte stop in een van de lokale theehuizen en proberen
beroemde lokale thee gemengd met melk en kruiden. In
het centrum van Al Balad bezoeken we het eerste hotel
gebouwd in Jeddah beïnvloed door Italiaanse architectuur en vervolgens de eerste school gebouwd in SaoediArabië. We bezoeken ook een van de kunsthuizen en het
museum met een unieke lokale kunst- en antiekcollectie. Tijdens onze wandeling zien we winkels waar ze verschillende koopwaar aanbieden, zoals parfums, kleding,
sieraden, antiek en souvenirs, hier kan je nog onderhandelen!
Dag 10 – Vrije dag
Tijdens deze vrije dag worden er 2 optionele excursie
aangeboden:
Optie 1: Duiken en snorkelen - Boottocht
Jeddah staat ook bekend om zijn prachtige koralen, bij de
beste ter wereld. Vanaf de boot zijn er allerlei wateractiviteiten zoals snorkelen, duiken, zwemmen, zonnebaden.
Een lichte lunch op de boot is inbegrepen.
Optie 2: Dagtocht in Taif
Over het Hada-gebergte boven Mekka en op de oostelijke
hellingen van het Al-Sarawat-gebergte, ligt de stad Taif,
de koele en groene zomerhoofdstad in het westelijke deel
van Saoedi-Arabië. Mensen komen hier voor het weer,
prachtige landschappen en de ontspannen sfeer. Gelegen
in een vallei tussen granieten heuvels die oprijzen vanaf
de oostelijke helling van de Hejaz in het zuidwesten, is
deze stad een magneet die bezoekers trekt uit heel het
land.
Dag 11 – Jeddah
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Januari 5				
Februari 6				
Maart 6 				

€ 4.150,€ 4.250,€ 4.250,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 690,-

Inclusief:
•Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met Turkish Air
lines of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
•Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
•Nederlandstalige reisbegeleiding en Engelssprekende
lokale gids
•Overnachtingen in 4-sterrenhotels of gelijkwaardig
(guesthouse in Al Ula) op basis van logies/ontbijt
• Maaltijden volgens programma
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Overige maaltijden
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten
via WoldExperts
• Visum Saoedi-Arabië
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor meer
inlichtingen

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk
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Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Ontdek de magie van het Sultanaat Oman - geschiedenis, woestijn en zee. Van hoge bergen en uitgestrekte
woestijnen tot historische forten en oogverblindende moskeeën. Oman biedt een cultureel erfgoed dat ouder is
dan 6000 jaar, warme wateren, waar dolfijnen en schildpadden leven, diepe fjorden om te verkennen met een
dhow en woestijnlandschappen met verleidelijke mogelijkheden voor trektochten of een ritje per kameel.

Dag 1 – Aankomst in Muscat
Vandaag vertrekt u naar Muscat. Nadat u door de immigratie bent gegaan en uw bagage heeft opgehaald, wordt
u in de aankomsthal opgewacht door uw chauffeur. Transfer naar het hotel en inchecken. Na wat rusten kunt u al
wat genieten van deze bijzondere stad. Overnachting in
Muscat.
Dag 2 – Muscat
Na het ontbijt wordt u opgehaald voor een stadstour
door Muscat. Tijdens deze stadstour leert u Muscat beter
kennen en ziet u hoe het moderne commercieel centrum in harmonie is met zijn traditionele cultuur. Met
zijn natuurlijke haven betekent Muscat “Ankerplaats” en
ligt in een natuurlijke vulkanische kom. Onze rondleiding
door de Grote Moskee (behalve vrijdag) & Bait Al Zubair
Museum (behalve vrijdag) is een korte introductie die de
geschiedenis en ontwikkeling van Oman volgt. Rijd langs
de Corniche aan het water en bezoek de vismarkt en de
kleurrijke Muttrah Souq. We gaan verder en maken een
fotostop bij het prachtige Al Alam-paleis, het officiële paleis van Zijne Majesteit Sultan Qaboos, geflankeerd door
de 16e-eeuwse Portugese forten Mirani en Jalali.
Namiddag ter vrije besteding.
Overnachting in Muscat.
Dag 3 – Muscat – Ras Al Had (Sur)
In de vroege ochtend vertrekken we naar Ras Al Junaiz
via de schilderachtige en ruige kustroute. Deze tour biedt
adembenemende glimpen van de blauwe wateren van
de Golf van Oman, in combinatie met ongerepte witte
stranden. We rijden langs het vissersdorpje Quriyat. Er is
een goede kans om flamingo’s en arenden te spotten bij

een binnenstroom. We gaan dan verder naar het Bimah
sinkhole, een spectaculaire kalkstenen krater met blauwgroen water op de bodem. Op heldere zonnige dagen
kunt u, tijdens het rijden langs de kust, haaien zien in het
diepblauwe water of snelvoetige gazellen door het landschap zien sprinten. Terwijl we vanaf hier verder gaan,
slingert de weg door bergachtig terrein en blijven ook het
blauwe water van de oceaan zien.
Aankomst in Sur en bezoek aan de vissteiger en dhow
werf. Inchecken in het hotel. ‘s Avonds rijden we naar het
Ras Al Jinz Wetenschappelijk Centrum waar we samen
met ervaren gidsen naar het strand wandelen om de
schildpadden te zien nestelen op het zand.
Dag 4 – Ras Al Had – Wadi Bani Khalid – Wahiba
Na het ontbijt rijden we verder naar Wadi Bani Khalid.
Deze wadi bestaat uit kleine mooie dorpjes ingebed in
de bergen. De Wadi heeft helder diepblauw water, hier
is het raadzaam om lichte, comfortabele kleding en wandelschoenen te dragen. Na genoten te hebben van je tijd
in de Wadi, gaan we verder naar Wahiba Sands, na het
inchecken in het Arabisch Oryx-kamp, kunt u genieten van
de rust en de omgeving. De Wahiba Sands, een enorme
massa golvende rode en witte zandduinen die oprijzen
tot 200 meter, herbergen ook een verscheidenheid aan
flora en fauna. De steeds veranderende patronen van de
duinen zijn een genot voor de fotograaf. Ervaar een achtbaanachtig gevoel terwijl onze ervaren chauffeurs je over
de duinen rijden. Wahiba Sands is ook de thuisbasis van
de traditionele bedoeïenenstam die bekend staat om hun
gastvrijheid en hun kennis van het zand. We stoppen bij
een bedoeïenenfamilie in hun traditionele en eenvoudige
habitat.
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Jordanië
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

Diner en overnachting in het kamp.
Dag 5 – Wahiba – Birkat Al Mouz – Nizwa
Transfer van Arabian Oryx Camp naar Birkat al Mouz. We
stoppen bij het mooie dorpje Birkat Al Mouz, gelegen aan
de voet van Jebel Akhdar (Groene Bergen). Een van de
beroemdste dorpen met in het Sultanaat, ook de thuisbasis van het traditionele Falaj-irrigatiesysteem (UNESCO).
Ook ziet u hier een schilderachtige omgeving, twee oude
ruïnes en een grote plantage omringt door hoge bergen.
Geniet van een wandeling door de oase en dichte dadelplantages. Verder naar Nizwa, hoofdstad van het binnenland. Nizwa is de geboorteplaats van de islam in het
Sultanaat Oman. Nizwa heeft het beroemde Round Tower
Fort, gebouwd in de 17e eeuw, en de souk die bekend
staat om zijn veeveiling op vrijdag, ingewikkelde met de
hand gesneden “Khanjars” (dolken) en decoratieve zilveren sieraden. Overnachting in Nizwa.
Dag 6 – Nizwa – Al Hamra – Tanouf – Misfah – Nizwa
Vertrek in de ochtend naar de dadelplantages in het dorp
Al Hamra. Onderweg brengen we een bezoek aan Misfah,
een mooi bergdorp met nog traditionele modderstenen
woningen. Daarna vertrekken we naar Jabrin, de mooiste
kastelen van Oman die aan het einde van de 17e eeuw
werden gebouwd en een zetel van Omaanse leer werden.
Het kasteel heeft prachtige Omaanse plafondschilderingen en prachtig uitgevoerd houtsnijwerk. Na ons bezoek
aan Jabreen Castle, gaan we verder met een bezoek aan
Bahla Fort dat is uitgeroepen tot werelderfgoed.
Dag 7 – Nizwa – Mussanah
Na het ontbijt kan er nog een bezoek gebracht worden
aan de markt in Nizwa (enkel op vrijdag), nadien rijden
we door de bergen naar Mussanah. Bij aankomst in het
resort heeft u vrije tijd.

Dagelijks vertrek			

€ 1.555 ,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer		
€ 350,			
		
Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende chauffeur
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Maaltijden volgens programma
• Alle vervoer ter plaatse
• Alle excursies zoals omschreven inclusief de entreegelden
			
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Overige maaltijden
• Visum Oman
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten
via WoldExperts
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers naar de
mogelijkheden

Dag 8 – Mussanah – Barka vismarkt – Nakhi fort –
Mussanah
In de ochtend bezoek aan de vismarkt bij de kust, hier
ziet u wat de vissers binnenbrengen en hoe het aan de
man wordt gebracht. We rijden verder langs de dadelpalmen en maken een stop bij de Nakhl-bronnen. Maak een
wandeling door het dorp en zie het Falaj-systeem, hier
kan men ook kennismaken met de bevolking. Maak een
fotostop bij het Nakhl-fort gelegen op een rots.
Terug naar Mussanah voor overnachting.
Dag 9 – Muscat
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de luchthaven.
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9-Daagse Nederlandstalige rondreis Jordanië
Iedereen kent het Koninkrijk Jordanië door het wereldwonder Petra, maar Jordanië is meer dan Petra alleen. De moderne metropool
Amman waar we zowel prachtige moskeeën zien als Romeinse ruïnes, Wadi Rum: een van de mooiste woestijnen ter wereld waar u
onder de sterren kan overnachten, de Romeinse ruïnes van Jerash, en zoveel meer. De rijke geschiedenis en de betoverende schoonheid in combinatie met een mix van oosterse en westerse culturen maken van Jordanië een ideale reisbestemming, het ontdekken
waard!

Dag 1 – Amman
Vandaag vertrek per rechtstreekse vlucht naar de hoofdstad van Jordanië, Amman. Bij aankomst wordt u ontvangen door de gids en naar uw hotel gebracht. Welkomstdiner en overnachting.
Dag 2 – Ammam – woestijnkastelen – Amman
Na het ontbijt ontdekken we de bruisende hoofdstad
Amman, in Bijbelse tijden bekend als Rabbath Ammon en
Philadelphia. De Citadel was vroeger het bestuurlijke en
religieuze centrum van de stad en ligt op een heuvel met
uitzicht over de huidige stad. Aan de voet van deze heuvel ligt het Romeinse amfitheater dat wij ook bezoeken.
We zien enkele Byzantijnse kerken en proeven de sfeer
van het Midden-Oosten in de levendige soek. Na de lunch
reizen we naar de beroemde woestijnkastelen van Jordanië. Qasr Kharaneh is het enige kasteel dat exclusief
voor verdediging is gebouwd en Qasr Amra is bekend om
zijn prachtige mozaïeken uit het Omayyad-tijdperk. We
stoppen bij de Azraq-oase, een rustpunt voor honderd
soorten trekvogels. En te midden van de vele poelen

zien we Qasr Azraq, het zwarte basaltfort dat het hoofdkwartier was van Lawrence of Arabia. Terugkeer naar
Amman voor overnachting.
Dag 3 – Amman – Jerash – Aljoun – Amman
Vandaag staat er meteen één van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden van het land op het programma: de ruïnes van de oude Romeinse stad Jerash!
Gerasa, zoals de stad oorspronkelijk heette, werd gesticht
in 63 voor Christus op een groene vlakte en had haar glorietijd van de 1e tot de 4e eeuw na Christus. Een zware
aardbeving deed de stad vernietigen en in de loop van
de eeuwen onder zand verdwijnen totdat deze in 1806
werd ontdekt door de Duitse reiziger Seetzen. Sindsdien hebben opgravingen de overblijfselen van de stad
blootgelegd. Tot de hoogtepunten behoren de Poort van
Hadrianus die met oorspronkelijke stenen is opgebouwd,
de Hippodrome, de Tempel van Zeas, het Forum en de Artemis tempel met de indrukwekkende Korinthische zuilen.
Na de lunch reizen we verder naar Ajloun en bezichtigen
we het beroemde 12e-eeuwse woestijnkasteel Qala’at
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ar-Rabat. De verrassend goed bewaard gebleven fresco’s
maken dit kasteel een unicum. Vanaf het kasteel hebben
we een wijds zicht op onder meer de Golan-hoogvlakte,
de Jordaanvallei en het Meer van Galilea. Na dit bezoek
reizen we terug naar Amman voor diner en overnachting.
Dag 4 – Amman – Madaba – Mt. Nebo – Kerak – Petra
We verlaten Amman en reizen naar het 30 km verderop
gelegen Madaba. In dit gemoedelijke stadje werden
in 1884 de overblijfselen van de Byzantijnse Sint-Joriskerk gevonden waarvan de miljoenen steentjes van het
indrukwekkende pelgrimsmozaïek uit 560 na Chr. de Bijbelse plaatsen weergeven. In deze omgeving vinden we
ook de berg Nebo waarvandaan Mozes over het beloofde
land zou hebben uitgekeken nadat hij 40 jaar met zijn volk
door de woestijn had gezworven. De berg is een belangrijk bedevaartsoord voor Joden, Christenen en Moslims.
Bij helder weer kunnen we genieten van een wijds uitzicht over de Jordaan vallei strekkend van de Dode Zee tot
aan het Meer van Galilea. We bezoeken Kerak. Deze stad
staat bekend om de 12e-eeuwse kruisvaardersburcht uit
1142. De burcht werd gebouwd door Payen le Bouteiller
op de ruïnes van een vroegere citadel die dateerde uit
de tijd van de Nabateeërs. De kruisvaarders noemden het
Krak des Moabites, zoals ze vaker burchten krak noemden
(een Arabisch woord voor ‘klein fort’), vanwaar de naam
Kerak is afgeleid. Zijn hoge ligging, vlak bij de Koninklijke
Weg, maakte het mogelijk het verkeer zowel uit het noorden als uit het zuiden te controleren.
Dag 5 – Petra
Petra behoort zonder twijfel tot de meest bijzondere
bezienswaardigheden ter wereld en de archeologische
stad is voor velen dé reden om Jordanië te bezoeken. De
stad die gebouwd is in de rotsen werd herontdekt aan
het begin van de 19e eeuw nadat deze lang onvindbaar
was. Petra was de hoofdstad van de Nabateeërs, een van
oorsprong nomadisch volk dat in deze vallei neerstreek
en van hun rijkdom door handel de stad met pracht en
praal bouwde. Via de Siq, een smalle kloof die start bij
het bezoekerscentrum, wandelen we naar Al Khazneh, de
Schatkamer. Al Khazneh is het bekendste monument in
de oude stad Petra. Net zoals de meeste omliggende gebouwen in de stad werd deze structuur uitgehouwen uit
een zandstenen rotswand. De monumentale voorgevel
met de karakteristieke zuilen en ornamenten is het beroemdste monument van Petra en maakt op iedereen
een verpletterende indruk. Het was ooit een graftempel
en de urn bevatte waardevolle schatten. We wandelen
verder. De graftempels, paleizen en offerplaatsen uit de
oudheid in deze bijzondere omgeving komen tot leven.
We klimmen de trappen op van de Ad-Deir tempel en ge-

nieten van het uitzicht. Petra was duidelijk schatrijk.
In de avond kunt u deelnemen aan een optionele workshop Arabisch koken waarbij de ingrediënten uit de
directe omgeving komen.
Dag 6 – Petra – Wadi Rum
In de ochtend bezoeken we het wondermooie ‘Klein
Petra’. Daarna verlaten wij deze mystieke plek en rijden
naar de al evenzo sprookjesachtige Wadi Rum woestijn.
De woestijn is gekend om de rode kleuren en prachtige
rotsformaties en wordt ook wel de ‘ Vallei van de Maan’
genoemd. Het afgelegen gebied wordt bewoond door
een paar duizend bedoeïenen en er is weinig infrastructuur. Het zorgt ervoor dat het landschap bijna onaangetast blijft. We maken een jeeptocht om het bijzondere
landschap te ontdekken. Bij de “Beau Geste” buitenpost
ontmoet je legionairs met lange rokken die met kardemom-gekruide koffie aanbieden. De avondzon zorgt voor
prachtige kleuren op de rotsen en we overnachten in een
comfortabel tentenkamp in het midden van de woestijn.
’s Nachts kunnen we genieten van de sterrenhemel.
Dag 7 – Wadi Rum – Aqaba
In de ochtend genieten we nog van de kleurenpracht in
de Wadi Rum. Daarna rijden we naar de badplaats Aqaba aan de Rode Zee. Op deze vakantieplek kunnen we
aan het strand alle indrukken van onze reis op ons laten
inwerken. Voor de duikliefhebbers ligt er een prachtige
onderwaterwereld te wachten. Tevens kan je in Aqaba
uitstekend winkelen en eten. Overnachting in Aqaba.
Dag 8 – Aqaba – Dode Zee – doopplek Jezus – Amman
We reizen door naar de Dode Zee waar we de gelegenheid hebben te baden, of beter gezegd te drijven, op het
zoute water. Met een ligging van ruim 400 meter onder
zeeniveau is dit de laagste plek op aarde. Het drijven
op het zoute water is een bijzondere ervaring, al wordt
aangeraden dit niet langer dan 15 minuten te doen. De
modder uit de Dode Zee bevat 25 mineralen en heeft een
heilzame werking op de huid. Voordat we aankomen in
Amman maken we een stop op de plek aan de Jordaan
waar Jezus gedoopt zou zijn. Afscheidsdiner en overnachting in Amman.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
April 8					
Mei 6					
September 9				
September 23				
Oktober 7				
Oktober 21 				
November 4				
				
			
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,€ 2.875,-		
€ 665,-

Inclusief:
• Heen/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM/Transavia of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Zeer ervaren lokale gidsen
• Overnachtingen in de genoemde hotels of gelijkwaar
dig op basis van logies/ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Lunches dag 2 t/m dag 8
• Diners op dag 6 en dag 8
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, drankjes etc.
Bijzonderheden:
Cultureel
• Minimaal aantal deelnemers: 8
Natuur
• Verlenging mogelijk,
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
***

Dag 9 – Amman
De laatste dag is ter vrije besteding tot aan de transfer
voor de terugreis conform vluchtschema.
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8-Daagse fly-drive Jordanië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
***
**

Deze populaire 8-daagse self-drive is de ideale manier om Jordanië op eigen tempo te verkennen.
Vanuit hoofdstad Amman verkent u het land van de Nabateeërs met de huurwagen. Bezoek de Citadel van Amman, de
mozaïeken van Madaba, de oude Nabatean-steenstad Petra, het unieke woestijnlandschap van Wadi Rum en de kleurrijke
onderwaterwereld van de Rode Zee.
U kunt er ook voor kiezen om met een privéchauffeur te reizen.

beroemdste monument van Petra en maakt op iedereen
een verpletterende indruk. Het was ooit een graftempel
en de urn bevatte waardevolle schatten. Overnachting in
Petra.
Dag 5 – Petra – Wadi Rum
In de ochtend kunt u nog ‘Klein Petra’ bezoeken. Daarna
verlaat u deze mystieke plek en rijdt u naar de al evenzo
sprookjesachtige Wadi Rum woestijn.
De woestijn is gekend om de rode kleuren en prachtige
rotsformaties en wordt ook wel de ‘ Vallei van de Maan’
genoemd. Het afgelegen gebied wordt bewoond door een
paar duizend bedoeïenen en er is weinig infrastructuur.
Het zorgt ervoor dat het landschap bijna onaangetast
blijft. Vanuit het overnachtingskamp kunt u een tocht per
4x4 maken om het bijzondere landschap te ontdekken.
Overnachting in tentenkamp.

Dag 1 – Amman
Vertrek per lijnvlucht naar de hoofdstad van Jordanië,
Amman. Na aankomst volgt de transfer naar het hotel.
Dag 2 – Amman – Jerash – Ajloun – Amman
In de ochtend ontvangst van de huurwagen. Vandaag
staat er meteen één van de meest indrukwekkende
bezienswaardigheden van het land op het programma: de
ruïnes van de oude Romeinse stad Jerash! Gerasa, zoals
de stad oorspronkelijk heette, werd gesticht in 63 voor
Christus op een groene vlakte en had haar glorietijd van
de 1e tot de 4e eeuw na Christus. Een zware aardbeving
deed de stad vernietigen en in de loop van de eeuwen
onder zand verdwijnen totdat deze in 1806 werd ontdekt door de Duitse reiziger Seetzen. Sindsdien hebben
opgravingen de overblijfselen van de stad blootgelegd.
Tot de hoogtepunten behoren de Poort van Hadrianus
die met oorspronkelijke stenen is opgebouwd, de Hippodrome, de Tempel van Zeas, het Forum en de Artemis
tempel met de indrukwekkende Korinthische zuilen.
In Ajloun kunt u het beroemde 12e-eeuwse woestijnkasteel Qala’at ar-Rabat bezichtigen. De verrassend
goed bewaarde gebleven fresco’s maken dit kasteel een
unicum. Vanaf het kasteel heeft u een wijds zicht op onder
meer de Golan-hoogvlakte, de Jordaanvallei en het Meer
van Galilea. Na dit bezoek reist u terug naar Amman voor
diner en overnachting. Overnachting in Amman.
Dag 3 – Amman – Madaba – Nebo – Petra
In de ochtend kunt u de bruisende hoofdstad Amman
ontdekken. De Citadel was vroeger het bestuurlijke en
religieuze centrum van de stad en ligt op een heuvel met
uitzicht over de huidige stad. Aan de voet van deze heu-

vel ligt het Romeinse amfitheater. De levendige soek geeft
de sfeer van het Midden Oosten weer. Op 30 km van de
hoofdstad ligt Madaba. In dit gemoedelijke stadje werden
in 1884 de overblijfselen van de Byzantijnse Sint-Joriskerk gevonden waarvan de miljoenen steentjes van het
indrukwekkende pelgrimsmozaïek uit 560 na Chr. de Bijbelse plaatsen weergeven. In deze omgeving vinden we
ook de berg Nebo waarvandaan Mozes over het beloofde
land zou hebben uitgekeken nadat hij 40 jaar met zijn volk
door de woestijn had gezworven. De berg is een belangrijk bedevaartsoord voor Joden, Christenen en Moslims.
Bij helder weer kunnen we genieten van een wijds uitzicht over de Jordaan vallei strekkend van de Dode Zee
tot aan het Meer van Galilea. Na dit bezoek rijdt u verder
naar Petra waar u 2 nachten verblijft.

Dag 6 – Wadi Rum – Aqaba
Bij zonsopgang kunt u optioneel een ballonvaart maken.
Vervolgens gaat u naar de Rode Zee. Aqaba is de bruisende
badplaats van Jordanië. Hier kunt u genieten van zon, zee
en strand en uitrusten van alle indrukken die u tijdens
deze reis heeft opgedaan. Overnachting in Aqaba.
Dag 7 – Aqaba
Dag ter vrije besteding.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek 			

€ 950,-		

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 200,-

			
INCLUSIEF
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Overnachtingen in de genoemde hotels of gelijkwaar
dig op basis van logies/ontbijt
• Huurauto categorie C (compact) inclusief ongelimteerd
aantal km, schade- en diefstalverzekering
• Wegenkaart
			
exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies, niet genoemde maaltijden etc.
			
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers

Dag 8 – Aqaba – Amman
Vandaag rijdt u terug naar Amman voor de terugvlucht.

Dag 4 – Petra
Petra behoort zonder twijfel tot de meest bijzondere
bezienswaardigheden ter wereld en de archeologische
stad is voor velen dé reden om Jordanië te bezoeken. De
stad die gebouwd is in de rotsen werd herontdekt aan
het begin van de 19e eeuw nadat deze lang onvindbaar
was. Petra was de hoofdstad van de Nabateeërs, een van
oorsprong nomadisch volk dat in deze vallei neerstreek
en van hun rijkdom door handel de stad met pracht en
praal bouwde. Er is hier veel te zien en u kunt hier de hele
dag doorbrengen. Via de Siq, een smalle kloof die start
bij het bezoekerscentrum, wandelt u naar Al Khazneh,
de Schatkamer. Al Khazneh is het bekendste monument
in de oude stad Petra. Net zoals de meeste omliggende
gebouwen in de stad werd deze structuur uitgehouwen
uit een zandstenen rotswand. De monumentale voorgevel met de karakteristieke zuilen en ornamenten is het
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11-Daagse fly-drive Jordanië

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
***
***
***

Reizen door het betoverende Jordanië! Maak kennis met het hippe Amman en de eeuwenoude tempels van Jerash.
Bezoek de woestijnkastelen van Ajloun en Kerak, en vergeet zeker het natuurreservaat van Dana niet, hier ziet u een verscheidenheid aan dieren. Tel de sterren in Wadi Rum en geniet van de heerlijke Bedoeïen gerechten. Aan het einde van de
reis kunt u relaxen aan de Dode Zee en Aqaba. De sprookjes van 1001 nachten beleeft u in Jordanië!

Syrische wolf, de kleine torenvalk en de doornstaarthagedis. Het reservaat leent zich uitstekend voor wandelingen
en trekkings. De wandelingen beginnen dichtbij uw overnachtingsplaats en zijn er in diverse afstanden en niveaus.
Overnachting in Dana.
Dag 5 – Dana - Petra
Vandaag is de rijafstand kort. U kunt in de ochtend nog
een wandeling maken alvorens naar de roze stad Petra te
gaan. Ook hier verblijft u 2 nachten.

Dag 1 – Amsterdam
Vertrek per lijnvlucht naar de hoofdstad van Jordanië,
Amman. Na aankomst volgt de transfer naar het hotel.
Dag 2 – Amman – Jerash – Amman
In de ochtend ontvangst van de huurwagen. Vandaag kunt
u de bruisende hoofdstad Amman ontdekken. De Citadel
was vroeger het bestuurlijke en religieuze centrum van
de stad en ligt op een heuvel met uitzicht over de huidige stad. Aan de voet van deze heuvel ligt het Romeinse
amfitheater. De levendige soek geeft de sfeer van het
Midden Oosten weer. Op korte afstand van de hoofdstad
vindt u één van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden van het land: de ruïnes van de oude Romeinse
stad Jerash! Gerasa, zoals de stad oorspronkelijk heette,
werd gesticht in 63 voor Christus op een groene vlakte
en had haar glorietijd van de 1e tot de 4e eeuw na Christus. Een zware aardbeving deed de stad vernietigen en
in de loop van de eeuwen onder zand verdwijnen totdat
deze in 1806 werd ontdekt door de Duitse reiziger Seetzen. Sindsdien hebben opgravingen de overblijfselen
van de stad blootgelegd. Tot de hoogtepunten behoren
de Poort van Hadrianus die met oorspronkelijke stenen
is opgebouwd, de Hippodrome, de Tempel van Zeas, het
Forum en de Artemis tempel met de indrukwekkende Korinthische zuilen. Heeft u tijd over? Dan is een bezoek aan
Ajloun eveneens de moeite waard. Hier kunt u het beroemde 12e-eeuwse woestijnkasteel Qala’at ar-Rabat bezichtigen. De verrassend goed bewaarde gebleven fresco’s
maken dit kasteel een unicum. Vanaf het kasteel heeft u
een wijds zicht op onder meer de Golan-hoogvlakte, de
Jordaanvallei en het Meer van Galilea. Na dit bezoek reist
u terug naar Amman voor diner en overnachting.

Dag 3 – Amman – Madaba – Nebo – Kerak – Dana
Op 30 km van de hoofdstad ligt Madaba. In dit gemoedelijke stadje werden in 1884 de overblijfselen van de Byzantijnse Sint-Joriskerk gevonden waarvan de miljoenen
steentjes van het indrukwekkende pelgrimsmozaïek uit
560 na Chr. de Bijbelse plaatsen weergeven. In deze omgeving vinden we ook de berg Nebo waarvandaan Mozes
over het beloofde land zou hebben uitgekeken nadat hij
40 jaar met zijn volk door de woestijn had gezworven. De
berg is een belangrijk bedevaartsoord voor Joden, Christenen en Moslims. Bij helder weer kunnen we genieten
van een wijds uitzicht over de Jordaan vallei strekkend
van de Dode Zee tot aan het Meer van Galilea. Een andere bezienswaardigheid voor vandaag is het kruisvaarderskasteel in Kerak (ook mogelijk op de dag van Dana
naar Petra). Aankomst in het Dana reservaat waar u
2 nachten verblijft.
Dag 4 – Dana Biospere Reservaat
Vandaag bent u een volle dag in de natuur! Dana Biosphere Reservaat is het grootste natuurreservaat van
Jordanië en beslaat zo’n 320 vierkante kilometer aan
bergen en wadi’s langs de rand van de Grote Riftvallei.
Van zandduinen in het westen tot koele bergtoppen in
het oosten herbergt het reservaat een grote verscheidenheid aan dieren in het wild. Er zijn planten en dieren die
kenmerkend zijn voor echte woestijn, voor mediterrane
bossen en voor de droge vlakten van Rusland. In feite is
Dana een smeltkroes van soorten uit drie continenten:
Europa, Afrika en Azië. In het reservaat zijn in totaal 700
plantensoorten, 190 vogelsoorten, 37 zoogdiersoorten
en 36 reptielensoorten geregistreerd, waarvan er 25 als
bedreigd worden beschouwd, waaronder de zandkat, de
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Dag 6 – Petra
Petra behoort zonder twijfel tot de meest bijzondere bezienswaardigheden ter wereld en de archeologische
stad is voor velen dé reden om Jordanië te bezoeken. De
stad die gebouwd is in de rotsen werd herontdekt aan
het begin van de 19e eeuw nadat deze lang onvindbaar
was. Petra was de hoofdstad van de Nabateeërs, een van
oorsprong nomadisch volk dat in deze vallei neerstreek
en van hun rijkdom door handel de stad met pracht en
praal bouwde. Er is hier veel te zien en u kunt hier de hele
dag doorbrengen. Via de Siq, een smalle kloof die start
bij het bezoekerscentrum, wandelt u naar Al Khazneh, de
Schatkamer. Al Khazneh is het bekendste monument in
de oude stad Petra. Net zoals de meeste omliggende gebouwen in de stad werd deze structuur uitgehouwen uit
een zandstenen rotswand. De monumentale voorgevel
met de karakteristieke zuilen en ornamenten is het beroemdste monument van Petra en maakt op iedereen een
verpletterende indruk. Het was ooit een graftempel en de
urn bevatte waardevolle schatten. Overnachting in Petra.
Dag 7 – Petra – Wadi Rum
In de ochtend kunt u nog ‘Klein Petra’ bezoeken. Daarna
verlaat u deze mystieke plek en rijdt u naar de al evenzo sprookjesachtige Wadi Rum woestijn. De woestijn is
gekend om de rode kleuren en prachtige rotsformaties
en wordt ook wel de ‘ Vallei van de Maan’ genoemd.
Het afgelegen gebied wordt bewoond door een paar
duizend bedoeïenen en er is weinig infrastructuur. Het
zorgt ervoor dat het landschap bijna onaangetast blijft.
Vanuit het overnachtingskamp kunt u een tocht per 4x4
maken om het bijzondere landschap te ontdekken. Overnachting in tentenkamp.
Dag 8 – Wadi Rum – Aqaba
Bij zonsopgang kunt u optioneel een ballonvaart maken.
Vervolgens gaat u naar de Rode Zee. Aqaba is de bruisende
badplaats van Jordanië. Hier kunt u genieten van zon, zee
en strand en uitrusten van alle indrukken die u tijdens
deze reis heeft opgedaan.
Overnachting in Aqaba.

Dag 9 – Aqaba
Vandaag kunt u de hele dag relaxen en genieten van
de rust in Aqaba.
Dag 10 – Aqaba - Wadi Mujib – Dode Zee
Vanuit het zuiden rijdt u terug richting Amman. Nog een
bijzondere plek in Jordanië die tot de bijzonderheden van
het land en de wereld behoort: de Dode Zee.
Dag 11 – Dode Zee – Amman
Vandaag rijdt u terug naar Amman waar u de wagen terug
inlevert alvorens uw retourvlucht te nemen.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek 			

€ 1.570,-		

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 720,-

			
Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Overnachtingen in vermelde hotels (of gelijkwaardig)
o.b.v. logies/ontbijt
• Half pension in Wadi Rum en Dana
• Huurwagen vanaf dag 2 type C (Hyundai Elentra of
gelijkwaardig)
Inbegrepen bij autohuur
• Airconditioning
• Ongelimiteerd aantal km
• CDW (Collision Damage Waiver)
• Diefstalverzekering
• 24-uurs bijstand
• CDR (Collision Damage Reduction)
			
exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: entreegelden, fooien,
optionele excursies, niet genoemde maaltijden etc.
			
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers
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Algerije & Marokko
Dag 5 – Béni Abbés – Timimoune
De weg naar Timimoune doorkruist verschillende oases:
El Ouata, Gherzim, Kerzaa, Timoudj, Ouled Khodeir en
Gharouine. Picknicklunch in de duinen of in een oase.
Aankomst in ons hotel Gourara. Deze middag vrije tijd.
Dag 6 – Timimoune
Vandaag gaan we eerst naar het palmbos van Timimoune
waarna we doorrijden naar het naburige Ksour en de
Ighzer grot, daar waar men beschutting zocht tegen de
meedogenloze woestijnzon. In de avond genieten we van
de zonsondergang in het dorp Ouled Saïd.

13-Daagse Nederlandstalige reis langs de oases
van Algerije
‘Al Jaza’ir’, de eilanden, zo heet Algerije voor de Algerijn. Deze naam werd afgeleid door de steden en oases die eilanden zijn in de woestijn. Algerije is het land van de woestijnen, meer dan 80% bestaat uit woestijn in alle vormen.
Geniet hier van de hoge zandduinen en prachtige rotsformaties.
De moderne hoofdstad Algiers vormt een schril contrast met de eeuwenoude dorpjes in de woestijn.
Ontdek dit veelal nog onontdekte land tijdens onze groepsreis begeleid door een professionele lokale gids en onze
Nederlandstalige reisbegeleiding!
Dag 1 – Oran
Na aankomst en ontvangst op de luchthaven volgt de
transfer naar ons hotel. In de middag maken we een wandeling door deze havenstad en zien ondermeer het stadhuis met zijn prachtige constructie in eclectische stijl, de
majestieuze marmeren trappen, het doorschijnende onyx
en de twee bronzen leeuwen. Het sierlijk barokke theater
en de gezellige boulevard nodigen uit tot een bezoek.
Dag 2 – Oran
Bezoek aan de Onze Lieve Vrouw van Verlossing kapel van
Santa Cruz en aansluitend het oude fort. Ook bezoeken
we de Spaanse wijk met het Bey’s paleis daterend uit het
Ottomaanse tijdperk en de moskee van Hassan Pasha, ook
wel de Pasha-moskee of de Grote Moskee genoemd. Deze
werd gebouwd in 1796 in opdracht van Baba Hassan, Pasha van Algiers ter nagedachtenis aan de verdrijving van
de Spanjaarden. Na de lunch bezoek aan de vereniging
van Sidi Houari die ons alles zal vertellen over hun werk
om het erfgoed van Oud Oran te restaureren. Daarna vrije
tijd en ‘s avonds diner en overnachting in het hotel.

Dag 3 – Oran – Bechar – Taghit
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven van
Oran voor de vlucht naar Béchar.
Na aankomst in Béchar maken we eerst een stadstour om
aansluitend door te rijden naar Taghit, een oase in de saharawoestijn met palmbomen en omringd door enorme
zandduinen die meer weg hebben van zandbergen en
waarvan sommigen wel 180m hoog zijn. De vallei van
Ksour, de rotsgravures, het palmbos Ksar, het beklimmen
van de grote duin en de prachtige zonsondergang vormen
ons decor.
Dag 4 – Taghit
In het hart van de Saoura-vallei vinden we Béni Abbés,
ook bekend als de parel van de Saoura, de Witte Oase.
Bezoek aan de kapel van Pater Charles de Foucault, in
1901 gebouwd met hulp van de aanwezige soldaten.
Door naar het palmbos en het oude Ksar le Museum met
zijn uitgebreide collectie woestijnfauna, fossielen en traditionele kunst en ambachten zoals tapijten, wandkleden,
keramische voorwerpen, houtsnijwerk en sieraden.
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Dag 7 – Timimoune – El-Goléa – Ghardaïa
Na het ontbijt vertrekken we naar de oasestad El Goléa,
in het Arabisch “ onneembaar kasteel”, met bezoek aan
het centrum en de kapel van Père de Foucault (grondlegger van een nieuwe christelijke spiritualiteit “weg van Na
zareth”) en het Père Leclerc museum. Vervolgens nemen
we de weg naar de Ksour met zijn prachtige kastelen van
zand en aarde. We komen aan in Ghardaïa in het karavanserai omringt door palmbomen.
Dag 8 – Ghardaïa
In de morgen bezoek aan het marktplein, de oude Ksar
en het ondergrondse irrigatiesysteem van het palmbos.
In de middag rijden we naar de oase stad Béni-Izguen,
de Boulila toren en de oude markt. De naam Béni-Izguen
is afgeleid van Berberse woorden die “de zonen van de
gelovigen” betekenen. Beni Isguene werd in het midden
van de 11e eeuw gesticht door de Ibāḍīyah, een ketterse
Berberse moslimsekte die oorspronkelijk uit Tiaret kwam;
volgens de traditie is het een heilige stad. Vreemden
mochten niet in Beni Isguene komen tijdens het middaggebed, evenmin mochten zij er na zonsondergang komen
of binnen de muren overnachten. De grote stadsmuur van
1525m lang. 3m hoog met een dikte tot 1m aan de basis
en 20cm aan de top, gebouwd in de 14e eeuw, kent wachttorens, waarvan de Boulila twee hoofdpoorten heeft.

en van Algiers. Vervolgens bezoeken we de Notre Dame
Basiliek d’Afrique, op een klif van 124m aan de noordkant
die uitkijkt over de baai van Algiers. Het standbeeld van
de Afrikaanse dame verwelkomt de bezoekers. Het werd
geinspireerd door de christelijke dienaar Marguerite, die
in 1875 stierf en hier begraven werd. Kenmerkend voor
de kers is de grote koepel die vanaf veel plekken te zien is.
Dag 11 – Tipasa – Tombeau de la Chrétienne
Op naar Tipasa, de Romeinse stad gebouwd op drie smalle
heuvels met uitzicht over zee, met bezoek aan de oude
stad gelegen op de westelijke heuvel, het theater, circus
en de thermen. Deze site is door Unesco geclassificeerd
als erfgoed van de mensheid. Talrijke Punische, Romeinse,
Christelijke en Afrikaanse overblijfselen . Hier vinden we
talrijke getuigen van de rijke geschiedenis van deze regio.
Na de lunch in Tipaza keren we terug naar Algiers; met
een omweg rijden we naar het Koninklijk Mausoleum
van Mauritanië, genaamd Tombeau de la Chrétienne. Dit
mausoleum is het graf waar de Numidische Berberkoning
Juba II en koningin Cleopatra Selene II, zouden zijn begraven. Hun menselijke resten zijn echter niet gevonden
op deze plaats, wellicht als gevolg van grafschennis.
Dag 12 – Algiers
Op onze laatste dag in Algerije bezoeken we het Museum voor Schone Kunsten. Met zijn 8.000 werken waaronder tekeningen, geschilderde werken, oude gravures
en prenten, sculpturen, oude meubels en decoratieve
kunst en keramiek is het museum één van de grootste
kunstmusea in Afrika. Na de lunch in de Jardin d’Essai
maken we een wandeling door de grootste botanische
tuin van Afrika en genieten van de schoonheid en diversiteit aan beplanting. Daarna vrije tijd om de laatste souveniers aan te kopen of te genieten van de sfeer in de stad.
Dag 13 – Algiers
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de luchthaven.

Dag 9 – Ghardaïa
Vandaag is een vrije dag. Ga op pad en maak kennis met de gastvrije Mozabitische bevolking. In de
late namiddag nemen we de vlucht naar Algiers.
Dag 10 – Algiers
Na het ontbijt starten we met een bezoek aan de Kashba,
deze unieke soort medina ligt in een van de mooiste kustgebieden aan de Middellandse Zee. Hier zien we overblijfselen van de citadel, oude moskeeën en Ottomaanse paleizen. Verder naar Bastion 23, beter gekend als Palais des
Rais, is een van de belangrijkse historische monument-
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10-Daagse Nederlandstalige groepsreis
Marokko
Vertrekdata en prijzen per persoon
13-Daagse nl reis langs de oases van algerije
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Maart 10				
Mei 14					
Oktober 6				
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

12-Daagse individuele reis Algerije

€ 3.650,€ 3.650,€ 3.650,-

Dag 1 - Algiers
Vandaag vliegt u naar Algiers.
Na aankomst volgt de transfer naar uw accommodatie.
Diner en overnachting in Algiers.

€ 300,-

Dag 2 – Algiers - Tipaza -djanet
Bezoek aan de kashba. Vertrek naar Romeinse site in Tipaza.

Inclusief:
• Vluchten vanaf Amsterdam naar Oran, terug van
Algiers naar Amsterdam
• Transfer van en naar luchthaven
• Engelstalige sprekende lokale gids op elke site
• Vervoer met airco
• Alle overnachtingen in genoemde hotels of gelijkwaardig o.b.v. logies & ontbijt
• Volpension
• Binnenlandse vlucht Oran - Béchar en Ghardaia - Al
giers
• Entreegelden als in programma
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
Exclusief:
• Visumverzorging Algerije € 100,- p.p.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
***
****
**

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met dit diverse land. U reist langs de belangrijkste culturele steden en geniet van de
wisselende natuur van woestijnvlaktes tot hoge bergtoppen. In elke stad wacht uw gids u op om u te laten kennismaken
met zijn stad. Onze Nederlandstalige reisbegeleider neemt u mee van plaats naar plaats, zo kunt u steeds op haar rekenen.
Geniet van de heerlijke keuken, leer de geschiedenis van de koningssteden en maak kennis met dit fascinerende land.

Dag 3 – djanet - tin resou - el biredj
Zie het prachtige, door erosie gevormde landschap.
Dag 4 – el biredj - tinmerzuga
Volgt de sporen uit het Neolithicum.
Dag 5 – tin merzouga - in djaren
In de grotten zien we prehistorische gravures en rotsschilderingen.
Dag 6 – in djaren - tighargharet - djanet
Bezoek aan de lokale markt, in de avond BBQ diner.
Dag 7 – djanet - dider - ihrer
Bezoek de gueltas (meren) waar ooit krokodillen leefden.
Dag 8 – ihrir - issendilen - arg admer - djanet
Zie onderweg de rotsformaties, zandduinen en nomandenkampen.
Dag 9 – djanet – algiers – ghardaia
Vlucht naar Algiers. Stadstour met o.a. bezoek aan de
botanische tuin en het museum. Vlucht naar Ghardaia.
Dag 10 – ghardaia
M'Zab vallei met markt van Ghardaia, mausoleum Sidi
Brahim in El Atteuf en 10e eeuwse Ibanieten nederzetting
Dag 11 – ghardaia
Binnenlandse vlucht naar Algiers. Vrije tijd.
Dag 12 – ghardaia
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht huiswaarts.
Reissom: voor de actuele prijzen zie website.
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Dag 1 – Casablanca – Rabat
Vandaag vertrek u per vlucht naar Casablanca. Bij
aankomst wordt u opgewacht door uw chauffeur.
Voor u verder rijdt naar Rabat brengt u eerst een bezoek aan de Hassan II-moskee van Casablanca. De Hassan
II-moskee werd gebouwd in opdracht van koning Hassan
II en ontworpen door de Franse architect Michel Pinseau. De moskee behoort tot de 7 grootste moskeeën ter
wereld.
Vervolgens verder naar Rabat en inchecken in het hotel
waar u ook het diner neemt.
Overnachting in Rabat.
Dag 2 – Rabat – Chefchaouen – Sale – Zemmour –
Regio Zaer
Na het ontbijt ontmoet u uw gids voor een bezoek aan
Rabat. Hier ziet u de Hassan II-toren, de oude medina
en het mausoleum Mohamed V. Rabat behoort tot de
4 keizerlijke Marokkaanse steden met de oude medina
(UNESCO-werelderfgoed). Ook bezoekt u het koninklijk
paleis en kasbah Oudia. Vervolgens naar Chefchaouen
met onderweg verschillende stops op een aantal leuke
plekken. Diner inbegrepen. Overnachting in uw hotel in
Chefchaouen.
Dag 3 – Chefchaouen – Volubilis – Fes Chefchaouen,
regio Tanger – Tétouan
De ochtend heeft u vrij om Chefchaouen te ontdekken,
geniet van de blauwgekleurde muren, deuren en winkels
overal in de stad. De eenvoudige schoonheid van deze
stad maakt van Chefchaouen een zeer belangrijke toeristische bestemming. Uw chauffeur pikt u op en u vervolgt
de weg naar de Rife-berg, naar de ruïnes van Volubilis. Dit

was een gedeeltelijk opgegraven Berber-Romeinse stad,
gelegen nabij de stad Meknes, en zou de hoofdstad van
het koninkrijk Mauritanië geweest zijn, althans vanaf de
tijd van koning Juba II. Kort bezoek met gids en u gaat
verder naar het prachtige uitzicht op Moulay Idris Zerhoun, waarna onmiddellijk verder naar Fes. Overnachting
in Fez.
Dag 4 – Fes
Vandaag maakt u kennis met Fes. U wandelt door de
oude medina met veel smalle straatjes en winkels. Fes
is samen met Marrakech, Meknes en Rabat een van de
vier koningssteden en de best bewaarde oude stad van de
Arabische wereld. U loopt door de straatjes waar het lijkt
of de tijd in de middeleeuwen is blijven staan. Namiddag
ontdekt u meer historische bouwwerken zoals de Universiteit Al Quaraouine -de oudste universiteit ter wereld,
het Koninklijk Paleis en de Bou Inania Koranschool.
Overnachting in Fez.
Dag 5 – Fes – Ifrane – Midelt – Erfoud – Merzougawoestijn
Na het ontbijt verlaat u Fes voor een rit door drie van de
middelste Atlas-dorpen, de vallei van Ziz en Merzouga.
De eerste stop is bij ‘klein Zwitserland’, Ifran City, bij Azrou, vooral bij de cederbossen, die beroemd zijn om de
berberapen, die we kunnen voeden. Na de vrije lunch in
Midelt passeert u de panoramische vallei van Ziz op weg
naar Merzouga. Bij Merzouga maakt u -indien gewensteen ritje op een kameel, om naar het luxe tentenkamp
in de woestijn te gaan (alternatief is per 4x4). Kijk en geniet van de zonsondergang tijdens een wandeling over de
hoge duinen van Erg Chebbi.
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6-Daagse Nederlandstalige culinaire reis
Marrakech met ballonvaart
Aankomst in het zeer gezellige tentenkamp:
de tenten zijn goed uitgerust met eigen badkamer en comfortabele kingsize bedden. Diner is inbegrepen. Geniet na het diner van Berbermuziek rond een kampvuur in een magische omgeving,
onder een hemel met duizenden sterren. Overnachting in
het luxe tentenkamp.
Dag 6 – Merzouga – Todra – Dades
Vandaag ontwaakt u zeer vroeg en ziet de zon opkomen,
geniet hier van het magische landschap wanneer de zon
boven de top van de hoogste duin komt. Via Merzouga
rijden we verder naar Rissani en Erfoud om de kalkstenen
riviercanyons van de ongelooflijke “Todra” te bereiken.
Na de vrije lunch verder via Tinejdad en Tinghir. U verkent de canyons van Boulmane Dades voor een wandeling door de kloof die “Monkey Toes” worden genoemd.
Diner inbegrepen.
Overnachting in uw hotel.
Dag 7 – Boumalne dades – Aït Benhaddou – Marrakech
Verken de Dades-vallei. Ga naar de Hollywood-stad Ouarzazate en steek de berg over naar boutghrar voor een bezoek aan de nomadenlevens in de grotten. U rijdt door
de vallei van Roses, bij Kelaat M’gouna, waar de pure
cosmetische producten, zoals het rozenwater, van de rozen worden gemaakt. De lunch is in Ait Ben Haddou, een
bekend kasteel dat toebehoorde aan de Glaoui Pasha. Na
de lunch bezoekt u de Kasbah en gaat u verder richting
de pas Tichka en het Atlasgebergte om de nacht door te
brengen in Marrakech.
Dag 8 – Marrakech
Samen met uw gids verkent u de stad. In Marrakech bezoekt u het Paleis van Bahia en de moskee Al Koutoubia
en enkele andere interessante plaatsen. In de middag
kunt u wat tijd doorbrengen op het drukke en grote plein
van Jemaa El Fna, waar je op het punt staat de slangenbezweerders, verhalenvertellers, verschillende voedselhandelaren en leuke activiteiten te bekijken. Overnachting in
Marrakesh.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Maart 13				
April 22					

€ 2.430,€ 2.430,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 500,-

Inclusief:
• Internationale vlucht met Royal Air Maroc of gelijkwaardig
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Ervaren Engelssprekende gids/chauffeur
• Nederlandstalige reisbegeleiding gedurende de hele
reis
• 8 x Overnachtingen in riad o.b.v. logies & ontbijt
• 1 x Overnachting in luxe kamp
• 4 x Diner
• Kameeltocht in Sahara woestijn of per 4 x 4
• Gids in Fes (Frans-of Engelstalig)
• Gids in Rabat (Frans-of Engelstalig)
• Gids in Marrakech (Frans-of Engelstalig)
			
exclusief:
• Entreegelden
• Overige maaltijden
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Fooien
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van onze

Dag 9 – Marrakesh
U bent vrij om te genieten van de laatste dag in Marrakech
of u kunt een uitstapje maken naar de stad Essaouira of
de Ourika-watervallen of Ouzoud-watervallen.
Dag 10 – Marrakech of Casablanca luchthaven
Het is tijd om afscheid te nemen en terug naar huis te
gaan. Of u kunt de reis altijd verlengen met wat extra
dagen in Marrakech of in het prachtige stadje Essaouira,
aan zee.
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Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
***
*****
**

Ontdek de parel van Marokko tijdens deze 6-daagse reis naar het magische Marrakech.
Een stedenreis waarbij er veel aandacht gaat naar de cultuur, architectuur maar waarbij ook de accommodatie zorgvuldig
gekozen is. Exclusief bij deze reis nemen we u mee op een culinaire ontdekking en kozen wij de mooiste restaurants van
Marrakech. Exclusief bij deze reis naar Marrakech maken wij een ballonvaart over de woesti

Dag 1 – Marrakech
Vertrek naar Marrakech, een vlucht van zo’n 4 uur. Na
aankomst volgt de transfer naar onze prachtige Riad,
gelegen in het oude centrum van Marrakech.
Welkomstdiner in onze Riad.
Dag 2 – Marrakech
Vandaag verkennen we het historische centrum van Marrakech. De smalle straatjes van de medina zijn een avontuur op zich. In de talloze winkeltjes worden nog altijd
talloze ambachten uitgeoefend. De hartelijke bevolking
van Marrakech komt in de medina nog altijd hun dagelijkse boodschappen halen, een kleurrijk tafereel wat zich
afspeelt op o.a. het beroemde Djemaa El Fna plein. Het
ogenschijnlijke rustig ogende plein is ’s avonds een fantastische ervaring waar verhaalvertellers, waarzeggers en tal
van andere artiesten optreden. We zien de La Koutoubia
moskee met de 80 meter hoge minaret, een icoon in het
historische hart van de stad. De namiddag is gereserveerd
voor het bezoek aan het Bahia en Badi paleizen alsmede
de Saadi Tombes. Alvorens we het Badi paleis bezoeken
zien we de 16e eeuwse Saadi tombes, een van de weinige overgebleven monumenten van de Saadian dynastie.
De graven zijn prachtig gedecoreerd met sierlijke bogen,
houtsnijwerk en prachtige mozaïekvloeren. Hier krijgen
we al een inkijkje hoe rijkelijk het naastgelegen Badi paleis
was gedecoreerd. De ruïnes van het 16e eeuwse Badi paleis zijn indrukwekkend, gebouwd naar voorbeeld van het
Alhambra met maar liefst 360 kamers. Hoogtepunt vormt
de prachtige binnenplaats van maar liefst 135 x 110m
met diverse vijvers en bomen vanwaar u een prachtig
zicht heeft op het Atlasgebergte.Na de lunch brengen we
een bezoek aan het Bahia Paleis. Het 19e eeuwse paleis

wordt geroemd om het prachtige stucwerk, de mooie
muurschilderingen, mozaïekwerken, patio’s en tuinen.
Het diner vanavond is bij de hippe rooftopbar Kabana.
Dag 3 – Marrakech
Na het ontbijt bezoeken we de mooiste tuin van Marrakech, de Majorelletuin. Dit kunstwerk was oorspronkelijk in het bezit van de schilder Jacques Majorelle, die het
als een werkplaats gebruikte tot Yves Saint Laurent het
kocht om zijn inspiratie te bevorderen. De talloze planten die we hier vinden komen van over de hele wereld en
de prachtige waterpartij bij de opvallende kobalt blauwe
villa zijn een lust voor het oog.
In het naastgelegen Yves Saint Laurent Museum, in een
decorontwerp van Christophe Martin, ontdekt u het
werk van een van de grootste modehuizen van de 20e
eeuw. Ontworpen als een reis naar het inspirationeel
hart van Yves Saint Laurent, kunt u de belangrijkste stukken van zijn collecties bewonderen, zoals het jasje, de
Mondriaan-jurk, de smoking en zelfs de Saharan jas.
Na de lunch bezoek aan het Dar Si Said Museum, ook
wel bekend als het Museum van Marokkaanse kunst is
gesitueerd in een voormalig paleis. Hier treft u een fraaie
collectie van antiek, wapens, sierraden, tapijten, instrumenten en kleding.
Bij interesse bezoeken we het district van de leerlooiers,
een andere werkelijkheid waarbij uw zintuigen op
alle denkbare manieren worden geprikkeld. In grote
bassins liggen de huiden te weken om zo geprepareerd
te worden voor de verwerking tot leren producten. Een
interessante ervaring!
Diner vanavond is voorzien in het mooie restaurant Le
Comptoir Darna.
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10-Daagse individuele rondreis
‘Hoogtepunten van Marokko’
Dag 4 – Marrakech – Essaouira – Marrakech
Essaouira is de perfecte bestemming voor een plezierig
en ontspannen daguitstapje vanuit Marrakech. Onderweg naar dit voormalige Portugese vissersdorp komen
we enkele stadjes aan de weg en een enkel Berbers dorp
tegen. In de jaren ‘60 en ‘70 was Essaouira een pitstop
voor de hippies die van Marrakech kwamen. Een van uw
eerste haltes is een vrouwen-coöperatief die arganolie
produceren waar u kunt proeven van een typisch lokaal
ontbijt: muntthee, olijfolie, arganolie en ‘amlou’ (een
lekkere Marokkaanse dipsaus gemaakt van geroosterde
amandelen, arganolie en honing). Arganolie is zeldzaam
en komt alleen voor in het zuidwesten van Marokko
en heeft vele voordelen en wordt daarom over heel de
wereld veel gebruikt in cosmetica. Vervolgens arriveren
wij bij het domein van Val d’Argan waar we meer te weten
komen over de wijnproductie in deze regio van het land.
De wijnen van Val d’Argan omvatten zowel witte, rode en
rosé wijn welke wij tijdens een degustatie proeven.
In het hart van Essaouira treffen we het Prins Moulay el
Hassan plein. Niet ver hier vandaan komen we in de oude
vissershaven met adembenemend uitzicht op de Portugese omwallingen. De Medina van Essaouira, tot de jaren
‘60 bekend onder de oude Portugese naam Mogador,
is erkend als UNESCO Wereldergoed en heeft nog overblijfselen van de 18e eeuwse vestingstad. Diner in El Arabe.
Dag 5 – Marrakech – Ciel d’ Afrique
Vandaag maken we een ontspannende vlucht door de
Marokkaanse lucht en dit met een luchtballon!
Onder de eerste stralen van de opkomende zon arriveren wij bij de startplaats van de ballonvaart, zo’n 45 minuten buiten Marrakech gelegen. Na een introductie zijn
wij startklaar voor de ballonvaart over de woestijn en het
nabijgelegen platteland. De prachtige vergezichten op het
Atlasgebergte met haar besneeuwde toppen is fenomenaal. Een ervaring die u ongetwijfeld zal bijblijven.
Na terugkomst wacht er een heerlijk Berberontbijt met
lokale streekproducten op ons. Eenmaal terug in Marrakech is er nog wat vrije tijd om op eigen tempo te genieten van deze magische stad.
Alternatieve daginvulling voor diegene die geen ballonvaart wensen:
Na het ontbijt verlaten we de stad en trekken naar de
Hoge Atlas bergen. Hier maakt u kennis met majestueuze
platteland van Marokko, dat een welkome afwisseling
met de drukte van Marrakech is. Onze dagtocht geeft een
zeldzame blik op een meer ontspannen manier van leven in dit magische deel van Marokko. Onderweg kunt u
foto’s nemen voor een panoramisch uitzicht op het dorp
Sour waarna we verder rijden naar het dorp van Moulay
Brahim. Via het Kik-plateau (4000 m) keren we terug naar

Marrakech, een onvergetelijke plek met een prachtig uitzicht op de bergen en valleien en erg populair bij paragliders. De Berberse huisjes zijn verspreid over de terrassen
op de bergwanden en vloeien naadloos over in de omgeving. We houden nog halt voor een panoramisch uitzicht
op het meer “Lalla Takerkoust” alvorens we arriveren in
Marrakech. Het afscheidsdiner vandaag is voorzien in restaurant Narwama, ondergebracht in het voormalige Dar
Mnebhi Palace paleis.

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

*****
****
****
**

Tijdens deze 10-daagse rondreis bezoekt u onder leiding van een privégids de culturele hoogtepunten van dit fascinerende
land en geniet u van de afwisselende natuur van woestijnvlaktes tot hoge bergtoppen. Onderweg heeft u geen zorgen, wij
zorgen voor een uitstekende chauffeur en in elke stad wacht uw gids u op om u te laten kennismaken met zijn stad. Geniet
van de heerlijke keuken en koop mooie souvenirs op de marktjes en leer de geschiedenis van de koningssteden.

Dag 6 - Marrakech
Vandaag volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
terugvlucht.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Januari 16
Februari 2		
Maart 3				
Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 1.725,€ 1.725,€ 1.725,-			
€ 200 ,-

			
INCLUSIEF
• Vluchten heen/terug vanaf Amsterdam
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Deskundige Engelssprekende gids en Nederlandstalige
reisbegeleiding
• Overnachtingen in Riad Pachavana op basis van logies/
ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden waaronder ballonvaart
• Wijnproeverij
• 5 x culinaire diners & 3 x lunch
			
exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers
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Dag 1: Casablanca – Rabat
Vandaag vertrek u per vlucht naar Casablanca. Bij
aankomst wordt u opgewacht door uw chauffeur.
Voor u verder rijdt naar Rabat brengt u eerst een bezoek aan de Hassan II-moskee van Casablanca. De Hassan
II-moskee werd gebouwd in opdracht van koning Hassan
II en ontworpen door de Franse architect Michel Pinseau. De moskee behoort tot de 7 grootste moskeeën ter
wereld.
Vervolgens verder naar Rabat en inchecken in het hotel
waar u ook het diner neemt.
Overnachting in Rabat.
Dag 2 – Rabat – Chefchaouen – Sale – Zemmour –
Regio Zaer
Na het ontbijt ontmoet u uw gids voor een bezoek aan
Rabat. Hier ziet u de Hassan II-toren, de oude medina
en het mausoleum Mohamed V. Rabat behoort tot de
4 keizerlijke Marokkaanse steden met de Oude medina
(UNESCO-werelderfgoed). Ook bezoekt u het koninklijk
paleis en kasbah Oudia. Vervolgens naar Chefchaouen
met onderweg verschillende stops op een aantal leuke
plekken. Diner inbegrepen. Overnachting in uw hotel in
Chefchaouen.
Dag 3 – Chefchaouen – Volubilis – Fes – Chefchaouen,
regio Tanger – Tétouan
De ochtend heeft u vrij om Chefchaouen te ontdekken,
geniet van de blauwgekleurde muren, deuren en winkels
overal in de stad. De eenvoudige schoonheid van deze
stad maakt van Chefchaouen een zeer belangrijke toeristische bestemming. Uw chauffeur pikt u op en u vervolgt
de weg naar de Rife-berg, naar de ruïnes van Volubilis. Dit

was een gedeeltelijk opgegraven Berber-Romeinse stad,
gelegen nabij de stad Meknes, en zou de hoofdstad van
het koninkrijk Mauritanië geweest zijn, althans vanaf de
tijd van koning Juba II. Kort bezoek met gids en u gaat
verder naar het prachtige uitzicht op Moulay Idris Zerhoun, waarna onmiddellijk verder naar Fes. Overnachting
in Fez.
Dag 4 – Fes
Vandaag maakt u kennis met Fes. U wandelt door de
oude medina met veel smalle straatjes en winkels. Fes
is samen met Marrakech, Meknes en Rabat een van de
vier koningssteden en de best bewaarde oude stad van de
Arabische wereld. U loopt door de straatjes waar het lijkt
of de tijd in de middeleeuwen is blijven staan. Namiddag
ontdekt u meer historische bouwwerken zoals de Universiteit Al Quaraouine -de oudste universiteit ter wereld,
het Koninklijk Paleis en de Bou Inania Koranschool. Overnachting in Fez.
Dag 5 – Fes – Ifrane – Midelt – Erfoud – Merzouga-woestijn
Na het ontbijt verlaat u Fes voor een rit door drie van de
middelste Atlas-dorpen, de vallei van Ziz en Merzouga.
De eerste stop is bij ‘klein Zwitserland’, Ifran City, bij Azrou, vooral bij de cederbossen, die beroemd zijn om de
berberapen, die we kunnen voeden. Na de vrije lunch in
Midelt passeert u de panoramische vallei van Ziz op weg
naar Merzouga. Bij Merzouga maakt u -indien gewenst een ritje op een kameel, om naar het luxe tentenkamp
in de woestijn te gaan (alternatief is per 4x4). Kijk en geniet van de zonsondergang tijdens een wandeling over
de hoge duinen van Erg Chebbi. Aankomst in het zeer
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8-Daagse indiv. rondreis door het
Atlasgebergte met privéchauffeur
gezellige tentenkamp: de tenten zijn goed uitgerust met
eigen badkamer en comfortabele kingsize bedden.
Diner is inbegrepen. Geniet na het diner van Berbermuziek rond een kampvuur in een magische omgeving,
onder een hemel met duizenden sterren. Overnachting in
het luxe tentenkamp.
Dag 6 – Merzouga – Todra – Dades
Vandaag ontwaakt u zeer vroeg en ziet de zon opkomen,
geniet hier van het magische landschap wanneer de zon
boven de top van de hoogste duin komt. Via Merzouga
rijden we verder naar Rissani en Erfoud om de kalkstenen
riviercanyons van de ongelooflijke “Todra” te bereiken.
Na de vrije lunch verder via Tinejdad en Tinghir. U verkent de canyons van Boulmane Dades voor een wandeling door de kloof die “Monkey Toes” worden genoemd.
Diner inbegrepen. Overnachting in uw hotel.
Dag 7 – Boumalne – dades – Aït Benhaddou – Marrakech
Verken de Dades-vallei. Ga naar de Hollywood-stad Ouarzazate en steek de berg over naar boutghrar voor een bezoek aan de nomadenlevens in de grotten. U rijdt door
de vallei van Roses, bij Kelaat M’gouna, waar de pure
cosmetische producten, zoals het rozenwater, van de rozen worden gemaakt. De lunch is in Ait Ben Haddou, een
bekend kasteel dat toebehoorde aan de Glaoui Pasha. Na
de lunch bezoekt u de Kasbah en gaat u verder richting
de pas Tichka en het Atlasgebergte om de nacht door te
brengen in Marrakech.
Dag 8 – Marrakech
Samen met uw gids verkent u de stad. In Marrakech bezoekt u het Paleis van Bahia en de moskee Al Koutoubia
en enkele andere interessante plaatsen. In de middag
kunt u wat tijd doorbrengen op het drukke en grote plein
van Jemaa El Fna, waar je op het punt staat de slangenbezweerders, verhalenvertellers, verschillende voedselhandelaren en leuke activiteiten te bekijken. Overnachting in Marrakesh.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 1.675,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 450,-

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

****
****
***
**

Ontdek het indrukwekkende landschap van de Hoge Atlas. Uw chauffeur neemt u mee langs oude bergdorpjes, kolkende
rivieren en groene valleien. We rijden door de bekende Todra kloof met zijn rozerode rotsmuren die wel tot 160m hoog
komen. Ervaar het overnachten in een luxe tentenkamp in de woestijn, geniet van het diner onder begeleiding van typische Marokkaanse muziek. De tour eindigt in de stad van 1001 nachten, Marrakech.

Inclusief:
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Ervaren Engelssprekende gids/chauffeur
• 8 x Overnachtingen in een riad o.b.v. logies & ontbijt
• 1 x Overnachting in luxe kamp
• 4 x Diner
• Kameeltocht in Sahara woestijn of per 4 x 4
• Gids in Fes (Frans-of Engelstalig)
• Gids in Rabat (Frans-of Engelstalig)
• Gids in Marrakech (Frans-of Engelstalig)
			
exclusief:
• Internationale vlucht met Royal Air Maroc of gelijkwaardig
• Entreegelden
• Overige maaltijden
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Fooien
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 2
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van onze
medewerkers voor meer informatie.

Dag 9 – Marrakesh
U bent vrij om te genieten van de laatste dag in Marrakech
of u kunt een uitstapje maken naar de stad Essaouira of
de Ourika-watervallen of Ouzoud-watervallen.
Dag 10 – Marrakech of Casablanca luchthaven
Het is tijd om afscheid te nemen en terug naar huis te
gaan. Of u kunt de reis altijd verlengen met wat extra dagen in Marrakech of in het prachtige stadje Essaouira, aan
zee.
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Dag 1 – Marrakech
Vandaag vertrekt u naar Marrakech. Bij aankomst wordt u
opgewacht voor de transfer naar uw Riad in de medina. In
de avond geniet u van een welkomstdiner.
Overnachting in Marrakech.
Dag 2 – Hoge Atlas en de Kasbahs – Oasis van Skoura
Telouet is een residentie van de Atlaskoning El-Glaoui
en een van de hoogtepunten van een reis door de Hoge
Atlas. We bezoeken de Kasbah van de koninklijke familie
Glaoui voordat we onze tocht voortzetten door de indrukwekkende kloven van de Hoge Atlas naar de vestingstad
Kasbah Ait Benhaddou. Dit was een andere residentie
van de Atlaskoning El-Glaoui en diende al in veel films als
indrukwekkend decor. In de avond bereiken we de oase
van Skoura. Diner inbegrepen. Overnachting in hotel.
Dag 3 – Dades kloof
Vandaag beginnen we met het betreden van de Rozenvallei. We volgen de weg tot aan Boutaghrar en gaan dan offroad. Hoog in de berg bezoeken we een groep inheemse
Berbers, die net als vroeger in grotten leven. Gastvrijheid
is een groot teken van respect en we worden uitgenodigd
voor een kopje thee en een uitwisseling van tradities. We
gaan verder door de vallei van de rivier de Dades, een
prachtig spel van de natuur met verbazingwekkende rotsformaties. Overnachting op basis van halfpension in een
comfortabel, traditioneel Kasbah-hotel.
Dag 4 –Todra kloof – Touroug – Erfoud – Merzouga
Luxury Camp
We laten de Dades-vallei achter ons en gaan verder naar
het centrum van Tinerhir. Hier maken we een omweg om

de enorme palmoase te bezoeken en slenteren we door
de beroemde Todra Gorges – een must-see in dit gebied!
We gaan dan richting de Alnif. Dit is de eerste stop op de
weg die de Tafilalet verbindt met de Draa-vallei. Tijd om
de zon van de woestijn te voelen en te genieten van de
maaltijd. In Touroug kun je je kleden als een Berber en
leuke foto’s maken! Je kunt ze ook een “henna” -tatoeage
laten tekenen, zoals genoemd in de Berberse taal. Verdere reis naar de zandduinen van Erg chebbi. Daar wacht
ons woestijnteam en de kamelen ons op. Als je liever niet
per kameel gaat, kunnen we je ook per 4×4 jeep naar het
luxe kamp brengen voor een mooie avond en nacht in de
woestijn! We slapen in een luxe tent, waar je kunt ontspannen, dineren en luisteren naar traditionele muziek
rond het kampvuur. Of je kunt door het zand dwalen en je
vergapen aan de sterren. Diner inbegrepen. Overnachting
in een luxe tentenkamp.
Dag 5 – Zandduinen
Sta vroeg op om de zon boven de duinen te zien opkomen
- het is leuk om hiervoor de dichtstbijzijnde duin te beklimmen! Ontbijt dan in het kamp voordat je de duinen
en de bergen oversteekt naar het volgende dorp waar
je vroege Marokkaanse bouwstijlen en opmerkelijke paleizen, tempels en monumenten kunt bewonderen, zoals
het mausoleum van Moulay Ali Cherif, de derde overgrootvader van de Alaouite dynastie van Marokko. We
vervolgen de safariwoestijn naar de langste rivier (1.100
km). Deze wordt gevormd door de samenvloeiing van de
Dadès-rivier en de Imini-rivier. Het water stroomt van het
Hoge Atlasgebergte, aanvankelijk zuidoostwaarts naar
Tagounite en van Tagounite meestal westwaarts naar zijn
monding in de Atlantische Oceaan. Diner inbegrepen.
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Zuid-Afrika
Overnachting in een oude traditionele Kasbah in Oulahh
Outman.
Dag 6 – Ouarzazate
Na het ontbijt gaan we richting Ouarzazate. We rijden
langs het Saghro-gebergte en door de Drâa-vallei met zijn
prachtige oases. We bezoeken dan de soukhs, lunchen
bij een prachtige waterval van tizgouii. We steken de tizi
n’test over naar Ouarzazate. Diner inbegrepen. Overnachting in een traditionele Riad.
Dag 7 – Ouarzazate - Marrakech
Vandaag steken we de Hoge Atlas weer over, stoppen in
Tizi ntichka voor de lunch en komen ‘s avonds aan in de
meest magische en mythische stad van Marokko: Marrakech. Vrije tijd in de avond: dineren doe je in een van de
restaurants op het Djemaa el Fna plein of bij een van de
vele eetstalletjes, of in het luxe restaurant Le Marakkchi.
Overnachting in een Riad in de medina van Marrakech.
Dag 8 – Marrakech
Conform het vluchtschema transfer naar de luchthaven, hier neemt u afscheid van uw chauffeur. Eventuele
verlenging in Marrakech of in Essaouira bij de kust.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			
€ 1.510,Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 450,-

			
INCLUSIEF
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende chauffeur met kennis van het gebied
• 6 overnachtingen in hotels/Riads obv logies/ontbijt
• 1 overnachting in een luxe tentenkamp in de woestijn
o.b.v. logies & ontbijt
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Rit per kameel (of per 4 x 4 indien gewenst)
• 6 x diners
			
exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van een ideale vlucht
• Overige maaltijden
• Entreegelden
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Fooien
• Persoonlijke uitgaven
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers

- 218 -

16-daagse luxe rondreis
Krugerpark en Tuinroute
Ervaar het beste van Zuid-Afrika tijdens deze 16-daagse rondreis. Vanuit Johannesburg reist u via de Panorama route
naar het Greater Kruger National Park. U verblijft in één van de beste privéparken; Klaserie Private Nature Reserve.
Tijdens diverse safari’s gaat op zoek naar de Big 5.
Via de Tuinroute naar het overweldigende Tsitsikamma National Park om vanuit Hermanus walvissen te gaan spotten.
Ontdek onder begeleiding het schiereiland Kaap de Goede Hoop.
Dag 1 – 2 - Vertrek naar Johannesburg
Vandaag vertrekt u naar Johannesburg.

watermassa’s met als resultaat prachtige formaties en
landschapstafrelen. Overnachting en diner in Graskop.

Dag 2 – Johannesburg – Panoramische Route
Welkom in de hoofdstad van Zuid-Afrika! Na aankomst
staat onze vertegenwoordiging u al op te wachten. We
maken vandaag kennis met de zeer afwisselende Panoramische Route, gekend om de prachtige rotsformaties
en canyon. Naar gelang de tijd maken we een wandeling
bij God’s Window, een uitzichtpunt vanwaar u een eindeloos uitzicht heeft op het 700 meter diepe ravijn. De vallei
is bedekt met oerbossen in alle tinten groen.
Gevormd door een natuurlijk proces van erosie lijken de
Three Rondavels op traditionele hutjes van de Afrikaanse
Xhosa stam, één van de meest iconische fotokiekjes van
Zuid-Afrika. De toppen steken honderden meters boven
het ravijn uit. Daarbij genieten we vanaf hier van een
prachtig uitzicht op de Blyde Rivier Canyon en de Blyde
Dam. Een ander bijzonder natuurverschijnsel in de Blyde
Rivier Canyon zijn Bourke’s Potholes. Doorheen de eeuwen is het zachte gesteente uitgesleten door kolkende

Dag 3 – Klaserie National Game Reserve
De komende twee dagen staan in het teken van het wildleven. We overnachten in het Klaserie Private Nature
Reserve, één van de grootste privé natuur reservaten in
Zuid-Afrika en deel van het Greater Kruger National Park.
Voordeel hiervan is dat het park niet omheind is wat
maakt dat alle diersoorten zich vrij kunnen bewegen in
hun natuurlijke habitat.
Tijdens ons verblijf in Klaserie Nationale Game Reserve
maken we twee game drives per dag, telkens van zo’n 3
uur. Tevens maken we een begeleide wandelsafari waar
we meer leren over de flora en fauna.
Overnachting in The Klaserie Private Game Reserve.
Dag 4 – Klaserie National Game Reserve
In de vroege ochtend vertrekken we voor de ochtendsafari met een ranger in open jeep. De safari zal zo’n 3 uur in
beslag nemen waarbij een tracker feilloos de sporen van
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de Big Five herkent. Het voordeel van de privéreservaten
is dat de wegen niet zijn geasfalteerd en het derhalve is
toegestaan om offroad te rijden, de ideale kans om het
wild van dichterbij te benaderen. In de vrije uurtjes tussen de activiteiten door kunt u gebruik maken van de faciliteiten in de luxueuze lodge, zoals het zwembad vanwaar
u een prachtig uitzicht heeft op de Afrikaanse savanne.
Na de high tea maakt u aan het einde van de middag een
tweede gamedrive, met een aperitiefje terwijl we genieten van de zonsondergang.
Overnachting in Klaserie Private Game Reserve.
Dag 5 – Kruger National Park – Hazyview
Vandaag genieten we een bus safari van zo’n 6 uur doorheen het Kruger National Park, ideaal om dieren te spotten. Einddoel van vandaag is Hazyview. Onze lodge is gelegen aan de rivier Sabie, verscholen tussen weelderige
inheemse tuinen. Na een lange dag kunt u hier volledig
tot rust komen in de uitgestrekte tuinen of aan één van
de twee zwembaden.
Dag 6 – Hazyview – Johannesburg – Port Elizabeth
Vertrek naar de luchthaven van Johannesburg voor een
korte vlucht naar Port Elizabeth (1h45).
Na aankomst transfer naar Port Elizabeth, vrij bezoek.
Overnachting in Port Elizabeth.
Dag 7 – Port Elizabeth – Tuinroute – Knysna
Vandaag rijden we via de befaamde Tuinroute naar misschien wel een van de mooiste natuurparken van ZuidAfrika, het Tsitsikamma National Park. In dit park is er
geen wild maar worden we getrakteerd op overweldigende natuur in de vorm van een schitterend oerwoud
grenzend aan zee. Een prachtig wandelgebied dat voornamelijk bestaat uit hoge bergen, diepe kloven, prachtige
bossen en vergezichten. Bewonder de talloze inheemse
bomen, kloven en rivier vanaf de 77m lange loopbrug.
Diner in Knsysna. Overnachting in Knysna.
Dag 8 – Knysna – Oudtshoorn
Via de bekende Route 62 rijden wij naar Oudtshoorn. De
Route 62 wordt ook wel beschouwd als de langste wijnroute van het land. Langzaam verandert het groene landschap in een semi-woestijn, dor en droog maar met wonderbaarlijke panorama’s. Alsof u in een ander land bent!
Oudtshoorn mag zich gelukkig prijzen met de meeste
zonnedagen van Zuid-Afrika en een aangenaam klimaat.
Naast tabak, druiven, graan en fruit staat Oudtshoorn
ook bekend om de struisvogelindustrie en dan met name
om de veren. We brengen een bezoek aan de struisvogelboerderij en maken nader kennis met dit intelligente dier.
Een gegidste rondleiding door de Cango Caves neemt ons

mee naar het indrukwekkende grottenstelsel wat zich
mag rekenen tot één van ’s werelds mooiste. Indrukwekkende druipstenen worden afgewisseld door tekeningen
van Bosjesmannen.
Overnachting in Oudtshoorn.
Dag 9 – Oudtshoorn – Franschhoek
Niet zonder reden worden sommige van de beste wijnen
van Zuid-Afrika in de regio van Franschhoek verbouwd.
Onze route vandaag neemt ons dan ook mee langs de
prachtige wijngaarden richting Franschhoek, een pittoresk dorp gelegen in de provincie West-Kaap. De oorspronkelijke benaming was Olifantshoek vanwege de vele
olifanten die hier in de vallei voorkwamen.
Sedert 1688 arriveerden hier de eerste Franse Hugenoten
welke eerst vanuit het katholieke Frankrijk naar Nederland gevlucht waren. Na hun indiensttreding bij de VOC en
diens beleid werden de Hugenoten over de hele Kaapkolonie verspreid en zo ontstond er het “Fransche Kwartier”
of “Fransche Hoek”. In Franschhoek zijn veel belangrijke
wijngaarden en enkele toprestaurants van Zuid-Afrika’s
bevinden zich hier.
Diner en overnachting in Droom Guesthouse.
Dag 10 – Township Tour
Een ander gezicht van Zuid-Afrika zijn de townships.
Tijdens onze wandeltour door het township wordt
u ondergedompeld in het dagelijkse leven door een
lokale Xhosa-gids, die er zijn hele leven woont. Niet zomaar de ‘golfplatenhuisjes’ bekijken, maar een waarachtige inkijk in het townshipleven om zo een inzicht te
krijgen hoe deze mensen ‘samen’ leven! De tour is bewust
te voet, zo maakt u écht kennis met de vriendelijke bevolking, een eye-opener.
Overnachting in Franschhoek.
Dag 11 – Stellenbosch
Verscholen in een prachtig dal ligt de een-na-oudste stad
van Zuid-Afrika. Welkom in Stellenbosch.
Al sinds 1679 worden hier druiven geteeld, te beginnen
bij de Nederlandse gouverneur Simon van der Stel. Onze
wandeling door het historische centrum van de stad laat
ons kennismaken met de rijke koloniale tijd in de vorm
van diverse musea en prachtige historische gebouwen.
In de charmante Dorpsstraat treffen we tal van woningen in de Hollandse stijl met prachtige gevels alsook Victoriaanse gebouwen. Vergeet zeker geen bezoek aan de
Oom Samie se Winkel, gekend om het authentieke interieur. Een aanrader voor degenen die interesse hebben
in het leven tijdens de koloniale tijden: het openluchtmuseum welke bestaat uit een 4 huizen die u meenemen
naar vroegere tijden.
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De wandeling wordt regelmatig onderbroken met verschillende proeverijen en een heerlijke lunch mét uiteraard wijnproeverij.
Overnachting in Franschhoek.
Dag 12 – Stellenbosch – Hermanus – Kaapstad
Vanuit Hermanus in de West Kaap is tijdens het walvissenseizoen (juni – december) dé plek om walvissen te
spotten. Het paringsritueel van de walvissen is een bijzonder tafereel en ze hebben Hermanus als hun locatie
uitgezocht. We maken een spectaculaire walvistocht
waarbij we de meeste kans hebben de Southern Right
Whale te zien al komen de Brydes en Humpback Whale
hier ook voor. Na de lunch maken we kennis met de
Zuid-Afrikaanse wijnen in één van de wijngaarden.
Verder naar Kaapstad voor de overnachting.
Dag 13 – Kaapstad
Na het ontbijt maken wij kennis met het icoon van Kaapstad, de Tafelberg. Middels het kabelliftje “beklimmen”
wij de tafelberg waar wij worden getrakteerd op een
prachtig uitzicht.
Vrije namiddag in de levendige Waterfront van Kaapstad.
De gids geeft u ongetwijfeld tips om de vrije namiddag
naar eigen wens in te richten. Omwille van de centrale
ligging van ons hotel kunt u robben spotten en naar de
Slow Food Market gaan. Altijd leuk om souvenirs te kopen is de Craft Market en voor de cultuurliefhebbers is
het Zeitz MOCAA Museum een aanrader. Het culinaire
diner vandaag is in een prachtige Afrikaanse setting met
opzwepende djembémuziek. Overnachting in Kaapstad.
Dag – 14 – Kaaptour
Verkenning van het Kaap schiereiland via de Chapmans
Peak drive, een prachtige panoramische route. De parelwitte stranden van Camps Bay leiden ons naar Simons
Town waar dat het wandelen tussen de pinguïns over de
Boulders Beach een ervaring op zich is.
Lunch in Seaforth Restaurant met zicht op de pinguïns.
Vanuit Houtbaai maken we een boottocht welke ons meeneemt naar Duiker eiland, het thuis van zo’n 6.000 Kaapse
pelsrobben. Met een beetje geluk zien we nog andere
dieren in het Kaap de Goede Hoop Natuurreservaat.
Het meest zuidelijke puntje is Kaap de Goede Hoop waar
de funiculaire ons meeneemt naar een prachtige panorama.
Overnachting in Kaapstad.

Kaapstad. In de avond volgt de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht huiswaarts.
Dag 16 – Aankomst thuis
Na een indrukwekkende reis vol belevenissen arriveert u
in Amsterdam.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
SEIZOEN
A
September 4 - 18		
B
Oktober 8		
C
November 6 			

€ 4.465,€ 4.685,€ 4.785,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer seizoen A € 730 ,			
seizoen B € 805,			
seizoen C € 915 ,Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in comfortabele 4 en 5-sterren hotels
en lodges
• Verzorging op basis van halfpension (ontbijt+lunch of
diner)
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entree/
parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen			
Exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, etc
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 6 max

Dag 15 – Kaapstad
Vandaag verdere verkenning van Kaapstad. Te voet
ontdekken we de meest iconische plaatsen van deze
bruisende stad. Na de lunch heeft u een vrije middag in
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16-Daagse rondreis Zuid-Afrika
Krugerpark, Swaziland en Drakensbergen

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

***
*****
****
***

Deze rondreis neemt u mee naar het noordelijke gedeelte van Zuid-Afrika. Via de Panoramaroute en het Kruger Nationaal
Park reist u richting Swaziland en maakt u kennis met de Sani-Pass en de dramatische Drakensbergen waar ook gelegenheid is om te wandelen in de overweldigende natuur. Tevens overnacht u tijdens deze reis in St. Luca, aan de Indische
Oceaan, waar de grootste concentratie nijlpaarden en krokodillen hun habitat hebben. Kortom, een reis vol afwisseling!

Dag 1 - Johannesburg
Vandaag vliegt u naar Johannesburg.
Na aankomst wordt u verwelkomd door onze vertegenwoordiging. Overnachting in Johannesburg.
Dag 2 – Johannesburg – Panoramische Route
We maken vandaag kennis met de zeer afwisselende Panoraroute, gekend om de prachtige rotsformaties en
kloof. Naar gelang de tijd maken we een wandeling bij
God’s Window, een uitzichtpunt vanwaar u een eindeloos uitzicht heeft op het 700 meter diepe ravijn. De vallei
is bedekt met oerbossen in alle tinten groen. Gevormd
door een natuurlijk proces van erosie lijken de Three Rondavels op traditionele hutjes van de Afrikaanse Xhosa
stam, één van de meest iconische fotokiekjes van ZuidAfrika. De toppen steken honderden meters boven het
ravijn uit. Daarbij genieten we vanaf hier op een prachtig
uitzicht op de Blyde Rivier Canyon en de Blyde Dam. Een
ander bijzonder natuurverschijnsel in de Blyde Rivier Canyon zijn Bourke’s Potholes. Doorheen de eeuwen is het
zachte gesteente uitgesleten tot prachtige formaties en
landschapstafrelen. Overnachting en diner in Graskop.
Dag 3 – Sabi Sands Game Reserve
De komende twee dagen staan in het teken van het wildleven. We verblijven in Sabi Sands Game Reserve. Door
het reservaat lopen de Sabi- en Sand rivier, wat een extra
dimensie toevoegt aan de biologische diversiteit van dit
gebied heeft u hier een grote kans de Big Five te zien.
Vandaag gaan we dieren spotten rondom de lodge.
Overnachting in Sabi Sands Game Reserve.

Dag 4 – Sabi Sands Game Reserve
In de vroege ochtend vertrekken we voor de ochtendsafari in open jeep. De safari zal zo’n 3 uur in beslag nemen waarbij een tracker feilloos de sporen van de Big
Five herkent. Het voordeel van de privéreservaten is
dat de wegen niet zijn geasfalteerd en het derhalve is
het toegestaan om off road te rijden, de ideale kans om
het wild van dichterbij te benaderen. In de vrije uurtjes
tussen de activiteiten door kunt u gebruik maken van
de faciliteiten in de luxueuze lodge, zoals het zwembad
vanwaar u een prachtig uitzicht heeft op de Afrikaanse
savanne. We maken een wandelsafari waar we meer
leren of de flora en fauna en ook vaak geluiden hoort die
tijdens een safari over het hoofd worden gezien. In de namiddag maken we een tweede gamedrive.
Overnachting in Sabi Sands Game Reserve.
Dag 5 – Sabi Sands Game Reserve – Hazyview
In de ochtend maken we wederom een safari. Einddoel
van vandaag is Hazyview. Onze lodge is gelegen aan de
rivier Sabie, verscholen tussen weelderige inheemse
tuinen. Na een lange dag kunt u hier volledig tot rust
komen in de uitgestrekte tuinen of aan één van de twee
zwembaden.
Dag 6 – Hazyview – Kruger Nationaal Park
Vandaag reizen we doorheen het Kruger National Park,
één van de grootste nationale parken ter wereld. De
meest iconische dieren waaronder de olifant, leeuw, neushoorn, giraf, jachtluipaard, buffel, nijlpaard en talloze vogelsoorten maken dat de diversiteit van die park tot de
top behoort.
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Dag 7 – Op avontuur door Swaziland
Swaziland mag zich nog rekenen tot een van de laatste
koninkrijken van Afrika. Sedert 2018 is op bevel van de
Koning Mswati III het land van naam veranderd naar Eswatini. De vriendelijke bevolking, bruisende cultuur en
ode prachtige natuur met het vele wild maken Swaziland
een aantrekkelijke bestemming. De Ezulwini Vallei vormt
het toeristische centrum van het land met de vele winkeltjes met handarbeid maar ook afgelegen plaatsen waar
u de traditionele ronde hutten met rieten daken ziet. Het
Hlane Royal National Park vormt het grootste park waar
vier dieren van de Big Five te spotten zijn.
Overnachting in Swaziland.
Dag 8 – Pongola Game Reserve
Vandaag verkennen we het Pongola Game Reserve,
een verborgen parel. Met maar liefst 30.000 hectare
savanne, gelegen aan de oevers van de rivier Pongola
is hier grote kans om aan de oevers olifanten en neushoorns te zien komen drinken. Het prachtige berglandschap is het thuis van meer dan 250 vogelsoorten en
de habitat van 4 van de Big 5. In Pongola Game Reserve
wonen ook nog talloze andere wilde beesten waaronder
buffels, hyena’s, impala’s, zebra’s en niet te vergeten de
krokodillen en nijlpaarden.
Overnachting in Pongola Game Reserve.
Dag 9 – Pongola Game Reserve
Vandaag maken we een safari per boot over het Jozini
Meer. Hier zullen we de nijlpaarden en krokodillen gaan
spotten.
Overnachting in Pongola Game Reserve.
Dag 10 – St. Lucia
Het voormalige vissersdorpje St. Lucia waar ’s avonds de
nijlpaarden door de straten lopen, is gelegen aan de Indische Oceaan en vormt een groene oase. Uniek is het iSimangaliso Wetland Park waar de grootste concentratie
nijlpaarden en krokodillen leven. Wij maken een boottocht richting de Wetlands waar we een goed overzicht
krijgen van de ecologie. Het grote St. Lucia meer vormt
één van de grootste zoetwatermeren en is tevens het thuis
van talloze flamingo’s, pelikanen en andere watervogels.
Gegarandeerd dat we vandaag veel dieren zullen zien.
Overnachting in St. Lucia.
Dag 11 – Hluhluwe-Imfolozi
In het hart van Zululand vinden we het Hluhluwe-Imfolozi wildreservaat. In 1895 opgericht maakt dit één van de
oudste reservaten van Zuid-Afrika. Hluhluwe-Imfolozi
staat bekend als thuis van de Big 5 maar staat ook bekend
om het succesvol redden van de witte neushoorn. In het

reservaat is ook veel ander groot en klein wild te vinden;
nijlkrokodil, buffel, nijlpaard, wrattenzwijn, impala gnoe,
jachtluipaard, cheetah, giraffe, olifant, leeuw, zebra, witte
én zwarte neushoorn, etc.
De lunch vandaag nuttigen we in de bush.
Overnachting in Hluhluwe-Imfolozi.
Dag 12 – Underberg
Vandaag maken we een prachtige rit doorheen het Afrikaanse landschap naar Underberg, een kleine plaats aan
de voet van de zuidelijke Drakensbergen en op de grens
met Lesotho. Underberg is een populaire tussenstop voor
de Sani Pass die we morgen zullen bereizen. Hoewel Underberg een boerendorp is met charmante bergbeekjes,
zandsteenbergen en lokale pubs, is het hier volop genieten van de pure natuur, majestueuze bergen en eindeloze
vergezichten. Overnachting in Underberg.
Dag 13 – Sani Pass
De Sani Pass is een kronkelende, enerverende weg richting de grens met het Koninkrijk Lesotho. Tijdens deze
route hebben we een waanzinnig uitzicht op de dramatische pieken van de Drakensbergen en prachtige vergezichten op het weelderig groen berglandschap, kliffen en
watervallen met regelmatige stops. Tussen de pieken van
de Swartberg en Thabana Ntlenyana kronkelt de Mkomazanarivier. De route neemt ons mee langs enkele dorpjes
die voornamelijk uit rondavels bestaan. Geniet van een
welverdiende verfrissing in de hoogste pub van Afrika in
Sani Mountain Lodge.
Overnachting in Underberg.
Dag 14 – Underberg
Vandaag een actieve dag waarbij we gaan wanelen door
de zuidelijke Drakensbergen. Ons guesthouse is nabij het
Ukhahlamba Drakensberg Park gelegen, dat op de Werelderfgoedlijst staat. We maken een mooie wandeltocht met
prachtige vergezichten.
Overnachting in Underberg.
Dag 15 – Noordelijke Drakensbergen / Montusi Kaapstad
Een mooie ochtendwandeling door Montusi op het maar
liefst 1000 ha. grote domein, waarbij we de Bosjesmannen grot zien met manuscripten, de Watervalgrot met
diverse stroompjes en natuurlijke zwembaden. In de namiddag vertrek naar de luchthaven van Kaapstad voor de
terugvlucht huiswaarts.
Dag 16 – Aankomst thuis
Na een indrukwekkende reis arriveert u weer thuis.
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15-Daagse rondreis Tuinroute & wijngaarden

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk
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Tijdens deze reis komt u oog in oog te staan met de Big 5. Ontdek het bruisende Kaapstad, zie de pelsrobben op het Kaapse
Schiereiland en maak kennis met de lokale bevolking in een echte Township. Overnacht in het idyllische Knysna, wandel
door de koloniale dorpsstraat in Stellenbosch en reis doorheen het prachtige natuurreservaat Botlierskop. Ontwaak elke
dag in een andere dimensie. Welkom in Zuid-Afrika!

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
September 15			

€ 4.300,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 685,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in comfortabele 4- en 5 sterren hotels
en lodges
• Verzorging op basis van halfpension (ontbijt+lunch of
diner)
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entree/
parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
Exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluit
en via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 8

Dag 1 – 2 - Vertrek naar Kaapstad
Vandaag vliegt vanaf Amsterdam naar Kaapstad.
Dag 2 – Kaapstad
Welkom in Zuid-Afrika! Na aankomst staat onze vertegenwoordiging te wachten om u naar het centraal gelegen
hotel in Kaapstad te brengen. Na het inchecken in het
hotel maken wij kennis met het icoon van Kaapstad, de
Tafelberg. Middels het kabelliftje “beklimmen” wij de
Tafelberg waar wij worden getrakteerd op een prachtig
uitzicht. Vrije namiddag in de levendige Waterfront van
Kaapstad. Het culinaire diner vandaag is in een prachtige
Afrikaanse setting met opzwepende djembémuziek.
Overnachting in Kaapstad.
Dag 3 – Kaaptour
Verkenning van het Kaap schiereiland via de Chapmans
Peak drive, een prachtige panoramische route. De parelwitte stranden van Camps Bay leiden ons naar Simons
Town waar dat het wandelen tussen de pinguïns over
de Boulders Beach een ervaring op zich is. Lunch in Seaforth Restaurant met zicht op de pinguïns. Vanuit Houtbaai maken we een boottocht welke ons meeneemt naar
Duiker eiland, het thuis van zo’n 6.000 Kaapse pelsrobben. Met een beetje geluk zien we nog andere dieren in
het Kaap de Goede Hoop Natuurreservaat. Het meest
zuidelijke puntje is Kaap de Goede Hoop waar de funiculaire ons meeneemt naar een prachtige panorama. Overnachting in Kaapstad.
Dag 4 – Kaapstad
We maken al wandelend nader kennis met de geschiedenis van Kaapstad en verkennen we de mooiste plek-
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jes van de stad. De gids geeft u ongetwijfeld tips om de
vrije namiddag naar eigen wens in te richten. Omwille van
de centrale ligging van ons hotel kunt u robben spotten
en naar de Slow Food Market gaan. Altijd leuk om souvenirs te kopen is de Craft Market en voor de cultuurliefhebbers is het Zeitz MOCAA Museum een aanrader.
Overnachting in Kaapstad.
Dag 5 – Kaapstad – Botlierskop
Botlierskop is vernoemd naar de spectaculaire rotsformatie. Dit dierenreservaat is omgeven door de Outenique
bergen welke uitkijken over de Indische Oceaan. Na ons
vroege ontbijt volgt de een panoramische rit van zo’n 5
uur naar dit natuurreservaat. Prachtige vergezichten op
het Afrikaanse landschap zijn een traktatie voor het netvlies. Botlierskop is met zijn 4.200 hectare de uitgelezen
plaats om 4 van de Big 5 dieren te zien waaronder de
leeuw, buffel, neushoorn en olifant. Uiteraard zijn er tal
van andere dieren zoals zebra’s, nijlpaarden etc. te aanschouwen. Onze safari is met een open jeep en lokale
ranger en uiteraard inclusief een snack en een drankje.
Na het safari-diner overnachting in uw luxueuze tent in
Botlierskop Private Game Reserve, een ervaring op zich.
Dag 6 – Botlierskop
Vandaag gaat de wekker vroeg af. De ranger neemt u mee
voor een mooie tocht door het reservaat waar de natuur
langzaam ontwaakt en we de beste kans hebben om sommige dieren te zien. Nadien wat vrije tijd om te rusten en
in de namiddag heeft u de keuze voor het vervolg van de
safari (zo’n 2,5 – 3u inclusief snack/drank) of paardrijden
in de omgeving en dit tussen de wilde dieren. Dit duurt
ongeveer een uurtje en hiervoor is geen rijervaring nodig.
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Overnachting in Botlierskop.
Dag 7 – Tuinroute richting Knysna
Ongetwijfeld is de Tuinroute één van de mooiste routes
door Zuid-Afrika. De route loopt zo’n 300 km langs de
kust en wordt afgewisseld door prachtige lagunes. Het
einddoel van vandaag is het dorp Knysna, gelegen aan de
monding van de gelijknamige rivier. De lagune die we hier
aantreffen wordt omgeven door twee zandstenen kliffen
ook wel gekend als de Knysna Heads, dé hotspot voor een
prachtige foto. Na de lunch (eventueel aan boord) maken
wij een boottocht naar de Knsyna Heads.
Overnachting in Knysna.
Dag 8 – Tsitsikamma National Park
Op zo’n anderhalf uur rijden van Knysna ligt misschien
wel een van de mooiste natuurparken van Zuid-Afrika,
het Tsitsikamma National Park, ook wel 'de tuin van de
Tuinroute' genoemd. In dit park is er geen wild maar
worden we getrakteerd op overweldigende natuur in de
vorm van een schitterend oerwoud grenzend aan zee. Een
prachtig wandelgebied dat voornamelijk bestaat uit hoge
bergen, diepe kloven, prachtige bossen en vergezichten.
In de namiddag verder naar Monkeyland, waar de apen
vrij rondlopen en zich volledige kunnen uitleven. Verder
naar de naastgelegen (grootste) volière ter wereld waar
kleurrijke vogels rondvliegen. Diner in Knsysna.
Overnachting in Knysna.
Dag 9 – Knysna – Oudtshoorn
Via de bekende Route 62 rijden wij naar Oudtshoorn. De
Route 62 wordt ook wel beschouwd als de langste wijnroute van het land. Langzaam verandert het groene landschap in een semi-woestijn, dor en droog maar met wonderbaarlijke panorama’s. Alsof u in een ander land bent!
Oudtshoorn mag zich gelukkig prijzen met de meeste
zonnedagen van Zuid-Afrika en een aangenaam klimaat.
Naast tabak, druiven, graan en fruit staat Oudtshoorn ook
bekend om de struisvogelindustrie en dan met name om
de veren. We brengen een bezoek aan de struisvogelboerderij en maken nader kennis met dit intelligente dier.
Het diner vanavond is in de vorm van een Afrikaanse
Braai. Overnachting in Oudtshoorn.
Dag 10 – Oudtshoorn
Vroeg opstaan om de meerkatten (stokstaartjes) te
ontmoeten. Nadien zullen we uitgebreid ontbijten om
vervolgens te vertrekken naar Cango Caves. Een gegidste rondleiding neemt ons mee naar het indrukwekkende grottenstelsel wat zich mag rekenen tot één van
’s werelds mooiste. Indrukwekkende druipstenen worden
afgewisseld door tekeningen van Bosjesmannen.

Vanaf hier is het nog maar 30 minuutjes rijden tot aan het
hotel. Overnachting in Oudtshoorn.
Dag 11 - Franschhoek
Niet zonder reden worden sommige van de beste wijnen
van Zuid-Afrika in de regio van Franschhoek verbouwd.
Onze route vandaag neemt ons dan ook mee langs de
prachtige wijngaarden richting Franschhoek, een pittoresk dorp gelegen in de provincie West-Kaap. De oorspronkelijke benaming was Olifantshoek vanwege de vele
olifanten die hier in de vallei voorkwamen. Sedert 1688
arriveerden hier de eerste Franse Hugenoten die eerst
vanuit het katholieke Frankrijk naar Nederland gevlucht
waren. Na hun indiensttreding bij de VOC en diens beleid werden de Hugenoten over de hele Kaapkolonie verspreid en zo ontstond er het “Fransche Kwartier” of
“Fransche Hoek”. In Franschhoek zijn veel belangrijke
wijngaarden en enkele toprestaurants van Zuid-Afrika’s bevinden zich hier. Diner en overnachting in Droom
Guesthouse.
Dag 12 – Township Tour
Een ander gezicht van Zuid-Afrika zijn de townships.
Tijdens onze wandeltour door het township wordt u ondergedompeld in het dagelijkse leven door een lokale
Xhosa-gids, die er zelf al zijn hele leven woont. Niet zomaar de ‘golfplatenhuisjes’ bekijken, maar een waarachtige inkijk in het township leven om zo een inzicht te krijgen hoe deze mensen ‘samen’ leven! De tour is bewust
te voet, zo maakt u echt kennis met de vriendelijke bevolking, een eye-opener. Na de lunch maken we kennis met
de Zuid-Afrikaanse wijnen in één van de wijngaarden rondom Franschhoek. Overnachting in Franschhoek.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

Overnachting in Franschhoek.
Dag 14 – Paarl – Spice Route
We genieten van een rustige ochtend in Franschhoek om
vervolgens naar Paarl te rijden, het derde oudste stadje
van het land. Vervolgens rijden wij naar de Victor Venster gevangenis, waar Nelson Mandela de laatste 2 jaren
van zijn gevangenschap heeft doorgebracht. Hier begon
zijn Walk to Freedom. Vervolgens maken we een excursie naar het taalmonument. Dit is ons erns, ‘dit menen
we’. Deze woorden staan in koper op het betonnen pad
dat omhoog leidt naar het Afrikaanse Taalmonument in
Paarl, 60 kilometer ten noorden van Kaapstad. U ziet hoe
de diverse talen invloed hebben op het Zuid-Afrikaans en
zich zo ontworsteld heeft van het Nederlands. Vanaf het
monument kunt u prachtige panoramische foto’s maken.
Vervolgens bezoek aan “Spice Route”, dit maal geen traditioneel wijndomein maar een belevingscentrum waar
u naast wijnproeverijen ook terecht kunt voor proevertjes in de brouwerij, chocolatier, slagerij en ginstoker.
Ideaal om hier de lunch te nuttigen. ‘s Avonds volgt het afscheidsdiner.
Aansluitend transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht huiswaarts.
Dag 15 – Aankomst thuis
Vele indrukken rijker arriveert u weer thuis.

SEIZOEN
A
Oktober 20			
B
November 10 - 18

€ 4.319,€ 4.455,-		

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer seizoen A
			
seizoen B

€ 436 ,€ 565,-

Inclusief:
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen
• Overnachtingen in comfortabele 4 en 5-sterren hotels
en lodges
• Verzorging op basis van halfpension (ontbijt+lunch of
diner)
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entree/
parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen			
Exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, etc
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 6 max

Dag 13 – Stellenbosch
Verscholen in een prachtig dal ligt de een-na- oudste stad
van Zuid-Afrika. Welkom in Stellenbosch. Al sinds 1679
worden hier druiven geteeld, te beginnen bij de Nederlandse gouverneur Simon van der Stel. Onze wandeling
door het historische centrum van de stad laat ons kennismaken met de rijke koloniale tijd in de vorm van diverse musea en prachtige historische gebouwen. In de
charmante Dorpsstraat treffen we tal van woningen in de
Hollandse stijl met prachtige gevels alsook Victoriaanse
gebouwen. Vergeet zeker geen bezoek aan de Oom
Samie se Winkel, gekend om het authentieke interieur.
Een aanrader voor degenen die interesse hebben in het
leven tijdens de koloniale tijden: het openluchtmuseum
welke bestaat uit een 4-tal huizen die u meenemen naar
vroegere tijden. De wandeling wordt regelmatig onderbroken met verschillende proeverijen en een heerlijke
lunch mét uiteraard wijnproeverij.

- 226 -

- 227 -

La Réunion
Het charmante Hell-Bourg mag zich rekenen tot één
van de mooiste dorpen van Frankrijk en ligt in het
hart van de beroemde groene krater Salazie.
De uit de 20e eeuw daterende koloniale panden,
waaronder het beroemde Maison Folio met haar
tropische tuin bezoeken we zeker. Tijdens onze rondleiding waant u zich in de charme van de 20e eeuw.
In deze regio van het eiland wordt vanille verbouwd.
Tijdens het bezoek aan de plantage komen we meer
te weten over de toepassing van vanille.

12-Daagse Nederlandstalige natuurreis betoverend
La Réunion
Het eiland La Réunion ligt in de Indische Oceaan en is met geen enkel ander eiland te vergelijken. Grillige vulkanische
landschappen, intens groene regenwouden en tropische watervallen worden omringd door zowel hagelwitte als zwarte
basaltstranden, te danken aan de vulkaan Piton des Neiges. Maar liefst 40% is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.
Onze 12-daagse rondreis naar La Réunion neemt u mee naar dit exotische eiland en laat u onderdompelen in de fascinerende natuur en cultuur van de creoolse bewoners. Saint-Gilles-Les-Bains nodigt uit om heerlijk te ontspannen na alle
indrukken van deze bijzonder verrassende groepsreis naar La Réunion.

Dag 1 – 2 – Brussel – Parijs – Saint-Denis
Vertrek met de TGV vanaf Brussel-Zuid naar Charles
de Gaulle vanwaar de rechtstreekse vlucht naar
La Réunion vertrekt.
Dag 2 – Saint-Denis
In de voormiddag aankomst in de aangename hoofdstad Saint-Denis. De pittoreske ligging aan de Indische Oceaan en de koloniale invloeden zorgen voor
een warm onthaal. We wandelen langs de prachtige Creoolse huizen, vaak versierd met balkons met
prachtig smeedwerk. De stad is divers in haar zijn,
de moderne winkelstraten staan haaks op het een
exotisch en levendig gebeuren van de Grote Markt
waar etenswaren, souvenirs en kleding aan de man
gebracht worden. Het eiland is een mooie mix van
invloeden welke terug komen in de bevolking, hun
tradities en religie.

Dag 3 – Saint-Denis – Saint-André – Hell-Bourg
– Saint-Denis
Het plaatsje Saint-André is gelegen aan de noordoostkust. Liefhebbers van bouwkunst komen bij de
kleurrijke tamiltempel met haar ontelbare kleurrijke
beelden zeker aan hun trekken. Het dorpscentrum
is aangenaam met opzienbarende bouwwerken, zoals het prachtige Creoolse pand in art-decostijl uit
begin 20ste eeuw. Doorheen de uitgestrekte suikerrietvelden gaan we landinwaards en bereiken we de
vulkaankrater Cirque de Salazie. Het is niet enkel de
groenste maar ook met zijn 3 immense kraters zeer
indrukwekkend. De steile rotswanden zijn weelderig
begroeid en de beplanting wordt afgewisseld door
de vele watervallen langs de wanden. De meest indrukwekkende waterval “Voile de la Mariéé (De
bruidssluier) splits zich in meerdere kleine watervallen. De weg tussen Salazie en Hell-Bourg leent zich
bijzonder goed voor diverse fotostops.
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Dag 4 – Saint-Denis – Ilet Bethleem – Saint-Pierre
Een mooie route neemt ons mee naar het oosten
van La Réunion, richting Ilet Bethleem.
De landschappen worden afgewisseld van glooiende
velden tot plantages met vanille, boomgaarden van
lychees, palmbomen, bamboo en leuke dorpjes. Nabij de rivier Marsouins neemt de gids ons mee voor
een prachtige wandeling door de natuur om meer
te weten te komen over de vegetatie zoals longanis,
varens, bamboe etc. van het eiland. De wandeling
wordt afgewisseld door een bezoekje aan de kapel
geweid aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima.
Na een welverdiende lunch gaan wij verder zuidwaarts en arriveren in Saint-Pierre.
Dag 5 – Saint-Pierre – Lavatunnels – Saint-Pierre
De boulevard van Saint-Pierre leent zich uitermate goed voor een ontspannen wandeling en het
aantrekkelijke centrum nodigt uit om enkele lokale markten, zoals de Marché Couvert te bezoeken.
Icoon in de stad is de tempel van Tamoul Shri Maha
Badra Karli. De namiddag staat in het teken van de
zuidoost kust. Hier zien we meest ongerepte en bijzondere landschappen van het eiland. Aan de ene
zijde de Indische Oceaan en aan de andere zeide de
hellingen van de vulkaan Piton de la Fournaise.
De unieke panoramas op het maanlandschap zijn
een gevolg van de uitbarstingen die zich in het verleden elkaar hebben opgevolgd. Vroegere lavastromen
die zich tot de zee uitstrekken hebben doorheen de
jaren lavatunnels hebben gevormd. Wij gaan op een
avontuurlijke tocht doorheen deze “ondergrondse”
lavatunnels en zien welke lavaformaties moeder aarde hier gecreëerd heeft.
Dag 6 – Saint-Pierre – Vulkaan Piton de la Four-

naise – Saint-Pierre
De 2.632 hoge Piton de la Foutnaise behoort tot de
meest actieve vulkanen ter wereld. Gelegen tussen
de Indische Oceaan en de actieve vulkaan heeft de
legendarische “Lavaroute” van vandaag veel weg
van een maanlandschap. Diverse stops en prachtige vergezichten markeren de dag. Vanaf het plateau
Nez de Boeuf op een hoogte van 2.070 meter hebben we een indrukwekkend uitzicht op het dal met
haar typerende steile kliffen. We rijden verder en
de begroeiing maakt plaats voor een spectaculair en
desolaat rood lavalandschap, typerend voor Plaine
des Sables. Het hoogste punt vandaag is 2.311 meter, Pas de Bellecombe. Vanaf hier hebben we een
volledig zicht op de vulkaan en haar meest recente
landschapsformaties. De littekens van de grote uitbarstingen die elkaar in het verleden opgevolgd hebben zorgen ook voor vruchtbare valleien. Le Grand
Bassin is gelegen aan de voet van de steile wanden
van de Cirque de Cilaos en is de laatste stop van de
dag.
Dag 7 – Saint-Pierre – Cirque de Cilaos –
Saint-Pierre
Vandaag rijden we over de mythische Route de la
Cilaos. Met zijn 400 bochten slingert de smalle weg
door een adembenemende gebergte. De berglandschappen en de diepe dalen met vele riviertjes zijn
een streling voor het oog. Het gezellige stadje Cilaos
staat niet alleen bekend om zijn thermale baden met
heilzame eigenschappen, maar ook om zijn linzen en
uitstekende wijnen. De vele winkeltjes en gastronomische restaurants maken dit charmante dorp een
heerlijke plaats om op eigen gelegenheid te verkennen. Voor diegene die interesse hebben gaan we
naar Maison de la Broderie. Vanaf het uitzichtpunt
Roche Merveilleuse hebben we een adembenemend
zicht op de Cirque De Cilaos en zijn bergachtige vulkaankrater.
Dag 8 – Saint Pierre – Saint-Gille – Les-Bains
De westkust is met zijn prachtige lagunes, zandstranden en relaxte dorpjes een heerlijk gebied om bij te
komen van deze indrukwekkende rondreis La
Réunion. De kustweg naar Saint-Gilles biedt prachtige uitzichten op de oceaan en de kliffen. We bezoeken onderweg het in 1991 geopende Stella Matutina
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Argentinië
Museum, gehuisvest in de voormalige suikerfabriek.
We krijgen inzicht in de productie van rietsuiker
evenals de geschiedenis van La Réunion en zijn bevolking. De volgende halte zijn de botanische tuinen
van Mascarin. Op de 4 hectare maakt u kennis met
tal van inheemse boom en plantensoorten. Laatste
stop is Le Souffleur, een natuurlijke fontein die door
de druk van de oceaan meters omhoog spuit. Aankomst in Saint-Gilles, deze levendige badplaats is de
komende 3 nachten ons thuis.
Dag 9 – Saint-Gilles-Les-Bains – Cirque Mafate –
Saint-Gilles-Les-Bains
Mafate is een waar juweeltje in “Les Hauts”, het gebied van het eiland Réunion dat niet aan de kust ligt.
Het keteldal van Mafate bezit een ongelofelijke biodiversiteit. Via een prachtige kronkelende weg banen wij ons een weg omhoog naar zo’n 2.200 meter.
De acaciabossen en prachtige velden met geraniums
maken plaats voor Mafate. Vanaf de duizelingwekkende rotswand, ookwel het balkon van La Réunion hebben we een mooi panorama op het keteldal
Mafate. De omgeving nodigt ons uit een aangename
wandeling te maken en te genieten van de natuur,
de vergezichten op de wouden en oceaan.
Dag 10 – Saint-Gilles-Les-Bains
De prachtige stranden, leuke jachthaven, talloze restaurantjes en barretjes maken Saint-Gilles de meest
mondaine badplaats van het eiland. Fijn de tijd voor
uzelf! Voor diegene die dat wensen is er een helicoptervlucht in de ochtend mogelijk waarbij u een groot
deel van het eiland vanuit de lucht kunt aanschouwen. Later op de dag maken we een ontspannen
boottocht per catamaran over de Indische Oceaan.
Glaasje cava, zonsondergang, dolfijnen in de zee,
genieten!

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskame
Mei 15					
September 11				
Oktober 9				

€ 3.999,€ 3.999,€ 3.999,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 600,-

Inclusief:
• Retourticket Thalys vanaf Brussel naar Parijs
• Heen- en terugvlucht vanaf Parijs met Air Mauritius of
gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende gids en Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
• Verzorging o.b.v. volpension m.u.v. lunch op dag 2, 7,
8, 9 en 10
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen

18-daagse Nederlandstalige rondreis door
Argentinië

Exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluit
en via WorldExperts.
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele ex
cursies etc.

Mooi, uitdagend en intens. Argentinië beslaat bijna de helft van Zuid-Amerika en verleidt haar bezoekers met de grillige
natuur, opzwepende muziek, de passionele tango en de pure keuken. De ongerepte natuur toont zich in haar meest wonderlijke vorm bij de grootste gletsjers ter wereld.waar we ons nietig voelen als er met luid gebulder een stuk ijs afbreekt.
Het blauw van het ijs en de witte bergtoppen van de Andes in het zuiden, staan in groot contrast met de rode en gele
tinten die dezelfde Andes tonen in Salta, in het noorden van het land. En het zijn de intens groene tinten die de omgeving
van de machtige Foz do Iguacu kleuren. Tijdens onze rondreis ontdekt u dit kleurenspel, zoeken we naar walvissen bij het
schiereiland Valdez en reizen we naar de wolken als we met 'el tren de las Nubes' over het viaduct van La Polvorilla tot
4200 meter hoogte rijden.. Natuurlijk bezoeken we ook Buenos Aires, met haar koloniale architectuur, het graf van Evita
en de volkswijk La Boca, waar de passie van de trotse Argentijnen in elke hoek van de straat voelbaar is.

Bijzonderheden:
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers voor
meer informatie
• Groepsgrootte: 6-14 personen

Dag 1-2 – Buenos Aires
Vandaag vertrekken we voor de intercontinentale vlucht
naar de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires. Na
aankomst in de morgen volgt de transfer naar ons hotel.

Dag 11 – Saint-Gilles-Les-Bains – Saint-Denis –
Parijs – Brussel
Na de lunch vertrek naar de luchthaven van SaintDenis waar wij op het vliegtuig huiswaarts stappen.
Dag 12 – Brussel
Na aankomst in Parijs volgt de treinreis richting
Brussel waar wij afscheid nemen van elkaar.
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Dag 2 – Buenos Aires - 231 Buenos Aires is gesticht door de Spaanse ontdekkingsreiziger Pedro de Mendoza in 1536 en gelegen aan de Río
de la Plata. Het is dan ook niet vreemd dat Buenos Aires
een Europees mediterrane sfeer ademt. Tijdens onze
stadsverkenning zien we de belangrijkste pleinen en gebouwen zoals het majestueuze Teatro Colón, de Obelisk
op de 9 de Julio avenue vanwaar we de grootste afbeelding van Evita Perón zien, het Plaza de Mayo met de kathedraal en het regeringsgebouw La Casa Rosada.
Verder naar het hippe Puerto Madero, waar het heerlijk
wandelen is langs het water met zicht op de oude pakhuizen welke nu dienst doen als restaurants. Hier nuttigen
we tevens onze lunch. De dag sluiten we af met een bezoek aan het kerkhof Recoleta, bekend door de imposante
graftombes waaronder dat van Evita Perón. (L, D)

Dag 3 – Buenos Aires – Salta
Na het ontbijt kennismaking met de kleurrijke volkswijk
La Boca, waar dagelijks nog de tango wordt gedanst. In de
kleine straatjes is het een gezellige drukte. De vele kunstenaarswinkeltjes en traditionele cafés geven het gevoel in
het Parijse Montmartre te zijn. Vervolgens transfer naar
de luchthaven voor de vlucht naar het noorden, naar
Salta. (O, L, D)
Dag 4 – Salta – San Antonia de los Cobres – Salinas
Grandes – Purmamarca
Vandaag staat in het teken van een droomrit. Op ons
wacht “El tren de las Nubes”, ook wel bekend als de “Trein
van de wolken”. De rit naar het traditionele San Antonio
de los Cobres trakteert ons op prachtige vergezichten van
de Argentijnse Puna. In het kleine mijnstadje gaan wij
aan boord van de trein welke ons meeneemt door de uitlopers van het Andesgebergte. We dalen af in diepe
valleien en klimmen tot 4220 m, het eindpunt genaamd
het viaduct van La Polvorilla welke maar liefst 223 m overspant. Eenmaal terug in de vallei nemen we ons vervoer
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richting Purmamarca. Onderweg passeren we de Salinas
Grandes (Grote Zoutvlakte). Hier wordt u verwelkomd
door een surrealistische vlakte van wit schijnend zout.
Overnachting in Purmamarca. (O, L, D)

rijden wij richting Peninsula Valdés. Onze eerste stop is
Puerto Pirámides, vanwaar we een boottocht in de baai
maken op zoek naar de walvissen, genaamd zuidkapers.
Overnachting in Puerto Madryn. (O, L, D)

Dag 5 – Purmamarca – Tilcara – Salta
In de morgen kennismaking van Purmamarca, idyllisch
gelegen aan de voet van de Cerro de los Siete Colores.
Te midden van de droge vallei Quebrada de Humahuaca
ligt het idyllische dorpje Tilcara. Typisch zijn de lage,
pastelkleurige huizen welke een contrast vormen met
het donkerrood van de omgeving. Hier bezoeken we de
pre-Inca nederzetting. Verder door een prachtig landschap naar Salta. Overnachting in Salta. (O, L, D)

Dag 11 – Peninsula Valdés – Puerto Madryn
Het schiereiland staat omwille van de rijke fauna op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Naast de zeedieren zijn er
hier ook vossen, hazen, lama’s guanacos en gordeldieren
te zien. Vandaag maken we nader kennis met het eiland
en bezoeken plaatsen zoals Punta Delgada, Caleta Valdés
& Punta Norte. Overnachting in Puerto Madryn. (O, L, D)

Dag 6 – Salta – Cafayate – Salta
Onze weg naar Cafayate neemt ons mee door de Quebrada
de las Conchas, een prachtig gebied wat gekenmerkt
wordt door roodbruine rotsformaties. Door de erosie van
wind en water worden we vandaag de dag getrakteerd op
natuurfenomenen zoals de Duivelskeel, het Amfitheater
en de Obelisk en de Kastelen. De regio van Cafayate staat
bekend om de prachtige wijngaarden. In het rustige dorpje
worden de koloniale huizen afgewisseld door restaurants
en aristocratische estancias waar vandaag de dag de wijnhuizen zijn gevestigd. Een wijnproeverij laat ons kennismaken met de torrontes wijnen. Overnachting in Salta.
(O, L, D)
Dag 7 – Salta – Iguazu (Argentijnse zijde)
In de morgen een binnenlandse vlucht naar Iguazu. Na
aankomst bezoeken we het Nationale Park Iguazu, een
natuurlijk wereldwonder bestaande uit 275 afzonderlijke
watervallen. Een volle dag tussen de prachtige flora en
fauna met als hoogtepunt de Duivelskeel, de grootste
waterval. Overnachting in Iguazu. (O)
Dag 8 – Foz do Iguaçu (Braziliaanse zijde)
De watervallen vormen zich over een breedte van zo’n
3 km en storten zo’n 80 meter naar beneden. Langs de
aangelegde paden heeft u de gelegenheid om deze van
dichtbij te benaderen. De constante nevel van de watervallen zorgt voor een unieke fauna in dit prachtige junglegebied. Overnachting in Iguazu. (O)

Dag 12 – Puerto Madryn – Trelew – Ushaia
Vertrek met een binnenlandse vlucht naar Ushuaia.
De Vuurlandse bossen en flora markeren de route van
Ushuaia naar Tierra del Fuego National Park. Vanaf de
mooi aangelegde wandelpaden hebben we een prachtig
uitzicht op de Groene Lagune. Het zicht op de Lapataia
baai vormt het zuidelijkste punt van onze reis door
Argentinië. (O, D)
Dag 13 – Ushuaia – El Calafate
Ushuaia is gelegen tussen het Beagle kanaal en de hoge
Martial Gletsjer en vormt hiermee de zuidelijkste stad ter
wereld. Gedurende onze boottocht door het kanaal zien
we zeeleeuwen, pinguïns en zeehonden.
Na de lunch maken we kennis met het centrum van de
stad om vervolgens naar de luchthaven te gaan voor de
vlucht naar El Calafate. Overnachting in El Calafate.
(O, L)

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer

optioneel een wandeltocht maken over de gletsjer.
Overnachting in El Calafate. (O, D)
Dag 15 – El Calafate
Een mooie rit neemt ons mee naar de haven waar we aan
boord gaan voor een cruise over Lago Argentino. Onderweg varen we langs de steeds groter wordende ijsbergen
en maken we kennis met de vele tinten blauw van het
ijs. Einddoel van vandaag zijn de Upsala en Spegazzini
gletsjers. Overnachting in El Calafate. (O, D)

Februari 17				
Maart 4					
November 1				

Dag 16 – El Calafate – Buenos Aires
Vertrek naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht
naar Buenos Aires. Vrije namiddag. In de avond volgt het
afscheidsdiner met een tangoshow. (O, D)

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Iberia/ Air
Europe of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vluchten met Aerolineas Argentinas
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleider
• Overnachtingen in comfortabele 4 sterrenhotels
• Maaltijden conform het programma
• Afscheidsdiner met tangoshow
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden en parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen

Dag 17 – Buenos Aires
Vertrek naar de internationale luchthaven van Buenos
Aires voor de terugvlucht huiswaarts. (O)
Dag 18
Aankomst vlucht.

		

Toeslagen:

• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 850,-

			
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 10

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

Dag 14 – El Calafate
Met zijn blauwe ijskap is de 74m hoge Perito Morenogletsjer zonder twijfel een indrukwekkend natuurfenomeen.
De druk doorheen de eeuwen waarmee het ijs is samengeperst, zorgt voor een onwerkelijk helderblauwe kleur.
Onder luid gekreun bent u getuige van de afbrokkelende
stukken ijs. Voor diegene (-65 jaar) die wensen kunnen

Dag 9 – Iguazu – Buenos Aires
Binnenlandse vlucht van Iguazu naar Buenos Aires.
Overnachting in Buenos Aires. (O, D)
Dag 10 – Buenos Aires – Trelew – Peninsula Valdés –
Puerto Madryn
Een vroege vlucht brengt ons naar Trelew. Na aankomst
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€ 6.745
€ 6.745
€ 6.745
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****
*****
****
**

18-Daagse Nederlandstalige rondreis
Patagonië - Argentinië en Chili

Cultureel
Natuur
Comfort
Lichamelijk

***
*****
****
**

Een rondreis door Patagonië is in alle aspecten een ontdekkingsreis. De ongerepte natuur in dit deel van Argentinië en
Chili is het leefgebied van talloze dieren en maar weinig mensen. De grillen van de natuur heeft doorheen de jaren een
landschap gecreëerd van uitgestrekte toendra, meren, vulkanen en gletsjers. We aanschouwen met eigen ogen de Perito
Moreno, gaan naar ’s werelds zuidelijkste stad Ushuaia, steken de Andes over via boottochten en landverbindingen, maken
prachtige wandelingen en komen in de luxueuze hotels helemaal tot rust. Een groepsreis om nooit te vergeten!

Dag 1 – 2 – Buenos Aires
Vandaag vertrekken we voor de intercontinentale vlucht
naar de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires. Na
aankomst in de morgen volgt de transfer naar ons hotel.
Dag 2 – Buenos Aires
Buenos Aires is gesticht door de Spaanse ontdekkingsreiziger Pedro de Mendoza in 1536 en gelegen aan de
Río de la Plata. Het is dan ook niet vreemd dat Buenos
Aires een Europees mediterrane sfeer ademt. Tijdens
onze stadsverkenning zien we de belangrijkste pleinen
en gebouwen zoals het majestueuze Teatro Colón, de
Obelisk op de 9 de Julio avenue vanwaar we de grootste
afbeelding van Evita Perón zien, het Plaza de Mayo met
de kathedraal en het regeringsgebouw La Casa Rosada.
Verder naar het hippe Puerto Madero, waar het heerlijk
wandelen is langs het water met zicht op de oude pakhuizen welke nu dienst doen als restaurants. Hier nuttigen
we tevens onze lunch. De dag sluiten we af met een bezoek aan het kerkhof Recoleta, bekend door de imposante
graftombes waaronder die van Evita Perón. Overnachting
in Buenos Aires.
Dag 3 – Buenos Aires – Trelew – Punta Tombo – Puerto
Madryn
In de ochtend vertrek met het vliegtuig richting het zuiden. Na aankomst rijden we naar Punta Tomobo, gekend
om de grootste kolonie Magelhaenpinguïns van Patagonië. Met zo’n miljoen pinguïns is dit een druk leven wat
bestaat uit het graven van nesten of het grootbrengen
van kuikens. Een prachtig schouwspel maar ook gevaarlijk
leven voor de dieren, want in dit gebied komen ook de
aalscholvers en de Patagonische vos voor. Overnachting

in Puerto Madryn. Overnachting in Puerto Madryn.
Dag 4 – Puerto Madryn – Peninsula Valdés – Puerto
Madryn
Verkenning van Peninsula Valdés. Het schiereiland staat
omwille van de rijke fauna op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Naast de zeedieren zijn er hier ook vossen, hazen, guanacos en gordeldieren te zien. Vandaag maken
we nader kennis met het schiereiland en bezoeken plaatsen zoals Punta Delgada, Caleta Valdés & Punta Norte. In
de maand november maken we vanuit Puerto Pirámides
een boottocht in de baai, op zoek naar de walvissen, genaamd zuidkapers. Overnachting in Puerto Madryn.
Dag 5 – Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia
Vertrek met een binnenlandse vlucht naar Ushuaia.
De stad is gelegen tussen het Beagle kanaal en de hoge
Martial Gletsjer en vormt hiermee de méést zuidelijkste
stad ter wereld. Het centrum van Ushuaia is aangenaam
om te verkennen en vormt het vertrekpunt voor vele Zuidpool expedities. ’s Avonds is het gezellig druk in één van de
vele barretjes en restaurantjes. Overnachting in Ushuaia.
Dag 6 – Ushuaia.
Het Beagle Kanaal is één van de drie vaarbare kanalen
in Zuid-Amerika. Gedurende onze boottocht door het
kanaal zien we zeeleeuwenkolonie op Isla de los Lobos,
pinguïns op het eiland Martillo en ook de zeehonden ontbreken niet. De vaarttocht biedt ons een mooi uitzicht op
de bergen aan de kust. Na de lunch verder naar Tierra del
Fuego Nationaal Park. De bossen, watervallen, rivieren en
ijsbergen drukken hun stempel op Vuurland en markeren
daarmee deze regio van Argentinië. Vanaf de mooi aange-
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legde wandelpaden hebben we een prachtig uitzicht op
de Groene Lagune. Het zicht op de Lapataia baai vormt
het zuidelijkste punt.
Dag 7 – Ushuaia – El Calafate
Vandaag volgt de vlucht naar El Calafate, gelegen aan het
uitgestrekte Argentinomeer evenals ons hotel. Met de kolossale Andesbergen op de achtergrond is het stadje de
toegangspoort tot Glaciares National Park, hetgeen morgen op het programma stad. De hoofdstraat Libertador
General San Martín treft u leuke winkeltjes, restaurants
en barretjes. Ons hotel biedt een prachtig binnenzwembad aan met zicht op het meer voor diegenen die de dag
rustig willen afsluiten. Overnachting in El Calafate.
Dag 8 – El Calafate
Met zijn blauwe ijskap is de 74m hoge Perito
Morenogletsjer zonder twijfel een indrukwekkend
natuurfenomeen. De druk doorheen de eeuwen waarmee
het ijs is samengeperst, zorgt voor een onwerkelijk
schouwspel. Aan boord van de catamarantocht bent
u getuige van de, onder luid gekreun, afbrokkelende
stukken ijs. Met speciaal schoeisel maken we nadien
een prachtige wandeling over de gletsjer wat een heel
ander perspectief biedt. Overnachting in El Calafate.
Dag 9 – El Calafate
Een mooie rit neemt ons mee naar de haven waar we aan
boord gaan voor een cruise over Lago Argentino. Onderweg varen we langs de steeds groter wordende ijsbergen
en maken we kennis met de vele tinten blauw van zowel
het water als het ijs. Einddoel van vandaag zijn de Upsala (80m) en Spegazzini (134m) gletsjers en dat met een
glaasje whisky on the rocks, met zelf opgevist ijs. Overnachting in El Calafate.
Dag 10 – El Calafate – Torres del Paine (Chili)
In de ochtend gaat de reis verder naar Chili met als doel
het Nationaal Park Torres del Paine. Het park mag zich
uniek noemen en wordt door reizigers vaak één van de
mooiste plaatsen genoemd. Talloze kraters, imposante
bergruggen, kolkende rivier, gletsjersmeren en de uitgestrekte toendra vormen de achtergrond voor de massieve
toppen van Torres del Paine. Hier ervaart u de natuur op
zijn best. Hoog in de lucht zweven condors en aan land
zien we grazende guanaco’s maar ook vossen en poema’s
noemen Torres del Paine hun thuis. Overnachting in Torres del Paine.
Dag 11 – Torres del Paine (Chili)
Vandaag staat volledig in het teken van de schitterende natuur in Nationaal Park Torres del Paine. De diverse

stops bij de zogenaamde “miradors” ofwel uitkijkplaatsen
bieden zicht op gletsjermeren, lagunes en watervallen.
We benutten onze dag volledig aan al het natuurschoon
waar de elementen van de natuur de dienst uitmaken.
Vanaf Salto Grande, gelegen aan de waterval van het turquoise gekleurde gletsjermeer Nordenskjöld wandelen
we naar Mirador Cuernos. De totale wandeling (heen/terug) is zo’n 6 km via een gemakkelijk pad. U wordt omringd door enkele van de indrukwekkende landschappen
van Chileens Patagonië, met vooral uitzicht op het meer
van Nordenskjöld, de Franse vallei en de Cordillera del
Paine. Het pad is redelijk vlak en stijgt niet veel, waardoor
het aangenaam wandelen is voor mensen met weinig
ervaring. Overnachting in Torres del Paine.
Dag 12 – Torres del Paine – Punta Arenas
De rit van vandaag neemt ons mee zuidwaarts, doorheen de uitgestrekte provincie Magallanes richting de
hoofdstad, genaamd Punta Arenas. Het stadje is idyllisch
gelegen aan de Straat van Magellaan en tevens de enige
grote stad van de provincie waar meer pinguïns wonen
dan mensen. Onderweg passeren we nog Puerto Natales,
leuk om hier de lunch te nuttigen! Overnachting in Punta
Arenas.
Dag 13 – Punta Arenas – Puerto Montt – Puerto Varas
In de ochtend transfer naar de luchthaven voor de vlucht
naar Puerto Montt, gelegen in het merendistrict. De omgeving wordt gekenmerkt door kristelheldere meren, omring door besneeuwde vulkanen. Na aankomst neemt een
korte rit ons mee naar Puerto Varas, gelegen aan het meer
van Llanquihue. Het dorp ademt een Duitse sfeer, door de
invloed die we terugzien in de architectuur en lokale keuken. Het is hier heerlijk wandelen langs het meer.
Overnachting in Puerta Varas.
Dag 14 – Puerto Varas – drie merentocht – Bariloche
Een unieke combinatie van diverse overtochten vandaag!
We varen letterlijk en figuurlijk door het Andesgebergte,
over drie prachtige meren die met elkaar verbonden zijn
door vier landtakken, van Puerto Varas in Chili tot San Carlos de Bariloche in Argentinië. Na het ontbijt vertrekken
we richting het kleine haventje van Petrohue, om Lago Todos Los Santos over te steken. Onderweg genieten we van
adembenemende vergezichten op de vulkanen Osorno
en Puntiagudo. Na aankomst in Peulla is er tijd voor een
lunch in een eco lodge om vervolgens het Andesgebergte
per bus over te steken, op weg naar Puerto Friás. Vanaf
hier zetten we onze tocht verder richting Puerto Alegre,
een korte tocht van zo’n 20 minuten over Lago Fría om
vervolgens in Puerto Blest aan boord te gaan om via Nahuel Huapi door de meest kleurrijke regio van Patagonië
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28-Daagse individuele rondreis
door noord en zuid Argentinië
naar Puerto Pañuelo te varen. Na aankomst in de avond
volgt de transfer naar het hotel in Bariloche. Overnachting in Bariloche.
Dag 15 – Bariloche
San Carlos de Bariloche wordt omringd door hoge bergen
en talloze meren. Bariloche als stadje is gezellig en doet
ons denken aan Zwitserland. Vanaf het centrale plein zien
we al het Nahuel Huapimeer. Onze road trip vandaag is
zo’n 240 km en noemen wij van WorldExperts voor het
gemak de tour door de tuinen van het Paradijs. Officieel
bekend als “Circuito Grande”. We volgen de route #237,
langs de oevers van het meer Nahuel Huapi en de rivier Limay vanwaar we spectaculaire uitzichten over de omgeving hebben. Via de weg #65 en de rivier Traful arriveren
we in het gelijknamige dorpje, gelegen aan het meer.
We vervolgen de route langs het Trafulmeer richting het
wes-ten en bereiken Puerto Arrayán, de waterval van de
Catarata-stroom en Paso Portezuelo, de poort naar de
Seven Lake Road. De route gaat verder naar het zuiden. Na een bezoek aan het meer Correntoso en Espejo,
bereikten we Villa La Angostura. Daar kunt u rondwandelen in het sfeervolle toeristische centrum en genieten van
de lokale keuken. De terugreis volgt via het schiereiland
Quetrihue, een geweldige kans om te genieten van een
fantastisch uitzicht voordat we terugkomen in Bariloche.
Overnachting in Bariloche.
Dag 16 – Bariloche – Buenos Aires
Vertrek naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht
naar Buenos Aires. Vrije namiddag. In de avond diner met
een tangoshow. Overnachting in Buenos Aires.
Dag 17 – Buenos Aires
Vertrek naar de internationale luchthaven van Buenos
Aires voor de terugvlucht huiswaarts.
Dag 18 – Aankomst
Aankomst thuis.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Januari 14				
Februari 10				
Maart 17				
Oktober 7				
November 11				
November 25				
December 9				

€ 6.300,-		
€ 6.300,€ 6.300,€ 6.300,€ 6.300,€ 6.300,€ 6.300,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 950,-

			
INCLUSIEF
• Heen-/terugvlucht vanaf Amsterdam met KLM of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Binnenlandse vluchten
• Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gids
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Overnachtingen in comfortabele 4- en 5-sterrenhotels
op basis van logies/ontbijt
• Maaltijden conform het programma
• Afscheidsdiner met tangoshow
• Alle excursies zoals conform alle entreegelden en parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
exclusief:
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien,
optionele excursies, niet genoemde maaltijden etc.
			
bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 10
• Maximun aantal deelnemers: 14
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers
meer informatie

***
****
***
***

Deze individuele reis door Argentinië is een reis vol afwisselingen en hoogtepunten. Naast de hoofdstad
Buenos Aires bezoekt u de regio van Salta, ziet u bergen, meren en de gletsjers van Patagonië, de pinguïns
op Peninsula Valdés en uiteraard ook de watervallen van Iguazu.

Dag 1 – Aankomst Buenos Aires
Vandaag arriveert u op de luchthaven van Buenos Aires.
De vertegenwoordiger van WorldExperts zal u welkom
heten voor de transfer naar uw hotel. Vandaag kunt u uitrusten en de stad al op eigen gelegenheid verkennen.

kunt u Palermo bezoeken, de grootste “barrio” en tevens
meest bruisende wijk van de stad. De wijk wordt gekenmerkt door boetiekwinkeltjes, startende designers en
’s avonds hangt hier een relaxte sfeer in één van de vele
restaurantjes en cafeetjes.

Dag 2 – Fietstour door Buenos Aires
Om een grote stad zoals Buenos Aires te ontdekken kunt
u wijk per wijk bezoeken met het openbaar vervoer.
Buenos Aires kent een uitgebreid metronetwerk maar
een leuke eerste indruk van de stad krijgt u bovengronds.
Vandaag gaat u eerst kennismaken met de stad middels
een fietstour. In de ochtend neemt de fietsgids u mee
voor een interessante tour door Buenos Aires. De tour zal
zo’n 3,5 uur in beslag nemen en er worden diverse stops
gemaakt bij hoogtepunten van de stad zoals het Roze Huis
(presidentieel paleis), Plaza de Mayo, het legendarische
Teatro Colón, diverse pleinen maar ook de begraafplaats
van Recoleta waar Evita Perón haar laatste rust heeft
gevonden. Na de fietstocht bent u vrij om Buenos Aires
verder op eigen gelegenheid te verkennen. Overnachting
in Buenos Aires.

Dag 4 – Buenos Aires – Punta Tomobo – Puerto
Madryn
In de ochtend vertrek met het vliegtuig richting het zuiden. Na aankomst haalt u de huurauto op aan de luchthaven en rijdt u naar Punta Tomobo, gekend om de grootste kolonie Magelhaenpinguïns van Patagonië. Met zo’n
miljoen pinguïns is dit een prachtig schouwspel maar ook
gevaarlijk leven voor de dieren, want in dit gebied komen
ook de aalscholvers en de Patagonische vos voor. Diner en
overnachting in Puerto Madryn.

Dag 3 – Vrije dag in Buenos Aires
Buenos Aires is een stad waar veel te zien en te beleven
is. De diverse stadswijken ademen een eigen karakter wat
het de moeite maakt deze wijken op eigen tempo te verkennen. Het kleurrijke La Boca waar de tango op straat
wordt gedanst is een grote trekpleister onder toeristen.
Houdt u het liever traditioneler, denk dan aan San Telmo
me haar koloniale huizen en vele antiekwinkeltjes. De
oude pakhuizen van Puerto Madeiro en de talloze restaurants zijn populair onder de lokale bevolking. ’s Avonds
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Dag 5 – Puerto Madryn – Peninsula Valdés – Puerto
Madryn
Verkenning van Peninsula Valdés. Het schiereiland staat
omwille van de rijke fauna op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is een van de mooiste natuurreservaten ter
wereld. Op zijn ruige 500 km lange kust leeft een verbluffende en gemakkelijk waarneembare keur aan zeefauna, waaronder zeeolifanten, zeeleeuwen en Magelhaen
pinguïns en miljoenen zeevogels. Naast de zeedieren zijn
er ook vossen, hazen, lama’s guanacos en gordeldieren te
zien. Vandaag bezoeken we plaatsen zoals Punta Delgada,
Caleta Valdés & Punta Norte. In het juiste seizoen kunt
u vanuit Puerto Pirámides een boottocht in de baai maken, op zoek naar de walvissen, genaamd zuidkapers. Het
binnenland is een dorre wildernis, die in het oosten
aansluit op de Patagonische steppe, waar dieren leven die
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tegen de droogte kunnen, zoals guanaco`s en de struisvogelachtige nandoe. Middenin liggen twee grote zoutmeren. Diner en overnachting in Puerto Madryn.
Dag 6 – Vlucht naar El Calafate
Vandaag vliegt u van Trelew naar El Calafate. El Calafate is
gelegen aan de oevers van Lago Argentino. Met de kolossale Andesbergen op de achtergrond is het stadje de toegangspoort tot Glaciares National Park, hetgeen u morgen gaat verkennen. In de hoofdstraat Libertador General
San Martín treft u leuke winkeltjes, restaurants en barretjes. Breng zeker een bezoekje aan het Museo Regional
Municipal El Calafate, dat de geschiedenis van de streek
vertelt vanaf de komst van de eerste inheemse groepen.

Dag 11 – Vlucht van El Calafate naar Bariloche
Vandaar vliegt u van El Calafate naar Bariloche waar u de
huurauto ophaalt. U kunt naar eigen gelang de omgeving
van Bariloche verkennen.
Dag 12 – Selfdrive Bariloche en omgeving
San Carlos de Bariloche wordt omringd door hoge bergen
en talloze meren. Bariloche als stadje is gezellig en doet
ons denken aan Zwitserland. Vanaf het centrale plein ziet
u al het Nahuel Huapimeer. Naast de vele chocoladefabrieken treft u in het centrum het Museo de la Patagonia
waar u een goed beeld krijgt van de natuur, cultuur en
oorspronkelijke bewoners van deze regio. Een must-do is
uiteraard een boottocht over het meer.

Dag 7 – Dagexcursie Perito Moreno gletsjer met
trekking
Met zijn blauwe ijskap is de 74 m hoge Perito Moreno gletsjer zonder twijfel een indrukwekkend natuurfenomeen.
U bezoekt vandaag dit icoon van Patagonië. Met maar
liefst 31 km lengte en 4 km breedte perst het ijs zich
door de bergketen naar het Lago Argentino. De combinatie excursie vandaag is zowel per boot als te voet, en
dit met stijgijzers (schoeisel wordt voorzien), loopt u over
de gletsjer. Vervolgens maakt u een tocht per catamaran
vanwaar u vanuit een heel ander perspectief getuige bent
van afbrokkelende stukken ijs.

Dag 13 – Selfdrive van Bariloche naar San Martín de
los Andes
Vandaag rijdt u van Bariloche via het oudste nationale
park van Argentinië, Parque Nacional Nahuel Huapi richting San Martín de los Andes. Het park leent zich uitstekend voor prachtige wandelingen of u kunt een van de
kleine dorpen bezoeken. Een gedeelte van deze route
staat bekend als “Ruta de las Siete Lagos”oftewel de
Zevenmerenroute. Het behoort tot de mooiste routes
van Argentinië is. De bochtige wegen in combinatie met
de 7 kraakheldere meren en vergezichten vormen een
bijzonder schouwspel.

Dag 8 – Busreis naar El Chaltén
Vandaag reist u in nog geen drie uur van El Calafate naar
El Chaltén. De route is erg afwisselend en neemt u mee
langs de prachtige bergtoppen van Patagonië. De route
volgt Lago Argentino en Lago Viedma richting El Chaltén,
gelegen aan de voet van Mount Fitz Roy en Mount Cerro
Torre. Dankzij de centrale ligging is het de ideale uitvalsbasis om Parque Nacional Los Glaciares te gaan verkennen.

Dag 14 – Selfdrive door het nationale park Lanín
Vraag een willekeurige Argentijn wat het mooiste dorp
van Argentinië is en men zal San Martín de los Andes antwoorden. In de nabijheid kunt u Parque Nacional Lanín
bezoeken, met recht een divers natuurpark. Het park
staat naast de besneeuwde Lanín-vulkaan bekend om de
prachtige bomen, meren en rivieren want de regio voor
watersportliefhebbers erg aantrekkelijk maakt.

Dag 9 – Dagwandeling door Parque Nacional Los
Glaciares
Een verblijf in El Chaltén is onmisbaar om spectaculaire
wandelingen richting Mount Fitz Roy te maken. Eén van
de mooiste wandelingen in het noordelijke gedeelte is die
van Laguna de los Tres. Deze beroemde wandeling neemt
u mee naar Cerro Fitz Roy door prachtige landschappen
en naar talloze uitzichtpunten. Alternatief is de wandeling
naar Laguna Torre. In deze zuidelijke sector van Parque
Nacional los Glaciares treft u de schitterende gletsjers van
het Zuid-Patagonische IJsveld.

Dag 15 – Terug naar Bariloche
Uw tocht door het Merengebied is bijna ten einde gekomen. Als afwisseling adviseren wij u route 234/237 te
volgen. De route loopt voor een groot gedeelte langs de
rivier Neuquén. Het is de moeite onderweg te lunchen in
Junín de Los Andes. De route vandaag wordt gekenmerkt
door prachtige vergezichten op de omgeving en Lanín,
snelstromende rivieren en bossen.

Dag 10 – Busreis naar El Calafate
Rond het middaguur vertrekt de bus die voor u gereserveerd is naar El Calafate.

Dag 16 – Salta
Salta is gelegen in het noordwesten van Argentinië en
gesticht in de 16e eeuw. De talloze monumentale gebouwen herinneren ons aan de Spaanse overheersing. Op het
centrale plein “Plaza 9 de julio” is het altijd een gezellige
drukte. De neoklassieke 19e eeuwse Catedral Basílica de
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Salta met haar crèmeroze facade is een opvallende verschijning. Het bezoeken waard is het MAAM Museum, dat
zich richt op de geschiedenis van de Inca’s.
Neem zeker de kabelbaan naar Cerro San Bernardo. Deze
kabelbaan vertrekt vanaf Parque San Marin en neemt
je mee naar het uitzichtpunt op een kilometer hoogte.
‘s Avonds is het een gezellige sfeer in Calle Balcarce. Hier
treft u een divers aanbod van bars en restaurants, sommigen al dan niet met lokale folkore.
Dag 17 – Van Salta naar Cachi
Om 9:00 uur staat uw huurauto gereed bij het hotel.
Vanaf vandaag gaat u op eigen tempo naar het noordwesten van Argentinië, de provincie Salta. Deze regio
wordt gekenmerkt door afwisselende natuur en diverse
nationale parken zoals Parque Nacional los Cardónes.
Door het dorre klimaat groeien de cactussen maar enkele
millimeters per jaar maar in dit park treft u tal van zuilcactussen aan, sommigen meer dan 7 meter hoog.
De Ruta 33 neem u mee van Salta richting Cachi. Met
de kilometers die u aflegt, verandert ook het landschap
naar het typische rode gesteente tot groene bergen.
U volgt de bergpas naar het plateau Cuesta del Obispo,
vanwaar u een prachtig panorama heeft. Verder door het
Los Cardones Nationaal Park waar het groen langzaam
plaats maakt voor de besneeuwde pieken van het Andesgebergte. Cachi was het voormalige thuis van de koloniale aristocratie. Het pittoresk dorpje staat bekend om
meesterlijke architectonische gebouwen en een gezellig
dorpsplein met daaromheen enkele traditionele restaurantjes en cafeetjes. Het bezoeken waard is het nabijgelegen Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz waar u meer leert
over de inheemse bevolking. Bezienswaardig is de Iglesia
San José met een opmerkelijk altaar van cactushout.
Overnachting in Cachi.
Dag 18 – Van Cachi naar Cafayate
Begeleid door de hoge bergtoppen rijdt u verder zuidwaarts. Onderweg passeert u diverse traditionele dorpjes maar het landschap voert hier de boventoon. De
vallei wordt gekenmerkt door de uitgestrekte groene
wijngaarden tegen een achtergrond van grillige, rode
bergketens. Op zo’n uurtje van Cafayate treft u de ruïnes
van Quilmes. Deze archeologische site bevindt zich op de
hellingen van de bergketen, genaamd Calchaquí, waar de
vroegere stammen hun naam aan ontleenden: Quilmes
en Calchaquí. Deze vroegere nederzetting diende als
bolwerk tegen de oprukkende Inca’s en heeft tot de 17e
eeuw bestaan, tot de komst van de Spaanse overheersers. Overnachting in Cafayate.

Dag 19 – Vrije dag in Cafayate
Zonder twijfel is Cafayate één van de gezelligste stadjes van Argentinië. Gelegen op een hoogte van 1.683
meter komen de meeste reizigers hier voor de omliggende Calchaquíes én de uitstekende wijnen, waaronder de
bekende Torrontés. Het is zeker aan te raden om in de
omgeving van de stad enkele bodegas te bezoeken en
te zien welke wijn bij u past. Aanrader is Bodega Piatelli.
Iets buiten de stad kunt u naar hartelust fietsen of paardrijden en dat met zicht op prachtige kloven en watervallen. Overnachting in Cafayate.
Dag 20 – Cafayate - Purmamarca (5,5 uur)
Het fijne van een selfdrive door Argentinië met WorldExperts is dat u onderweg zelf bepaalt waar u wenst te stoppen. Vandaag maakt u namelijk kennis met de Argentijnse
versie van de Grand Canyon: de Quebrada de Cafayate.
De grote rode rotsformaties met een veelzijdigheid aan
tinten rood zijn indrukwekkend en wordt afgewisseld
door de Rio de las Conchas, de snelstromende rivier
doorheen de vallei. Direct langs de weg treft u de mooiste
stopplaatsen aan zoals Los Médanos en El Obelisco. Het
meest opzienbarend is het Anfiteatro en La Garganta del
Diablo. Verder noordwaarts richting Salta en via Ruta 9
verder naar Jujuy. Overnachting in Purmamarca.
Dag 21 – Las Salinas
Vandaag staat in het teken van de zoutvlakte genaamd Salinas Grandes. De panoramische route naar de zoutvlakte
is al een beleving op zich. Het landschap waar u doorheen
rijdt is prachtig en fotogeniek. Na het doorkruisen van de
bergpas (4.170m) doemt in de verte de gigantische witte
zoutvlakte al op, met maar liefst een oppervlakte van 12
hectare en vormt hiermee de derde grootste zoutvlakte
ter wereld. Overnachting in Purmamarca.
Dag 22 – Purmamarca – Maimará – Tilcara – Humahuaca – Purmamarca (100 km – 8 uur)
Begin de dag in Purmamarca, idyllisch gelegen aan de
voet van de Cerro de los Siete Colores – leuk om hier net
na zonsopgang naartoe te gaan om te fotograferen.
Te midden van de droge vallei Quebrada de Humahuaca ligt het idyllische dorpje Tilcara. Typisch zijn de
lage, pastelkleurige huizen welke een contrast vormen
met het donkerrood van de omgeving. Hier kunt u een
bezoek brengen aan de pre-Inca nederzetting. Onderweg
hiernaartoe kunt u eventueel nog een fotostop maken bij
Maimará met haar imposante begraafplaats. Zo’n 45 km
verderop treft u Humahuaca, een idyllisch dorp waar de
huizen van klei zijn gemaakt. In het centrum treft u tal
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van winkeltjes aan waar traditionele waar aan de man
gebracht wordt. Leuk is om hier de traditionele Mate te
kopen. Overnachting in Purmamarca.
Dag 23 – Purmamarca – Salta – Iguazu
Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Salta waar u de
huurwagen inlevert. Vervolgens vliegt u naar Iguazu.
Overnachting in Iguazu.
Dag 24 – Bezoek aan de Braziliaanse kant van de watervallen
Nét over de grens van Brazilië, in het uiterste westen van
Paraná treffen we een van de wereldwonderen, namelijk
Cataratas do Iguaçu, de watervallen van de Iguaçu rivier.
Iguaçu is Guaraní voor ‘grote rivier’. Een toepasselijker
naam kan niet bedacht worden voor de 275 watervallen
die samen voor een ongeëvenaard natuurspektakel zorgen. De gemiddelde hoogte van de watervallen bedraagt
65 meter. Ze zijn weliswaar niet de hoogste maar wel de
breedste ter wereld. Gelegen in het tropische regenwoud
is de schoonheid van de maar liefst 275 watervallen een
spektakel op zich. Aan de Braziliaanse kant is het zicht
op de watervallen het mooist. Vooral de Garganta del
Diablo (Duivelsstrot), een complex van 15 watervallen,
is aan deze kant goed te zien. Per lift of via loopbruggen
wordt u naar de mooiste panorama’s geleid. Met donderend geraas stort het water naar beneden, wat voor een
enorme nevelvorming zorgt. De watervallen van Garganta
del Diablo zijn met 90 meter de hoogste.
Dag 25 – Argentijnse zijde van de watervallen
Vandaag staat in het teken van de Iguazu watervallen langs de Argentijnse zijde. Er zijn een tweetal wandelroutes; Circuito Superior en Circuito Inferior. Het
grote verschil is het wisselende perspectief op de watervallen waarbij u vanaf Circuito Superior een mooi
panorama heeft op vrijwel alle watervallen. WorldExperts raadt u ook zeker aan om het Circuito Inferior te
bewandelen. Deze route ligt lager en daardoor kijkt
u tegen de watervallen aan. Overnachting in Iguazu.
Dag 26 – Vlucht naar Buenos Aires
Vandaag vliegt u van Iguazú naar Buenos Aires. U heeft
nadien vrije tijd in Buenos Aires.
Overnachting in Buenos Aires.
Dag 27 – Buenos Aires
Overnachting in Buenos Aires.
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U start de reis in de beroemdste stad van Brazilië, Rio de Janeiro. Snuif hier de levendige Carioca-sfeer op.
Geniet van hippe stranden tot majestueuze bergen; Rio de Janeiro is gegarandeerd een hoogtepunt van elke
reis. We laten de hectische razernij van Rio achter ons om getuige te zijn van de kracht van de natuur in Iguaçu.
Ervaar ook de diversiteit diep in het Amazone-regenwoud, en ontspan in het Venetië van Brazilië: Recife.

Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek			

€ 4.150 ,-

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer		
€ 1.000,			
		
Inclusief:
• Binnenlandse vluchten met Aerolineas Argentinas
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende lokale gidsen tijdens de excursies
• Overnachtingen in comfortabele middenklasse hotels
op basis van logies/ontbijt
• Diner op dag 4 en 5
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden en parkgelden
• Luchthavenbelastingen en toeslagen
			
			
Exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Overige maaltijden
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies etc.
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten
via WoldExperts
Bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers: 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers naar de
mogelijkheden

Dag 1 – Rio de Janeiro
Vandaag vertrekken we naar Brazilië, bij aankomst in Rio
de Janeiro worden we opgewacht voor transfer naar het
hotel. Na het inchecken heeft u de avond vrij.
Dag 2 – Rio de Janeiro
Na het ontbijt maken we kennis met deze boeiende stad.
De wandeltour begint in de wijk Cosme Velho waar we
de tandradbaan nemen en via de steile, beboste heuvel
komen we aan de top van Corcovado en het beroemde
monument Christus de Verlosser. Zo iconisch als het monument zelf is; de adembenemende uitzichten op Copacabana, Ipanema en Rodrigo de Freitas Lagoon zijn net
zo gedenkwaardig. Via de weelderige vegetatie, beekjes
en watervallen van Tijuca Forest Reserve gaan we terug
-per tandradbaan – naar beneden; we nemen een korte
fotostop bij het beroemde Mário Filho of ‘Maracanã’-stadion en de Sambódromo, bekend als het middelpunt van
Rio’s carnavalsoptocht.
De lunch is in een typisch Braziliaanse churrascaria (allyou-can-eat bbq), voordat we verder gaan naar de wijk
Urca, een van de oudere wijken van Rio in de schaduw
van de Suikerbroodberg. Hier gaat een kabelbaan naar
Morro da Urca en dan helemaal naar de top van Sugarloaf, zo’n 400 meter boven de zeespiegel. Vanaf de kabelbaan naar boven kunt u genieten van panoramische zichten op het strand van Copacabana, de baai van Guanabara en de eerder bezochte Christus de Verlosser, waarbij
de vergezichten vanaf de top een echt hoogtepunt van de
dag zijn, vooral tijdens zonsondergang.
Dag 3 – Rio de Janeiro
Het stadscentrum van Rio staat vol met prachtige histo-
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rische gebouwen, gebouwen in Portugese koloniale- en
renaissancestijl schitteren met moderne wolkenkrabbers
in een eclectische mix van architecturale stijlen. De beste
manier om dit stadsdeel te ontdekken is te voet en met het
openbaar vervoer zoals metro en bus - net als een carioca
(inwoner van Rio). We zien o.a. het Cinelandia-plein, waar
het operagebouw, het Museum voor Schone Kunsten,
het stadhuis en de nationale bibliotheek zich allemaal
bevinden, de moderne kathedraal van São Sebastião, de
koloniale kerken van São Antônio en São Francisco da Penitência, met een korte stop bij de charmante patisserie
Colombo. We bezoeken ook het interieur van de Koninklijke Portugese Leeskamer, de populaire markt van Uruguaiana, het plein Praça XV de Novembro, het voormalige
keizerlijke paleis, het parlement van de staat Rio, de oude
kathedraal van Nossa Senhora do Carmo en de historische
steegjes van Travessa do Comércio, om te eindigen bij de
indrukwekkende kerk van Nossa Senhora da Candelária.
Dag 4 – Rio de Janeiro
Deze ochtend begint met een aangename wandeltocht
door de Boheemse wijk Santa Teresa van Rio. Met zijn
geplaveide straatjes en mooie huizen van rond de eeuwwisseling op de heuvel met uitzicht op de baai van Guanabara en het stadscentrum, is Santa Teresa een heel
speciale plaats. Deze kleurrijke wijk is de thuisbasis van
veel van Rio’s kunstenaars, muzikanten en dichters en
is ongetwijfeld de meest pittoreske wijk van de stad. De
talrijke gezellige restaurants en bars en trendy winkels
trekken steeds meer bezoekers. Hoewel het in wezen een
wandeltocht is, zal een deel van de route worden gedaan
met de antieke tram van Santa Teresa - die het beroemde
‘Arcos da Lapa’-aquaduct van Rio passeert op weg van en
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naar deze hoger gelegen wijk. De tour gaat te voet verder en onthult veel van Santa Teresa’s geheimen, zoals
de kleurrijke, met tegels omzoomde trap die leidt naar
de studio van Jorge Selarón en het culturele centrum van
Parque das Ruínas met zijn indrukwekkende uitzicht over
de baai. De rest van de dag ter vrije besteding, verken de
verborgen hoekjes van Santa Teresa verder of ontspan op
het strand in de buurt van uw hotel. Proef vanavond van
het energieke nachtleven van Rio in Lapa en probeer wat
samba-passen.
Dag 5 – Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu
Met de belangrijkste bezienswaardigheden, geluiden en
geuren van Rio ontdekt te hebben, volgt de transfer naar
de luchthaven voor de vlucht naar Iguaçu. Bij aankomst
worden we opgewacht voor de transfer naar het hotel.
Met zijn bron in de Serra do Mar nabij de Atlantische kust
en met het omringende Nationaal Park dat zowel Brazilië
als Argentinië beslaat, groeit de rivier de Iguaçu uit tot
een kronkelende loop van meer dan 1.000 km lang, voordat hij uitmondt in de rivier de Paraná door de beroemde
2.700 m brede Iguaçu-watervallen. Het spektakel van ongeveer 275 watervallen culmineert in de angstaanjagende
titel ‘Devil’s Throat’, waar het water meer dan 80m naar
beneden stort; exploderend op de rotsen beneden in een
waas van fijne mist.
Na aankomst in het hotel, kunt u de rest van de dag rustig
genieten.
Dag 6 – Foz do Iguaçu
Deze ochtend is het tijd om naar het Iguaçu National Park
te gaan voor een excursie die zowel een rustige wandeling in het wild omvat als het zien van een ongetemde
natuurkracht. Vanaf de ingang van het park loopt de weg
via verschillende paden die dit reservaat van 1700 km²
doorspitten. De subtropische regenwouden die het landschap bedekken, herbergen een enorme verscheidenheid
aan jungleplanten, tropische bomen en 400 vogelsoorten.
Langs de route naar de belangrijkste watervallen hebben
we vanaf talrijke uitkijkpunten ongelooflijke panoramische zichten, neem de tijd om onderweg van deze veranderende zichten te genieten. De spectaculaire Devil’s
Throat is het grote hoogtepunt van deze dag en is duidelijk zichtbaar vanuit verschillende hoeken in de aanloop
naar en op het hoogtepunt van de trektocht, waar het water
meer dan 80m naar beneden valt met een kracht die sterk
genoeg is om een nooit eindigende nevelwolk te creëren.
Nadat u dit natuurspektakel hebt gezien, kunt u optioneel nog per boot rechtstreeks naar het donderende
water van de watervallen. Deze excursie begint met
een rit van 2 km in een open jeep door het tropische
regenwoud van Iguaçu National Park. De laatste 500 m

naar de oever van de Iguaçu-rivier zijn te voet, voordat je
aan boord gaat van een speciaal uitgeruste boot voor een
spannende rit door het ruwe water en de mist die door de
watervallen is ontstaan.
Dag 7 – Foz do Iguaçu
Geniet vandaag van een daguitstap langs de Argentijnse kant van de watervallen en het Nationaal Park. Bij
aankomst in het park is de eerste stop het bezoekerscentrum, dat een uitstekend inzicht biedt in de rijke biodiversiteit van het gebied. Om de watervallen te bezoeken,
is de meest geschikte optie per trein, met dank aan een
spoor dat speciaal werd ontworpen voor het park. De trein
verbindt drie stations; Centraal Station (waar het bezoekerscentrum zich bevindt), Cataratas Station, dat toegang
geeft tot de onderste en bovenste paden, en het Devil’s
Throat Station, dat naar de hoofdwatervallen leidt. Het
is een schilderachtige route van 7 km (duur +/-20 m). De
sporen lopen langs de rivier de Iguazú en de trein rijdt
met snelheden van niet meer dan 20 km/u en stopt wanneer dieren de lijnen oversteken.
Het park biedt drie goed bewegwijzerde wandelroutes:
The Green Trail is een ontspannen wandeling (650m) langs
een moeras en verschillende inheemse flora. Cataratas
Station is het startpunt van de langere Upper (1700m) en
Lower (1400 m) Trails, met een prachtig panoramisch uitzicht op tal van uitkijkpunten. De laatste Lower Trail biedt
een meer intieme benadering van de watervallen van onderaf, en toont de onmetelijkheid van dit natuurwonder,
terwijl het water meedogenloos in de rotsen aan de voet
van The Devils Throat beukt. Als u tot slot kiest voor een
uitgebreide optie, stap dan in de trein naar het eindstation, Garganta del Diablo. Vanaf hier doorkruist een schilderachtig pad (2200 m in totaal) de rivier de Iguaçu naar
zijn adembenemende climax.
Na het verkennen van de watervallen, paden, rivier en
park transfer terug naar het hotel.
Dag 8 – Foz do Iguaçu – Manaus
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor
de vlucht naar Manaus. Bij aankomst worden we opgewacht voor transfer naar het hotel in het centrum van de
stad. Hier overnachten we voor we morgen aan het Amazone avontuur beginnen. Als de tijd het toelaat, kunt u
een wandeling maken door het historische centrum van
de stad, dat zich ontwikkelde als gevolg van de rijkdom die
werd gegenereerd door de rubberboom aan het einde van
de negentiende eeuw. Hoogtepunten zijn het beroemde
operahuis Teatro Amazonas en de bruisende gemeentelijke markt Adolpho Lisboa in het havengebied, waar allerlei soorten exotisch fruit, geneeskrachtige kruiden en
gigantische riviervissen te koop zijn.
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Dag 9 – Manaus
In de vroege ochtend vertrek langs een prachtige route
naar onze jungle lodge. Eerst een korte rit naar de rivierhaven van Ceasa, gevolgd door een boottocht van 30 min.
over de Amazone naar het dorp Careiro. Onderweg zien
we de beroemde samensmelting van de machtige rivieren Solimões en Negro. Vanaf Careiro is het nog een 1u15
over een verharde en onverharde weg naar Maçarico
Rivero. Tijdens de reis genieten we van het prachtige
Amazone-regenwoudlandschap en er zal ook een korte
stop zijn om de beroemde Vitória Régia-waterlelies in
een nabijgelegen meer te zien. Per speedboot het laatste
deel van de reis; een schilderachtige tocht van een uur
door kleine kreken en overstroomd bos naar de lodge.
Bij aankomst in de lodge genieten we van een welkomstdrankje en diner, voordat u zich op uw kamer nestelt.
Dag 10 – Amazone
Zeer vroeg in de ochtend (rond 5.30u) vertrek per gemotoriseerde kano’s om de zonsopgang in de Amazone
te bewonderen en getuige te zijn van het ontwaken van
het regenwoud. De vroege ochtenduren zijn de beste tijd
om wilde dieren te observeren, met name vogels. Een
deskundige gids staat klaar om ervoor te zorgen dat niets
wordt gemist, voordat we terugkeren naar de lodge voor
het ontbijt. Vervolgens zal een informatieve jungletocht
een introductie geven tot de flora van de Amazone en de
vele mogelijke toepassingen, of die nu eetbaar of medicinaal zijn. Stap vanmiddag aan boord van een motorboot
voor een visexpeditie op zoek naar de beruchte piranha
uit het Amazonegebied. Van de kleine vis met de scherpe
tanden wordt gezegd dat ze vrij gemakkelijk te vangen
zijn; alles wat je nodig hebt is een haak, kleine stukjes
vlees als aas en wat geduld. Bij terugkomst in de lodge zal
de gids laten zien hoe u uw vangst kunt bereiden.
Dag 11 – Amazone
Na het ontbijt neemt de gids ons mee op een kanotocht
om de omgeving van Amazon Lodge verder te verkennen;

793 hectare ongerept, dicht primair regenwoud. De regio rond de Juma-rivier is bijzonder rijk aan dieren in het
wild, dus houd je ogen open voor apen, roze rivierdolfijnen, luiaards en een eindeloze verscheidenheid aan vogels. Wanneer we op de kleine waterwegen varen die de
gebieden met overstroomd bos aan weerszijden van de
rivier doorkruisen, zet de bootbestuurder de motor uit en
kunnen we ons volledig concentreren op de geluiden van
de natuur terwijl we geruisloos door het water glijden.
‘s Middags bezoeken we een lokale gemeenschap om
kennis te maken met het dagelijks leven van de bewoners.
Er wordt inzicht gegeven in de inheemse kennis van geneeskrachtige planten, seizoenswijzigingen in de tropische
vegetatie en de bereiding van maniokmeel, een van de
belangrijkste exportproducten van de regio.
Na het diner gaan we nog een keer het water op voor een
avondexpeditie op zoek naar kaaimannen. Kijk uit voor de
glinsterende weerspiegeling van de ogen van de kaaimannen van het fakkellicht van de gids. Maar deze magische
tour gaat niet alleen over het spotten van de kaaiman; het
gaat over in een boot zitten in de donkere Amazone-nacht,
luisteren naar de geluiden van de verborgen dieren en
ervaren hoe echte onderdompeling in de natuur voelt.
Dag 12 – Manaus – Recife
Vandaag is de laatste dag van ons avontuur in de Amazone, tijdig vertrek uit de lodge voor de transfer terug
naar Manaus en de luchthaven. Bij aankomst in Recife
worden opgewacht voor de rit naar de kustplaats Olinda.
Olinda, gesticht in 1535, is een van de best bewaarde koloniale steden van Brazilië en werd onlangs de eerste culturele hoofdstad van het land. Met zijn steile geplaveide
straatjes en kleurrijke huizen die majestueus op de heuvel
liggen, met uitzicht op Recife en de smaragdgroene zee,
is Olinda zeker een van de meest charmante en pittoreske
plaatsen van Brazilië.
Na het inchecken kunt u ‘s avonds flaneren door de
straten of te genieten van een slaapmutsje met uitzicht
op de oceaan.
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Dag 13 – Olinda
Vandaag zullen zowel Recife als Olinda ontdekt worden.
Na het ontbijt neemt de gids ons mee op een wandeltocht door het historische centrum van Olinda, een
UNESCO-werelderfgoed met adembenemende vergezichten over de Atlantische Oceaan en het naburige
Recife. Hoogtepunten zijn onder meer het rijkelijk
versierde São Bento-klooster, dat in 1582 werd gebouwd en de thuisbasis was van het eerste rechtencollege van Brazilië, en de Igreja da Sé met zijn weelderige gouden interieur. Nadat we de prachtige huizen
en levendige kunstenaarsstudio’s hebben bekeken, zal
de gids ook inzicht geven in het duistere verleden van
de stad met een bezoek aan de voormalige slavenmarkt.
Na het proeven van een heerlijke regionale lunch, wordt
de middag besteed aan het verkennen van het rijke erfgoed van Olinda’s zusterstad Recife. De eerste stop zijn
de eilanden, rivieren en bruggen van het historische
centrum, die hebben geleid tot vergelijkingen tussen
Recife en Venetië. Met een deel van het oorspronkelijk door de Nederlanders gestichte havengebied, bracht
Recife meerdere culturen samen, wat tot uiting komt
in de architectuur van zijn belangrijke sites. Beginnend
bij de Praça da República, met zijn elegante gebouwen, gaat de tour door de oude stad, bezoeken we vergulde kerken en aangename pleinen voordat we Rua do Bom
Jesus bereiken, voorheen bekend als “Jodenstraat”, de locatie van de eerste synagoge in Amerika, dat nu een Joods
museum is. Vanaf hier is het slechts een korte wandeling
naar de nabijgelegen kade, waar voormalige pakhuizen
zijn omgetoverd tot restaurants, ambachtelijke centra en
musea gewijd aan de culturele uitingen van Recife, waaronder frevo, de unieke carnavalsdans van de regio.
Dag 14 – Recife - porto do galinhas
Na het ontbijt verlaten we Recife en rijden we naar Porto
do Galinhas. De stad kreeg deze naam uit de periode tussen 1853 en 1888, toen de handel in slaven verboden was
in Brazilië. De schepen die aanmeerden waren beladen
met kratten met kippen (galinhas), dit als dekmantel voor
de echte lading.
Het strand, aan de zuidkust van Pernambuco, is nu een
van de mooiste en meest bewonderde plekken van zowel Braziliaanse als buitenlandse bezoekers. Wat ooit een
klein en rustig vissersdorpje was, is uitgegroeid tot een
van de meest populaire paradijselijke bestemmingen van
het land. Hier gaan we de volgende 2 dagen genieten van
de rust en de prachtige omgeving.
De regio staat bekend om zijn projecten die bijdragen aan
de bescherming van het milieu en de lokale biodiversiteit. Bij eb worden natuurlijke poelen met helder warm
water gevormd door prachtige koraalriffen. Wanneer dit
fascinerende natuurverschijnsel plaatsvindt, zijn er verschillende kleurrijke vissoorten te zien. Bezoekers kunnen
op vlotten naar de zwembaden gaan of door het water
waden.

kokospalmen, ligt recht tegenover het gelijknamige dorp.
Muro Alto Beach daarentegen heeft karakteristieke zandstenen muren, vandaar de naam. Samen met Maracaípe
Beach, zijn dit twee van de meest populaire stranden in
de regio.

15-Daagse individuele rondreis ‘Hoogtepunten
van Brazilië’

Dag 16 – Porto do Galinhas – Recife
Geniet in de ochtend nog van deze prachtige omgeving.
Conform het vluchtschema worden we opgehaald voor
de transfer naar de luchthaven.

Deze reis omvat diverse hoogtepunten die Brazilië te bieden heeft, waaronder de beroemdste bezienswaardigheden;
Suikerbroodberg en het monument Christus de Verlosser. We laten de hectiek van Rio achter ons om getuige te zijn van de
kracht van de natuur in Iguaçu. De volgende stop is in het Amazone-regenwoud met een verscheidenheid aan activiteiten,
zoals ecologische wandelingen, kanotochten en nachtsafari’s, terwijl u het leven in de jungle ervaart. We krijgen ook de
gelegenheid om Recife te bezoeken, ook wel bekend als het Venetië van Brazilië.

Dag 17 – Aankomst
Na een lange vlucht komt u vandaag weer terug thuis.
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• Engelstalige lokale gidsen
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• De activiteiten in Amazon Lodge gebeuren in
kleine groepje met Engelstalige gids.
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• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie.

Dag 15 – Porto de Galinhas
Het strand van Porto de Galinhas, met wit zand en veel
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Dag 1 – Rio de Janeiro
Vandaag vertrekt u naar Brazilië, bij aankomst in Rio de
Janeiro wordt u opgewacht voor transfer naar het hotel.
Na het inchecken heeft u de avond vrij.
Dag 2 – Rio de Janeiro
Na het ontbijt maakt u kennis met deze boeiende stad.
De wandeltour begint in de wijk Cosme Velho waar we
de tandradbaan nemen en via de steile, beboste heuvel
komen we aan de top van Corcovado en het beroemde
monument Christus de Verlosser. Zo iconisch als het monument zelf is; de adembenemende uitzichten op Copacabana, Ipanema en Rodrigo de Freitas Lagoon zijn net
zo gedenkwaardig. Via de weelderige vegetatie, beekjes
en watervallen van Tijuca Forest Reserve gaan we terug
-per tandradbaan – naar beneden; we nemen een korte
fotostop bij het beroemde Mário Filho of ‘Maracanã’-stadion en de Sambódromo, bekend als het middelpunt van
Rio’s carnavalsoptocht.
De lunch is in een typisch Braziliaanse churrascaria (allyou-can-eat bbq), voordat we verder gaan naar de wijk
Urca, een van de oudere wijken van Rio in de schaduw
van de Suikerbroodberg. Hier gaat een kabelbaan naar
Morro da Urca en dan helemaal naar de top van Sugarloaf, zo’n 400 meter boven de zeespiegel. Vanaf de kabelbaan naar boven kunt u genieten van panoramische zichten op het strand van Copacabana, de baai van Guanabara en de eerder bezochte Christus de Verlosser, waarbij
de vergezichten vanaf de top een echt hoogtepunt van de
dag zijn, vooral tijdens zonsondergang.
Dag 3 – Rio de Janeiro
Het stadscentrum van Rio staat vol met prachtige histo-

rische gebouwen, gebouwen in Portugese koloniale- en
renaissancestijl schitteren met moderne wolkenkrabbers
in een eclectische mix van architecturale stijlen. De beste
manier om dit stadsdeel te ontdekken is te voet en met het
openbaar vervoer zoals metro en bus - net als een carioca
(inwoner van Rio). We zien o.a. het Cinelandia-plein, waar
het operagebouw, het Museum voor Schone Kunsten,
het stadhuis en de nationale bibliotheek zich allemaal
bevinden, de moderne kathedraal van São Sebastião, de
koloniale kerken van São Antônio en São Francisco da Penitência, met een korte stop bij de charmante patisserie
Colombo. We bezoeken ook het interieur van de Koninklijke Portugese Leeskamer, de populaire markt van Uruguaiana, het plein Praça XV de Novembro, het voormalige
keizerlijke paleis, het parlement van de staat Rio, de oude
kathedraal van Nossa Senhora do Carmo en de historische
steegjes van Travessa do Comércio, om te eindigen bij de
indrukwekkende kerk van Nossa Senhora da Candelária.
Dag 4 – Rio de Janeiro
Deze ochtend begint met een aangename wandeltocht
door de Boheemse wijk Santa Teresa van Rio. Met zijn
geplaveide straatjes en mooie huizen van rond de eeuwwisseling op de heuvel met uitzicht op de baai van Guanabara en het stadscentrum, is Santa Teresa een heel
speciale plaats. Deze kleurrijke wijk is de thuisbasis van
veel van Rio’s kunstenaars, muzikanten en dichters en
is ongetwijfeld de meest pittoreske wijk van de stad. De
talrijke gezellige restaurants en bars en trendy winkels
trekken steeds meer bezoekers. Hoewel het in wezen een
wandeltocht is, zal een deel van de route worden gedaan
met de antieke tram van Santa Teresa - die het beroemde
‘Arcos da Lapa’-aquaduct van Rio passeert op weg van en
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naar deze hoger gelegen wijk. De tour gaat te voet verder en onthult veel van Santa Teresa’s geheimen, zoals
de kleurrijke, met tegels omzoomde trap die leidt naar
de studio van Jorge Selarón en het culturele centrum van
Parque das Ruínas met zijn indrukwekkende uitzicht over
de baai. De rest van de dag ter vrije besteding, verken de
verborgen hoekjes van Santa Teresa verder of ontspan op
het strand in de buurt van uw hotel. Proef vanavond van
het energieke nachtleven van Rio in Lapa en probeer wat
samba-passen.
Dag 5 – Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu
Met de belangrijkste bezienswaardigheden, geluiden en
geuren van Rio ontdekt te hebben, volgt de transfer naar
de luchthaven voor de vlucht naar Iguaçu. Bij aankomst
wordt u opgewacht voor de transfer naar het hotel.Met
zijn bron in de Serra do Mar nabij de Atlantische kust en
met het omringende Nationaal Park dat zowel Brazilië als
Argentinië beslaat, groeit de rivier de Iguaçu uit tot een
kronkelende loop van meer dan 1.000 km lang, voordat hij
uitmondt in de rivier de Paraná door de beroemde 2.700
m brede Iguaçu-watervallen. Het spektakel van ongeveer
275 watervallen culmineert in de angstaanjagende titel
‘Devil’s Throat’, waar het water meer dan 80 meter naar
beneden stort; exploderend op de rotsen beneden in een
waas van fijne mist. Nadat u bent ingecheckt in het hotel,
kunt u de rest van de dag op uw gemak genieten.
Dag 6 – Foz do Iguaçu
Deze ochtend is het tijd om naar het Iguaçu National Park
te gaan voor een excursie die zowel een rustige wandeling in het wild omvat als het zien van een ongetemde
natuurkracht. Vanaf de ingang van het park loopt de weg
via verschillende paden die dit reservaat van 1700 km²
doorspitten. De subtropische regenwouden die het landschap bedekken, herbergen een enorme verscheidenheid
aan jungleplanten, tropische bomen en 400 vogelsoorten.
Langs de route naar de belangrijkste watervallen hebben
we vanaf talrijke uitkijkpunten ongelooflijke panoramische zichten, neem de tijd om onderweg van deze veranderende zichten te genieten. De spectaculaire Devil’s
Throat is het grote hoogtepunt van deze dag en is duidelijk zichtbaar vanuit verschillende hoeken in de aanloop
naar en op het hoogtepunt van de trektocht, waar het
water meer dan 80 meter naar beneden valt met een
kracht die sterk genoeg is om een nooit eindigende nevelwolk te creëren 10 meter hoog en wandelaars hebben
bij aankomst een fantastisch uitzicht op dit fenomeen.
Nadat u dit natuurspektakel hebt gezien, kunt u optioneel nog per boot rechtstreeks naar het donderende water van de watervallen. Deze excursie begint met een rit
van twee kilometer in een open jeep door het tropische

regenwoud van Iguaçu National Park. De laatste 500 meter naar de oever van de Iguaçu-rivier zijn te voet, voordat
je aan boord gaat van een speciaal uitgeruste boot voor
een spannende rit door het ruwe water en de mist die
door de watervallen is ontstaan.
Dag 7 – Foz do Iguaçu
Geniet vandaag van een daguitstap langs de Argentijnse kant van de watervallen en het Nationaal Park. Bij
aankomst in het park is de eerste stop het bezoekerscentrum, dat een uitstekend inzicht biedt in de rijke biodiversiteit van het gebied. Om de watervallen te bezoeken,
is de meest geschikte optie per trein, met dank aan een
spoor dat speciaal is ontworpen voor het park. De trein
verbindt drie stations; Centraal Station (waar het bezoekerscentrum zich bevindt), Cataratas Station, dat toegang
geeft tot de onderste en bovenste paden, en het Devil’s
Throat Station, dat naar de hoofdwatervallen leidt. Het
is een schilderachtige route van 7 km van ongeveer 20
minuten. De sporen lopen langs de rivier de Iguazú en de
trein rijdt met snelheden van niet meer dan 20 km/u en
stopt wanneer dieren de lijnen oversteken. Het park biedt
drie goed bewegwijzerde wandelroutes: The Green Trail
is een ontspannen wandeling (650 m) langs een moeras
en verschillende inheemse flora. Cataratas Station is het
startpunt van de langere Upper (1700 m) en Lower (1400
m) Trails, met een prachtig panoramisch uitzicht op tal
van uitkijkpunten. De laatste Lower Trail biedt een meer
intieme benadering van de watervallen van onderaf, en
toont de onmetelijkheid van dit natuurwonder, terwijl het
water meedogenloos in de rotsen aan de voet van The
Devils Throat beukt. Als u tot slot kiest voor een uitgebreide optie, stap dan in de trein naar het eindstation, Garganta del Diablo. Vanaf hier doorkruist een schilderachtig
pad (2200 m in totaal) de rivier de Iguaçu naar zijn adembenemende climax. Na het verkennen van de watervallen, paden, rivier en park transfer terug naar het hotel.
Dag 8 – Foz do Iguaçu – Manaus
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor
de vlucht naar Manaus. Bij aankomst wordt u opgewacht voor transfer naar het hotel in het centrum van de
stad. Hier overnachten u voor u morgen aan het Amazone
avontuur begint. Als de tijd het toelaat, kunt u een wandeling maken door het historische centrum van de stad,
dat zich ontwikkelde als gevolg van de rijkdom die werd
gegenereerd door de rubberboom aan het einde van de
negentiende eeuw. Hoogtepunten zijn het beroemde
operahuis Teatro Amazonas en de bruisende gemeentelijke markt Adolpho Lisboa in het havengebied, waar allerlei soorten exotisch fruit, geneeskrachtige kruiden en
gigantische riviervissen te koop zijn.
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Dag 9 – Manaus
In de vroege ochtend vertrek langs een prachtige route
naar uw jungle lodge. Eerst een korte rit naar de rivierhaven van Ceasa, gevolgd door een boottocht van 30
minuten over de Amazone naar het dorp Careiro. Onderweg ziet u de beroemde samensmelting van de machtige
rivieren Solimões en Negro. Vanaf Careiro is het nog een
1u15 over een verharde en onverharde weg naar Maçarico Rivero. Tijdens de reis kunt u genieten van het prachtige Amazone-regenwoudlandschap en er zal ook een
korte stop zijn om de beroemde Vitória Régia-waterlelies
in een nabijgelegen meer te zien. Per speedboot het laatste deel van de reis; een schilderachtige reis van een uur
door kleine kreken en overstroomd bos naar de lodge. Bij
aankomst in de lodge kunt u genieten van een welkomstdrankje en diner, voordat u zich op uw kamer nestelt.
Dag 10 – Amazone
Zeer vroeg in de ochtend (rond 5.30 uur) vertrek per
gemotoriseerde kano’s om de zonsopgang in de Amazone
te bewonderen en getuige te zijn van het ontwaken van
het regenwoud. De vroege ochtenduren zijn de beste tijd
om wilde dieren te observeren, met name vogels. Een
deskundige gids staat klaar om ervoor te zorgen dat niets
wordt gemist, voordat u terugkeert naar de lodge voor
het ontbijt. Vervolgens zal een informatieve jungletocht
een introductie geven tot de flora van de Amazone en de
vele mogelijke toepassingen, of die nu eetbaar of medicinaal zijn. Stap vanmiddag aan boord van een motorboot
voor een visexpeditie op zoek naar de beruchte piranha
uit het Amazonegebied. Van de kleine vis met de scherpe tanden wordt gezegd dat ze vrij gemakkelijk te vangen
zijn; alles wat je nodig hebt is een haak, kleine stukjes
vlees als aas en wat geduld. Bij terugkomst in de lodge zal
uw gids u laten zien hoe u uw vangst kunt bereiden.
Dag 11 – Amazone
Na het ontbijt neemt uw gids u mee op een kanotocht
om de omgeving van Amazon Lodge verder te verkennen;

793 hectare ongerept, dicht primair regenwoud. De regio rond de Juma-rivier is bijzonder rijk aan dieren in het
wild, dus houd je ogen open voor apen, roze rivierdolfijnen, luiaards en een eindeloze verscheidenheid aan vogels. Wanneer u op de kleine waterwegen vaart die de
gebieden met overstroomd bos aan weerszijden van de
rivier doorkruisen, zet de bootbestuurder de motor uit en
kunt u zich volledig concentreren op de geluiden van de
natuur terwijl u geruisloos door het water glijdt.
Bezoek ‘s middags een lokale gemeenschap om kennis
te maken met het dagelijks leven van de bewoners. Er
wordt onder meer inzicht gegeven in de inheemse kennis
van geneeskrachtige planten, seizoenswijzigingen in de
tropische vegetatie en de bereiding van maniokmeel, een
van de belangrijkste exportproducten van de regio.
Na het diner ga je nog een keer het water op voor een
avondexpeditie op zoek naar kaaimannen. Kijk uit voor de
glinsterende weerspiegeling van de ogen van de kaaimannen van het fakkellicht van de gids terwijl de boot over de
rivieroever navigeert. Maar deze magische tour gaat niet
alleen over het spotten van de kaaiman; het gaat over in
een boot zitten in de donkere Amazone-nacht, luisteren
naar de geluiden van de verborgen dieren in het wild en
ervaren hoe echte onderdompeling in de natuur voelt.
Dag 12 – Manaus – Olinda
Vandaag is de laatste dag van avontuur in de Amazone,
tijdig vertrek uit de lodge voor de transfer terug naar
Manaus en de luchthaven, waarbij dezelfde route en
combinatie van voertuigen en boten wordt gebruikt bij
aankomst. Bij aankomst in Recife wordt u opgewacht
door uw chauffeur voor de rit naar de kustplaats Olinda.
Olinda, gesticht in 1535, is een van de best bewaarde koloniale steden van Brazilië en werd onlangs de eerste culturele hoofdstad van het land. Met zijn steile geplaveide
straatjes en kleurrijke huizen die majestueus op de heuvel liggen met uitzicht op Recife en de smaragdgroene
zee, is Olinda zeker een van de meest charmante en pittoreske plaatsen van Brazilië. Na het inchecken kunt u
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‘s avonds flaneren door de straten en de ambachtelijke
boetieks bekijken of genieten van een slaapmutsje met
uitzicht op de oceaan.
Dag 13 – Olinda
Vandaag zullen zowel Recife als Olinda ontdekt worden.
Na het ontbijt zal uw gids u ontmoeten in het hotel en
u meenemen op een wandeltocht door het historische
centrum van Olinda, een UNESCO-werelderfgoed met
adembenemende vergezichten over de Atlantische
Oceaan en het naburige Recife. Hoogtepunten zijn onder
meer het rijkelijk versierde São Bento-klooster, dat in
1582 werd gebouwd en de thuisbasis was van het eerste
rechten college van Brazilië, en de Igreja da Sé met zijn
weelderige gouden interieur. Nadat je de prachtige
huizen en levendige kunstenaarsstudio’s hebt bekeken,
zal de gids ook inzicht geven in het duistere verleden van
de stad met een bezoek aan de voormalige slavenmarkt.
Na het proeven van een heerlijke regionale lunch, wordt
de middag besteed aan het verkennen van het rijke erfgoed van Olinda’s zusterstad Recife. De eerste stop zijn
de eilanden, rivieren en bruggen van het historische
centrum, die hebben geleid tot vergelijkingen tussen
Recife en Venetië. Met een deel van het oorspronkelijk door de Nederlanders gestichte havengebied, bracht
Recife meerdere culturen samen, wat tot uiting komt
in de architectuur van zijn belangrijke sites. Beginnend
bij de Praça da República, met zijn elegante gebouwen, gaat de tour door de oude stad, bezoekt u vergulde kerken en aangename pleinen voordat u Rua do Bom
Jesus bereikt, voorheen bekend als “Jodenstraat”, de
locatie van de eerste synagoge in Amerika, dat nu een
Joods museum is. Vanaf hier is het slechts een korte
wandeling naar de nabijgelegen kade, waar voormalige
pakhuizen zijn omgetoverd tot restaurants, ambachtelijke centra en musea gewijd aan de culturele uitingen van
Recife, waaronder frevo, de unieke carnavalsdans van de
regio.
Dag 14 – Recife - AANKOMST
Geniet in de ochtend nog van deze prachtige omgeving.
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar luchthaven. Thuiskomst na een lange vlucht.

Guatemala en Belize
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Dagelijks vertrek 			

€ 3.140,-		

Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer 		

€ 815 ,-

			
INCLUSIEF
• Verblijf in comfortabele hotels o.b.v. logies & ontbijt
• Excursies vermeld in het programma op privé basis met
Engelstalige gids. De wandeltour in Rio op dag 3 en in
Santa Teresa op dag 4 zijn inclusief openbaar vervoer. 		
Boottocht op dag 6 is op basis van internationaal
publiek. In Amazon Lodge excursies in kleine groep met
Engelstalige gids.
• Entreegelden bij vermelde excursies
• Vermelde transfers. De transfer van en naar Amazon
Lodge is gedeeld transfer
• Lunch op dag 2 en dag 13 – volpension in Amazon
Lodge
• Binnenlandse vluchten

14-Daagse Nederlandstalige reis door Guatemala
en Belize

			
exclusief:
• Internationale vlucht. WorldExperts assisteert u graag
bij het selecteren van uw vlucht
• Reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten via WorldExperts
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele excursies, niet genoemde maaltijden etc.

Tijdens deze rondreis maken we niet alleen kennis met prachtige Maya-sites, maar genieten we ook van de natuur die
ons vaak doet verbazen. Van dominante vulkanen tot de dichtbegroeide jungle en zeker niet te vergeten het Atitlan meer
met zijn helderblauwe water. We zien tempelcomplexen en ingenieuze bouwwerken, maar het is vooral de kleurenpracht
die indruk maakt. Dit zowel op de huizen, in de natuur en bovenal in de kledij. Dit niet alleen in Guatemala maar we steken ook de grens over naar Honduras waar we Copan ontdekken en verder nog de prachtige Maya-tempels en de jungle
van Belize. Een reis om nooit te vergeten!

			
bijzonderheden:
• Minimum aantal deelnemers 2
• Verlenging mogelijk, vraag onze medewerkers

Dag 1 – Guatemala City
Vandaag vertrekt u naar Guatemala. Bij aankomst wordt
u opgewacht door uw gids voor de transfer naar uw hotel.
Met de grootste bevolking in Midden-Amerika, is Guatemala-Stad (bekend als Guate) een grote, bruisende
hoofdstad in een vallei omringd door bergen en vulkanen. Guate is niet alleen het financiële, commerciële en
transportknooppunt van het land, maar ook de thuisbasis
van enkele geweldige musea en culturele bezienswaardigheden, evenals enkele uitstekende hotels en restaurants. Er is het Ixchel Museum of Indigenous Dress, waar
voorbeelden worden getoond van het voortreffelijke kunstenaarschap dat te vinden is in traditionele Maya-kleding; het Popol Vuh Museum met zijn uitgebreide collectie Maya precolumbiaanse en koloniale kunst.
Het Nationaal Museum voor Archeologie en Volkenkunde, met Maya-kostuums, maskers, jade, aardewerk en
sieraden; het Guatemala City Railway Museum, waar je
antieke treinen kunt zien en er zelfs omheen kunt lopen;
het nationaal paleis en de statige kathedraal in het park.
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Dag 2 – San Juan & Santiago – Atitlan
Na het ontbijt vertrekken we voor onze rit naar het meer
van Atitlan. Met zijn glinsterende water, omgeven door
drie majestueuze, slapende vulkanen, is het meer van
Atitlán het juweel van Guatemala, wat auteur Aldous
Huxley motiveerde om te zeggen: “Het is echt te veel van
het goede”. Omringd door Maya-dorpen, wordt de tijdloze schoonheid van het meer alleen geëvenaard door
de prachtig geborduurde kleding die wordt gedragen
door de lokale Maya-bevolking T’zutujil en Kaqchiquel.
Elk dorp aan het meer heeft zijn eigen karakter: de keramische kunst van San Antonio Palopo, de natuurlijke
kleurstoffen van San Juan en handgeweven textiel, de
backpacker-sfeer van San Pedro, yoga- en wellnesscentra
van San Marcos, de drukke markten en winkels van Santiago Atitlan en Panajachel’s hectisch-eclectische mix van
winkels, hotels en restaurants. Ze hebben allemaal één
ding gemeen: het glinsterende meer en het dramatische
landschap, waar u kunt kajakken en kanoën, zwemmen,
vissen, vogels observeren of relaxen in een typische hangmat.
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Hoewel meer dan een dozijn fascinerende steden en dorpen uitkijken op het majestueuze meer van Atitlán, staan
Santiago en San Juan La Laguna bovenaan de lijst die je
moet zien. Kijk in San Juan hoe inheemse wevers natuurlijke kleurstoffen mengen van lokaal geteelde planten en
bloemen en zie dan hoe de vrouwen een weefgetouw
met rugband gebruiken om ingewikkeld textiel te maken,
draad voor kleurrijke draad. Van daaruit kunt u een workshop van kunstnaïeve schilders bekijken voordat u aan
boord gaat van de boot voor de cruise naar Santiago. Na
een heerlijke lunch gaan we op pad om het huis van Maximón te vinden, de Maya-volksheilige. Een sjamaan voert
misschien een ritueel uit voor een lokale volgeling die bij
Maximón’s kaarsverlichte altaar zijn verzameld. Daarna
bezoeken we de kerk en komen meer te weten over de
levendige geschiedenis van de stad.
Terug naar ons hotel voor overnachting.
Dag 3 – Chichicastenango market – Antigua
De eindbestemming voor vandaag is Antigua, naar onderweg brengen we eerst nog een bezoek aan de wereldberoemde Chichicastenango markt. We rijden ong. 1u30
voor we aankomen in het hooglandstadje Chichicastenango. Onderweg rijden we langs het centrale hooglandgebied en zien we het dagelijkse leven van de lokale
Maya-bevolking in hun traditionele klederdracht zoals
werken op de velden, brandhout verzamelen, tussen
markten reizen en hun waren verkopen. Bij aankomst in
Chichicastenango neemt onze gids ons mee om deze uitgestrekte, wereldberoemde markt te verkennen. We zien
de fruit- en groentemarkten, waar de lokale bevolking
producten en huishoudelijke artikelen koopt en brengen
tijd door in het ambachtelijke deel waar talloze kraampjes vol staan met een eindeloze verscheidenheid aan
handgemaakt textiel, houtsnijwerk en keramiek. Ook zien
we de beroemde St Tomas-kerk, waar zowel Maya- als
katholieke rituelen worden uitgevoerd in het heiligdom,
als gevolg van de verwevenheid van deze twee verschillende religies in deze regio. Wie wil, kan ook de heuvel
op wandelen naar de Pascual Abaj, waar lokale sjamanen
hun rituelen uitvoeren, of naar de begraafplaats aan de
rand van de stad, waar de mausolea in levendige kleuren
zijn geschilderd. We zetten onze rit verder naar Antigua.
La Antigua Guatemala is een van de meest idyllische
bestemmingen ter wereld, met zorgvuldig gerestaureerde Spaanse koloniale architectuur, verzorgde parken,
stijlvolle hotels, uitstekende internationale keuken en een
horizon gevormd door drie spectaculaire vulkanen.
Genesteld in een bergvallei en omgeven door altijd groene
bossen, heeft Antigua de uitstraling van de 17e-eeuwse
hoofdstad kunnen behouden in perfectie combinatie met
moderne voorzieningen. Als u door geplaveide straten

loopt, vindt u hoogwaardige kunstgalerijen, fascinerende musea, luxe winkels met internationale schatten en
traditionele markten die tot de nok toe gevuld zijn met
lokaal gemaakt textiel en houtwerk. In 1979 uitgeroepen
tot UNESCO-werelderfgoed, met zijn architectuur, cultuur
en unieke omgeving, is Antigua eenvoudigweg de meest
charmante stad van heel Amerika.
Dag 4 – Pacaya vulkaan
De Pacaya-vulkaan, een mopperend, rook oprispend
spektakel, lokt avonturiers met zijn adembenemende
weergave van de rauwe kracht van de natuur. Onze bus
brengt ons naar de uitlopers van Pacaya voor een trektocht door een weelderig dennenbos in een klim die als
matig tot veeleisend wordt beschouwd. Een steeds groter
wordend panorama ontvouwt zich op de weg naar boven,
met uitzicht -op heldere dagen- van noordelijke vulkanen,
de laaglanden van de Stille Oceaan en helemaal tot aan
El Salvador. Aan de voet van de top zelf worden we begroet door een kaal maanlandschap van losse rots- en
kiezelstenen, wat een lastige voet aan het avontuur toevoegt. Stoom stijgt op uit talrijke ventilatieopeningen, die
soms een zicht geven op feloranje magma diep van binnen. We bereiken een maximum van 2.289 meter boven
zeeniveau met een hoogteverschil van 430 meter tijdens
de klim zelf. Deze expeditie van een hele dag wordt afgesloten met een stevige wandeling naar de basis van het
park voor onze terugrit naar Antigua.
Let op: om veiligheidsredenen en in overeenstemming
met de regels die zijn uitgevaardigd door het Pacaya National Park, kunnen de gasten tot op ong. 1km van de
krater komen. De enthousiastelingen die de hele wandeling doen krijgen een spectaculair uitzicht.
Dag 5 – Copan (Honduras)
Vandaag rijden we van het prachtige Atitlan meer naar
Copan, een rit van 400km. Onderweg wordt er regelmatig
gestopt om te genieten van het uitzicht. Bij aankomst
checken we in bij ons hotel gelegen in de heuvels rond
Copan.
Dag 6 – Copan
We rijden naar de archeologische vindplaats Copán.
Copán werd in 1980 als UNESCO-werelderfgoed beschouwd en een van de meest weelderige culturele centra van de oude Maya’s. Het staat bekend om zijn ingewikkeld gesneden stèles en ongelooflijke hiërogliefentrappen, we bezoeken ook het sculpturenmuseum. Na de
vrije lunch in de stad Copán Ruinas en gaan we naar het
Macaw Mountain Bird Park (15 minuten afstand), een reservaat van 4 hectare dat zorgt voor geredde en bedreigde
tropische vogels zoals scharlaken ara’s en kiel- gefactu
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reerde toekans. Een gids uit het reservaat zal vertellen
over de lopende projecten van Macaw Mountain en laat
ons kennismaken met een verscheidenheid aan vogelsoorten, waarvan je met sommige kunt communiceren.
Dag 7 – Puerto Boarrios – Livingston
Tijdens onze rit naar Rio Dulce of Puerto Barrios stoppen
we bij Quiriguá. Beroemd om zijn ingewikkeld gesneden stèles, lijkt deze site te zijn gebouwd over een periode van 65 jaar (745-810 na Christus) en was ooit de
hoofdstad van een bloeiende staat. De ruïnes omvatten
12 hoge monumenten die zijn uitgehouwen uit enkele
blokken steen, stelae genaamd, enorme gebeeldhouwde
stenen van mythologische diervormen genaamd zoomorphs, gebeeldhouwde kalenders, tempels, een paleis,
een balveld en een plein. De grootste van de steles is een
indrukwekkende 35 voet lang en weegt ongeveer 65 ton.
De hiërogliefen die op de stèles zijn gebeeldhouwd, vertellen de geschiedenis tussen deze stad en de oude stad
Copan in Honduras. In 1979 werd Quiriguá door UNESCO uitgeroepen tot “monument van het werelderfgoed”.
Verder naar Livingston voor overnachting.
Dag 8 – Livingston – Rio Dulce cruise – Ak’Tenamit
Er is geen plek in Guatemala zoals deze. Livingston, een
Caribische vissers-enclave aan de monding van de Río
Dulce, voelt meer als een tropisch eiland dan als een traditionele Guatemalteekse stad. De Garífuna-bevolking
die hier woont (afstammelingen van 17e-eeuwse schipbreukelingen van Afrikaanse slaven die zich vermengden
met de inheemse Cariben) hebben hun eigen taal, cultuur
en keuken deels behouden door de ontoegankelijkheid
van Livingston: het is alleen bereikbaar via water of lucht.
Ooit een bloeiende zeehaven, bestaat de nu rustige stad
uit een smal strand, een handvol straten met dakspanenhuizen en een paar goede lunchplekken waar punta rock
(lokale, op percussie gebaseerde muziek) altijd speelt.
Per boot varen we door een dramatische rotskloof en
maken een stop bij een belangrijke NGO vanuit de Garifuna-stad Livingston aan de Caribische kust. Terwijl we
door clusters van mangroven glijden, zien we watervogels, zoals pelikanen, zilverreigers en aalscholvers. Al snel
bereiken we een verzameling hete mineraal bronnen,
waar we eventueel kunnen zwemmen. We gaan aan wal
bij het Ak’ Tenamit-project, dat inheemse kinderen in
riviergemeenschappen in staat stelt naar school te gaan,
beroepsvaardigheden te verwerven en de cyclus van armoede te doorbreken. We zien een school alsook het
kleurrijke textiel en handwerk van de handwerkcoöperatie van Ak’ Tenamit. De boot brengt ons naar Rio Dulce
voor de lunch voordat we het Tikal Nationaal Park rijden

Hoog boven de dichte groene jungle doemen de oude
tempels van Tikal op. Een uitgestrekt complex van meer
dan 3.000 bouwwerken, UNESCO-werelderfgoed, is de
grootste opgegraven plek op het Noord-Amerikaanse
continent en het kroonjuweel van de Petén. Opgericht
rond 400 voor Christus, de meest actieve periode van
Tikal overspande 200 - 900 na Christus. Hoewel we hier
hiërogliefen en steengravures vinden, is deze site vooral
bekend om tempels met enorme proporties. Iconische
Temple IV torent 47 m boven de jungle uit en het is een
van de vele tempels die je kunt beklimmen om over de
boomtoppen te staren waar tropische vogels en apen gedijen. Prachtige ruïnes verdringen de centrale pleinen en
creëren een architectonisch lust voor het oog.
Dag 9 – Tikal
Onze gids wacht ons op in het hotel voor een wandeling
door Tikal National Park, waar zo’n 3.000 oude bouwwerken uit de regenwoudbodem oprijzen. U zult niet alleen
genieten van een fascinerende rondleiding door dit indrukwekkende UNESCO-werelderfgoed, maar u zult ook
de bezienswaardigheden en geluiden ervaren van tropische vogels en dieren, waaronder brulapen en slingerapen, die in het bladerdak van de jungle leven. Tikal was
ooit de thuisbasis van naar schatting 50.000 inwoners
of meer, maar bloeide van 800 voor Christus tot 900 na
Christus. We treden in de voetsporen van Maya-royalty’s
en gewone mensen terwijl onze gids ons meeneemt naar
plaatsen zoals het majestueuze Great Plaza en de Temple
of the Jaguar (44 meter), Temple of the Masks (38m), de
Akropolis en nog veel meer. Overnachting in onze lodge.
Dag 10 – Yaxha – Melchor de Mencos – Cayo
Yaxhá, een van de grootste Maya-complexen in Guatemala, bevat meer dan 500 bouwwerken, waaronder
negen tempels en een van de weinige tweelingpiramide-complexen buiten Tikal. Wie wil maakt een stevige wandeling naar Tempel 216 (37 meter), waar we een
360-graden panorama krijgen van het bladerdak van het
regenwoud, nabijgelegen piramides en twee glinsterende meren. Ook zien we het minder bezochte deel van de
site voor we aan boord gaan om de kleine eilandruïnes
bij Topoxte te bezoeken. Terwijl de zon ondergaat achter
deze magische, nemen deze tempels en structuren onze
fantasie mee terug naar een vervlogen tijdperk. Geniet
daarna van een drankje en geniet van de zonsondergang voordat we verdergaan naar Melchor de Mencos.
Het ruige en afgelegen Cayo-district is een uitgestrekte
strook regenwouden in de hooglanden, veeboerderijen en pijnbomen. Gelegen in het westen van Belize en
grenzend aan de regio El Petén in Guatemala, zien we
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Zuid-Korea
hier geen stranden, maar er zijn talloze mogelijkheden
om de natuur te voet, te paard of per kajak, vlot of kano
Het oudste en grootste nationale park van Belize - Mountain Pine Ridge Forest Reserve - biedt grotten om te verkennen, koele rivieren om in te zwemmen en een schijnbaar
eindeloos bos met talloze tropische vogels. Cayo is ook de
thuisbasis van Chiquibul National Park, het grootste intacte tropische bos ten noorden van de Amazone. Hier wonen bedreigde (en vaak ongrijpbare) dieren zoals jaguars,
Baird’s tapirs, roodogige boomkikkers en Morelet’s krokodillen. Chiquibul omringt ook Belize’ s meest uitgestrekte
en populaire archeologische vindplaats, Caracol. Belmopan, de hoofdstad van het land, ligt ook in Cayo, hoewel
het echte centrum van het district San Ignacio is, een klein
stadje op 110 kilometer van Belize City. San Ignacio heeft
rustieke straten uit het koloniale tijdperk, een eclectische
mix van restaurants en winkels, een levendige wekelijkse
markt en Maya-ruïnes zoals Cahal Pech, Xunantunich en
de grotten van Actun Tunichil Muknal op slechts een paar
kilometer afstand.
Dag 11 – Xunantunich - Barton
.Geniet van Maya-intriges tijdens ons bezoek aan twee
ongelooflijke oude sites. We beginnen ons archeologische avontuur aan de rivier Xunantunich, die bloeide tegen
het einde van de Klassieke Periode (300-900 na Christus).
Het Maya-woord voor ‘stenen vrouw’, Xunantunich, heeft
zes grote pleinen, omringd door meer dan 25 paleizen en
tempels. Bewonder de verbazingwekkende omvang van
de El Castillo-tempel, die 40 meter over het groene landschap zweeft. Terwijl we El Castillo bekijken, zien we de
bekende fries, of band van stucwerk, die zich ooit over de
hele tempel uitstrekte. Na de lunch gaan we verder door
het schilderachtige Mountain Pine Ridge-gebied voordat we off-road gaan naar het mysterieuze Barton Creek
Cave-systeem. Onderweg zien we een traditionele doopsgezinde gemeenschap waar paard en wagen de weg beheersen.
Per kano gaan we verder naar de Barton Creek Cave,
die door de oude Maya’s werd gebruikt als ceremonieel
centrum en begraafplaats. We peddelen zachtjes langs
de schilderachtige kreek en glijden, terwijl de lichten
schijnen, het donkere 7,5 kilometer lange grottenstelsel in dat bekend staat als een Maya-onderwereld. Stalactieten hangen hoog boven ons hoofd terwijl we langs
indrukwekkende kristalformaties in kathedraalachtige
kamers zweven.
Deskundige gidsen leggen de relevantie van de grot
voor het Maya-volk uit en de archeologische betekenis ervan. Het gemoedelijke tempo van deze dagexcursie met lage intensiteit maakt het ideaal voor stellen en gezinnen. Terug naar onze lodge voor diner en overnachting

Dag 12 – Caracol – Rio Frio grot
Ervaar twee ecosystemen tijdens een lange maar fascinerende dag met het verkennen van de grootste bekende
Maya-site in Belize, gevolgd door een verfrissende duik
in ongerepte poelen gevormd door watervallen. De rit
van 2,5 tot 3 uur begint op een verharde weg van San
Ignacio in het westen van Belize en gaat off-road door
het Mountain Pine Ridge Reserve, een uitgestrekt nationaal park met dramatische watervallen en ongerepte
rivieren. Het landschap wijzigt van dennenbos naar
tropisch regenwoud als we het Chiquibul Forest Reserve binnengaan, dat de prachtige Caracol-ruïnes omringt. Caracol beslaat 78 km2 dicht oerwoud en bevat
vijf pleinen, een kosmisch observatorium en duizenden
gebouwen. Volg de voetsporen van Maya-heersers door de trappen van de massieve Caana-piramide te
beklimmen en door de drie tempels te wandelen die de
verheven top delen. Geniet van een panoramisch uitzicht
op het bladerdak van het regenwoud terwijl je uitkijkt vanaf
43 meter boven de junglebodem. Omdat de ruïnes in het
Chiquibul-reservaat liggen, kunt u exotische vogels en dieren in het wild tegenkomen terwijl u door de ruïnes
dwaalt. De route loopt langs de landsgrenzen, dus wees
niet verrast met een militaire escorte, een voorzorgsmaatregel die is geregeld voor delen van de rit.
Terug naar onze lodge voor diner en overnachting.
Dag 13 – Belize
Conform het vluchtschema volgt de transfer naar de
luchthaven.
Vertrekdata en prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskame
Voor afreisdata eb prijzen verwijzen wij u naar onze
website
Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Lufthansa
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende zeer ervaren lokale gids & Nederlandstalige reisleiding
• Overnachtingen in comfortabele 3- en 4 sterrenhotels
• Verzorging o.b.v. volpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
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14-Daagse Nederlandstalige rondreis door Zuid-Korea
Zuid-Korea is een land met vele gezichten. De miljoenenstad Seoul is een unieke mix van traditioneel en modern, typische
marktjes en hippe modestraten. Prachtige natuurparken met watervallen, mooie kustlijnen, vele UNESCO Werelderfgoedmonumenten, forten, de streng bewaakte grens met Noord-Korea en nog zoveel meer. Ga mee op ontdekking door
dit fascinerende land!
Dag 1-2 – Seoul
U vertrekt vandaag naar Seoul waar u de volgende
ochtend zult aankomen. Transfer naar het hotel waar u
kan rusten. In de middag kunt u al even wandelen door
de straten van Seoul. Overnachting in Seoul.
Dag 3 – Seoul
Vandaag maken we kennis met deze fascinerende hoofdstad. Allereerst bezoeken we het Gyeongbok Paleis of
“Paleis van de stralende gelukzaligheid”, dit is een van de
vijf grote paleizen gebouwd gedurende de Joseon-dynastie. In het begin van de 20e eeuw werd het paleis verwoest door een Japanse aanval en werd sindsdien geleidelijk aan gereconstrueerd. Vervolgens brengen we een
bezoek aan het Nationaal Folklore museum gelegen in
het Gyeongbokgung Paleis. Hier zien we meer dan 98.000
objecten die in het dagelijks leven werden gebruikt vanaf
de prehistorie tot aan het einde van de Joseon-dynastie.
We wandelen verder langs Cheong Wa Dae, ook wel bekend als het Blauwe Huis, te danken aan de blauwe tegels.
Het Blauwe Huis is een complex van meerdere gebouwen,
elk met een unieke structuur in Koreaanse stijl met wat
moderne elementen. Verder naar Gwanghwamun Plaza,
gelegen in het 600 jaar oude historische centrum van
Seoul waar we het standbeeld van koning Sejong de
Grote, de uitvinder van het Koreaanse alfabet “Hangul”,

zien samen met dit van admiraal Yi Sun-Shin. Na de lunch
gaan we eerst naar de Bukchon Hanok wijk. Dit is een Koreaans gebouwd dorp met traditionele huizen, genaamd
Hanok. Hier vinden we artisanale winkeltjes, restaurants
enz. Een wandeling door de Insadongstraat is een unieke
kans om te snuisteren tussen de oude en traditionele
waren. De dag eindigen we met een wandeling langs de
Cheongyecheon rivier.
Dag 4 – Seoul – Suwon – Seoul
Suwon, gelegen op zo’n 30 kilometer van Seoul, was in
de 18e eeuw bijna de hoofdstad geworden van het land.
In 1794 werd, in opdracht van koning Jeongjo, hier het
Hwaseong fort gebouwd om zijn vader Prins Sado te eren.
Het fort ommuurt het centrum van Suwon en werd in
1997 opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. De
Suwoncheon, de belangrijkste stroom van Suwon, loopt
dwars door het fort. Na de lunch gaan we terug naar Seoul
en brengen we een bezoek aan de Bongeunsa Tempel.
Deze Boeddhistische tempel is een oase van rust in een
mooi park tussen de hoge moderne gebouwen. De tempel dateert van 794 en werd voor de eerst gerestaureerd
in 1498 in opdracht van koningin Jeonghyeon en kreeg ze
de naam Bongeunsa waar dit voorheen de Gyeonseongsa
was. In de tempel liggen 3479 Boeddhistische schriften
en op de 9e dag van elke maand van de maankalender
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wordt er ook nu nog altijd een boeddhistische ceremonie
gehouden waarbij de monniken deze op hun hoofd dragen terwijl ze Boeddhistische verzen opzeggen.
Dag 5 – Seoul – DMZ-zone
Vandaag staat de gedemilitariseerde zone op het programma en beginnen we met het Imjingak Park, gelegen
op 7 kilometer van de gedemilitariseerde zone. Het park
werd geopend in 1972 in de hoop dat er op een dag een
vereniging mogelijk zou zijn en als troost voor diegenen
die nu gescheiden leven van hun familie in het noorden.
In het park zien we meerdere standbeelden en monumenten van de Koreaanse oorlog. Verder naar de in
1978 ontdekte 3e infiltratie tunnel. Deze tunnel heeft
een lengte van 1.635 meter, is 2 meter breed en 2 meter
hoog. Er zouden ong. 30 000 soldaten per uur kunnen
doorlopen en zo wordt deze tunnel als bedreigender
beschouwd dan tunnel 1 en 2. In het DMZ-theater krijgen we een 15-minuten durende film te zien over deze
tunnel. In het Dora observatorium, dicht bij de tunnel,
kunnen we Noord-Korea zien met o.a. het standbeeld
van Kim Il-Sung, Kaesong en Songaksan. We rijden voorbij
Tongil Chon, een rustig gelegen dorp vanwaar NoordKorea duidelijk te overzien is. Om de dag af te sluiten gaan
we naar het oorlogsmonument, opgericht in 1994 op
het vroegere legerhoofdkwartier om de slachtoffers van
de oorlog te eren. In het museum kan men historische
opnames en objecten zien die de oorlog tussen beide
landen weergeeft en dit vanuit Zuid-Koreaans standpunt.
Terug naar Seoul voor overnachting.
Dag 6 – Seoul – Gongju – Buyeo
We laten de hoofdstad achter ons en rijden richting Gongju
en starten met een bezoek aan het Gongsanseong fort. Dit
fort werd gebouwd tijdens de Baekje Periode (234-678),
Baekje was een koninkrijk gelegen in het zuidwesten van
Korea en vormde samen met Goryeo en Silla, de 3 koninkrijken van het land. Het fort is 2,5 kilometer lang en was
vroeger gekend onder de naam Ungjinseong. Het had een
defensieve functie, maar was ook het koninklijk paleis. De
tombe van koning Muryeong behoort toe aan de 25e koning van Baekje, de koninklijke tombe is gelegen op de top
van de heuvel aan de zuidzijde van de Geumgang rivier.
Bij de opgravingen werd de tombe in zeer goede staat
gevonden samen met ongeveer 4600 oude objecten. Het
complex maakt deel uit van nog 6 andere graven, waaronder dat van de koningin. We rijden verder naar Buyeo
waar we als eerste het Busosanseong fort zien (UNESCO
Werelderfgoed), vroeger gekend als Sabiseong. Het was
een ontsnappingsroute en is gelegen in de achtertuin van
het koninklijk paleis. Aan de hand van gevonden objecten
konden ze vaststellen dat het fort ook dienst deed als

militair gebouw. De “Nakhwaam Rock” of de rots van de
vallende bloemen is een rots waar, volgens de legende,
tijdens de Baekje-dynastie 3000 jonkvrouwen zelfmoord
pleegden door van de rots naar beneden te springen
om aan de vijand te ontsnappen. Vervolgens zien we de
Pagoda van de Jeongnimsa tempel. Deze 5 niveaus tellende pagoda heeft inscripties die de overwinning van de
Tang-dynastie over deze van Baekje weergeeft. In Buyeo
brengen we eveneens een bezoek aan het Nationaal
Museum. Daar Buyeo de hoofdstad was van de Baekjedynastie is het museum volledig gewijd aan deze periode.
Dag 7 – Buyeo – Jeonju – Gwangju
De katholieke Jeondong kerk werd gebouwd ter ere van
de Romeinse katholieke martelaren van de Joseon-dynastie en dit op de plaats waar ze het leven verloren. Dit is het
eerste bezoek van deze dag. Verder naar het mausoleum
van Gyeonggijeon, gebouwd in 1410 en wat het portret
heeft van Koning Tae-Jo, de stichter van de Joseon-dynastie. Het werd gedeeltelijk verwoest tijdens de Imjin
oorlog (1592-1598) en werd hersteld in 1614. Binnen
zien we de portretten van de opeenvolgende koningen.
Verder naar het Jeonju Hanok dorp waar we een typisch Koreaans huis bezichtigen. De dag sluiten we af met
Damyang Jungnogwon Bamboe. Damyang is een van de
meest noordelijke plaatsen in Korea waar nog bamboe te
vinden is. De bamboebossen zijn zeer gekend en geliefd
in Korea. Overnachting in Gwangju.
Dag 8 – Gwangju – Yeosu
We starten de dag met een wandeling door de Chungjang-ro
straat. Deze straat was in 1980 de plaats van de Gwangju
democratische beweging. Vandaag is het de belangrijkste
modestraat, vergelijkbaar met Myeongdong in Seoul.
Verder naar het Sajik park, de favoriete ontmoetingsplaats
voor de inwoners van Gwangju. Het park heeft een grote
variëteit van bomen en bloemen.
Wanneer de kerselaars in bloei staan, wordt het park met
lichtjes gedecoreerd zodat men hier tot ’s avonds laat kan
genieten van dit mooie natuurschouwspel. De rietvelden
zijn een plaats waar een verscheidenheid van planten
groeien en dieren leven. Suncheonman Bay is wereldwijd
gekend voor zijn zeldzame vogels, een 140-tal kan men er
hier spotten. Dit zoals de camelia bloem op het Odongdo
eiland, de meest spectaculaire plaats om de camelia te
zien. Ze begint te bloeien in november en kleurt het hele
eiland tot april. Overnachting in Yeosu.
Dag 9 – Yeosu – Busan
Belangrijkste plaats van vandaag is het United Nations
Memorial kerkhof, UNMCK. Op deze rustplaats liggen
2.299 soldaten begraven, allen gestorven tijdens de Ko-
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reaanse oorlog. Ook de graven van Vlaamse en Nederlandse soldaten kunnen we hier zien. Het domein heeft
een oppervlakte van 135000 m2 en bestaat uit verschillende gebouwen en monumenten. Vervolgens bezoeken
we de Haedongyonggungsa tempel, gelegen op een rots
aan de oceaan en vanwaar men een prachtig zicht heeft
over de oceaan. De dag sluiten we af met een bezoek
aan de Jagalchi vismarkt, Korea’s grootste vismarkt waar
men zowel gedroogde als verse vis kan kopen. Nadien een
wandeling door Biff Street, waar men kan genieten van de
avondmarkt en zien hoe de lokale bevolking hun vrije tijd
doorbrengt. Proef een lokale delicatesse of wandel langs
de winkeltjes. Overnachting in Busan.
Dag 10 – Busan – Gyeongju
’s Morgens bij het verlaten van Busan gaan we verder naar
Gyeongju en bezoeken het Daereungwon graftomben
complex (Tumuli park). In het complex vinden we de
graven van 23 koningen uit de Silla-dynastie. Het graf van
Cheonmachong is een van de belangrijkste: hier werden
in totaal 11526 objecten gevonden, zoals wapens en een
gouden kroon. Deze zijn nu te bewonderen in het Gyeongju National Museum. Verder zien we het Cheomseongdae observatorium, het oudste astronomisch observatorium van Azië. Er werden 362 stenen gebruikt voor de
bouw ervan en elke steen staat voor een dag uit het 362
dagen tellende maanjaar. De Bulguska Tempel, eveneens
UNESCO Werelderfgoed, werd gebouwd tijdens de Silladynastie en het duurde 30 jaar om de 80 gebouwen en
2000 kamers af te werken. De tempel werd vernield tijdens
de Japanse invasie en hoewel volledig herbouwd nadien,
is de tempel vaak het doelwit van vandalen. Eveneens
UNESCO-erfgoed is de Seokguram tempel, van hoogstaande architectuur en een goed voorbeeld hoe de
mensen tijdens de Silla-dynastie hun geloof beleefden.
Overnachting in Gyeongju.
Dag 11 – Seoul
Voor we naar Seoul terugkeren maken we eerst nog een
stop in het Angong Hahoe dorp, een van de mooiste dorpen
van Korea en gekend voor zijn traditionele huizen. Het is
de thuishaven van de afstammelingen van de Ryu-clan.
Het dorp werd bekend na het bezoek van Queen Elisabeth
in 1999. We gaan verder via de Mungyeongsaejae pas,
deze heeft een belangrijke rol gespeeld als toegangsweg
van en naar Seoul, drie grote poorten die de controle
voerden over de pas zijn nog intact. Aankomst in Seoul
voor overnachting.

naast behoort het eiland tot de ‘New7Wonders of Nature’.
Dit is niet gestolen want delen van het eiland zijn werkelijk een sprookje. Zoals de witte stranden van Hyupjae
Beach, het fijne witte zandstrand met het smaragd blauwe
water. Vanaf het strand kunnen we het “Biyang-do”
eiland zien. Of de Jeongbang waterval, de enige waterval in Korea die in zee uitkomt alsook de Jusangjeoli rots.
Op Jeju-eiland gaan we van de ene natuurpracht naar de
andere. Overnachting op Jeju.
Dag 13 – Jeju
We starten de dag met de Yongduam rots of de drakenhoofdrots. Sterke wind en golven gedurende duizenden
jaren heeft de rots deze vorm gegeven. De lokale bevolking
gelooft dat de zwarte draak voor moed, hoop en geluk
staat. Aan de oostkust van het eiland ligt Seopji Coji en
vanaf de vuurtoren hebben we een prachtig uitzicht. Sunrise Peak is ontstaan vanuit zee na een vulkaanuitbarsting. De krater is omringd door 99 scherpe rotsen en heeft
de gelijkenis van een kroon. Verder naar Sarabong van
waar we een prachtig uitzicht hebben over de stad. De
bus rijdt via de Jondalri kustweg en zo kunnen we Hado
Beach en Saehwa Beach zien. Vlucht terug naar Seoul, na
aankomst transfer naar hotel voor overnachting.
Dag 14 – Seoul
Conform het vluchtschema transfer naar de luchthaven
voor de retourvlucht.
Vertrekdata & prijzen per persoon
o.b.v. 2 personen in een 2-persoonskamer
Mei 11
			
€ 6.300,Oktober 15			
€ 6.300Toeslagen:
• Toeslag 1-persoonskamer

€ 1.350.-

Inclusief:
• Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam met Lufthansa
of gelijkwaardige IATA-luchtvaartmaatschappij
• Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v.
• Engelssprekende zeer ervaren lokale gids & Nederlandstalige reisleiding
• Overnachtingen in comfortabele 4 sterrenhotels
• Verzorging o.b.v. volpension
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Alle excursies zoals omschreven inclusief alle entreegelden
Exclusief:
• Bijkomende kosten ter plaatse: fooien, optionele
excursies etc.
Bijzonderheden:
• Minimaal aantal deelnemers: 6
• Verlenging mogelijk, neem contact op met één van
onze medewerkers voor meer informatie

Dag 12 – Seoul – Jeju
In de ochtend nemen we de vlucht naar Jeju eiland. Een
deel van het eiland is UNESCO Werelderfgoed en daar-
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Verzekerd op reis met Allianz Global Assistance
WorldExperts biedt u in samenwerking met Allianz Global Assistance diverse korte en doorlopende
annulerings- en reisverzekeringen aan. Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar
en hulpverlener ter wereld. Zo bieden zij een compleet pakket van diverse reis- en annuleringsverzekeringen aan, passend op uw reis. Deelnemers aan onze reizen raden wij aan om goed verzekerd
op reis te gaan. Het afsluiten van de verzekeringen bij WorldExperts bevordert een snelle afwikkeling en
adequate actie bij calamiteiten op de plaats van bestemming.

Doorlopende verzekeringen
De doorlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance is ideaal als u regelmatig op reis/vakantie gaat. U hoeft
niet meer over de verzering na te denken bij het boeken van uw reis en bespaart bovendien kosten. Per saldo kan
een doorlopende verzekering al bij 2 vakanties voordeliger zijn. Bij Allianz bepaalt u bovendien tegen welke onvoorziene kosten u zich verzekert.. Heeft u vragen en/of wilt u de verzekering afsluiten, neem dan contact met ons op.

Kortlopende verzekeringen
Het belang van een reisverzekering wordt nog wel eens onderschat, maar zonder reisverzekering kunt u op vakantie
onverwachts voor hoge kosten komen te staan. Bij Allianz Global Assistance kunt u uit diverse dekkingen kiezen, zie de
onderstaande tabel. Tevens adviseren wij een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt hierbij kiezen uit 2 varianten,
namelijk de annuleringsverzekering basis en Dubbel-Zeker. Bij annulering basis krijgt u de annuleringskosten vergoed of de
niet genoten reisdagen. Met Dubbel Zeker variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerd bedrag. Zelfs op de voorlaatste dag dat u de reis afbreekt. Bij Dubbel-Zeker
krijgt u altijd de maximale vergoeding. Kijk voor meer informatie op de website: www.allianz-assistance.nl.

Uw reis wordt georganiseerd in samenwerking met
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Algemene informatie WorldExperts
Reserveren
Naast informatie over onze bestemmingen kunnen wij u ook direct informeren over de beschikbaarheid van onze reizen. Wanneer u wilt reserveren kan dit
telefonisch via 0113-39 60 60. Natuurlijk bent u na het maken van een afspraak ook welkom op ons kantoor. Bij uw reservering gelieve de juiste persoonsgegevens bij de hand te houden: - Voor- en achternaam conform het paspoort zowel van u als van eventuele medereizigers - Geboortedatum (en die van uw
medereizigers) conform het paspoort - Paspoortnummer (en die van uw medereizigers) conform het paspoort. De reserveringskosten bedragen € 35,- per
boeking.
Reisvoorwaarden
Op alle door WorldExperts aangeboden reizen zijn de ANVR alsmede de Algemene Reisvoorwaarden van WorldExperts van toepassing die u terug kunt vinden
op www.WorldExperts.nl. De aangepaste reisvoorwaarden en bepalingen zijn door WorldExperts zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze
artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden.
Uw Garanties
WorldExperts is aangesloten bij de ANVR, SGR & het Calamiteitenfonds.
ANVR Reisvoorwaarden: WorldExperts is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden
voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’.
De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden
op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf - Lidmaatschapsnummer ANVR 4394
Stichting Garantiefonds Reisgelden: WorldExperts met K.v.K. nummer 22060701 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen met uitzondering van vluchten per lijndienst
die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Eigen bijdragen aan SGR: Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die en reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon per
boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis
kunt blijven gaan.
Calamiteitenfonds: Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. - De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit
de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte
abnormale gebeurtenis. Kijk voor de voorwaarden van het Calamiteitenfonds op: http://www.calamiteitenfonds.nl/calamiteitenfonds.
Per boeking (tot maximaal 9 personen) wordt daartoe een verplichte toeslag van € 2,50 per boeking in rekening gebracht. Reizen binnen Nederland en boekingen
met een totale prijs die lager is dan € 150,- zijn vrijgesteld van heffing.
Verlengingen
Bij alle reizen is het mogelijk een verlenging aan te vragen. Indien u dit wenst meldt u dit direct bij uw reservering.
Verzekeringen
Wij raden u sterk aan een goede reisverzekering af te sluiten. Onze medewerkers adviseren u graag over de diverse mogelijkheden met betrekking
tot een reisverzekering. Ook voor een annuleringsverzekering kunt u bij ons terecht.
Preferenties en Essenties
Indien u bepaalde voorkeuren (preferenties) tijdens uw reservering doorgeeft, zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Echter zijn wij
afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen en hoteliers en kunnen wij in geen geval een preferentie garanderen. Indien u op medische gronden een
wijziging van de door ons aangeboden reisprogramma’s wenst, zoals dieet, rolstoel etc. is er sprake van een essentie (medische noodzaak), deze dient u altijd
schriftelijk aan te vragen. Wij zullen onze uiterste best doen om uw essentieaanvraag te honoreren. Indien hieraan wordt voldaan ontvangt u hiervoor een
schriftelijke bevestiging. Hiervoor brengen wij € 20,- plus € 5,- communicatiekosten in rekening. Het kan voorkomen dat de hotlier, restauranthouder of een
andere dienstverlener kosten in rekening door de door u verlangde essentie brengt. Pas na overleg met u, wordt uw essentie dan gehonoreerd.
Reissommen
De in deze reisbrochure gepubliceerde reissommen zijn per persoon en gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, belastingen etc. zoals deze
bekend waren in september 2021 en onder voorbehoud van wijzigingen. Reizen naar het buitenland zijn momenteel niet meer vrijgesteld van 21% BTW. Indien
de BTW- voorschriften wijzigen, zullen de prijzen worden aangepast. Tevens behouden wij ons het recht voor om reissommen, hotelprijzen etc. te wijzigen indien
wijzigingen in de inkoopprijzen, vervoerskosten en wisselkoersen daartoe aanleiding geven.
Luchthavenbelastingen - ADM
Alle gepubliceerde reissommen zijn inclusief luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen. Het bedrag dat per vliegticket aan veiligheids- en brandstofheffing
betaald dient te worden varieert gedurende het jaar. Dit heeft o.a. te maken met de stijgende olieprijs. Het is mogelijk dat de veiligheid- en brandstofheffing
in de loop van het jaar verhoogd of verlaagd worden. Het kan dus zijn in geval van een stijging dat wij deze verhoging aan u doorberekenen. Bij steeds meer
luchtvaartmaatschappijen geldt de verplichting dat uw paspoortgegevens moeten worden doorgegeven voor vertrek. Indien de luchtvaartmaatschappij hiernaar
vraagt, dient u deze aan ons door te geven. Indien u dit niet tijd tijdig aan WorldExperts doorgeeft, wanneer wij of de luchtvaartmaatschappij hiernaar vraagt,
kunnen er extra kosten ofwel een boete worden door berekend aan de reiziger/klant.
Reisdocumenten
WorldExperts zal u voorafgaand of tijdens de reservering van de reis inlichten over de vereiste reisdocumenten. De reiziger is echter zelf verantwoordelijk
om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa, vaccinatiebewijzen en eventueel noodzakelijke verzekeringsbewijzen. Natuurlijk kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van dergelijk documenten tijdens de visumprocedure. Informatie over het visum kunt u op
onze website vinden. Houdt er rekening mee dat u uw paspoort ongeveer 6 tot 8 weken kwijt bent.
Boekingsbevestiging en betaling
Na reservering van uw reis ontvangt u doorgaans na 1 werkdag uw reisbevestiging met factuur. U wordt vriendelijk verzocht de gegevens te controleren op
juistheid. Let u vooral op de spelling van de namen; deze dienen overeen te komen zoals vermeld in het paspoort. Indien u één of meerdere onjuistheden
constateert, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hier kunnen eventuele kosten aan verbonden zijn. Nadat wij gehele betaling hebben ontvangen,
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ontvangt u doorgaans een week voor vertrek de reisbescheiden.
Programmawijziging
Ondanks de uiterste zorg en planning van onze reizen is het mogelijk dat tijdens de reis zich bepaald omstandigheden voordoen die een wijziging van programma
verlangen. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, nationale en religieuze feestdagen, staatsbezoeken etc. programma- onderdelen in een andere
volgorde uitgevoerd worden of wij genoodzaakt zijn een alternatief te zoeken. Zo kan het ook voorkomen dat een museum of paleis voor een dag wordt gesloten
in verband met hoog bezoek. In dit geval kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. U kunt er vanuit gaan dat wij onze uiterste best doen de oorspronkelijke kwaliteit van de reis te handhaven.
Minimum aantal deelnemers
WorldExperts stelt voor diverse groeps- en rondreizen een minimum aantal deelnemers. Dit aantal staat vermeld bij de reisbeschrijving. Indien er te weinig deelnemers voor de reis zijn, kan de reis helaas niet uitgevoerd worden. Gelukkig komt dit in weinig gevallen voor. Wanneer het wel zo is dat het minimum aantal niet
behaald wordt, zullen wij u 4 weken voor vertrek informeren. Wij kunnen dan een alternatieve reis besproken of de reis eventueel omzetten naar een andere
datum. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, krijgt u uiteraard de betaalde reissom terug.
Vluchten
Bij de door WorldExperts aangeboden reizen vliegt u uitsluitend met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen.
Gezondheid
Het is niet noodzakelijk om voor de door ons aangeboden bestemmingen vaccinaties te hebben. Echter is het wel raadzaam de GGD te raadplegen
om te controleren of deze informatie nog steeds klopt.
Medicijnen
Neem voor gebruik tijdens uw reis voldoende medicijnen mee. U doet er verstandig aan een kopie van het recept mee te nemen, waarmee u bij de douane kunt
aantonen dat het om uw eigen medicijnen gaat. Medicijnen dient u nooit in uw koffer te vervoeren maar te allen tijde in uw handbagage mee te nemen.
Persoonlijke gegevens
Een artikel in de ANVR-reisvoorwaarden vereist ook de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze
bepaling betreft niet alleen een geestelijk of lichamelijke beperking, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis, voor de reiziger of voor
de groep van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers aan rondreizen.
Niet tevreden
Wij zijn van mening dat de door ons aangeboden reizen van goede kwaliteit zijn. Het kan desondanks gebeuren dat u tijdens de reis op een bepaald
onderdeel niet geheel tevreden bent. U dient dit dan zo snel mogelijk te melden bij de desbetreffende verantwoordelijke. Wordt uw ongemak niet naar tevredenheid verholpen meldt u dit direct aan de vertegenwoordig/ reisbegeleiding van WorldExperts. Indien u daarna nog klachten heeft, vraagt u om een schriftelijke
verklaring van de reisbegeleider en neemt u direct contact op met ons hoofdkantoor of noodnummer (24h). Dit formulier, met een brief waarin u uw klacht
verklaart, dient u binnen één maand na terugkomst naar ons kantoor op te sturen.
Mobiliteit
Indien u een WorldExperts groepsreis boekt, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk
is. U krijgt tijdens onze reizen veel te zien en verblijft vaak in meerdere accommodaties in een relatief korte periode. Daarnaast passeert u soms grenzen, waarbij
u uw koffer over de grens mee dient te nemen. Houdt u er rekening mee dat er in de plaatsen die we bezoeken regelmatig wordt gelopen en dat het niet altijd
mogelijk is dat de chauffeur u in (het centrum van) de stad afzet/ophaalt. U dient afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig in en uit
het vervoermiddel te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als zwaar ervaren worden en het kan zijn dat u bepaalde delen
in het programma niet mee kunt doen, in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Indien u twijfelt of een reis geschikt is voor u, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen zodat wij dit samen kunnen bespreken.
Niet zoals thuis
Een vakantie in het buitenland is niet zoals thuis. Het aantrekkelijke hiervan is dat u in aanraking komt met andere mensen en cultuur, een andere taal, gewoonte
en eten. Dat is natuurlijk ook iets van de leukere dingen van een reis naar het buitenland, maar dit is ook iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden.
Pas u daarom aan, wanneer bepaalde zaken anders zijn dan u thuis gewend bent. De toeristische infrastructuur is in de landen die WorldExperts aanbiedt zijn
vaak nog in opbouw. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een vluchtschema of treintijden worden gewijzigd of dat er een hotelreservering wordt omgezet
naar een ander gelijkwaardig hotel. Verstandig is dus veel te lezen over uw bestemming en open te staan voor een andere cultuur.
In de plaatsstelling
Indien de reiziger niet kan deelnemen aan de reis, is het mogelijk om een ander geschikt persoon uw boeking te laten overnemen.
De voorwaarden die hierop van toepassing zijn kunt u terug vinden in de ANVR-boekingsvoorwaarden.
Kwaliteitscontrole
Omdat de kwaliteit van onze reizen voorop staan en de mening van onze reizigers belangrijk is, zult u bij terugkomst een enquêteformulier per e-mail toegezonden krijgen. U doet ons een groot plezier dit enquêteformulier in te vullen.
Sfeerbepaling
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap is bepalend. U bent hier medeverantwoordelijk
voor en wij vragen u dan ook rekening te houden met uw medereizigers, zoals van het tevens verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Houdt hierbij
rekening dat u op tijd aanwezig bent voor het excursieprogramma of de maaltijden, geen vaste plaatsen claimt en respectvol met elkaar om gaat. Door respectvol
met elkaar om te gaan, zullen irritaties worden voorkomen en kunt u optimaal genieten van uw reis.
Vrijblijvend aanbod
De aanbieding van onze reizen in deze gids zijn vrijblijvend en kunnen door WorldExperts worden herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de reis volledig
volgeboekt is. Eventuele aanpassingen staan op onze website www.WorldExperts.nl vermeld.
Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet.
Kantooruren
Voor informatie over de reizen, vragen en boekingen kunt u telefonisch contact opnemen met onze reserveringsafdeling op 0113 - 39 60 60.
Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
De aangeboden reizen worden georganiseerd door:							
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