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3 Senegal
4-5 Thailand
6 Quebec
7 Dominicaanse Republiek
8-9 Kenia
10-11 Mexico
12-13 U.S.A. California-Los Angeles
14 Tenerife
15 Azoren
16-17 Costa Rica
18 Nieuw Zeeland
19 Ierland
20-21 Cuba
22 Zuid Afrika
23 Marokko
24 Peru
25 Ecuador
26-27 Sri Lanka
28 Namibië
29 Florida
30-31 Tanzania
32 Lapland
33 Schotland
34-35 Egypte

INHOUD

TRAVEL BY EXCELLENCE
Travel By Excellence is een samenwerkingsverband tussen 4 gespecialiseerde touroperators: Africa-By-Excellence,  
Imagine Travel, Sudamericatours en Wings ’n Wheels. Deze 4 nichetouroperators zijn bestemmingsspecialisten en 
kennen hun bestemmingen door en door. Samen bestrijken zij bijna heel de wereld.
Samen hebben de leden van Travel By Excellence deze unieke brochure uitgewerkt met rondreizen voor gezinnen 
met kinderen. Onze bestemmingsspecialisten gaan zelf elk jaar op reis met hun kinderen en gebruiken deze erva-
ringen als inspiratie voor deze rondreizen. De rondreizen in deze brochure zijn voorbeeldreizen en geven u een 
idee van de mogelijkheden en timing op de verschillende bestemmingen. Elke reis kan op maat aangepast worden, 
naar gelang budget, leeftijd kinderen, interesses, beschikbare tijd, enz. Wilt u andere hotels, langer op een bepaalde 
plaats verblijven, of hebt u zelf ideeën om een bepaald land te bezoeken? Aarzel niet, wij helpen u om de droomreis 
voor uw gezin uit te werken.
Naast de reizen in deze brochure heeft Travel By Excellence uiteraard nog heel wat uitgewerkte programma’s en 
vooral kennis om ook uw reis uit te werken. Hebt u interesse of vragen, ga naar uw reiskantoor in uw buurt, zij 
helpen u graag verder!

MEER INSPIRATIE, MEER BESTEMMINGEN,
PROGRAMMA’S EN PRIJZEN OP

WWW.4KIDSTRAVEL.BE 



Dag 1 Brussel - Dakar - Saly 
Vlucht naar Dakar. Ontvangst en transfer naar la Petite 
Côte. Overnachting in hotel Le Royam****. 
 
Dag 2 Saly (o-m-a) 
Vertrek naar het dorp Nguerigne. Djembéinitiatiesessie 
door een lokale muzikant en traditionele lunch in de scha-
duw van de mangobomen, opgediend op een grote mat. 
Initiatie in het ritueel van de 3 Senegalese theesoorten. 
Na de siësta ga je naar de haven om de thuiskomst van 
de vissers in hun kleurrijke boten bij te wonen. Hier beleef 
je een groot spektakel! Bezoek aan de overdekte markt en 
de wijk van de kleermakers. De kinderen ontmoeten er 
hun kleermaker die hen een Senegalese kledij op maat zal  
maken. Levering op het einde van het verblijf. 
 
Dag 3 Saly - Joal Fadiouth -  
 Sine Saloum - Saly (o-m-a) 
‘s Morgens, roei je met een kano naar het schelpeneiland 
Fadiouth. Je bezoekt hier het kerkhof waar christenen en 
moslims naast elkaar begraven liggen alsook de graanzol- 

ders op palen. Lunch aan de kust tegenover het schelpen- 
eiland. Verder langs de piste naar de delta van Saloum. 
Ontdekking van de “tanns”, uitgestrekte vlaktes van ge-
droogd zand, de mangroves en de grootste baobabboom 
van Senegal. Halte in verschillende kleine Sérerre dorpjes. 
Je doorkruist het indrukwekkende palmyra-palmwoud 
Samba Dia. In de avond, terugkeer naar la Petite Côte. 
 
Dag 4 Saly - Bandia - Roze Meer (o-m-a) 
Safari met een 4x4 in het mooiste wildreservaat van het 
land gelegen in het geklasseerde babawoud van Bandia. 
Langs de pistes in het park gaat de gespecialiseerde gids 
met jullie op zoek naar bepaalde diersoorten uit West- 
Afrika: giraffen, reeën, antilopen, apen, gazellen,... Lunch in 
het restaurant van het wildreservaat dat over de plas met 
krokodillen uitsteekt. Verder naar het Roze Meer. ’s Namid-
dags ontspanning aan het zwembad van het hotel. 
 
Dag 5 Roze Meer - Lompoul Woestijn   
 (o-m-a) 
Ontdekking van het meer met zijn zoutraapsters, daarna  

zwemmen in het zoutwater en spoeling in een zoetwa-
terbron, in de schaduw van de bananenbomen. Langs de 
piste naar de botanische reserve van Noflaye, bescher-
mingscentrum van een van de grootste schildpadden 
ter wereld. Traditionele lunch en terug op de baan langs 
groenachtige teeltgronden van Niayes. Aankomst in de 
duinen bij zonsondergang en installatie in het tenten-
kamp, omringd door oranjekleurige duinen. Avondmaal 
en kampvuur. Afrikaanse wake onder de sterren, begeleid 
door djembémuziek. Overnachting in nomadententen. 
 
Dag 6 Lompoul Woestijn - Langue  
 de Barbarie Vogelreservaat  
 (o-m-a) 
Verder naar het Noorden dwars door uitgestrekte savanne 
van acacia’s tot aan de eerste rijstplantages aan de delta 
van de Senegalrivier in de streek van Saint Louis. Lunch 
en ’s namiddags bezoek aan een Peulboerderij in Geulakh, 
schoolvoorbeeld van geïntegreerde ontwikkeling. Moge-
lijkheid om deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten. Er  
is ook een kleine school voor de jongeren die kan bezocht  

worden in functie van het uurrooster (geen schoolactivi-
teiten tijdens het weekend). Verder naar het vogelreser-
vaat Langue de Barbarie en check-in in de lodge Océan et 
Savanes***(*) in het reservaat aan de rand van de lagune. 
 
Dag 7 Langue de Barbarie Vogel- 
 reservaat - Saint-Louis - Langue  
 de Barbarie Vogelreservaat  
 (o-m-a) 
In de voormiddag, bezoek per boot van het Parc National 
de la langue de Barbarie. Spotten van zeevogels tussen 
de lagune en de oceaan. In de namiddag, bezoek aan 
de vroegere koloniale stad Saint Louis met onder andere 
het Musée de l’Aéropostale, waar eer wordt gebracht aan 
de bekende Franse piloot Jean Mermoz. Rondkuieren en 
shopping. 
 
Dag 8 Langue de Barbarie Vogel- 
 reservaat - Luchthaven Dakar  
 (o-m 270 km / ong. 4u) 
Ontspanning in openlucht vóór de terugvlucht. Verschil-
lende optionele activiteiten: initiatie tot de palangrotte 
(traditioneel vissen) op de kalme wateren van de lagune, 
kanovaren, bezoek aan een school, een markt, een dorp-
je of aan een visserijproject, quad, dromedaris,... Daarna 
transfer naar de luchthaven van Dakar of naar je strand- 
hotel voor een heerlijke strandverlenging.
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Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.

SENEGAL 4KIDS
8-DAAGSE RONDREIS MET PRIVÉCHAUFFEUR-GIDS
DJEMBÉ SPELEN SAMEN MET EEN LOKALE MUZIKANT - ROEIEN MET EEN KANO 
NAAR HET SCHELPENEILAND FADIOUTH - PER JEEP OP ZOEK NAAR GIRAFFEN, REEËN,
ANTILOPEN, APEN, GAZELLEN - BLIJVEN DRIJVEN OP HET ROZE MEER MET ZIJN HOOG ZOUTGEHALTE
- OVERNACHTEN IN NOMADENTENTEN IN DE WOESTIJN 
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UNIEKE 13-DAAGSE RONDREIS MET DE LEVENDIGE STAD BANGKOK, PRACHTIGE TEMPELS,
EEN OLIFANTENKAMP, DE JUNGLE EN EEN STRANDVAKANTIE IN HUA HIN

THAILAND 4KIDS



Dag 1 Brussel - Bangkok 
We vliegen met de lijnvlucht van Thai Airways naar Bang-
kok. 
 
Dag 2 Bangkok 
Aankomst te Bangkok. Onthaal door uw gids en onmid-
dellijk vertrek voor het begin van uw bezoek. Bezoek aan 
Wat Traimit, waarin een 5000 kilo wegend Boeddhabeeld 
van puur goud is ondergebracht. Verder naar de Giant 
Swing en wandeling door de bedrijvige oude straatjes 
van China Town, waar zelfs de stenen lijken te zinderen 
van handelsdrift. Ten slotte verder naar de 76 meter hoge 
Gouden Berg van de Wat Saket-tempel, van hieruit hebt 
u een mooi uitzicht over Bangkok. Transfer naar uw hotel 
Anantara****. Rest van de dag is vrij. 
 
Dag 3 Bangkok (o-m) 
In de voormiddag bezoekt u de befaamde Tempel van 
de Smaragden Boeddha en het koninklijk paleis met zijn 
schittering van gouden pagoden. Tijdens de namiddag 
boottocht over de Klong Bang Luang. U vaart langs teak-
huisjes, tempels, noodleshops, plantages en rijstvelden. 
Onderweg stop bij Baan Silapin, een huis van meer dan 
100 jaar oud waar nu een kunstgalerij is. Er is de moge-
lijkheid om rond te wandelen in het dorpje en kennis te 
maken met de bevolking. Op de terugweg maken we een 
stop bij de Wat Arun, de tempel van de dageraad gelegen 
aan de Chao Praya rivier. 
 
Dag 4 Bangkok (o-a) 
Na ontbijt maakt u kennis met de wondere onderwater-
wereld van Siam Ocean World, het grootste aquarium van 
Zuidoost-Azië. Lunch op eigen gelegenheid. (u bevindt 
zich hier in een shopping centrum, met een grote ver-
scheidenheid aan restaurants). In de namiddag bezoek 
aan kidzania. Je hebt hier allerlei verschillende beroepen 
die kinderen uit kunnen voeren. Tijdens een sessie is je 
kind bijvoorbeeld brandweerman, verpleegster of piloot. 
Avondmaal in een lokaal visrestaurant. 
 
Dag 5 Bangkok - Chiangmai (o) 
Transfer naar de luchthaven van Bangkok voor de bin-
nenlandse vlucht naar Chiang Mai, ook de ‘Roos van het 
Noorden’ genoemd. De oude binnenstad wordt omgeven 
door een gracht en er zijn honderden tempels te be-
wonderen. We beginnen met de meest vereerde tempel 
van Doi Suthep op de gelijknamige heuvel die de stad  
domineert. Daarna bezoekt u per tuk tuk de stadstempels: 
What Phra Sing en Wat Chedi luang. Intrek in het hotel The 
Empress****. ’s Avonds bezoek aan de beroemde ‘night 
bazar’ waar dorpelingen en bergstammen hun handwerk-
producten verkopen. 

 
Dag 6 Chiangmai 
Vrije dag. 
 
Dag 7 Chiangmai - Lisu Lodge (o-m-a) 
Na het ontbijt transfer naar het dorp van de Lisu-berg-
stam. Daar logeren we in de Lisu Lodge°°°, een fantasti-
sche ervaring (kamers zijn aangepast aan de westerse 
normen). Bij aankomst welkomdrink en uitleg over de 
activiteiten die er mogelijk zijn zoals een fietstocht door 
de mooie omgeving, een ossenkarrit door de uitgestrekte 
velden, een massage, noem maar op... De bergbewoners 
verdienen hun dagelijkse kost met werken in de lodge en 
met het rondleiden van gasten in hun leefgebied. Typi-
sche Thaise lunch en in de namiddag keuze uit één van 
de activiteiten. Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 8 Lisu Lodge - Khum Lanna (o-m-a) 
Na het ontbijt fietstocht (13 km)naar het olifantenkamp 
voor een tocht van 1u op de rug van zo’n dikhuid door 
de prachtige bergomgeving langs de rivier. Na de pick-
nicklunch, gaan we aan boord van een rubberen boot om 
te raften (45min) op de rivier en stop aan een traditioneel 
dorp. Van hieruit gaan we verder naar Khum Lanna°°°, een 
prachtig teakhouten huis gelegen middenin de hoge 
bergen van Noord-Thailand. Bij aankomst een verfrissend 
welkomdrankje gemaakt van ingrediënten uit de tuin en 
uitleg over de activiteiten voor de volgende dag. Vervol-
gens kookles die ons de geheimen van de de typische 
Noord-Thaise keuken leert kennen en daarna genieten 
we van de heerlijke gemaakte maaltijd. 
 
Dag 9 Khum Lanna - Chiangmai -  
 Bangkok (o-m) 
‘s Morgens vroeg wordt u gewekt met koffie en thee op 
de kamer. Daarna fietstocht langs de kleine wegen via 
San Kwang dorp en rijstvelden naar Phrao voor een be-
zoek aan een lokale markt. Op de terugweg bezoek aan 
een rijst landbouwer. Eenmaal terug in de lodge nemen 
we een ontbijt en kunnen we ons verfrissen. Vervolgens 
krijgen we een tweede kookles en krijgen we meer uitleg 
over de rijstsoorten, de ingrediënten van de kruidentuin 
en het thaise voedsel. BBQ lunch met ‘sticky rice’ die we 
zelf gemaakt hebben. In de namiddag, keuze uit één van 
de activiteiten. Vervolgens keren we terug naar Chiang 
Mai en nemen we de nachttrein naar Bangkok (in 2de 
klasse).
 
Dag 10 Bangkok - Hua Hin (o) 
Aankomst in Bangkok. Ontbijt en vertrek naar Hua Hin. 
gelegen aan de westkant van de Golf van Thailand. Deze 
streek is ideaal voor rustzoekers! Geniet van de kilometers 
lange zandstranden, prachtige natuurparken,... Intrek in 
hotel The Veranda****+. 

 
Dag 11 Hua Hin (o) 
Vrije dag in Hua Hin. Geniet van zon, zee en strand. 
 
Dag 12 Hua Hin - Bangkok (o) 
Vrije dag. In de late namiddag transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Zaventem. 
 
Dag 13 Bangkok - Brussel 
Aankomst in Zaventem.
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Meer info over dit programma en andere rondreizen  
in Azië vindt u terug bij uw reisagent of op  
www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
Voor de iets oudere kinderen kan een duikinitiatie, 
rafting, mountainbiketocht,... toegevoegd worden.
Vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



Dag 1 Aankomst te Montréal
Na aankomst, ophaling van de huurwagen en intrek in het 
hotel.
 
Dag 2 Montreal - Shawinigan omgeving  
 (165 km)
Bezoek aan deze moderne stad: Mont Royal, Place Jac-
ques Cartier, het Olympisch dorp, de kathedraal Notre 
Dame, luxueuse ondergrondse shoppingcentra. In de 
namiddag doorreis naar St. Paulin, een klein, gezellig stad-
je ten zuiden van het natuurpark ‘Réserve Mastigouche’. 
Logies voor vanavond wordt voorzien in de regio van 
Shawinigan.
 
Dag 3 Shawinigan - Lac St. Jean 
 (300 km)
Start met een bezoek aan het Centre d’Interpretation des 
Pates et Papiers te Trois-Rivières. In Grandes-Piles vertelt 
het Musée du Bûcheron u over de geschiedenis van de 
houtverwerking. Daarna reist u verder door de ongerep- 

te natuur van “La Mauricie” en bereikt zo het Lac St. Jean.  
Logies te St. Gédeon, Roberval of St. Félicien.
 
Dag 4 Lac St. Jean - Adventure  
 in the land of the Caribou
Kanotocht en wildlife viewing (Elanden/rendieren) en be-
zoek achter de schermen in de Zoo van St.Félicien. Film-
voorstelling op groot Scherm in het Boréalium. Volpen- 
sion vanaf de middag met de lunch tot lunch de volgen-
de dag, Start met een bezoek aan de beroemde Zoo van 
St.-Félicien. Overnachting in een Prospector Tent, slaap-
zak, hoofdkussen voorzien. (Lunch-dinner-Ontbijt-Lunch). 
Na de lunch doorrit naar de volgende locatie in het park 
Mahikan.
 
Dag 5 Parc Mahikan - Een nacht 
 bij de wolven (95 km)
Vooral de regio van de “Saguenay” in het park Mahikan 
(Girardville) kan je veel ontdekken over de hordes wol-
ven begeleid bezoek aan en uitleg over de habitat van de  

wolven, en wat vrije tijd voor eigen exploratie. Toegang 
tot het observatiplateau van de rivier Ouasiemsca waar u 
bevers aan het werk zal zien. Overnachten in een Atypik 
houten chalet, een kruising tussen een Tipi Tent en een 
Innu hut. (Linnen is voorzien, sanitair exterieur) Ontbijt in 
het Centre d’interpretation en vrije toegang tot de aange-
legde wandelpaden. 
 
Dag 6 Parc Mahikan - Chicoutimi -   
 Tadoussac (130 km)
Na de middag, volg de noordelijke oever van de Saguenay 
en geniet van de prachtige natuur in ruige fjorden en 
steile rotswanden. Hou even halt te St.-Fulgence en te 
Ste.-Rose du Nord waar de charme van de natuur reeds 
lang talrijke schilders en artiesten inspireert. Doorreis naar 
Tadoussac. Options: Walvisspotten op de St. Laurent: met 
avontuurlijke Zodiac of met rustiger grotere boot.
 
Dag 7 Tadoussac - Baie Comeau - 
 Matane (ferry 2u30) (+ 200 km)
Tadoussac is de regio bij uitstek waar u diverse walvissoor-
ten kan bewonderen. De witte “Beluga”-walvis is er een 
vlot geziene gast. Verder door de oude Indianengebieden 
van Escoumins en Betsiamites tot Pointe-aux-Outardes. 
Mogelijk bezoek aan een oude pelsfabriek. Vanuit Baie 
Comeau gaat u vervolgens aan boord van de ferry die u 
tot Matane brengt (ferry ticket voor wagen en passagiers 
inbegrepen).
 
Dag 8 Matane - Mont Albert (90 km)
Een rustige ontspannen rit naar één van de mooiste  
natuurparken uit deze regio. Hier vindt u het hoogste  
gebergte van Québec, met in het park een overvloed aan 
ongeziene fauna en flora. Toegang tot het park ter plaatse 
te betalen.
 
Dag 9 Mont Albert - Percé (325 km)
De weg slingert tussen berg en zee en volgt de loop van 
de steeds breder wordende rivier St. Laurent. Via deze  
grillige kustweg bereikt u Gaspé en brengt er een bezoek 
aan het Forillon National Park. Daarna doorreis tot Percé 
voor logies.
 
Dag 10 Percé 
Volledige dag voor verkenning van Percé of boottocht 
naar Bonaventure Island, nu een vermaard vogelreservaat. 
Bij laagtij kan u te voet tot “Rocher Percé” en catamarans 
bieden schilderachtige excursies aan op zee.
 
Dag 11 Percé - Bonaventure / Carleton /   
 New Richmond (190 km)
Een dagje in de regio van “La Baie des Chaleurs”. Geniet  
van de charme van gezellige dorpjes, bezoek Banc de  

Paspébiac en voorzie daarna een oponthoud te Bona-
venture en het “Acadian Museum of Québec” waar u tal-
rijke oude ambachten kan herontdekken. Bewonder deze 
prachtige kuststreek op weg naar Bonaventure of New 
Richmond.
 
Dag 12 Bonaventure/ Carleton / 
 New Richmond - Riviere-du-Loup  
 (365 km)
Het plaatsje Carleton wordt gedomineerd door Mont 
St-Joseph van waar u een schitterend uitzicht krijgt over 
de baai en de kust van ‘La Gaspésie’. Halte te Miguasha 
(duizende fossielen) en daarna volgt u de Matapedia- 
rivier door een groene vallei richting Mont Joli. Logies te 
Rivière-du-Loup.
 
Dag 13 Riviere-du-Loup - Quebec
 (210 km)
De zuidelijke oever van de St. Laurent volgt baaien, kreken 
en kleine zandstrandjes, tegen een schitterende achter-
grond van tientallen eilandjes en de kleurenpracht van de 
Laurentides.
 
Dag 14 Quebec
Uitgebreid bezoek aan deze charmante stad met o.a. de 
Citadel, de oude haven, Château Frontenac en Terrasse 
Dufferin, Place Royale, le Musée de la Civilisation en in de 
onmiddellijke omgeving het Ile d’ Orléans, de waterval 
van Montmorency en het Huron-dorp Wendake.
 
Dag 15 Quebec - Montréal Airport
 (300 km)
Een rustige rit langs de oevers van de St. Laurent in  
zuidelijke richting tot Drummondville. Bezoek aan het 
oude pioniersdorp “Le Village Québécois d’Antan”, een 
mooie reconstructie van hoe de eerste pioniers er de voor-
bije eeuw leefden en werkten. Dan doorreis naar Montréal 
Airport en inlevering van de huurwagen. Terugvlucht of 
individuele verlenging mogelijk mits supplement.
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AFREIS: MONTREAL - DAGELIJKS.
PERIODE: ideaal tussen 01 mei en 31 oktober.
DUUR: 15 dagen / 14 nachten  
(kan naar wens aangepast worden).

QUEBEC
CALEIDOSCOPE 4KIDS



Dag 1 Brussel - Madrid - Santo Domingo
Vlucht van Brussel naar Santa Domingo via Madrid. Aan-
komst in Santo Domingo. Onthaal en transfer naar het 
hotel. Intrek en overnachting in het hotel Villa Colonial***.
 
Dag 2 Santo Domingo - Barahona   
 (300 km)
Ontbijt. Wandeling door het oude centrum van Santo 
Domingo. U passeert langs de Plaza Mayor, het Colom-
buspark waar u zijn bronzen standbeeld zult kunnen 
aanschouwen, de kathedraal van Santa Maria la Menor, 
tevens ook de eerste kathedraal van de Americas, de 
mooiste straat de calle de las Damas, het fort van San  
Felipe die ook het oudste militaire gebouw is van het con-
tinent, het paleis van Columbus en de toegangspoort van 
de stad.... In de namiddag opname van de huurwagen in 
het bureau van de huurder. Vertrek voor een lange weg 
langs de kust naar Barahona. Intrek en overnachting in het 
hotel Rancho Platon*** in vol pension.
 
Dag 3 & 4 Barahona
Vrije dagen in vol pension om de regio van Barahona te 
ontdekken. Het hotel stelt meerdere activiteiten voor 
zoals tochten te paard, wandelingen, tubing, waterglij-
baan, mountainbike (deze zijn inbegrepen in het pakket)...  
U kunt ook de regio gaan ontdekken met de huurwagen. 
Eerst is er de Laguna Oviedo. Een meer met 24 kleine  
eilanden ideaal voor het observeren van watervogels  
zoals spatules en ibissen... U kunt ook het grootste meer 
van de Caraïben bezoeken, de Lago Enriquillo, hier zijn 
weer veel watrervogels te observeren maar ook Liguanen 
en krokodillen... Als u één van de mooiste stranden van 
het eiland wilt bezoeken moet je naar Bahia Las Aguilas... 
De liefhebbers van edelstenen kunnen naar de mijnen 
van Larimar. Een andere leuke excursie is een Jeeptocht 
naar de Sierra de Barahuco...Overnachtingen in het hotel 

Rancho Platon***.
 
Dag 5 Barahona - Jarabacoa (350 km)
Ontbijt. Vertrek met de huurwagen naar Jarabacoa. Het 
is een lange weg rijden om eerst de kust te volgen tot 
in Las Carreras om dan verder een bergweg te nemen 
langs San Jose de Oca, het nationale park Valle Nuevo en 
Constanza.Indien u tijd heeft kunt u zich begeven naar 
de watervallen van Aguas Blancas indien niet kunt u een  
georganiseerde excursie boeken in het hotel. Met zijn  
135 meter hoog, is het de hoogste waterval van de Carai-
ben. Aankomst in Jarabacoa. Avondmaal en overnachting 
in het hotel Rancho Baiguate*** in vol pension.
 
Dag 6 Jarabacoa
Ontbijt. ‘s Morgens, tocht te paard doorheen de berg-
streek van Jarabacoa tot aan de watervallen van Baiguate. 
Daarna test je behendigheiden je fysieke vaardigheden 
op een parcours tussen de bomen, touwen, kabels, han-
gende stammen, klimplanten die allemaal eindigen met 
een grote zipline. Vrije namiddag om de prachtige berg-
streek van de Cordillera Central te ontdekken. Het is ook 
de enige plaats van het land waar je aan rafting en canyo-
ning kunt doen. Kortom het is een paradijs voor avontuur 
en natuurliefhebbers. Avondmaal en overnachting in het 
hotel Rancho Baiguate***.
 
Dag 7 Jarabacoa - Punta Rucia (150 km)
Ontbijt. Vertrek met de huurwagen richting de kust naar 
het vissersdorpje van Punta Rucia. In de namiddag is er 
de mogelijkheid om de Manatees te gaan bezichtigen in 
het nationale park van Estero Hondo. U kunt er het kleine  
visitorscenter bezoeken evenals een mirador vanwaar 
je die opmerkelijke zoogdieren kunt observeren op een 
afstand. Intrek en overnachting in het hotel Paraiso Eco 
Lodge***.

 
Dag 8 Punta Rucia
Ontbijt. Vertrek met de gids richting Cayo Paraíso, een 
klein eilandje gelegen aan de kust van Punta Rucia en  
La Ensenada, in de provincie Puerto Plata. Het heeft de  
bijzonderheid, het enige koraalrif te zijn van de Domi-
nicaanse Republiek. Mogelijkheid om er te snorkelen. 
Vrije namiddag. Overnachting in het hotel Paraiso Eco 
Lodge***.
 
Dag 9 Punta Rucia - Puerto Plata (80 km)
Ontbijt. Vertrek met de huurwagen naar de Saltos de  
Damajagua, één van de leukste attracties van het eiland. 
Eenmaal ter plaatse vertrekt u met een gids voor een 
mooie wandeling door de bossen bergop tot aan de  
Damajagua Rivier. Eenmaal boven kunt u 27 klimt u, glijdt 
u, zwemt u en glijdt u over 27 watervallen stroomafwaarts. 
Voor ons was dat zeker de leukste excursie van het eiland. 
Vervolgens rijdt u verder naar Puerto Plata die bekend is 
om zijn mooie huizen in Victoriaanse stijl die een beetje 
overal verspreid zijn over de stad. U kunt er passeren langs 
de kathedraal, het diocese, het fort van San Felipe en voor 
de amateurs van musea is er het museum van de Amber 
en van San Felipe. Een van de leukste attracties van de 
stad is de kabelbaan die u naar een Christusbeeld brengt 
met een prachtig panorama over de stad. Intrek en over-
nachting in het hotel Tubagua Cottage***.
 
Dag 10 Puerto Plata - Las Terrenas 
 (200 km)
Ontbijt. Vertrek met de huurwagen naar het schiereiland 
van Samana en meer bepaald het minder bekende bad-
stadje van Las Terrenas. Onderweg kunt u halte houden 
in San Francisco de Macoris om er de Hacienda Garcia 
Jimenez te bezoeken waar u meer te weken zult komen 
over de cacaoteelt op het eiland. U zult er ook gans het  
fabricatieproces van de chocolade kunnen meemaken.  

Overnachting in het hotel Las Palmas Al Mar***.
 
Dag 11 Las Terrenas - Zipline Samara
Vertrek voor een nieuwe dimensie van plezier. Dit avon-
turenparkour biedt een zipline-ervaring met 20 platforms 
en 10 kabels die je doen zweven over de weelderige 
bergen, tropische bossen en verbazingwekkende land-
schappen van het schiereiland Samara. Vrije namiddag. 
Overnachting in het hotel Las Palmas Al Mar***.
 
Dag 12 Las Terrenas
Ontbijt. Vrije dag in Las Terrenas om er het schiereiland 
van Samana te ontdekken om om zich te ontspannen 
aan het strand. Het mooiste nationale park van het land, 
deze van Los Haitices, bevindt zich in deze regio. U kunt 
het bezoeken met een catamaran of met een privéboot 
want het bevindt zich aan de overkant van de baai van  
Samana. Het is een opeenvolging van ongerepte stran-
den en ritsformaties in de zee. die bedekt zijn van een 
overvloeiende vegetatie. U kunt er door de mangroves  
varen naar verschillende kalkgrotten die vroeger be-
woond werden door de Taino indianen en daar mooie 
rotstekeningen hebben achter gelaten. U kunt er ook 
het prachtige eiland van Cayo Levantado om er van het 
strand te genieten Bezoeken of de mooiste stranden van 
het land in El Rincon, en El Fronton met een bootjes vanuit 
Las Galeras, de watervallen van El Limon met de wagen of 
te paard,... Overnachting in het hotel Las Palmas Al Mar***.
 
Dag 13 Las Terrenas - Santo Domingo -  
 Madrid
Vrije voormiddag om nog wat van het strand te profite-
ren en in de namiddag vertrek met de huurwagen naar 
de luchthaven van Santo Domingo om er de huurwagen 
af te geven en om de terugvlucht te nemen. Vlucht naar 
Brussel via Madrid. Overnachting aan boord.
 
Dag 14 Madrid - Brussel
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DOMINICAANSE REPUBLIEK 4KIDS
SELFDRIVE DOMINICAANSE REPUBLIEK (14 DAGEN/12 NACHTEN)
SANTO DOMINGO - BARAHONA - JARABACOA - PUNTA RUCIA - PUERTO PLATA - LAS TERRENAS

Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.



KENIA 4KIDS
9-DAAGSE SAFARI MET PRIVÉCHAUFFEUR & STRANDVERBLIJF 

OP ZOEK NAAR DE BIG FIVE IN HET MASAI MARA PARK
SAFARIWANDELING OP HET CRESCENT EILAND
BEZOEK AAN EEN WEESHUIS VOOR GIRAFFEN
OBSERVEER DE TALRIJKE OLIFANTEN IN AMBOSELI NABIJ DE KILIMANJARO BERG
ONTSPANNEN AAN DE EXOTISCHE STRANDEN VAN DE INDISCHE OCEAAN
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Dag 1 Nairobi - Masai Mara (m-a)
Aankomst en onthaal door je Engelstalige gids-chauffeur 
en vertrek per minibus naar het grootste wildpark van  
Kenia. Picknicklunch onderweg. Een mooie tocht waarbij 
je kennis maakt met de verbluffende landschappen van 
de Rift Vallei. Avondmaal en overnachting in Sentrim Mara 
Camp***/* of gelijkwaardig.
 
Dag 2 Rift Valley - Masai Mara (o-m-a)
Je vertrekt bij zonsopgang op safari in het Nationaal Park 
van Masai Mara: de koelte van de ochtend is het beste 
moment van de dag om de wilde dieren te spotten. Na 
het ontbijt vertrek je opnieuw op zoek naar de Big Five. 
Met een beetje geluk zie je gnous, zebra’s en hun vijan-
den (hyena’s, leeuwen, luipaarden, wilde honden) vooral 
in de migratie periode vanaf augustus t.e.m. september. 
Je luncht in Sentrim Mara, in de namiddag safari tot zons-
ondergang. Avondmaal en overnachting in Sentrim Mara 
Camp***/* of gelijkwaardig.
 
Dag 3 Masai Mara - Lake Elementaita   
 (de streek van de meren) 
 (o-m-a)
Ontbijt en vertrek naar het merengebied. Na de picknick-
lunch, boottocht naar het Crescent Eiland gelegen in het 
Naivasha Meer en wandeltocht op zoek naar antilopes, 
gnoes, buffels en giraffen. Avondmaal en overnachting in 
Sentrim Elementaita Lodge***/* of gelijkwaardig. 
 
Dag 4 Lake Elementaita - Amboseli   
 National Park (o-m-a)
Na het ontbijt vertrek naar Nairobi. Onderweg bezoek 
aan een weeshuis, waar je oud speelgoed en oude kleren 
kan schenken. Vervolgens bezoek aan het Langata Giraffe 
Center, het weeshuis van de zeldzame Rothschild-giraffe, 
opgericht door Lady Leslie Melville. Lunch in The Carni-
vore en vertrek richting Amboseli. Aankomst in de late 
namiddag. Avondmaal en overnachting in Sentrim Am-
boseli Camp***/* of gelijkwaardig. Vanuit het kamp kan je 
bij helder weer de Kilimanjaro bewonderen. 
 
Dag 5 Amboseli National Park (o-m-a)
Na het ontbijt ga je een volledige dag op safari in het Nati-
onal Park van Amboseli, gekend voor zijn grote olifanten-
populatie. Het reservaat maakt onderdeel uit van een eco-
systeem van savannes en moerassen, dat een oppervlakte 
heeft van zo’n achtduizend vierkante kilometer en zich 
uitspreidt tot over de grens met Tanzania. De Masai leven 
al duizenden jaren in het gebied van het park. Lunch is 
voorzien in Sentrim Amboseli. Avondmaal en overnach-
ting in Sentrim Amboseli Camp***/* of gelijkwaardig.

 
Dag 6 Amboseli - Tsavo East (o-m-a)
Vertrek naar Tsavo East. Picknicklunch onderweg. Safari 
op zoek naar de Big Five in het Tsavo East Park. Dit park is 
wellicht het meest ruige park van Kenia met een adembe-
nemend landschap. Tsavo East is de grootse van de twee 
parken in Tsavo, het landschap is er woestijnachtig en 
vlak met uitzondering van het plateau van Yatta. Gazellen,  
zebra’s impala’s, giraffen en leeuwen zijn er gemakkelijk te 
observeren. De olifanten en buffels leven er in harmonie 
en vormen grote troepen. 
 
Dag 7 Tsavo East - Amani Tiwi 
 Resort**** (o-m-a)
Ochtendsafari in Tsavo East, het ideale moment om de 
dieren te fotograferen voor de middaghitte. Met je lunch-
pakket vertrek je richting Mombasa naar het Amani Tiwi 
Beach Resort. Overnachting en avondmaal in het Amani 
Tiwi Resort**** (standaardkamer), halfpension. All inclusi-
ve in Amani Tiwi Beach mogelijk mits toeslag.
 
Dag 8 Amani Tiwi Resort (o-a)
Vrije dag in Amani Tiwi Resort**** (standaardkamer), half-
pension. All inclusive mogelijk mits toeslag.
 
Dag 9 Tiwi Beach - Mombasa (o)
Na het ontbijt, transfert vanuit het Tiwi Beach Resort naar 
de luchthaven van Mombasa voor je terugvlucht. Uiter-
aard kan je extra nachten strandverblijf toevoegen aan je 
verblijf. 
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Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.



MEXICO 4KIDS
SELF DRIVE MEXICO (13 DAGEN/11 NACHTEN)

CANCUN - EK’BALAM - CENOTE VAN X’CANCHE - VALLADOLID -
CHICHEN ITZA - IZAMAL - MERIDA - CUZAMA - UXMAL -
CHOCO-STORY - CAMPECHE - PALENQUE -
AGUA AZUL OF ROBERTO BARRIO WATERVALLEN - CALAKMUL -
LAGUNA BACALAR - SIAN KA’AN - AKUMAL - PLAYA DEL CARMEN

Dag 1 Brussel - Madrid - Cancún
Vlucht van Brussel naar Cancun via Madrid. Aankomst te 
Cancun, Cancun, befaamde moderne badplaats die op de 
turquoise wateren van de Caraïben lijkt te rusten. Onthaal 
door onze gids, transfer en intrek in het hotel Beachscape 
Kin Ha Villas & Suites***.
 
Dag 2 Cancun - Ek’balam - Cenote 
 Van X’canche - Valladolid - 
 Chichen Itza (250 km)
Opname van de huurwagen in het hotel. Vertrek naar Chi-
chen Itza. Onderweg, vrij bezoek van Ek’Balam. Ek’Balam 
is een historische Maya stad op zo’n 30 kilometer rijden 
van Valladolid. De stad trekt een stuk minder bezoekers 
dan bijvoorbeeld Chichen Itza en je kunt er relatief rustig 
rondlopen. De stad kende zijn hoogtepunt tussen 770 en 
840 na Christus en is één van de weinige goed bewaard 
gebleven noordelijke steden uit die tijd. Ek Balam bestaat 
uit maar liefst 45 gebouwen en het meest indrukwekken-
de gebouw is de Acropolis, een gigantisch hoge tempel 
met oude winkels en gebouwen er tegenaan gebouwd. 
De Acropolis is prachtig gerestaureerd en je kunt deze 
beklimmen. In het gebouw zou de tombe van de oude 
heerser van Ek Balam liggen, Ukit Kan Le’k Tok. Vervolgens, 
mogelijk bezoek aan de Cenote avn X’Canche dit kun je of 
met de auto of met de fiets doen en op het einde is er een 
mogelijk zipline tot in het water. Verder naar Valladolid, 
kleine koloniale stad die op 40km van Chichen-Itza is ge-
legen. Vrij bezoek aan de kerk van San Bernardino de Siena 
en het klooster van Sisal. Ze worden als de oudste Chris-
telijke gebouwen van Yucatan beschouwd. Het klooster 
werd in 1552 opgericht, werd het vermoedelijk als een 
vesting en een kerk gebruikt, tijdens de periode van de 
veroveringen van de Spanjaarden. Verder naar Chichen 
Itza en intrek in het hotel Mayaland****. Bij het vallen van 
de avond kan je genieten van een schitterend klank- en 
lichtspel dat geprojecteerd wordt op het gebouw. Laat je 
verrassen door een slang die kronkelt tot aan de grond 
(spektakel bij Equinox), spelende Mayakrijgers en de  
klanken van leven en dood. Het is een prachtige show die 
je aan de hand van fantastische lichteffecten een korte  
samenvatting geeft van de machtige Mayabeschaving.
 
Dag 3 Chichén Itzá - Izamal - Mérida 
 (140 km)
‘s Morgens, vrij bezoek aan Chichen-Itza. Het is één van de 
grootste en best onderhouden Maya-oorden. Het bestaat 
eigenlijk uit twee steden, de eerste kende een Mayaan-
se dominatie en de andere een Tolteekse en Mayaanse 
overheersing rond het jaar 1000. Het bekendste gebouw 
isongetwijfeld de tempel van Kukulcan, de piramide is 23 
meter hoog en telt 365 treden op elk van zijn vier zijden, 
die het zonnejaar voorstellen. Vertrek met de huurwagen  
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naar Merida. Onderweg, vrij bezoek aan Izamal. Vroeger 
was Izamal een religieus centrum, die gewijd was aan 
de oppergod van de Maya’s en aan de zonnegod. Er zijn 
ook dozijnen tempels en piramides die aan hun waren 
gewijd. Het is zeker en vast door deze religieuze conno-
tatie dat de Spaanse kolonisten hebben vastbesloten om 
er een reusachtig en indrukwekkend franciscaans kloos-
ter te bouwen. Mogelijkheid om hier een tocht met de 
paardenkoets te ondernemen. Verder naar Mérida en vrij 
bezoek aan de stad met zijn koloniale wijken in franse,  
italiaanse en moorse stijl. Ze tonen de oudere rijkdom van 
het Sisal cultuur aan. We stoppen eventjes aan de Zocalo, 
of de grote macht van Merida. Rondom de prachtige Plaza 
Mayor, kunt U er de voornaamste monumenten van de 
stad bewonderen, namelijk de kathedraal, het paleis van 
de gouverneur, de Casa de Montejo. Intrek in het hotel 
Casa del Balam****.
 
Dag 4 Mérida - Cuzama - Mérida 
 (100 km)
’s Morgens, vertrek naar Cuzama, een klein yucateeks 
dorpje gelegen op een uurke van Mérida. Hier kunt u 
een ezelkoets huren om u te brengen naar de route van 
de drie cenotes van Cuzama en u zult een verfrissende 
plons kunnen doen in de cenote Santa Cruz, de cenote 
Dzapakal en deze van Chelen Tun. Terugkeer naar Mérida. 
Overnachting in het hotel Casa del Balam****.
 
Dag 5 Mérida - Uxmal - Campeche 
 (170 km)
Vertrek met de huurwagen naar Uxmal. De naam van 
deze site betekent “gebouwd in drie etappes”. Deze plaats 
werd heel mooi vernieuwd. De belangrijkste gebouwen 
van Uxmal zijn: de piramide van de Slang, het Paleis van 
de Gouverneurs en het gebouw van de nonnen... Vervol-
gens ontdekking van de cacaoteelt op een interactieve 
manier, u bezoekt er een interactief museum waar de 
bezoeker centraal staat. Hier kom je ook meer te weten 
over het belang van de cacao voor de Mayabeschaving. U 
zult er ook een traditionele mayaceremonie mee kunnen 
maken. Vertrek naar Campeche, de versterkte stad aan de 
Golf van Mexico. De stad werd gesticht in 1531 en groei-
de tijdens de koloniale periode uit tot de belangrijkste  
havens van Yucatan. Intrek in het hotel. Intrek in het hotel 
Castelmar****.
 
Dag 6 Campeche - Palenque (370 km)
‘s Morgen, vrije stadsbezoek. Vertrek met de huurwagen 
naar Palenque. Op deze site vindt U de mooiste Maya  
gebouwen. Palenque wordt als één van de mooiste sites 
beschouwd van geheel Mexico. De ruïnes zijn omringd 
door de jungle en de gebergtes van de staat Chiapas. 
Alberto Ruz maakte een heel belangrijke ontdekking op 

deze site, nl. de eerste holle piramide die als begraafplaats 
diende gedurende de pre-Columbiaanse periode. Intrek 
in het hotel Ciudad Real Palenque****.
 
Dag 7 Palenque - Agua Azul of Roberto 
 Barrio watervallen - Palenque  
 (110 km)
Vertrek met de huurwagen naar de watervallen van Agua 
Azul of de watervallen van Roberto Barrio (minder ver en 
minder toeristisch), wondermooie watervallen van blauw 
water omringd door een tropische vegetatie. Wandeling 
langsheen de waterloop. Vrije tijd om te baden of voor 
de ontdekking van de andere watervallen. Terugkeer 
naar Palenque en overnachting in het hotel Ciudad Real  
Palenque****.
 
Dag 8 Palenque - Calakmul (370 km)
Vroeg vertrek met de huurwagen naar de biosfeer van 
Calakmul. U kunt er de laatste jaguars, tapirs en “quetzal” 
vogels nog bewonderen. Intrek in het hotel Puerta de  
Calakmul***.
 
Dag 9 Calakmul - Laguna Bacalar  
 (240 km)
Vertrek met de huurwagen naar de Laguna Bacalar. Het 
is mogelijk om het Fort van San Felipé te bezoeken, die 
dichtbij de lagune is gelegen. Aankomst in de Laguna 
Bacalar. Deze lagune is ook bekend als de lagune van  
zeven kleuren vanwege zijn ongelooflijke blauw, groen en 
turquoise kleuren. Met een lengte van 42 km en slechts  

 
2 breed, bestaat de lagune uit zeven verschillende ceno-
tes die vroegen eenmaal werd samengevoegd. Aan het 
ene uiteinde van de lagune, duidelijk herkenbaar door 
zijn rond donkere verschijning, ontdekt u nog een won-
der van de natuur. Magische plek, populair voor duikers, 
de Cenote Azul (blauwe cenote), eigenlijk een put waar-
van de diepte zo groot is dat het nog niet is vastgesteld. 
Hier kunt u een mooie kayaktocht doen op de lagune of/
en u begeven naar de bekende schommel in het water... 
prachtige vakantiefoto gergarandeerd! Intrek in het hotel 
Rancho Encantado***.
 
Dag 10 Bacalar - Sian Ka‘An - Akumal -  
 Playa Del Carmen (320 km)
Vertrek met de huurwagen naar de Playa del Carmen.  
Onderweg, kunt u halte houden aan het natuurreservaat 
van Sian Ka’an. Tijdens een lokale boottocht kunt u met 
een beetje geluk, dolfijnen, schildpadden, manatees,  
watervogels, reuze zeesterren observeren... Mogelijkheid 
om er eveneens te snorkelen in een natuurlijk zwembad 
in de zee... Onderweg kunt u ook stoppen aan het strand 
van Akumal, waar vaak zeeschilpadden kunnen worden 
geobserveerd. Aankomst in Playa del Carmen, teruggave 
van de huurwagen in het hotel. Intrek in het hotel Reef 
Cocobeach**** in All Inclusive formule.
 
Dag 11 Playa Del Carmen
Vrij verblijf in het hotel Reef Cocobeach**** in All Inclu-
sive formule.In optie, mogelijkheid om Xel-Ha of Xcaret 
te bezoeken. Xel-Ha, wat in het mayaans betekent: “de  
gebieden waar het water worden geboren”. Het ecopark 
is in het lagune gelegen, die een verbinding heeft met de  
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rivier Xel-Ha. Het is mogelijk om er te zwemmen en/of te 
duiken in de rivier of in de Cenotes. Het zijn natuurlijke 
putten met turquoise kleurige water. Xcaret, het is een 
Echoarcheologisch park met als thema “de Maya’s”. Dit 
park beschikt over meerdere maya ruïnes. Er is een cenote 
om te baden, een baai, een oude maya haven. Deze haven 
heeft een grote hoeveelheid aan tropische zeefauna, waar 
we met de dolfijnen kunnen zwemmen.
 
Dag 12 Playa Del Carmen - Cancun -  
 Madrid
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel via 
Madrid. Overnachting aan boord.
 
Dag 13 Madrid - Brussel
Aankomst te Madrid en aansluitende vlucht naar Brussel.

Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.
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KIDDIES 
NATIONAL PARKS 
DISCOVERY

AFREIS: DAGELIJKS, GANS HET JAAR
BEGINPUNT: SAN FRANCISCO OF LOS ANGELES

Dag 1
Aankomst Los Angeles. Meteen na aankomst, ophalen 
van de huurwagen en intrek in het gereserveerde hotel. 
 
Dag 2 Los Angeles
Ontdek het Hollywood en Beverly Hills van vroeger en 
vandaag. Bezoek Universal Studios, de Walk of Fame,  
Kodak Theater, NBC Studios, het indrukwekkende Paul 
Getty Museum... 
Kiddies options: 
- Universal Studios, 
- Disneyland, 
- Segway on Santa Monica Beachwalk.
 
Dag 3 Los Angeles - Las Vegas 
  (440 Km. 275 Mls.)
U verlaat de kust en rijdt via de San Bernardino Mountains 
naar Barstow. Iets verder kan u het spookstadje “Calico” 
verkennen. Daarna door de Mojave-woestijn naar Las  
Vegas, stad van de all day/all night activiteiten. 
Kiddies options:
- FerryWheel The Linq,
- RedRockCanyon from a Scootercar,
- Stratosphere Thrill ride & big shot,
- Slotzilla Zip line of Freemont street.
 
Dag 4 Las Vegas - Grand Canyon 
  (480 Km. 300 Mls.) 
Vandaag vroeg op pad. Start met een bezoek aan de  
wereldberoemde Hoover Dam. Verder via het prachtige 
Lake Mead tot aan de Grand Canyon. Onderweg kan u 
een side trip voorzien naar de spectaculaire ‘Skywalk’ aan 
de West Rim van de Canyon. U komt wellicht net op tijd 
voor een spectakulaire zonsondergang aan de South Rim. 
Logies in één van de lodges bij de ingang van het park. 
Kiddies options:
- Hoover Dam Tour,
- Helicoptertours,
- Ranger Class (English language),
- Imax Theater educational.
 
Dag 5 Grand Canyon - Kayenta 
  (310 Km. 190 Mls.) 
‘s Morgens kan u de voornaamste “viewpoints” van de 
Grand Canyon ontdekken. Een eventuele tocht per  
helicopter kan op voorhand gereserveerd worden. Vervol-
gens via Desert View door het Navajo Indian Reservation 
naar Kayenta toegangspoort tot Monument Valley. 
Kiddies options:
- Valley Jeep Tour.



 
Dag 6 Kayenta - Moab 
  (280 Km. 175 Mls.) 
Het decor van diverse “Wild West”-films vindt u hier onge-
twijfeld in Monument Valley. In de namiddag reist u ver-
der tot “Valley of the Gods”, Church Rock en naar “Needles 
Overlook” vooraleer in Moab aan te komen. 
Kiddies options:
- Colorado River Rafting,
- Jeep Tours.
 
Dag 7 Moab
Twee absolute toppers vandaag: Arches National Park 
met ongelooflijke bruggen-constructies in steen en het 
indrukwekkende Canyonlands National Park met de  
meanders van de beroemde Colorado-rivier. Jeep-tours 
en rafttrips vormen hier het echte avontuur. 
Kiddies options:
- Colorado River Rafting,
- Jeep Tours.
 
Dag 8 Moab - Bryce Canyon 
  (425 Km. 265 Mls.) 
Een lange maar avontuurlijke tocht door Capitol Reef en 
de Escalante Canyons. Een nieuw film- en fotodecor vindt 
u ongetwijfeld in Bryce Canyon National Park, één van de 
mooiste en kleurrijkste canyons van Amerika. 
Kiddies Options:
- Horseback riding,
- Walking.
 
Dag 9 Bryce Canyon - Zion / St. George   
  (210 Km. 130 Mls.) 
In de voormiddag, uitgebreide wandeling en bezoek van 
Bryce Canyon. Nadien reist u via Mount Carmel Junction 
door het rustige, groene Zion National Park om deze dag 
te eindigen in het Mormonenstadje St. George. 
Kiddies Options:
- Hikes in Zion National Park.
 
Dag 10 St. George - Death Valley 
  (400 Km. 250 Mls.)
U volgt Hwy.15 terug naar Las Vegas en houdt nog even 
halt bij Valley of Fire en Lake Mead. Via enkele schrale en 
verlaten Indianendorpjes komt u aan te Death Valley, het 
snikhete hart van California. 
Kiddies Options:
- Geology Discovery.

 
Dag 11 Death Valley - Mammoth Lakes   
  (375 Km. 235 Mls.)
Van het dorre woestijnlandschap maakt u de overgang 
naar het frisse groen van het mooie bergstadje Mammoth 
Lakes. Kabelbanen en chalets getuigen van een bloeiende 
winter- en zomeractiviteit. 
 
Dag 12 Mammoth Lakes - Yosemite 
  Nat. Park (210 Km. 130 Mls.)
Over de Tioga-pass op een hoogte van meer dan 3000m. 
Vindt u aan de andere kant van het gebergte een schitte-
rend park met indrukwekkende watervallen, adembene-
mende panorama’s, prachtige wandelingen. Geniet er ten 
volle van de rust en de natuur. (Alternatieve route indien 
de pass gesloten zou zijn. Winter, sneeuw). 
Kiddies Options:
- Rock Climbing,
- Walking,
- GreenDragon Tram Tour,
- Rafting in the Merced River Canyon,
- Ranger Class (english only).
 
Dag 13 Yosemite Park - San Francisco 
  (305 Km. 190 Mls)
Gebruik de ochtend voor een laatste verkenning en ver-
laat het park via Big Oak en Oakdale in de richting van San 
Francisco. In de namiddag maakt u een eerste verken-
ningtocht door deze boeiende stad waar “cable-cars” voor 
uitstekend vervoer zullen zorgen. 
Kiddies Options:
- Cable Car,
- Twin Peaks,
- Segway,
- Biking over the Golden Gate Bridge to Sausolito,
- Gokart.
 
Dag 14 San Francisco
Tijd voor een uitgebreid bezoek. Niet te missen: China-
town, Fisherman’s Wharf, de Golden Gate Bridge, de Japa-
nese Teagarden, Union Square, de vele grote winkelcentra, 
een boottocht naar Alcatraz of Sausolito of gewoon maar 
wat wandelen door de vele etnische wijken van de stad... 
 
Dag 15 Vertrek San Francisco
Einde van deze rondreis, inleveren van de wagen voor uw 
vertrek of eventuele verlenging naar keuze, mits supple-
ment.
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Dag 1 Brussel - Tenerife Zuid - 
 Costa Adeje
Vlucht van Brussel naar Tenerife Zuid. Ophalen van uw 
huurwagen. Traject naar hotel Melia Jardines del Teide  
gelegen op 800m van Playa del Duque. Het is een recent 
gerenoveerd hotel met spectaculaire zichten op de Oce-
aan en de omliggende bergen en beschikt over mooie 
ruime kamers met terras of balkon, een zwembad en kin-
derbad, verschillende restaurants, wellnessfaciliteiten en 
parking. 
 
Dag 2 ½ dag jeepsafari naar de Teide
Ontbijt. Om 09u15 jeep safari vanaf Playa de las Americas 
naar het Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende 
vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg 
van Spanje (mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag 
of zaterdag). Mooie tocht per jeep langs enkele hoog  
gelegen dorpen zoals Arona en Vilaflor tot aan de Pico  
del Teide met prachtige zichten op de indrukwekkende 
natuur. Rond 13u30 bent u terug op het vertrekpunt. 
 
Dag 3 Bezoek Loro Parque
Ontbijt. In 1972 opende het papegaaienpark Loro Parque 
haar deuren in Puerto de la Cruz gelegen in het noorden 
van Tenerife. Intussen is het uitgegroeid tot een prachtig 
dierenpark met walvissen, zeeleeuwen, dolfijnen, orka’s,... 
en is het één van de meest bezochte bezienswaardig- 
heden van het eiland. In de namiddag kan u nog even 
langs de zwarte lavastranden wandelen in Puerto de la 
Cruz.
 
Dag 4 
Ontbijt. Vrije dag om te genieten van de omgeving en de 
stranden in de buurt.

 
Dag 5 Excursie op het water 
 om zeezoogdieren te spotten   
 (3u)
Ontbijt. Vanaf de haven van Las Galletas vertrekt u per 
boot om zeezoogdieren te spotten. In de wateren rond 
Tenerife leven groepen grienden, tuimelaars, langsnuit-
dolfijnen,... Ze worden dagelijks gespot en hopelijk ook 
door jullie. 
 
Dag 6 Bezoek waterpretpark Siam Park
Ontbijt. Geniet van een dag volle waterpret met veel 
spectaculaire glijbanen, waterattracties en zwembaden. 
Fun gegarandeerd!
 
Dag 7 
Ontbijt. Geniet nog van uw laatste dag op Tenerife. 
 
Dag 8 Costa Adeje - Tenerife Zuid - 
 Brussel
Ontbijt. Traject per huurwagen naar Tenerife Zuid. Afleve-
ren van uw huurwagen en terugvlucht naar Brussel.
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Meer info over dit programma vindt u terug bij uw 
reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

TENERIFE 4KIDS
8-DAAGS VERBLIJF OP TENERIFE MET HUURWAGEN



Dag 1 Brussel - São Miguel
Bij aankomst in Ponta Delgada, transfer naar het hotel. 
Rest van de dag vrij om te ontspannen.
 
Dag 2 Jeep safari naar Sete Cidades
Vertrek rond 9 uur voor een boeiende daguitstap naar 
het westelijke gedeelte van het eiland. Een tocht per jeep 
biedt de mogelijkheid om de belangrijkste bezienswaar-
digheden te ontdekken zoals de enorme vulkanische  
krater (omtrek van 12km!) maar laat ook toe om de asfalt- 
weg te verlaten op zoek naar schitterende uitkijkpunten. 
Lunch in een lokaal restaurant in Lagoa. Op de terug-
weg via het Lagoa do Fogo (vuurmeer) is er een stop in  
Caldeira Velha, inclusief tijd om te baden in de natuurlijke 
warmwaterbron. Aankomst in Ponta Delgada rond 17 uur.
 
Dag 3 Whale watching
Dolfijnen en walvissen observeren is een fascinerende be-
levenis voor jong en oud! De oceaan rondom de eilanden 
heeft een rijke fauna en er leven meer dan 24 soorten wal-
visachtigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
zijn er dagelijks 2 afvaarten. We kunnen niet garanderen 
dat u een walvis zal zien maar dolfijnen zijn er bijna altijd! 
Na een korte briefing ivm de veiligheid en de verschillen-
de diersoorten, varen we uit onder begeleiding van een 
ervaren schipper en bioloog. Opmerking: excursie (±3u) 
niet geschikt voor mensen met rugproblemen en zwan-
gere vrouwen.
 
Dag 4 Vrije dag in Ponta Delgada
Vrije dag in Ponta Delgada, de belangrijkste havenstad 
van de Azoren. De stad werd oorspronkelijk bewoond  

door vissers die aangetrokken werden door de beschut-
te baaien. Vandaag is het een dynamische stad met een 
bloeiend economisch en cultureel leven. Bezoek zeker 
één van de mooie botanische tuinen die de stad rijk is.
 
Dag 5 Wandeltocht 
Boeiende wandelingen tussen de 5 en 15km met verschil-
lende moeilijkheidsgraden. De smalle paden brengen ons 
naar mooie en afgelegen plekjes terwijl we onderweg  
genieten van de unieke inheemse fauna & flora. 
Halve dag excursie (zonder lunch): 3u30, waarvan ±2u30 
wandelen, afstand: ±5km, moeilijkheidsgraad: gemakke-
lijk. Dagexcursie (met picknick lunch): 6 à 7 uur, waarvan 
±4 uur wandelen, afstand: ±11-15km, moeilijkheidsgraad: 
gemiddeld.
 
Dag 6 Excursie naar de mystieke  
 Furnas krater
Na een stevig ontbijt vertrek rond 9u naar Furnas waar we 
per kajak het grote meer, omgeven door groene en steile 
hellingen verkennen. Na de lunch in een lokaal restaurant 
is er een fietstocht van 10km (±2 uur) in de omgeving van 
Furnas, bekend om de stomende geisers en borrelende 
warmwaterbronnen. Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar. 
Aankomst in Ponta Delgada rond 16u30.
 
Dag 7 Vrije dag in Ponta Delgada
 
Dag 8 São Miguel - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

AZOREN 4KIDS

Op vrije dagen kunnen er extra excursies geboekt  
worden zoals canyoning, rotsklimmen, paardrijden, 
zwemmen met dolfijnen, extra wandelingen, moun-
tainbike tours, zeilen, sportvissen, boottocht langs de 
kust en birdwatching. 
Inbegrepen excursies kunnen vervangen/weggelaten 
worden.

INFO
Op de Azoren heerst er een maritiem klimaat met milde 
temperaturen variërend tussen de 16° in de winter en 25° 
in de zomer. Regen kan er alle dagen vallen maar minder 
frequent in de zomer. Een bekend gezegde op de Azoren 
is dat je de 4 seizoenen in één dag kan ervaren. Gelieve 
voor de excursies comfortabele en warme kledij te voor-
zien. Een regenjas, zwemkledij, rugzak, zonnehoed, sun 
block en extra water zijn ook aan te raden. 

Meer info over dit programma vindt u terug bij  
uw reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

SÃO MIGUEL IS HET DECOR VOOR EEN ACTIEVE VAKANTIE EN HET GROOTSTE EILAND
VAN DE ARCHIPEL. ONTDEK HET EILAND TIJDENS EEN JEEPSAFARI,
WANDEL EN FIETSTOCHT EN VAAR UIT OM WALVISSEN TE OBSERVEREN!
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SELF DRIVE COSTA RICA (14 DAGEN/12 NACHTEN)
SAN JOSÉ - TORTUGUERO - SARAPIQUI - 

ARENAL - MONTEVERDE - PLAYA SAMARA

COSTA RICA 4KIDS
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Dag 1 Brussel - Atlanta - San José
Vlucht vanaf Brussel naar San José via Atlanta. Aankomst 
in San José. Ontvangst door de gids en transfer naar het 
hotel. Overnachting in Hotel Rosa del Paseo***.
 
Dag 2 San José - Tortuguero 
 (3u rijden, 2u per boot)
Vertrek rond 6u30 richting de Caraïbische kust samen met 
de gids. Tijdens de rit doorkruist u het tropisch regen-
woud van het Braulio Carrillo National Park. Ontbijt on-
derweg. Aankomst in Matina gevolgd door inscheping en 
boottocht richting Tortuguero. Aankomst met welkomst-
drankje en intrek in de kamers. Lunch gevolgd door vrije 
tijd. Rond 15u00 vertrek per boot voor een wandeling in 
het drop. Diner en overnachting in de Laguna Lodge.
Optie ter plaatse: Adopteer een zeeschildpad.
Tijdens een bezoekje aan het Sea Turtle Conservancy krijgt 
u de kans om een zeeschildpad te adopteren. Dankzij uw 
peter- of meterschap geeft u de schildpad niet enkel een 
naam, u helpt met uw bijdrage ook het markerings- en 
opvolgingsprogramma financieren.
 
Dag 3 Tortuguero
Voorafgaand aan het ontbijt staat een boottochtje ge-
pland om het ontwakende woud te ontdekken. Een rus-
tige dag in een weelderig groene omgeving. Een tweede 
boottocht gevolgd door een wandeling vanaf de lodge 
neemt u mee op een verkenning van de natuurlijke rijk-
dommen van het ecosysteem in het Tortuguero National 
Park: apen, luiaards en krokodillen ze zijn allemaal van de 
partij. Volpension en overnachting in de Laguna Lodge.
Opties: Extra excursie per kajak; nachtelijke wandeling in 
het reservaat; tijdens het seizoen (van mei tot september) 
observatie van nestende schildpadden.
 
Dag 4 Tortuguero - Sarapiquí 
 (2u per boot, 3u rijden)
Ontbijt in de lodge. Vertrek richting Sarapiquí in het 
noordwesten van de Caraïbische vlakte. De verplaatsing 
gaat per boot en de bus tot in Guápiles, met een stop 
voor de lunch. Ophalen van de huurwagen en vertrek 
richting de landelijke regio Sarapiquí langsheen palm- en 
ananasplantages. Natuurliefhebbers zullen in deze regio 
hun hartje ophalen. In de namiddag ontvangt de familie 
Gómez u met open armen. Tijdens uw ontmoeting met 
Don Rodolfo en Doña Rosa, beide Costa Ricaanse boeren, 
komt u meer te weten over het leven op de biologische 
ananasplantage en de dieren op de boerderij. Diner en 
overnachting op de boerderij Finca Sura.
 
Dag 5 Sarapiquí - Arenal (2u30 rijden)
Ontbijt. Vertrek richting de Arenal vulkaan. Vanaf het 
dorpje La Fortuna doemt het conische silhouet op van de  

imposante vulkaan die de ganse regio domineert. Sug-
gestie voor onderweg: een kleine omweg ter hoogte van 
Venecia om de waterval del Toro te bezoeken. Intrek en 
overnachting in het hotel Catarata Ecolodge.
 
Dag 6 Arenal
Ontbijt. Voormiddagbezoek aan de botanische tuin van 
Danaus om de biodiversiteit van de fauna en de flora 
van de regio te ontdekken. In het kader van een herbe-
bossingsproject zult u er ook een boom kunnen planten. 
Vrije namiddag om er op uit te trekken in de regio. De 
weelderig groene heuvels rond de vulkaan werden door 
veehouders al sinds begin van vorige eeuw beetje bij 
beetje omgetoverd tot een lappendeken van weiland en 
bos. Te paard doorkruisen zij de velden en bosgronden...  
Een transportmiddel dat zich heel goed leent voor de ver-
kenning van de omgeving rondom de vulkaan. De regio 
rond de Arenal laat zich met haar adembenemende erva-
ringen graag ontdekken. ‘s Avonds stellen we u volgende 
optionele activiteit voor: riviersafari tijdens de schemering 
van valavond - 60$ per persoon. Ontdek het nachtelijke 
leven in het gezelschap van een natuurgids. U krijgt de 
kans om buidelratten, luiaards, brulapen, uilen en kroko-
dillen te observeren.
Vertrek om 16u. - Duur: 2u. - Minimum leeftijd: 7 jaar.
Overnachting in de Catarata Ecolodge.
 
Dag 7 Arenal - Monteverde 
 (4u30 rijden)
Ontbijt. Uitstap naar het oerbos waar u de tropische 
pracht verkent via hangbruggen op zo’n 8 tot 22 meter 
hoogte (wandeling van ong. 2u). Op het parcours van 
zo’n 3000 meter lengte doorkruist u het tropische bos via 
wandelpaden die u leiden langsheen 8 vaste en 6 hang-
bruggen. De wandelweg werd dusdanig ontworpen dat 
ze toegankelijk is voor iedereen. De bruggen, van 8 tot 98 
meter lang en maximaal 45 meter hoog, zijn uitgevoerd 
in hoogtechnologische metalen structuren en bieden  
bezoekers alle nodige veilig- en zekerheden. Samen met 
de natuurgids ontdekt u het uitbundige leven van dieren 
en planten in dit tropische woud. Vertrek richting Monte-
verde, het weelderig groene nevelwoud dat het thuis is 
van de legendarische quetzal en honderdduizenden koli-
bries. Intrek en overnachting in de Arco Iris Lodge.
 
Dag 8 Monteverde
Ontbijt. Vrije dag om er op uit te trekken in de regio.  
Opties: vlinderfarm, canopy tour, hangbruggen, paard-
rijden, houtsnijwerk, de reservaten Santa Elena en Mon-
teverde... Het reservaat van Monteverde en Santa Elena: 
Hier kunt u de theatrale magie ontdekken van het tro-
pisch nevelwoud met haar mossen, veengronden, lianen 
en ontelbare reusachtige varens. U waant er zich op een  

blauwgroene planeet van water en planten. Er komt geen 
einde aan de ontdekkingen dankzij de vele bromelia’s,  
wilde orchideeën, varens en ontelbare kolibries. Vervol-
gens trekt u op verkenning in de vleermuizen jungle. 
Een ontdekking van de wonderbaarlijke wereld van deze  
gevleugelde muizen laat niemand onaangeroerd. Obser-
veer de vleermuizen terwijl ze eten, vliegen, hun jongen 
zogen en luister ook naar hun kreten dankzij de ultra-
sound detector. Een ongetwijfeld unieke belevenis voor 
jong en oud. Geniet ‘s avonds van een begeleide wan-
deling doorheen het private reservaat van Curi Cancha. 
Beleef er een nachtelijk avontuur met de kikkers, insecten, 
vogels en andere bewoners van het woud. Overnachting 
in de Arco Iris Lodge.
 
Dag 9 Monteverde - Playa Samara
Ontbijt. De (zand)wegen leiden u naar de Guanacaste 
regio, een droog gebied in het noordwesten. Deze regio 
die ooit deel uitmaakte van Nicaragua, sloot zich na een 
referendum aan bij Costa Rica. De route brengt u langs-
heen het Arenal meer tot in Samara met onderweg een 
oversteek van het schiereiland Nicoya en de river Rio 
Tempisque. Suggesties voor onderweg: een omweg laat 
u kennismaken met de prachtige natuurlijke rijkdommen 
van het Palo Verde National Park; de Hacienda Las Pumas 
te Cañas een asiel en opvangcentrum voor katachtigen. 
Samara is een authentiek dorp met een prachtig strand en 
koraalrif, een duikje in het water wordt warm aanbevolen... 
Intrek en overnachting in het hotel Samara Pacific Lodge, 
een kleinschalig ecologisch hotel nabij het strand.
 
Dag 10 & 11 Playa Samara
Ontbijt. Tijdens één van deze dagen vaart u per kajak tot 
aan het eilandje Chora waar u geniet op het strand in een 
tropisch kader. Ter plaatse gaat u niet enkel op verkenning 
van het leven ter land, maar ook dat van de koraalriffen 
(minimumleeftijd 4 jaar voor deze uitstap). Optioneel: 
Bezoek aan Playa Ostional, een reservaat voor nestende  

karetschildpadden, of het magische Camaronal natuur- 
reservaat, paardrijden, bootcruise, dolfijnexcursie per 
boot... Overnachting in Samara Pacific Lodge.
 
Dag 12 Pacifische Stranden - San Jose 
 (5u30 rijden)
Ontbijt in het hotel. Vertrek richting de hoofdstad. Sugges-
tie voor onderweg: een bezoek aan het Aras El Manantial 
sanctuarium - een centrum dat vogelsoorten ondersteunt 
die met uitsterven bedreigd zijn. Kleine omweg via Sarchi 
waar de befaamde gekleurde karren worden gemaakt die 
vroeger gebruikt werden voor het transport van koffie en 
fruit. Intrek en overnachting in het hotel Rosa del Paseo***.
 
Dag 13 San José - Atlanta - Brussel
Ontbijt. Inleveren van de huurwagen bij het agentschap 
Alajuela en transfer naar de luchthaven (5 min.). Check-in 
voor de trans-Atlantische vlucht en terugreis naar Brussel 
via Atlanta. Maaltijd en overnachting aan boord.
 
Dag 14  Brussel
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Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.



 
Dag 4 Rotorua - Tongariro National Park  
 (180 km - +/-3:00)
Vandaag rijden we richting het zuiden en naar het meer 
van Taupo. Onderweg houden we halt in de Hidden Val-
ley, een plaatsje buiten de gewone weg dat zeker een 
omwegje waard is. Nog wat verder naar het zuiden zal het 
landschap veranderen, de vegetatie wordt korter en dro-
ger, en tussen de heidestruiken verrijzen aan de horizon 
de majestueuze vulkanen van het nationaal park Tonga-
riro Overnachting in het National Park.
 
Dag 5 Tongariro National Park
Een fameuze wandeldag in het nationaal park, met on-
der andere de befaamde Tongariro Crossing. Een prachti-
ge oversteek met vergezichten op het zure meer van de 
berg Ruapehu (18,5km en 7 tot 9 uur wandelen volgens 
het aangehouden ritme). Overnachting in het Tongariro 
National Park.
 
Dag 6 Tongariro National Park - 
 Wellington 
 (340 km - +/-4:30)
Isengard en Rivendell, evenals Weta Cava zijn musts om te 
bezoeken voor de Tolkiens. De weg op richting Wellington 
dat zijn haven helemaal omarmt en insluit. Zeker te zien: 
de gebouwen van het Parlement en de Beehive building,  

Dag 1
Vertrek vanuit Brussel met vluchten volgens de geko-
zen luchtvaartmaatschappij. Aankomst in Auckland of 
in Christchurch naar tourvolgorde waarvoor men kiest. 
Opname van de huurwagen en korte rit naar het hotel. 
Checkin bij het hotel en overnachting in Auckland.
 
Dag 2 Auckland - Rotorua 
 (240 km - +/-3:30)
Na het ontbijt een eerste activiteit: de jump van helemaal 
boven in de 292 meter hoge Skyline tower waar je eerst 
een 360° panorama van de stad en de baai hebt, en dan 
een jump tot helemaal beneden. Adrenaline!!. Daarna  
de weg op richting Rotorua, waar de géothermie en de 
Maori cultuur overal aanwezig is. Onderweg: bezoek van 
de Waitomo gloeiwormengrotten: te voet of met een  
bootje, Overnachting in Rotorua.
 
Dag 3 Rotorua 
 De leefwereld van de hobbits 
Bezoek en exploratie van de ongelofelijke parken in deze 
regio: Wai-O-Tapu met een zeer actieve geologische on-
dergrond, en de prachtige kleuren in de Waimangu Val-
ley. Deze vallei is de jongste geothermische in de wereld 
(als gevolg van de uitbarsting in 1886). Overnachting in  
Rotorua.

Old St Paul’s kerk, de botanische tuinen te bereiken met 
de cable car en vooral het nationaal museum en educatief 
centrum “Te Papa” waar zowel groot als klein hun gading 
zullen vinden. Overnachting in Wellington.
 
Dag 7 Wellington - Picton - Abel Tasman  
 (280 km - +/-2:30 + Ferry)
Vandaag nemen we de Ferry- The Interislander naar het 
zuidereiland (+/-3u30 overzet, keuze uit verschillende 
afvaarten). De aankomst via het water naar Picton toe, 
biedt een prachtig zicht op de Queen Charlotte Sound. 
Vervolg naar Abel Tasman via Nelson, het artiestendorp. 
Overnachting in Kaiteriteri of omgeving.
 
Dag 8 Park Abel Tasman
Aragorn en de Hobbits vluchten voor de Nazguls! Volle 
dag ontdekken en genieten van het Abel Tasman park en 
de ongereptheid van emerald gekleurde kustlijn. Strand- 
aktiviteiten, Canoe, wandelen naar believen. Overnach-
ting in Kaiteriteri.
 
Dag 9 Park Abel Tasman - Punaikaiki -   
 (290 km - +/-4:30)
Volg de prachtige kustweg naar Punaikaiki en ontdek de 
verbluffende kalkformaties van het Paparoa National Park, 
‘The Pancake Rocks’. Overnachting in Punaikaiki. 
 
Dag 10 Punaikaiki - Fox Glacier/
 Franz Josef 
 (200 km - +/-3:00)
Een natuurlijke barrière tussen Eriador en het Rhovanion. 
We rijden verder naar het zuiden richting Fox en Franz  
Josef gletsjers, die deel uitmaken van die paar gletsjers in 
de wereld die gestaag wat opschuiven richting de zee. De 
twee dorpen bevinden zich op 25 minuten van elkaar en 
bieden een totaal verschillende atmosfeer, in beide plaat-
sen vindt je een uitgebreid gamma activiteiten. Over-
nachting in Fox Glacier.
 
Dag 11 Fox Glacier - Wanaka 
 (270 km - +/-4:00)
Gwaihir, redt Gandalf uit de toren van Orthanc, het ver-
blijf van Sarumane. Vandaag op weg naar Wanaka door 
het oversteken van de bergpass ‘Haast’. Wanaka bete-
kent in het Maori “Het herbronnen van de ziel” een gans  
programma, veelbetekenend voor dit oord van rust, gele-
gen op de zuidoever van het meer, tegenover de flank van 
de berg Aspiring, Overnachting in Wanaka.
 
Dag 12 Wanaka
De beklimming van de berg “Roy” vraagt voor het heen 
en terug traject 5 tot 6 uur, en is met zekerheid de be-
langrijkste en mooiste wandeling. De vergezichten op  
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Lake Wanaka en Mout Aspiring zijn gewoonweg adem-
benemend. Vandaag of morgen ook zeker niet te missen, 
een omwegje via het “Hawea” meer en zijn kristalhelder 
diepblauw water. Overnachting in Wanaka.
 
Dag 13 Wanaka - Tekapo (250 km - 3:30)
Van het ene meer naar het andere; wat een mooie route 
tot Lake Tekapo. Aan de oevers van het meer, het hoog-
ste van New Zeeland, 710m boven de zeespiegel, vindt u 
de kerk van de Goede Herder, gebouwd in 1935, als eer-
betoon en herinnering aan de pioniers van de Macken-
zie regio. Het uitzicht op de omliggende bergtoppen is 
indrukwekkend en verklaard de vele huwelijken die hier 
sindsdien zijn ingezegend. Overnachting in het dorp bij 
Lake Tekapo.
 
Dag 14 Tekapo
In Tekapo, kan en mag je vliegvissen op het meer en in 
de rivieren, een boottocht op het meer, golfen, warme 
buitenbaden, u laten verwennen in een spa, paardrijden, 
mountainbike, overvluchten met kleine vliegtuigjes van 
Mount Cook, sterrenobservatie vanaf het observatorium 
op Mount John, Kortom iedereen vindt er zijn gading. 
Overnachting in het dorp bij Tekapo.
 
Dag 15 Tekapo - Christchurch 
 (230 km - 3:30)
Op weg naar Christchurch, de meest brits aandoende stad 
van dit land. Een korte omweg lang de spectaculaire vallei 
van Mout Sunday is meer dan aan te bevelen. Dit is de Ro-
han, daar waar Edoras een rotsachtige piek bezet. Tegen 
de avond komt u aan in Christchurch, een stad zoals een 
Phoenix, die steeds weer verrijst na de vele bijna dagelijks 
kleine, en soms ernstige aardbevingen. Vrij bezoek en wat 
rust. Overnachting in Christchurch.
 
Dag 16 Christchurch - Terugreis 
 naar België
 

Ontdekking van beide eilanden. Keuzevrijheid voor de 
huurwagen of kan ook met motorhome! U kan de dag-
activiteiten naar wens toevoegen.
Teruggave van de huurwagen volgens uw vluchtschema 
en checkin voor uw vlucht naar Europa. 
Vlucht via... met bestemming Brussel om de volgende 
dag aan te komen.

NIEUW ZEELAND 4KIDS
AFREIS DAGELIJKS GEDURENDE GANS HET JAAR
15 DAGEN TER PLAATSE
MET 15 OVERNACHTINGEN + 2 NACHTEN TIJDENS DE VLUCHTEN

MET DE HOBBITS ! 



Dag 1 Brussel - Dublin - Wicklow 
Rechtstreekse Aer Lingus vlucht naar de Ierse hoofdstad 
Dublin. Ophalen van de huurwagen en vertrek naar de 
‘tuin van Ierland’: Wicklow. Onderweg kunt u een stop 
maken bij de tuinen van Powerscourt, waarschijnlijk de 
mooiste tuinen van Ierland. Breng zeker ook een bezoek 
aan Glendalough, ofwel het ‘Dal van de Twee Meren’ en 
laat je betoveren door de kloosterruïnes en de prachtige 
meren. Vanavond overnacht u in een typisch Ierse bed  
& breakfast. 
 
Dag 2 Wicklow - Kenmare 
Vandaag reist u verder naar het gezellige Kenmare. Rock of 
Cashel ligt op uw route, dit is een op een rots gebouwde 
vesting en was meer dan duizend jaar het symbool van de 
wereldlijke en geestelijke macht. U kunt een stop maken 
bij Blarney Castle met de beroemde Blarney Stone, kus 
de steen en je zou volgens een mythe zeer welbespraakt 
worden. Overnachting in het Kenmare Bay Hotel 3*.
 
Dag 3 Kenmare
Ontdekking van Killarney Nationaal Park met paard en kar 
(1u)! Het is een prachtig park met meren, bergen, bossen, 
vervallen abdijen en kastelen,... Tijdens de namiddag kunt 
u het afgelegen Beara Peninsula ontdekken, het schier- 
eiland omvat dunbevolkte vissersdorpjes en spectacu- 
laire landschappen. Of verken (een deel van) de Ring of  

 

Kerry, die start en eindigt in Killarney. De kustroute over 
het schiereiland Iveragh is een mooie combinatie van 
smaragdgroene weilanden, dorpjes, stranden en gewel-
dige uitzichten over de kust. 
 
Dag 4 Kenmare
Vandaag gaat u walvissen spotten (4u)! Met een beetje 
geluk komt u oog in oog met een walvis, werkelijk een 
unieke ervaring. De Zuidkust van Ierland is een van de 
beste plaatsen voor het spotten van walvissen en dolfij-
nen. De boottocht start in Baltimore (85km rijden), u kunt 
kiezen voor de ochtend-, of namiddagexcursie. 
 
Dag 5 Kenmare - Dingle 
Vandaag reist u verder naar één van de mooiste schier-
eilanden die Ierland rijk is: Dingle. Ontdekking van het 
gezellige stadje Dingle. In Dingle start de Slea Head  
Drive, een mooie autoroute met spectaculaire uitzichten. 
Onderweg kunt u een stop maken in Dunquin waar een 
korte overtocht u naar de Blasket Islands brengt, enkel 
bewoond door zeehonden en vogels. Als u de zee in de  
gaten houdt, spot u misschien wel reuzenhaaien, dwerg-
vinvissen en, als je erg veel geluk hebt, een orka. Hebt 
u nood aan wat rust? Het schiereiland omvat heel wat 
mooie zandstranden. Overnachting in Benners Hotel 3*. 

 
Dag 6 Dingle - Co. Clare
De beroemdste inwoner van Dingle is de dolfijn Fungie 
die u tijdens een toffe boottocht gaat spotten (1u)! Fungie 
leeft sinds 1983 in de beschutte haven van Dingle, of het 
nu aan de zeelucht of aan het accent van Kerry ligt dat hij 
hier blijft, één ding is zeker, hij is niet van plan om te ver-
trekken. Tijdens de namiddag reist u verder naar County 
Clare. Bij goede weercondities kunt u de duizelingwek-
kende Connor Pass nemen die over Dingle Peninsula 
loopt. Verder kunt u ervoor kiezen om via een korte fer-
ryovertocht (Tarbert-Killimer) naar County Clare te reizen  
of via het pittoreske Adare. Overnachting het Armada  
Hotel 4*. Mits supplement is het mogelijk om te over-
nachten in een kasteel, bijvoorbeeld het sprookjesachtige  
Dromoland Castle 5*. 
 
Dag 7 Co. Clare - Galway 
Vertrek naar de indrukwekkende Cliffs of Moher. De kliffen 
zijn een beschermd gebied omwille van de vele zeevogels 
die in de wanden wonen, o.a. de vrolijke papegaaiduiker. 
U ontdekt de kliffen tijdens een boottocht. Vervolgens 
kunt u een rit maken door het bijzondere landschap van 
kalksteen The Burren. Vanavond overnacht u in Galway 
in een typische Ierse B&B. Ontdekking van Galway, een  
coole, Boheemse stad. Deze stad wordt vaak de meest  
Ierse van alle steden genoemd en heeft een zeer leven- 
dige sfeer door de vele oude pubs. 

 
Dag 8 Galway - Clifden
Vandaag reist u verder naar het Connemara Nationaal Park 
met enkele van de meest fantastische landschappen van 
Ierland. Tussen het wilde, ruige landschap bevindt zich 
Kylemore Abbey, een romantisch sprookjeskasteel met 
een Victoriaanse ommuurde tuin. Het geheel is prachtig 
gesitueerd aan een meer. Met een beetje geluk ziet u ook 
een kudde Connemara pony’s, die hier half in het wild  
leven. Overnachting in Clifden, “de hoofdstad van Conne-
mara”. Abbeyglen Castle Hotel 4*. 
 
Dag 9 Clifden
Na het ontbijt vertrek naar Leenane en maakt een boot-
tocht op het enige fjord van Ierland: Killary. Het Killary 
fjord is zo’n 16km lang. Verdere ontdekking van deze ruige 
streek bestaande uit veenland, bergen en een rotsachtige 
kust.
 
Dag 10 Clifden - Dublin 
Vandaag reist u verder naar Dublin. U ontdekt veelzijdig 
Dublin tijdens de Viking Splash Tour (ook mogelijk op dag 
11), een leuk alternatief voor de bekende hop-on-hop-
of bussen. De vrolijke gele bus gaat zowel over land als  
over water en brengt u langs de belangrijkste beziens-
waardigheden van Dublin. In Dublinia, gelegen naast 
Christ Church Cathedral, maakt u op een compacte en 
interactieve manier kennis met de geschiedenis van 
Dublin in de tijd van de Vikingen en de Middeleeuwen. 
Vanop de middeleeuwse St Michael’s Tower hebt u een 
mooi uitzicht over Dublin. Overnachting in een het Bus-
wells Hotel 3*.
 
Dag 11 Dublin
Volledige dag om uw bezoek aan de Ierse hoofdstad ver-
der te zetten.
 
Dag 12 Dublin - Brussel
Tijdens de namiddag rit naar de luchthaven voor het in- 
leveren van de huurwagen en terugvlucht naar Zaven-
tem.
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Meer info over dit programma vindt u terug bij uw 
reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

IERLAND 4KIDS
WICKLOW - KENMARE - DINGLE - CLARE - GALWAY - CLIFDEN - DUBLIN

LAAT U VERRASSEN
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CUBA 4KIDS
INDIVIDUELE RONDREIS CUBA (14 DAGEN/12 NACHTEN)
HAVANA - PIÑAR DEL RIO - VIÑALES - SOROA - LAS TERRAZAS - GUAMA 
CIENFUEGOS - EL NICHO - TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO



Dag 1 Brussel - Madrid - Havana
Vlucht van Brussel naar Havana via Madrid. Aankomst 
in Havana. Onthaal, transfer en intrek in de Malecon 51, 
gelegen aan de rand van de oude stad, dit is één van  
de hoogste gebouwen van de stad en heeft een ongelo-
felijk zicht op zee en de stad!
 
Dag 2 Havana
Vertrek per fiets door de wijk van El Vedado en langsheen 
de beroemde Malecon van Havana. Bezoek aan een plaat-
selijke markt en verderzetting naar het kerkhof van Colon, 
de Plaza de Revolucion, de Afrocubaanse wijk van Hava-
na. Middagmaal in een lokaal restaurant. In de namiddag, 
wandeling door de Havana Vieja. De oude stad werd als 
werelderfgoed verklaard door het Unesco. U wandelt 
langs de belangrijkste plaatsen, de Plaza San Francisco, 
Plaza Catedral, de Plaza Vieja,... Overnachting in Malecon 
51.
 
Dag 3 Havana - People To People
Ontdekking van Havana op een andere manier. Deze  
excursie laat u toe om het echte dagelijkse leven op Cuba 
te ontdekken. Al naar gelang de voorkeuren van de klant 
en de mogelijkheden van het moment gaat u verschillen-
de dagdagelijkse zaken van de Cubaanse samenleving 
ontdekken, een Cubaanse staatswinkel met de rantsoe-
neringsbonnen, een school, een dokterskabinet, een  
gemeenschapsproject, een locale markt... dit samen met 
uw gids al dan niet met het openbaar vervoer. Tijdens 
deze excursie gaat u ‘s middags langs bij een Cubaanse 
familie om samen een typische maaltijd klaar te maken en 
deze samen te benuttigen. Terugkeer naar het hotel in de 
loop van de namiddag.
 
Dag 4 Havana - Pinar Del Rio - Viñales
Vertrek naar het uiterste westen van het eiland of de pro-
vincie van Pinar del Rio en bezoek aan een sigarenfabriek 
waar de legendarische Montechristo’s en Cohibas ver-
vaardigd worden. Daarna rijdt u verder naar de mooiste 
streek van Cuba, de tabaksstreek van Viñales, omringd 
door prachtige kalkformaties. U bezoekt er een boerde-
rijtje. Intrek in het hotel Los Jazmines***, dit hotel heeft 
een prachtig zicht op de vallei. In de namiddag krijgt u de 
mogelijkheid om de vallei ‘over te vliegen’ in een zipline. 
Verdeeld over een parcours van 4 delen en 8 patformen, 
krijgt u de kans om op een avontuurlijke manier kennis 
te maken met de landschappen van de vallei. De kleinere 
kinderen kunnen in tandem gaan met één van de instruc-
teurs.
 
Dag 5 Viñales - Las Terrazas - Soroa
‘s morgens maakt u een mooie tocht te paard tussen de 
tabaksvelden en de Mogotes of kalkrotsen van de vallei  

van viñales. Vervolgens, vertrek naar Las Terrazas, een  
gemeenschap gelegen in het midden van de sierra del 
Rosario. Wandeling met gids door het tropische woud 
op zoek naar plaatselijke flora en fauna tot aan de rivier 
San Juan waar u de tijd krijgt om een verfrissende duik te 
nemen in de natuurlijke zwembaden. Middagmaal onder-
weg. Intrek in het hotel Soroa***.
 
Dag 6 Soroa - Guama - Cienfuegos
Vertrek naar het schiereiland van Zapata, de plaats waar 
Fidel de ‘amerikaanse’ invasie van de varkensbaai terug-
sloeg. Het is een groot moeras bebost door mangroves 
en vol watervogels en andere fauna... Hier bezoekt u een 
krokodillekwekeij. Verder naar Cienfuegos en intrek in het 
Villa Lagarto.
 
Dag 7 Cienfuegos
‘s morgens vertrek naar het natuurgebied van Guanaro-
ca, gelegen aan de ingang van de baai van Cienfuegos. 
Boottocht op de lagune van Guanaroca, ideale plaats om 
verschillende watervogels te observeren zoals de peli-
kaan, de cormorant, en in het seizoen ook de flamingo... 
Vervolgens vertrek naar Pasacaballo voor een boottocht 
naar Punta Jagua en een bezoek aan het fort Castillo in Ja-
gua. Middagmaal in het restaurant “La Casa del Pescador” 
en terugkeer met de boot. Verder, bezoek aan Cienfuegos 
met zijn brede boulevards, grote koloniale marktplaats 
met enkele mooie koloniale gebouwen, waaronder het 
theater Terry en het Palacio del Valle. Overnachting in het 
Villa Lagarto.
 
Dag 8 Cienfuegos - El Nicho - Trinidad
Vertrek naar één van de mooiste nationale parken van 
Cuba. U vertrekt richting de Sierra de Escambray, de  
centrale bergketen van Cuba. Niet ver van het dorpje  
Cumanayagua neemt u een verharde weg naar het Nati-
onale park. Eenmaal boven kunt u een mooie wandeling 
maken om de opmerkelijke flora en fauna te observeren. 
De wandeling neemt u mee langsheen paradijselijke  
watervallen waarin u een frisse duik kunt nemen. Verder-
zetting naar Trinidad en intrek in een casa particular.
 
Dag 9 Trinidad
Vertrek naar de vallei van de suikermolens. Ze bestaat 
eigenlijk uit drie valleien San Luis, Santa Rosa en Meyer. 
Deze vallei is dus genaamd naar de grote suikerplantages 
met suikermolens en in het hoogtepunt van de industrie, 
waren er meer dan 50 en waren er 11.000 slaven tewerk-
gesteld. Bezoek aan de Torre Manaca in Iznaga, een toren 
van 45 meter hoog over zeven verdiepingen, gebouwd 
in 1816 om de slaven te observeren in de suikerrietvel-
den, en vandaag een ideaal zichtpunt over de vallei en 
de bergketen van de Escambray. De vallei is samen met  

Trinidad, werelderfgoed van het UNESCO sinds 1988. U be-
zoekt de vallei onder andere met een toeristisch treinritje 
van een 15 tal kilometer.. Deze trein vertrekt uit Trinidad en 
houdt een halte van een uur bij de Toren van Iznaga en een  
ander uur bij een andere hacienda van de regio. Bezoek 
aan Trinidad. De stad werd gesticht in 1514 door de 
Spaanse conquistadores en kende zijn rijkdom door de 
bloei van de suikerindustrie. Hier kunt u rustig rondwan-
delen in de geplaveide straatjes met enkele prachtige  
koloniale huisjes. Overnachting in een casa particular.
 
Dag 10 Trinidad - Santa Clara - Varadero
Vertrek naar Santa Clara. Santa Clara is de heroische stad  
van Cuba. Het is hier dat Che Guevara zijn belangrijkste 
overwinningen boekte tegen de troepen van Batista.  
Bezoek aan het mausoleum en museum van Che Gue-
vara (Gesloten op maandag). Verder naar Varadero. De 
Parelwitte stranden en de azuurblauwe zee van Varadero  
maken er een gedroomde strandbestemming van. Intrek 
in het hotel Iberostar Tainos**** (All Inclusive).
 
Dag 11 & 12 Varadero
Vrije dagen in het hotel Iberostar Tainos**** (All Inclusive).

 
Dag 13 Varadero - Havana - Madrid
Transfer per bus naar de luchthaven van Havana en vlucht 
naar Brussel via Madrid. Overnachting aan boord.
 
Dag 14 Madrid - Brussel
Aankomst te Brussel.
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Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.



Dag 1-3 Johannesburg - Hazyview 
 (kamer & ontbijt)
Bij aankomst op de luchthaven van Johannesburg pik je 
je huurwagen op en rijd je noordwaarts naar de Mpuma-
langa regio. Verblijf 3 nachten in Hippo Hollow Country 
Estate***(*). Je krijgt hier onmiddellijk het “Out of Africa” 
gevoel door de ligging te midden van een wilde vegetatie 
en de aanwezigheid van de nijlpaarden die ’s avonds op 
het gazon van de lodge komen grazen. Hazyview is ideaal 
gelegen om talrijke activiteiten in de omgeving te onder-
nemen zoals quadbiking, canopying, dagtochten door de 
canyon van de Blyde Rivier, safari’s in het Kruger NP, ritten 
door de natuurpracht van de Panorama Route,....
 
Dag 4-5 Hazyview - Sabi Sand Kruger 
 (vol pension)
Noordwestwaarts van Hazyview ligt Sabi Sand (Kruger). 
Hier verblijf je 2 nachten in het privé safari resort Umkum-
be Safari Lodge****, habitat van de Big Five, maar ook van 
de cheetah, de wilde hond en honderden andere dier-
soorten. Safari familie fun gegarandeerd.

 
Dag 6 Sabi Sand - Swaziland 
 (half pension)
Vertrek naar Swaziland, het koninkrijk dat bijna volledig  
omgeven is door Zuid-Afrika en Mozambique. Verblijf in 
de charmante country lodge Foresters Arms**** in een 
bosrijke omgeving.
Tip: Swaziland heeft een prachtige natuur waar je sublie-
me death rides kan doen met het gezin.
 
Dag 7-8 Swaziland - Maputaland 
 (vol pension)
De kids kunnen in hun handen wrijven: de volgen-
de etappe bestaat uit 2 nachten strandplezier aan de  
Indische Oceaan in de luxueuze Rocktail Beach Camp****. 
Je logeert in een familie tented chalet in de bossen langs 
het strand terwijl de apen boven jullie hoofd door de 
bomen slingeren. Hier kan je zwemmen, sandboarden, 
snorkelen,.... Aanrader: wanneer je reist in juli & augustus 
trekken hier de walvissen voorbij: een niet te missen uit-
stap op zee.

ZUID-AFRIKA 4KIDS

 
Dag 9-10 Maputaland - Saint Lucia   
 (kamer & ontbijt)
Je volgt de kust naar beneden en rijdt hierbij gedeeltelijk 
door het iSimangaliso Wetlands Park tot Saint Lucia. Ver-
blijf van 2 nachten in AmaZulu Lodge***(*). Wist je dat het 
meer van Saint Lucia één van de grootste nijlpaarden- en 
krokodillenaantallen bevat? Ontdek het tijdens een boot-
tocht. Of ga op safari in het Hluhluwe - Umfolozi reservaat 
waar je bijna gegarandeerd de bedreigde neushoorn te 
zien krijgt. De uitgestrekte maagdelijke stranden aan de 
Indische Oceaan nodigen uit tot zwemmen, snorkelen, 
vissen op zee, walvissen of zeeschildpadden zoeken,....
 
Dag 11-12 Saint Lucia - Drakensbergen   
 (half pension)
Vandaag vertrekken jullie naar de machtige Drakensber-
gen. Je verblijft 2 nachten in Montusi Mountain Lodge**** 
(familiesuite), gelegen in een 1000 hectare groot do-
mein in de Noordelijke Drakensbergen. De schitterende 
zichten over de hoge pieken waaronder het gekende 
Amphitheatre zijn werkelijk verbluffend. Hier kom je  
uiteraard om bergwandelingen te maken in of buiten 
het domein. Maar ook paardrijden, fly fishing, mountain  
biking,... behoren hier tot de mogelijkheden.
 
Dag 13 Drakensbergen - Johannesburg
De cirkel is stilaan rond wanneer je terug rijdt naar Johan-
nesburg. Je zag nog niets van het stedelijke Zuid-Afrika, 
toch ook het ontdekken waard. Daarom ga je Soweto met 
de fiets bezoeken. Jonge gidsen vertellen je alles over het 
Apartheidsregime en hoe Nelson Mandela en bisschop 
Tutu hiermee de strijd aangegaan zijn. Overnachting in 
City Lodge****.
 
Dag 14 Johannesburg - Brussel
Afhankelijk van het uur van je terugvlucht kan je nog 
eens het centrum van Johannesburg bezoeken met het  
Voortrekkersmonument, de nieuwe hippe wijken zoals 
Maboneng,... 

14-DAAGSE RONDREIS MET HUURWAGEN
BIG FIVE SAFARI’S, QUAD BIKING, DEATH RIDES, WALVISSEN SPOTTEN, 
NIJLPAARDENCRUISES, DRAKENSBERGEN, MET DE FIETS
DOOR SOWETO IN HET SPOOR VAN NELSON MANDELA
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Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.



Dag 1 Marrakech (o)
Aankomst en onthaal aan de luchthaven van Marrakech 
brengen we jullie naar de riad in Marrakech. Afhankelijk 
van het uur van aankomst hebben jullie een vrije dag 
in Marrakech. Er is ook de mogelijkheid om in de riad te  
dineren. Verblijf van één nacht in een authentieke riad 
met zwembad diep verborgen in de medina. 
 
Dag 2 Marrakech - Tahanout (o-m-a)
In de voormiddag bezoek aan de hoogtepunten van de 
stad: o.a. de souks, een oude Koranschool en een leer-
looierij. Na de lunch brengt de chauffeur jullie naar een 
prachtig en uitgestrekt natuurdomein aan de voet van 
het Atlasgebergte. Daar kunnen jullie kiezen uit verschil-
lende activiteiten: een namiddag aan het zwembad, een 
wandeltocht door de heuvels, een fietstocht, een rit te 
paard, waag je aan de langste en hoogste dead-ride van 
Noord-Afrika,... ’s Avonds kunnen jullie van op het terras 
van het restaurant de lichtjes van Marrakech zien branden. 
Verblijf van één nacht in een privé-lodge of een luxueuze 
berbertent. 
 
Dag 3 Tahanout - Aït Ben Haddou 
 (o-m-a)
Na het ontbijt ontdekking van het prachtige Atlasgeberg-
te per 4x4. Je doorkruist de Hoge Atlas, tot aan de col van  

de Tizn’ Tichka (2260m), het hoogste punt van Noord- 
Afrika. Onderweg bezoek aan de kasbah van El Glaoui.  
Nadien rijd je verder richting Aït Ben Haddou. Bezoek aan 
de beroemde kasbah van Aït Ben Haddou. Verblijf van 
één nacht in een prachtig gerenoveerde oude Kasbah 
op wandelafstand van de Kasbah Aït Ben Haddou. Op het 
terras kunnen jullie genieten van een prachtig uitzicht en 
een verfrissende duik in het zwembad. 
 
Dag 4 Ait Ben Haddou- Rozenvallei 
 (o-m-a)
’s Morgens geniet je van een lekker ontbijt. Vertrek naar de 
Rozenvallei. Ontdek vandaag één van de mooiste kloven 
van Marokko, de Gorge d’Agouti. Een prachtige en avon-
tuurlijke wandeling van ongeveer 3u brengt ons door 
een rivier, kloven en lokale tuinen. Als de kinderen moe 
zijn springen ze op de rug van de muilezels die het eten 
voor de picknick dragen. Nadien wacht de chauffeur jullie  
opnieuw op en brengt jullie naar één van de mooiste 
locaties van de regio: een guesthouse met een zicht van 
360° op de Rozenvallei. Verblijf van één nacht in Dar Timi-
tar, een charmante en authentieke familiale auberge op 
een uitzonderlijke locatie. 
 
Dag 5 Rozenvallei - Merzouga (o-m-a)
’s Morgens trek je nog even de stapschoenen en ga je op  

grottentocht. Je daalt te voet van het hotel via de rotsen af 
tot een nabijgelegen grot. Daar zie je hoe nomaden in de 
tijd van de grote karavaanroutes hun goederen stockeer-
den in hoger gelegen grotten. Nadien dalen we nogmaals 
tot aan de weg waar de chauffeur ons alweer opwacht 
om de tocht verder te zetten naar één van de meest afge-
legen gebieden ter wereld: de woestijn. Een lange route 
door de stenenwoestijn met donkere maanlandschappen 
brengt jullie naar de prachtige zandduinen van Merzouga. 
We komen in de late namiddag aan in het hotel. Daar is 
er de mogelijkheid om een 2-tal uur een tocht per quad 
te doen of te genieten van het zwembad. Bij valavond 
brengt een karavaan dromedarissen jullie naar het tenten-
kamp om er te genieten van een prachtige zonsonder-
gang, een thee op Berberse wijze, een heerlijke maaltijd 
en een nacht onder de sterrenhemel te midden de zand-
woestijn. Verblijf van één nacht in een bedouinentent te 
midden van de zandwoestijn. In het tentenkamp zijn er 
slechts 4 à 5 tenten, waardoor de intimiteit en privacy  
behouden wordt. 
 
Dag 6 Merzouga (o-m-a)
’s Morgens vroeg uit de veren voor een adembenemende 
zonsopgang, een niet te missen spektakel. Nadien bren-
gen de dromedarissen jullie terug naar het hotel voor een 
welverdiende douche en een uitgebreid ontbijt. Hoewel  

dit voor jullie een vrije dag is raden we de kinderen (en 
wie weet ook de ouders) aan om deel te nemen aan een 
unieke ervaring: skiën in de duinen. Wie had gedacht dat 
je winterpret kon beleven in één van de warmste delen 
van de wereld? Na deze inspanning genieten jullie van 
een plons in het verfrissende zwembad. Als er dan nog 
energie over is kunnen jullie nog steeds een uitstapje 
maken naar een nabij gelegen Gnawa-dorpje, een lokale 
markt bezoeken in Rissanni of fossielen gaan zoeken in 
Erfoud. Verblijf van één nacht in een hotel aan de grens 
van de zandduinen. 
 
Dag 7 Merzouga - Dadesvallei (o-m-a)
In de voormiddag vertrekken we terug richting de Dades-
vallei. Na de lunch tijd voor een actieve en (licht) avon-
tuurlijke (klim)tocht door de bizarre rotsformaties van één 
van de mooiste canyons van Marokko, de canyon van 
Apenvingers. We brengen de nacht door in een familiale  
auberge waar we genieten van thee, amandelen en  
olijven met zicht op de canyon. De liefhebbers van de  
Marokkaanse keuken kunnen ’s avonds deelnemen aan 
een kookworkshop. Die wordt georganiseerd door de 
mama des huizes en vindt plaats in de keuken van het 
hotel. Op die manier leer je de échte Berberse keuken 
kennen. Verblijf van één nacht in de familiale auberge La 
Vallée des figues. 
 
Dag 8 Dadesvallei - Marrakech (o-m)
Na het ontbijt laten we het diepe zuiden achter ons en 
keren we terug richting bewoonde wereld. Een vijftal uur 
in de wagen, maar de landschappen gaan nooit vervelen. 
In de namiddag komen jullie toe in de riad in Marrakech. 
Daar kunnen jullie voor een laatste keer de stad in trekken.
 
Dag 9 Marrakech - Brussel
De chauffeur wacht jullie op aan het hotel en brengt jullie 
naar de luchthaven voor je terugvlucht.
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ZUID-MAROKKO 4KIDS
9-DAAGSE FAMILIEREIS MET PRIVÉCHAUFFEUR-GIDS
KINDVRIENDELIJKE TREKKING MET MUILEZELS DOOR DE AGOUTIKLOOF: KINDEREN 
KUNNEN BIJ VERMOEIDHEID OP EZELS ZITTEN - ONTDEK HET PRACHTIGE ATLASGEBERGTE 
PER 4X4 - DROMEDARISTOCHT DOOR DE WOESTIJN - SLAPEN IN WOESTIJNTENTEN -
SKIËN IN DE DUINEN - ROTS-KLAUTEREN IN DE CANYON VAN APENVINGERS

Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.



Dag 1 Brussel - Madrid - Lima
Vertrek per vliegtuig naar Lima via Madrid. Aankomst, ont-
haal en transfer naar het hotel in de Miraflores-wijk, nabij 
de Stille Oceaan. Intrek in het hotel Britania***.
 
Dag 2 Lima - Paracas (Nasca)
Transfer naar het busstation en vertrek met de Royal Class 
lijnbus naar Paracas. Intrek in het hotel, aan de stille oce-
aan met een groot zwembad.
In optie: Vanop het vliegveld van Pisco, vlucht met een 
Cesna-vliegtuigje over de pampa’s. U zult de kilometers- 
lange lijnen zien en de tekeningen: walvis, kolibri, spin, 
aap (250 € per persoon). Overnachting in hotel Hacienda 
Paracas****.
 
Dag 3 Paracas - Ballestaseilanden - Lima
Vertrek naar Paracas en oversteek naar de Balestas-eilan-
den met een korte blik op de Kandelaar van de Andes, 
een raadselachtig teken dat in het zand van een duin is 
aangebracht. Boottocht tussen de eilandjes die bevolkt 
zijn door zeehonden, zeeleeuwen, pinguïns en duizenden 
watervogels.In de namiddag vertrek voor een buggytocht 
door de duinen van het natuurreservaat van Paracas. Dit 
reservaat herbergt enkele dorre landschappen van de  
Peruaanse kustwoestijn alsook een grote groep water- 
vogels en roze flamingos. Adrenaline gegarandeerd! 
Tijdens de excursie krijgt u ook de mogelijkheid om de 
“sand-boarding“ uit te proberen in de duinen. Vertrek per 
lijnbus naar Lima. Onthaal en intrek in het hotel Britania***.
 
Dag 4 Lima - Arequipa
Transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Arequipa, een  

groene oase op een hoogte van 2400 m, aan de voet van 
de vulkanen Chachani, Misti en Pichu Picchu. Intrek in het 
hotel, in de coloniale wijken van de stad. Bezoek aan de 
charmante koloniale Witte stad. Afdaling van de vulkaan 
Misti in mountain bike. Overnachting in het hotel Casa 
Andina Classic***.
 
Dag 5 Arequipa - Cañon De Colca
Vertrek met de bus naar de vallei van de Colcarivier. On-
derweg kunt u de verschillende kameloïden observeren 
zoal de Llama’s, de alpacas en de Vicuñas in het nationaal 
park van Pampa Cañahuas (4.500 m). Verderzetting van 
de weg langs de “puna” gedurende verschillende uren, 
om beetje bij beetje naar de vallei af te zakken. Onder-
weg passeren we langs verschillende typische dorpjes 
om verder de rivier te volgen tot het dorpje Chivay, het 
belangrijkste van de vallei. Overnachting in het hotel Casa 
Andina Colca***.
 
Dag 6 Cañon De Colca - Puno 
 (Titicacameer)
Tijdens de verdere afdaling van de vallei zult u de prach-
tige incaterrassen kunnen bewonderen. Vanuit de Cruz 
del Condor zult u onder normale omstandigheden de 
Condors kunnen observeren die langs de rotswanden 
zweven. U zult ook een beter zicht krijgen op de diepte 
van de canyon. Verdere afdaling vaan de vallei van de 
Cabanaconde, voor een mooi zicht op de dorpjes aan 
de overkant van de rivier. Je krijgt de indruk dat ze aan 
de rotswand “hangen”. Vertrek naar Puno op de ‘altiplano’ 
(hoogvlakte). Een reis doorheen fantastische landschap-
pen: woestijn, vulkanen, besneeuwde bergen, kleine  

meren waar flamingo’s leven. Box lunch. Aankomst te Puno, 
een stad op een brede baai aan de rand van het Titicaca- 
meer, het hoogst gelegen bevaarbare meer ter wereld  
(3 812 m). Intrek in het hotel aan de oevers van het meer. 
Overnachting in hotel Jose Antonio****.
 
Dag 7 Puno - Uros - Taquile - Puno
Dagexcursie. Uitvaart uit de baai van Puno en bezoek aan 
de drijvende eilanden van de uros-aymara indianen. Deze 
eilanden werden in “totora” gebouwd, het rieten van het 
meer. Zelfs de woningen en de boten hebben hetzelfde 
bouwmateriaal. Voortzetting van de bootocht naar het 
eiland Taquile. Wandelen naar het dorp van Taquile, het 
hoogte punt van het eiland. De inwoners van de Aymara 
etnie hebben hun eeuwenoude tradities en klederdracht 
behouden. Terugkeer naar Puno en overnachting in het 
hotel Jose Antonio****.
 
Dag 8 Puno - Cusco
Transfer naar het station en vertrek per toeristische bus 
en oversteek van de altiplano. Daarna stijgen we naar de 
col van La Raya (4.319m) Middagmaal aan boord. Afdaling 
in de riante vallei van de río Vilcanota. Aankomst in Cus-
co (3 400 m) Intrek en overnachting in het hotel Maytac 
Wasin***+.
 
Dag 9 Cusco - Pisac - Yucay
Vertrek naar het dorpje Pisac. Bezoek aan de markt van 
Pisac in de Heilige vallei van de Incas. Een zeer gekleurd 
spektakel! Daarna krijgt u een initiatie in het wevendoor 
een indianenfamilie. Bezoek aan Ollantaytambo met het 
dorp, dat al eeuwenlang hetzelfde gebleven is, met de 
heilige baden en fonteinen, monumentale terrassen en 
de indrukwekkende Incasite. Daarna, naar de Arco Iris 
Stichting van Yucay, Het is een organisatie die zich ont-
fermt over de weeskinderen en minder bedeelde kinde-
ren van de heilige vallei. Door er te logeren in de zeer 
comfortabele kamers draagt u een steentje bij tot de  
opvoeding van deze kinderen.
 
Dag 10 Ollantaytambo - Machu Picchu -  
 Yucay
Vertrek per trein via de diepe canyon van Urubamba,  
bekroond met besneeuwde bergtoppen en waar men 
hier en daar op de bergflanken Incaruïnes kan ontwaren. 
Aankomst in Aguas Calientes en beklimming in een mini-
bus naar de prestigieuze site van de beroemde Verloren 
stad, Machu Picchu. Bezoek aan de verschillende zones 
van de stad temidden van het gebergte. Een uitzonder-
lijke dag! Terug per trein naar Ollantaytambo en transfer 
naar Yucay. Overnachting in de Arco Iris stichting.

 
Dag 11 Yucay - Chinchero - Maras - 
 Moray - Cusco
Vertrek naar Chinchero en bezoek aan de markt in het 
uitzonderlijke kader van een kleine stad in de Andes met  
lemen huisjes en een koloniale kerk met prachtige fres-
co’s. Het geheel werd gebouwd op een oude Inca-site 
waarvan de ruïnes nog zichtbaar zijn. Daarna de verras-
sende site van Maras met duizenden witte zoutterrassen 
in de diepte van een nauwe vallei. Er wordt nog altijd met 
de hand zout verzameld, zoals in de tijd van de inca’s. 
Lunch onderweg. Bezoek aan de ronde Incaterrassen van 
de archeologische site van Moray. Terugkeer naar Cuzco. 
Overnachting in het hotel Maytac Wasin***+.
 
Dag 12 Cusco
Ontdekking van de zogenaamde „navel van de wereld”.  
U zult er de kathedraal zien op de plaza de Armas, de  
calle Loretto met prachtige Inca-muren, de Coricancha en 
het klooster van Santo Domingo. Daarna de omliggende 
ruïnes met Puca Pucara, Tambomachay, Kenko en het 
kolossale complex van Sacsayhuamán. Vrije namiddag. 
Het toeristisch ticket van Cusco geeft u toegang tot de 
meeste monumenten en sites van de stad. Avondmaal 
met folkloristisch spektakel. Overnachting in hotel Maytac 
Wasin***+.
 
Dag 13 Cusco - Lima - Madrid
Vlucht naar Lima. Stadsbezoek: de plaza Mayor omringd 
door de kathedraal, het presidentieel paleis, het paleis 
van de Aartsbisschop en de Cabildo, San Francisco, de 
kerk, het klooster en de catacomben. Middagmaal in het 
romantisch decor van restaurant La Rosa Nautica op een 
steenworp van de Stille Oceaan. Transfer naar de lucht- 
haven en vlucht naar Madrid.
 
Dag 14 Madrid - Brussel
Aankomst te Madrid en aansluitende vlucht naar Brussel. 
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INDIVIDUELE RONDREIS PERU (14 DAGEN/12 NACHTEN)
LIMA - PARACAS - ICA - NAZCALIJNEN - 
BALLESTAS EILANDEN - AREQUIPA - 
CAÑON DEL COLCA - PUNO - 
CUSCO - HEILIGE VALLEI - 
PISAC - OLLANTAYTAMBO -
MACHU PICCHU - CHINCHERO -
MARAS - MORAY

PERU 4KIDS

Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.



Dag 1 Brussel - Amsterdam - Quito
Vlucht naar Quito via Amsterdam. Aankomst, onthaal en 
transfer naar het hotel.
 
Dag 2 Quito & Ecuador
Vertrek naar het koloniale centrum van Quito en bezoek 
aan het congrespaleis, het onafhankelijkheidsplein en de 
kathedraal. Bezoek aan het klooster van San Francisco en 
de kerk van Compania (1605). Ze wordt beschouwd als 
het mooiste voorbeeld van de Zuid-Amerikaanse barok. 
Vervolgens klimmen we op de ‘Panecillo’, voor een prach-
tig panoramisch uitzicht over de stad. Verderzetting naar 
het noorden van Quito en bezoek aan het monument van 
de Evenaar. Op deze plaats komen de twee halfronden 
samen. Bezoek aan het Etnografisch museum. Terugkeer 
naar het hotel op het eind van de namiddag en overnach-
ting in het hotel.
 
Dag 3 Quito - Mindo
Vertrek naar Mindo. De vallei van Mindo bevindt zich in 
een beschermd reservaat Mindo-Nambillo, twee uur ten 
noord westen van Quito, langs de flanken van de vulkaan 
GuaGua Pichincha. Dit reservaat is 19 200 hectaren groot 
bevat zowel stukken nevelwoud als regenwoud. Eerste 
halte is voorzien bij de uitgedoofde krater van de vulkaan 
Pululahua, daarna zakt u verder af naar het woud met de 
gids om een wandeling te maken op zoek naar de plaat-
selijk flora en fauna tot aan de waterval van Pacaya, die  
50 meter hoog is. Daarna bezoekt ook ook nog een orchi-
deëntuin en wandelt u verder naar het dorpje Mindo waar 
u een vlinderboerderij bezoekt. In optie: tubing in de Min-
do rivier. Overnachting in het hosteria Septimo Paraiso.

 
Dag 4 Mindo - Otavalo - Karanqui
Vertrek naar Otavalo. Traject naar de ambachtelijke centra 
via de Andeense landschappen. Onderweg stoppen we 
in Calderon, Guyllobamba en Cayambe. Elk dorp heeft zijn 
specialiteit. Aankomst bij de indiaanse markt van Otavalo. 
Het is een kleur en festival van tapijten, truien, juwelen, 
schilderijen,... enz. Verderzetting naar de inheemse ge-
meenschap van Magdalena de Karanqui. Magdalena ligt 
ongeveer 3100 m boven de zeespiegel, het oude huis 
van Atahualpa, de laatste heerser van de Inca, en is een  
paradijs dat verloren is gegaan in de tijd tussen bergen 
en vredige valleien. Het is ondergedompeld in een land 
en een pastorale omgeving die de Karanki-cultuur heeft 
behouden met tradities die eeuwenlang onaangeroerd 
zijn gebleven, die voor hun vee zorgen, hun land bewer-
ken en genieten van de frisse lucht van de berg. Installatie, 
diner en overnachting bij bungalow. 
 
Dag 5 Karanqui
Dag in Karanqui, deelnemen aan de eenvoudige activitei-
ten van de gemeenschap zoals:
- Bonen pellen, maïs roosteren.
- Dieren voederen.
- Zaai- en oogsttechnieken.
- Koeven melken.
- Kneed en maak maïsbrood.
- Leren borduren.
- Schapen herderen.
- Wandelingen.
- Paardrijden.
- Mountainbike.
Diner en overnachting.

 
Dag 6 Karanqui - Amazonie
Vertrek naar het oosten richting het Amazone regen-
woud. Passage door de regio Papallacta genesteld in een 
grandioos landschap van rotsen en natuur. Rijd door naar 
Punta Ahuano. Overschrijding van de Napo-rivier met 
kano’s, aankomst in de lodge en installatie. Lunch in de 
lodge. Je zult in staat zijn de inboorlingen te observeren 
die goud uit de rivier halen en de operatie testen. Demon-
stratie van het gebruik van de blaaspijp en de uitwerking 
van de Shisha (voorouderlijke drank van de Indiërs) die u 
zult proeven. Diner en overnachting in de Lodge Casa del 
Suizo***.
 
Dag 7 Amazonie
Vertrek voor een ontdekking van het Amazone-regen-
woud aan boord van pirogues. Wandelen op paden door 
het bos. Lunch in de Lodge. Bezoek aan een revalidatie-
centrum voor dieren in hun natuurlijke habitat (AMA-
ZOONICO). Je zult ook ontdekken hoe je een pirogue 
maakt en je hebt de mogelijkheid om het op de rivier te 
testen. Keer terug naar de lodge aan het eind van de mid-
dag. Diner en overnachting in de lodge Casa del Suizo***.
 
Dag 8 Amazonie - Banos
‘s Ochtends vertrek naar Baños langs de spectaculaire 
kloof van de rivier Pastaza. Baños in gelegen aan de voet 
van de vulkaan Tungurahua. Daarna, verderzetting langs 
de weg van de watervallen naar El Pailón del Diablo (de 
duivelsketel). Wandeling naar beneden, om de waterval 
en de vele orchideeën van dichtbij te zien. Zipline tussen 
de subtropische vegetatie. In de namiddag, kleine wan-
deling in Baños om de stad te bezoeken. Baños is bekend 
om de kwaliteit van haar thermale wateren en de land-
schappen die het omringen (watervallen). Overnachting 
in het hotel.
 
Dag 9 Banos
Vrij dag in Baños. Veel verschillende excursies mogelijk 
zoals Rafting de heel dag of voor één halfdag, buggys of 
fietsrijden, anderen ziplines, oversteek in ‘tarabita’ kooi die 
over de rivier hangt... Overnachting in het hotel.
 
Dag 10 Banos - Riobamba
‘s Ochtend, vertrek naar Riobamba aan de voet van de 
Chimborazo-vulkaan. Aankomst en bezoek aan de stad. In 
de namiddag, afdaling van de Chimborazo in mountain-
bike. Installatie en nacht in het hotel.
 
Dag 11 Riobamba - Alausi - neus van  
 de duivel - Ingapirca - Cuenca
Vertrek naar één van de meest pittoreske regio’s van het 
land. Halte bij de kapel van Balbanera, de oudste van het  
land. Aankomst aan het station van Alausi, vertrek met  

de trein via de spectaculaire landschappen van ‘de neus 
van de duivel’ naar de inca ruïnes van Ingapirca, gelegen 
op een hoogte van 3100 m. Verderzetting langs de Pan- 
Amerikaanse route, waar U kunt ontdekken hoe de vrou-
wen de panama hoeden weven. Aankomst in Cuenca op 
het einde van de namiddag en overnachting in het hotel.
 
Dag 12 Cuenca
‘s Morgen bezoek aan de koloniale stad van Cuenca. Waar 
plaveide straten, ijzeren balkonen, koloniale gevels en 
kleine plazas, maken van deze stad de aangenaamste van 
Ecuador. De artisanale markt is een bewijs van een rijke 
cultuur van de streek. Bezoek aan het centrum van de 
stad, de kathedraal, de helling van Turi, voor een panora-
misch uitzicht over de stad, de Torebamba rivier met de 
mooiste huisjes langs haar oevers. In de namiddag, fietsrij-
den. Overnachting in het hotel.
 
Dag 13 Cuenca - Cajas - Guayaquil
Vertrek naar de kust onderweg bezoek aan het Nationaal 
Park van ‘Las Cajas’. Dit park telt meer dan 200 meren en 
lagunes. Het is het belangrijke leefgebied van de wilde 
dieren van Ecuador. Wandeling in dit paradijs voor de 
natuurliefhebbers en verderzetting naar Guayaquil, de 
belangrijkste haven van het land, aan de Stille oceaan. We 
stoppen aan de helling van Santa Ana, met zijn gekleur-
de huizen, gelegen in het noorden van de stad. Bezoek 
aan de eerste woonwijk van Guayaquil, Las Penas. In deze 
wijk wonen er vooral schilders en dichters, in kleine hou-
ten huisjes. Bezoek aan Malecon 2000, de ‘waterfront’, die 
meer dan twee kilometers lang is. Overnachting in het 
hotel.
 
Dag 14 Guayaquil - Amsterdam
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel via  
Amsterdam.
 
Dag 15 Amsterdam - Brussel
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ECUADOR
4KIDS

INDIVIDUELE RONDREIS (15 DAGEN/13 NACHTEN)
QUITO - MITAD DEL MUNDO - 
MINDO - OTAVALO - KARANQUI - 
AMAZONE - BANOS - 
RIOBAMBA - CUENCA - 
GUAYAQUIL

Meer info over dit en andere rondreizen 
in Zuid-Amerika vindt u terug bij uw reisagent 
of op www.sudamericatours.be.

Sudamericatours kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.



SRI LANKA 4KIDS  
TIJDENS DEZE MOOIE EN BOEIENDE REIS GAAN WE NAAR EEN OLIFANTENWEESHUIS, 
BEZOEKEN WE TEMPELCOMPLEXEN, KIJKEN WE NAAR KANDYDANSERS, 
DOEN WE EEN JUNGLESAFARI EN GENIETEN WE OP HET STRAND
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Dag 1 Brussel - Doha - Colombo
Het vertrek is voorzien vanuit Zaventem met Qatar Air-
ways naar Colombo via Doha.
 
Dag 2 Colombo - Kandy (a)
Na een nachtvlucht komt u ’s morgens aan in Colombo 
waar u wordt opgewacht door uw gids-chauffeur. U ver-
trekt onmiddellijk naar uw hotel in Kandy met onderweg 
al een eerste bezoek aan het olifantenweeshuis te Pinna-
wela. Deze unieke verblijfplaats voor olifanten herbergt 
olifanten die verlaten of gewond zijn. Daar ziet u hoe 
babyolifanten worden gevoederd en hoe ze in de rivier 
baden. Daarna rijdt u verder naar het Queens***hotel in 
Kandy. De rest van de dag vrij aan het zwembad. 
 
Dag 3 Kandy - Ramboda - Kandy (o-a)
Na het ontbijt rijdt u naar Ramboda. Een mooie rit door 
de theeplantages die u ook kunt bezoeken. Hoe wordt 
de thee geplukt, hoe wordt het verder bewerkt, u komt 
het daar allemaal te weten. Als u dat wenst kunt u er 
zelf meehelpen met de theeplukkers op het veld. In de  
namiddag bezoekt u in Kandy de mooiste botanische tuin 
van het eiland. Een enorm grote tuin met een variëteit aan 
bloemen en planten en schitterende bomen. ’s Avonds in 
Kandy is er een spectaculaire culturele show. U geniet er 
van een typische dans met muziek, gemaskerde dansers 
en vuurspuwers. 
 
Dag 4 Kandy (o-a)
Na het ontbijt een rustig bezoek aan Kandy-stad met de 
mooie huizen en tempels, winkeltjes, markten,... In de  
namiddag vrije tijd om te genieten van het zwembad in 
het hotel. ‘s Avonds bezoekt u dan de Sri Dalada Maligawa, 
beter gekend als de tempel van de tand. In deze tempel 
is er elke avond een ritueel rond de tand van Boeddha die 
als relikwie in een gouden stulp bewaard wordt. Met veel 
muziek en tromgeroffel wordt de stulp elke avond even 
zichtbaar gemaakt voor het publiek. 
 
Dag 5 Kandy - Sigiriya - Habarana (o-a)
Na het ontbijt vertrekt u naar Sigiriya. Onderweg bezoek 
aan een kruidentuin met uitleg over kruiden om te koken 
en als medicijn, over thee en cacao, over Ayurveda krui-
den en vele andere toepassingen. In de namiddag be-
zoek aan de Sigiriya rots. Deze onneembare vesting was  
gebouwd boven op de rots. De moedigen klimmen tot 
helemaal boven via trappen langs de mooie rotsschil-
deringen en hebben daar een prachtig uitzicht over de 
streek. Op weg naar het hotel is er nog een kort bezoek 
aan een batik fabriek. Daar krijgt u een demonstratie van 
het tekenen en het kleuren op stof. Avondmaal en over-
nachting in het hotel Danawwa***.

 
Dag 6 Habarana (o-a)
In de voormiddag bezoek aan de indrukwekkende grot-
tentempel in Dambulla. Dit complex van bijna 2.000 jaar 
oud is zeer goed bewaard gebleven. Momenteel ziet u er 
nog steeds originele wandschilderingen en honderden 
boedhha’s. Na dit bezoek gaat u door naar de Habarana 
jungle. Per olifant trekt u door de jungle en ontdekt een 
grote variëteit aan vogels en kleine dieren. Na de lunch 
gaat het verder naar Minneriya national park voor een 
jeepsafari! Avondmaal en overnachting in Dambula. 
 
Dag 7 Habarana - Pasikudah (o-a)
Na het ontbijt eerst nog een bezoek aan Polonnaruwa 
waar de Sinhala koningen hun hoofdstad hadden. Een 
enorm complex met tempels, paleizen, huizen,... die door  

de jaren heen één is geworden met de natuur. Daarna ver-
der naar Passikudah, aan de Oostelijke kant van het eiland. 
Hier verblijft u 3 nachten aan het strand in het Giman Free 
Beach Hotel***+. 
 
Dag 8 & 9 Pasikudah (o-a)
Twee vrije dagen aan het strand.
 
Dag 10 Passikudah - Colombo - Doha (o)
Vrije voormiddag. In de late namiddag terugrit naar de 
luchthaven van Colombo. Terugvlucht naar Doha.
 
Dag 11 Doha - Brussel
Terugvlucht naar Zaventem.
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Meer info over dit programma en andere rondreizen  
in Azië vindt u terug bij uw reisagent of op  
www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,... 
Voor de iets oudere kinderen kan een duikinitiatie, 
rafting, mountainbiketocht,... toegevoegd worden.
Vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E



Dag 1 Windhoek (a) (40 km > +/- 0h45)
Aankomst in Windhoek en start van het gezinsavontuur 
met een warm onthaal door de Africa by Excellence ver-
tegenwoordiger. Vrije namiddag om te bekomen van de 
vlucht. Avondmaal & overnachting in Voigtland Guest-
house***.
 
Dag 2 Windhoek - Otjiwarongo (o-a) 
 (275 km > +/- 04h30)
Jullie pikken de huurwagen op en vertrekken na het ont-
bijt noordwaarts richting Otjiwarongo. Onderweg neem 
je een kijkje op de artisanale markt van Okahandja met 
zijn houtsculpturen. Wij raden tevens aan om een bezoek 
te brengen aan het Cheetah Conservation Fund waar je 
op interactieve wijze meer over de cheeta leert (supple-
ment). Avondmaal en overnachting in Frans Indongo 
Lodge***.
 
Dag 3 Otjiwarongo - Etosha National 
 Park (o-a) (270 km > +/- 04h00)
Nog even lekker ontbijten alvorens naar het Nationaal  

Park Etosha te rijden voor een paar dagen safari-fun in een 
van Afrika’s grootste wildparken. Stop onderweg even aan 
het Otjikoto - meer nabij Tsumeb. Altijd verfrissend. Over-
nachting in de familievriendelijke Mushara Bush Camp***, 
aan de oostelijke toegangspoort tot dit immense wildre-
servaat. Met de indrukwekkende Etosha zoutpan beslaat 
het park ruim 20 000 km² waar bijna 114 zoogdieren en 
340 vogelsoorten in harmonie samen (over)leven.
 
Dag 4 & 5 Etosha NP (o-a) 
 (ong. 150 km per dag)
Twee volle dagen safari doorheen het Nationaal Park met 
je eigen huurwagen. Tip: boek zeker eens een safari met 
een ervaren ranger vanuit je lodge. Op dag 5 ‘s namid-
dags, excursie (niet privé) via de lodge waarbij je meer te 
weten komt over olifanten, neushoorns en de roofdieren. 
Avondmaal en overnachting in Okutala Lodge***.
 
Dag 6 Etosha NP - Twyfelfontein (o-a) 
 (345 km > +/- 06h00)
Na je ontbijt vertrek je naar Damaraland. Mogelijkheid om 
een Himba-dorp in de buurt te bezoeken (een aanrader, 
supplement). Vertrek naar het zuidelijker gelegen Damar-
aland en de regio van Twyfelfontein. Stop zeker onderweg 
om het Versteende Woud te bezoeken. Overnachting in 
Twyfelfontein Country Lodge***.
 
Dag 7 Twyfelfontein (o-a)
Vandaag kan je in de buurt 6000-jaar oude rotstekeningen 
gaan opsporen die de Bosjesmannen op de rotsen schil-
derden. Het landschap is hier heel speciaal met Brandber-
gen en de meest bizarre rotsformaties zoals de basalten  
Orgelpijpen: zeker eens gaan bekijken! Wist je dat in deze 
streek de woestijnolifanten leven? Inbegrepen excursie 
(niet privé) per jeep op safari op zoek naar deze reuzen. 
Jullie avondmaal en overnachting is voorzien in Twyfel- 
fontein Country Lodge***.
 
Dag 8 Twyfelfontein - Swakopmund (o) 
 (345 km > +/- 05h30)
Vandaag rijd je naar de kust aan de Atlantische Oceaan, 
via Cape Cross: hier leeft een van de grootste kolonies van 
pelsrobben, ronduit indrukwekkend. Eindbestemming 
vandaag is Swakopmund. Bezoek de charmante stad 
met haar pittoreske architectuur die de koloniale sfeer 
nog steeds uitstraalt. Overnachting in het Namib Guest-
house***.
 
Dag 9 Swakopmund (o) 
Vrije dag. Je kan opteren voor een cruise op de lagune 
van Walvis Bay in het kielzog van de dolfijnen, de zeeleeu-
wen en de zeeschildpadden (wist je dat de zeeleeuwen  
tijdens de cruise aan boord van de boot springen?), een  

tour doorheen Swakopmunds’ Township, een ontdekking 
van Sandwich Harbour per 4x4 of een vlucht boven de 
Namibwoestijn. 
 
Dag 10 Swakopmund - Sesriem (o-a) 
 (360 km > +/- 6h00)
Na het ontbijt zet je je reis door Namibië verder naar de 
canyon van de rivier Kuiseb. Deze belangrijke rivier vormt 
de grens met het duinengebied en de woestijn. Echter 
stroomt de rivier maar enkele dagen per jaar gedurende 
het regenseizoen doorheen het Nationaal Park Namib 
Naukluft. Avondmaal en overnachting in het Desert Qui-
ver Camp***.
 
Dag 11 Sesriem - Sossusvlei - Sesriem 
 (o-a) (ong. 160 km)
Vroeg opstaan vandaag (ontbijt vóór zonsopgang!) om de 
megagrote duinen van Sossusvlei te bezoeken. Deze zijn 
het mooist bij zonsopgang. De beklimming van een van 
de rode duinen van Sossusvlei biedt je de kans om te ge-
nieten van spectaculaire, immense zichten. Uiteraard kan 
je de duinen ook bij zonsondergang bezoeken. Ook de 
canyon van Sesriem is zeker een bezoekje waard. 
 
Dag 12 Sesriem - Gamsberg (o) 
 (240 km > +/- 04h00)
Vandaag vertrek je naar de Gamsberg -pas voor een ver-
blijf op de Hakos Guestfarm**(*). Hier kan je wandeltoch-
ten in de omgeving maken voor de actievelingen die er 
niet genoeg van kunnen krijgen. ’s Avonds ga je sterren 
kijken en leer je alles over de Afrikaanse sterrenhemel.
 
Dag 13 Gamsberg - Windhoek (o) 
 (140 km > +/- 2h30)
Na het ontbijt vertrek je naar Windhoek voor je terug-
vlucht. 
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NAMIBIA 4KIDS
PER HUURWAGEN DOOR HET LAND MET DE GROOTSTE DUINEN 
TER WERELD EN DE VREEMDSTE ROTSFORMATIES, 
OP SAFARI NAAR DE BIG FIVE EN DE WOESTIJNOLIFANTEN, 
ONTMOETING MET DE HIMBA,...

Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.



BEGINPUNT: ORLANDO
Huur een villa met privé zwembad, of kies voor één van 
de honderden hotels met zwembaden! De dagen zijn 
gevuld met mogelijke kinderactiviteiten van teenager tot 
junior, alles kan! En zelfs de volwassenen kunnen volop 
meegenieten!
 

Dag 1 Aankomst Florida (Orlando)
Na aankomst op de luchthaven, ophalen van de huurwa-
gen en intrek in het hotel.
 
Dag 2 Kennedy Space Center - Daytona - 
 Orlando 355 Km. 220 Mls.
Volledige dag voor bezoek aan het beroemde NASA 
SPACE CENTER. Wie uit Miami komt, volgt de Atlantische 
Oceaan tot Cape Kennedy en reist daarna verder tot  
Orlando. Een extra bezoek aan Daytona Beach (Museum 
of Speed) kan vandaag voorzien worden.
 
Dag 3 Orlando - Universal Studios
Een absolute “must”. Tientallen adembenemende at-
tracties en shows: Ghostbusters, Earthquake, Back to the  
Future, Jurassic Park, Twister, E.T., stuntshows. Het adem-
benemende Harry Potter en de laatste attractie Skull  
Island in Island of Adventure zijn musts.

 
Dag 4 Orlando - Sea World
Een gevarieerd bezoek aan dit schitterend park met 
prachtige shows van orca’s, dolfijnen, zeehonden,... De 
nieuwste attracties: Wild Arctic, het Manatee-complex  
en een frisse duik bij Journey to Atlantis.
 
Dag 5 Orlando - Disneyworld’s Magic 
 Kingdom
Keer eventjes terug naar uw kinderjaren en bezoek het 
sprookjeskasteel van Sneeuwwitje, reis 10000 mijl on-
der zee, raak alle frustraties kwijt op de Thunder Railroad 
Mountain,...
 
Dag 6 Orlando - Disneyworld’s Epcot 
 Center
Een indrukwekkende voorstelling van mens, natuur, 
technologie en wetenschap voor de volgende decennia. 
In the World Showcase vindt u paviljoenen van Mexico, 
Japan, Canada en rondt dit alles af met de spetterende 
“Illuminations” Show.
 
Dag 7 Orlando - St. Petersburg / Clear-  
 water Beach 180 Km. 115 Mls.
Op weg naar de krijtwitte stranden van St. Petersburg kan 
u het prachtige park van Legoland bezoeken of een halte 
voorzien aan het Afrikaanse themapark BUSCH GARDENS 
te Tampa. Na de drukte van Orlando vindt u rust en ont-
spanning aan het strand.

 
Dag 8 St. Petersburg / Clearwater Beach
Een dagje lekker “niksen”, of bezoek het ongewone maar 
prachtige Salvador Dali Museum gecombineerd met een 
wandeling langs strand of ga winkelen op de beroemde 
‘Pier’ van St. Petersburg.
 
Dag 9 St. Petersburg / Clearwater 
 Beach - Fort Myers / Naples 
 260 Km. 160 Mls.
Er is een overvloed aan attracties op weg naar het zuiden: 
Het beroemde J. Ringling Museum, The Old Timer Cars 
Museum in Sarasota, The Home of Thomas Edison in Ft. 
Myers enz. Logies ofwel in de familiebadplaats Fort Myers 
of in het drukke en “rijkere” Naples.
 
Dag 10 Fort Myers / Naples
Heerlijk ontspannen aan zee of rond het zwembad, genie-
ten van een boottocht, schelpen zoeken op de stranden 
van Sanibel en Captiva, een trip door de Everglades Won-
der Gardens, enz.
 
Dag 11 Fort Myers / Naples - Key Largo / 
 Islamorada 300 Km. 187 Mls.
Tijdens uw tocht door het Big Cypress National Reser-
ve, hou even halt voor een airboat-ride en bezoek het  
Miccosukkee Indian Village. Iets ten westen van Home-
stead vindt u de toegang tot het uitgestrekte park van de 
Everglades. Na dit bezoek rijdt u verder zuidwaarts tot Key  
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Largo. Ga snorkelen of maak een trip met een glassbot-
tom boat in het domein van John Pennekamp Coral Reef.
 
Dag 12 Key Largo / Islamorada - Key West 
 200 Km. 125 Mls.
Volg de Overseas Highway zuidwaarts tot Key West. Bij 
Islamorada vindt u het prachtige park Theatre of the Seas 
dat zeker een bezoekje waard is en waar zwemmen met 
de dolfijnen de grote uitdaging is, zodra de kinderen de 
eenvoudige engelstalige instructies begrijpen (reserveren 
verplicht) en rij dan verder tot u de typische “Caraïbische 
sfeer” van Key West opsnuift. Geniet van deze charmante 
stad tijdens een rit met de Old Town Trolley of aan boord 
van de Conch Tour Train. Bezoek het huis van Hemingway 
en de pittoreske “Duval Street”.
 
Dag 13 Key West - Miami Beach / 
 Ft. Lauderdale 280 Km. 175 Mls.
Terug via de Overseas Highway richting Miami. Ten  
zuiden van de stad kan u extra stops voorzien o.a. aan 
Coral Castle, het mooie Vizcaya, Castle, Parrot Jungle, of 
voorzie een ‘shopping’ stop aan BAYSIDE, gelegen vlakbij 
de cruise-terminal.
 
Dag 14 Miami Beach / Ft. Lauderdale
Heerlijk ontspannen bij het zwembad, tijd om te winke-
len of voor een frisse duik in zee. Indien u van Orlando 
vertrekt, rijdt u in de namiddag tot daar en logeert u deze 
laatste nacht in de omgeving van de luchthaven.
 
Dag 15 Vertrek Uit Miami
Einde van deze fantastische trip. Afgeven van de wagen 
op de luchthaven voor uw vertrek of individuele verlen-
ging mogelijk mits supplement.

Deze reis kan eveneens starten in Miami, afhankelijk van 
de reisperiode wordt de prijs aangepast aan de hotel- 
prijzen (Miami is heel wat hoger in hun hoogseizoen (Net 
voor kerstmis tot na pasen) voor de overnachting).

Prijs op aanvraag via uw reiskantoor of op onze websie 
www.wnw.be/america/floridaforkids

FLORIDA FUN 4KIDS
AFREIS DAGELIJKS GANS HET JAAR

DUUR: 15 DAGEN / 14 NACHTEN + 1 NACHT TIJDENS VLUCHT
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TANZANIA 4KIDS

8-DAAGSE SAFARI MET PRIVÉ-CHAUFFEUR
SAFARI’S TE VOET EN PER JEEP OP ZOEK NAAR DE BIG FIVE
AFDALEN IN EEN VAN DE GROOTSTE KRATERS TER WERELD
VERKEN DE LAGERE GEBIEDEN AAN DE VOET VAN DE KILIMANJARO-BERG 
VERLENG JE VERBLIJF OP HET TROPISCHE EILAND ZANZIBAR



Dag 1 Arusha - West Kilimanjaro (a)
Bij aankomst op de luchthaven van Arusha word je ver-
welkomd door je chauffeur-gids, vertrek per 4x4 west-
waarts naar de voet van Afrika’s hoogste berg vlakbij de 
grens met Kenia: de Kilimanjaro. Hier verblijf je 2 nachten 
in een luxueuze tent Kambi ya Tembo****, gelegen op een 
hoogvlakte met spectaculaire zichten over de Sinya-vlak-
tes en de berg Kilimanjaro. 
 
Dag 2 West Kilimanjaro (o-m-a)
Vertrek op safari per 4x4 in het gezelschap van je chauf-
feur-gids. Hij kent de Tanzaniaanse savannes, acacia- 
wouden en moerasgebieden als geen ander en is je  
ervaren partner om de dieren te helpen spotten. Door de 
ligging grenzend aan Amboseli vind je hier veel olifanten. 
Je gaat ook even te voet op safari (spannend) en bezoekt 
een authentiek Masai-dorp.
 
Dag 3 West Kilimanjaro - 
 Tarangire National Park (o-m-a)
Vroeg ontbijt en vertrek naar het Tarangire National Park. 
Onderweg is een picknicklunch voorzien. ‘s Namiddags 
ontdek je de eigenheid van dit ongewone nationale 
park tijdens een boeiende safari. De alomtegenwoordige  
oeroude baobabbomen geven het een bijna prehistori-
sche uitstraling. Wist je dat Tarangire de grootste olifan-
tenpopulatie van gans Tanzania telt? Overnachting in 
Burunge Tented Camp****, deluxe tent.
 
Dag 4 Tarangire - Lake Manyara - 
 Karatu (o-m-a)
Vandaag trek je naar Lake Manyara (picknicklunch voor-
zien op een plek met panoramisch uitzicht). Langs het 
meer valt heel wat wild waar te nemen. Houd je verre-
kijker in de aanslag en zoek naar de boomklimmende 
leeuwen, apen, nijlpaarden en uiteraard de flamingo’s  

die zo typisch zijn voor deze regio. ‘s Namiddags neem je 
je intrek in Karatu, een klein stadje omringd door koffie-
plantages en dé uitvalsbasis om de Ngrongoro-krater te 
bezoeken. Geniet van het zwembad tijdens je verblijf in 
Ngorongoro Farmhouse****, standaardkamer.
 
Dag 5-6 Karatu - Serengeti National Park 
 (o-m-a)
Door schitterende landschappen rijd je vandaag naar  
Tanzania’s grootste wildreservaat, het Serengeti National 
Park. Na de lunch vertrek je per 4x4 op safari. Je verblijft 2 
nachten in Kati Kati Tented Camp***, comfortabele canvas 
tent. Op dag 6 ganse dag safari in Serengeti op zoek naar 
de Big Five. In augustus ben je hier gegarandeerd getuige 
van de Grote Migratie, een waar spektakel van de natuur.
 
Dag 7 Serengeti National Park - 
 Ngorongoro Conservation Area - 
 Karatu (o-m-a)
Deze namiddag daal je af in de unieke Ngorongoro-krater. 
Op weg naar dit gebied is een picknicklunch voorzien. In 
de krater, ook wel de Ark van Noah genoemd, leven grote 
kuddes zebra’s en wildebeesten naast leeuwen, zwarte 
neushoorns en heel wat vogelsoorten. Dagelijks dalen 
de Masaï de groene heuvels af met hun vee. De krater 
is de grootste ingestorte vulkaan ter wereld. Verblijf in 
Ngorongoro Farmhouse****, standaardkamer.

 
Dag 8 Ngorongoro Conservation Area - 
 Arusha (o)
Terugkeer naar Arusha. Je kan terug naar huis vliegen. Wij 
raden je aan om van hieruit door te vliegen naar Zanzibar 
(1 uurtje) en een paar dagen uit te rusten aan de exotische 
stranden op dit magische specerijen-eiland.
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Programma aanpasbaar volgens jouw specifieke wensen.
Meer info en andere programma’s bij uw reisagent  
en op www.africa-by-excellence.be.

Familierondreizen op Botswana, Gambia, Kenia, 
Marokko, Namibië, Senegal, Tanzania, Zimbabwe 
en Zuid-Afrika.



Dag 1 maandag: Brussel - Helsinki - 
 Rovaniemi
Vlucht naar Rovaniemi, via Helsinki. Bij aankomst, pri-
vétransfer naar hotel Scandic Rovaniemi 3*+. Installatie in 
een familie kamer.
 
Dag 2 dinsdag: Ontmoeting 
 met de Kerstman & overnachting 
 in het sneeuwhotel (o-m)
Ontdek vandaag de geheimen van de Kerstman en zijn 
helpers! Ontmoeting met de Kerstman en bezoek aan zijn 
postkantoor. Daarna is er een heerlijke lunch. Na de lunch 
rijdt u per sneeuwscooter naar een rendierboerderij. Bij 
aankomst krijgt u uitleg gevolgd door een korte rit met 
een rendierslee. U neemt deel aan een speciale ceremo-
nie waarbij u de Arctische Cirkel oversteekt en terugkeert 
per sneeuwscooter. Transfer naar het Sneeuwhotel voor 
een heel speciale overnachting in het Sneeuwhotel. U 
krijgt een begeleide rondleiding en daarna installatie in 
een familiekamer. U kruipt onder de wol in warme slaap-
zakken voor een nacht tussen het ijs.
 
Dag 3 woensdag: Huskysafari (o)
Ontbijt en vrije ochtend om te genieten van de omge-
ving. In de namiddag transfer naar een husky boerderij. 
Bezoek aan deze boerderij waar u ook uitleg krijgt en ken-
nismaakt met de husky’s. Vertrek per slee door de winterse 
wouden voor een avontuur van 1u30- 2u. Terugkeer naar 
de boerderij en transfer naar u hotel Scandic Rovaniemi 
3*+. Installatie in een familie kamer.

 
Dag 4 donderdag: Rovaniemi 
 en omgeving (o)
Vrije dag vandaag om Rovaniemi te ontdekken. Een uit-
stap naar het Arktikum museum met zijn 170m lange gla-
zen wandelgang is zeker een aanrader. U krijgt er uitleg 
over de natuur en de Lapse cultuur. Verder kun u ook een 
excursie maken naar de Zoo van Ranua op 1uur van Rova-
niemi of skiën in het skistation Ounasvaara. Verder zijn er 
nog talrijke activiteiten mogelijk zoals ijsvissen, drijven in 
het arctisch water, het Noorderlicht spotten en sneeuw-
schoen wandelen. Overnachting in uw hotel.
 
Dag 5 vrijdag: Rovaniemi - Helsinki - 
 Brussel (o)
Ontbijt en vrije ochtend tot aan transfer naar de lucht- 
haven van Rovaniemi voor uw retourvlucht naar Brussel, 
via Helsinki.

32

Meer info over dit programma vindt u terug bij uw 
reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

LAPLAND 4KIDS



Dag 1 Brussel - Edinburgh
Rechtstreekse lijnvlucht met SN Brussels Airlines naar 
Edinburgh. Bij aankomst overhandiging van de huurwa-
gen. Rit naar uw hotel voor de overnachting.
 
Dag 2 Edinburgh
Begin uw Schotland ervaring met een bezoek aan Edin-
burgh, de stad met twee gezichten. De Oude Stad met 
zijn kleine straatjes en enge huizen en de Nieuwe Stad die 
dateert uit 1800 met zijn elegante gebouwen in Georgi-
aanse stijl. De meest gekende bezienswaardigheden zijn 
het kasteel, het Royal Britannia Yacht en Holyrood Palace. 
Optioneel: ontmoeting met roofvogels in de valkerij van 
het kasteel Dalhousie.
 
Dag 3 Edinburgh - St.Andrews - 
 Perthshire (+/- 65 km)
Ontbijt en vertrek naar Perthshire. Onderweg, ontdekking 
van het pittoreske St.-Andrews gelegen aan zee met zijn 
middeleeuws stadscentrum en schilderachtig kasteel. 
In de omgeving kunt u het Schotse nucleaire comman-
docentrum, gevestigd in een 40m diepe bunker tussen  

 

St. Andrews en Anstruther, bezoeken. Verder rit naar Perth, 
een Romeinse nederzetting gesticht in de 1ste eeuw aan 
de oevers van de rivier de Tay. Installatie in uw hotel en 
overnachting.
 
Dag 4 Perthshire
Ontbijt. Vandaag kunt u optioneel per 4x4 een bergsafari 
maken (duur: 2u.30min.). Met uw ranger uitgedost in de 
traditionele kilt ontdekt u de natuur, de cultuur, de ge-
schiedenis en het adembenemende landschap van de 
Schotse Hooglanden langsheen ongerepte wegen. Met 
een beetje geluk kunt u het beroemde Edelhert, de natio-
nale jachtvogel de Schotse Sneeuwhoen, de Sneeuwhaas 
of de Steenarend spotten. Onderweg stop in een traditi-
onele berghut met thee, koffie, Kenmore Shortbread en 
een glaasje whisky met prachtige uitzichten op de berg-
toppen. Terugkeer naar uw hotel en overnachting.
 
Dag 5 Perthshire - Pitlochry - Inverness  
 (+/- 180 km)
Rit naar Inverness, de hoofdstad van de Hooglanden.  
Onderweg, stop in Aviemore en bezoek aan het Cairn- 

gorm Nationaal Park, een zeer belangrijk wildreservaat. 
Een kabelspoor brengt u langs de flank van de Cairn 
Gorm naar het hoogste winkel- en restaurantcomplex 
van Groot-Brittanië. Een van de grootste trekpleisters van 
dit park is de roedel grijze wolven die u kunt observeren 
vanuit de auto of te voet. Verder naar Inverness voor de 
overnachting in uw hotel.
 
Dag 6 Inverness
Mogelijkheid tot een optionele bootsafari vanuit Cromar-
ty. Tijdens deze excursie ontdekt u het wildleven in Moray 
Firth (2u.). Met wat geluk kunt u dolfijnen, bruinvissen, 
zeehonden en een dwergvinvis spotten. Terugkeer naar 
uw hotel voor de overnachting.
 
Dag 7 Inverness - Glencoe (+/-130 km)
Ontbijt en stop aan het bezoekerscentrum van Culloden. 
Culloden is een veengebied op een winderige hoogte en 
decor van de laatste veldslag die op Schotse bodem werd 
uitgevochten. De opening van het bezoekerscentrum 
eind 2007 veranderde het slagveld in een niet te mis-
sen bezienswaardigheid. U gaat op een interactieve reis  

door de veldslag, u ontmoet Schotse en Engelse strijders 
en gaat daarna uitgerust met een audiogids zelf op het 
slagveld. Verder rit naar Glencoe. Aankomst in uw hotel, 
onthaal en overnachting.
 
Dag 8 Glencoe
Ontbijt en optionele uitstap met de stoomtrein van Harry 
Potter. Tijdens deze treinrit, met vertrek uit Fort William, 
rijdt u langs spectaculaire panoramische uitzichten, de 
hoogste berg van Schotland Ben Nevis, de viaduct van 
Glenfinnan (gekend uit Harry Potter) en het dorpje Ari-
saig. Het visserdorp Mallaig is het eindstation. Terugkeer 
naar Fort William per trein. Overnachting in uw hotel te 
Glencoe.
 
Dag 9 Glencoe - Loch Lomond - 
 Trossachs (130 km)
Vandaag gaan we het mysterie van Loch Ness en zijn 
befaamde monster ophelderen. Op de oevers van Loch 
Ness bevindt zich het grootste kasteel van Schotland en 
het is een uitstekende plaats om de diepe wateren van 
Loch Ness te bewonderen. Dit kasteel dateert uit de 14de 
eeuw en werd in 1692 door de Jacobieten verwoest.  
U kunt optioneel genieten van een cruise (1u.) op het 
meer van Loch Ness (vertrek vanuit Fort Augustus). Verder 
rit naar het natuurgebied van de Trossachs. Installatie in 
uw hotel en overnachting.
 
Dag 10 Trossachs
Ontbijt en verkenning van het natuurgebied. Er is een 
waaier aan activiteiten zoals wandelingen, kanoën, fiets-
tochten, boottochten... Overnachting in uw hotel.
 
Dag 11 Trossachs - Edinburgh - Brussel 
 (+/- 100 km)
Ontbijt en rit naar de luchthaven van Edinburgh. Even- 
tueel kunt u nog even stoppen in Glasgow. Inleveren van 
de huurwagen en check-in voor uw retourvlucht naar 
Brussel.

33

Meer info over dit programma vindt u terug bij uw 
reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E

SCHOTLAND 4KIDS
11-DAAGSE FLY&DRIVE
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Dag 1 Brussel - Caïro - Luxor
Vertrek vanuit Brussel naar Luxor, via Cairo. Bij aankomst, 
onthaal en transfer naar uw hotel Pavillion Winter Palace 
voor de overnachting.
 
Dag 2 Luxor
Ontbijt en vertrek op dagexcursie met lunch inbegrepen 
in een lokaal restaurant. Bezoek aan de necropolis van 
Thebe. De weg die voert naar de beroemde rotsgraven 
van koningen, koninginnen en edelen, op de westelijke 
Nijloever, wordt bewaakt door de befaamde Kolossen 
van Memnon. Ze stellen Amenhotep III voor. De beelden 
staan er nu wat eenzaam bij, maar oorspronkelijk ston-
den ze voor de pyloon van een enorme tempel. Bezoek 
aan de verschillende graven in de Vallei der Koningen en 
Koninginnen. De koninklijke graven zijn uitgehouwen in 
de rotsen en vertonen prachtige muurschilderingen. Bin-
nenin het graf lag de koning in een sarcofaag van steen 
en het gezicht van zijn mummie werd bedekt met een 
gouden masker. De graven van de koninginnen lijken 
op de koningsgraven maar zijn eenvoudiger en beschei-
dener, hun versiering is verfijnder. De tempel van Hats-
jepsoet in de Deir al-Bahari vallei is een half in de rotsen 
uitgehouwen graftempel die veel gelijkenissen vertoont 
met de naburige tempel van Mentoehotep, want de op-
zet van de terrassen en portieken werd van deze tempel 
overgenomen. Op het tweede terras kunnen de noorde-
lijke geboortekamer en de zogenaamde Poentzaal door 
hun reliëfs als hoogtepunten van deze tempel worden 
beschouwd. Na de bezoeken, middagmaal in een lokaal 
restaurant en terugkeer naar het hotel. Vrije namiddag. 
Vertrek omstreeks 18u30 voor een bezoek aan de tempel 
van Luxor, die prachtig verlicht is ’s avonds. De tempel van 
Luxor is gebouwd rond 1500 v. Chr. door Amenothep III 
en gewijd aan de goden Amon, Moet en Khonsou. De 
tempel wordt ook wel ‘Harem van het Zuiden’ genoemd. 
De tempel is in 1881 ontdekt door Gaston Maspero. Meer 
dan een eeuw later ontdekten arbeiders op de binnen-
plaats een geheime bergplaats met vijf koninklijke beel-
den uit het Nieuwe Rijk en verder nog een 20-tal beelden 
van farao’s en godheden uit verschillende perioden die 
nu worden tentoongesteld in het museum van Luxor. De 
tempel van Luxor valt op door haar mysterieuze propor-
ties die de fascinatie van vele architecten, kunstenaars 
en wetenschappers vanaf de Klassieke Oudheid tot nu 
hebben opgewekt. Schwaller de Lubicz die Luxor in 1937 
bezocht, was overtuigd dat deze eigenaardige asymme-
trische structuur juist heel doordacht was. Hij vond bewijs 
dat de Egyptenaren de tempel hadden opgebouwd vol-
gens zeer verfijnde en samenhangende mathematische 
principes. Misschien komt de obelisk aan de ingang van 
de tempel u bekend voor? Oorspronkelijk stonden er  
2 identieke obelisken aan de ingang van de tempel, maar  

één exemplaar werd in de 19de eeuw naar de Place de la 
Concorde in Parijs overgebracht. Op de binnenplaats van 
Ramses II ziet u de Aboe al-Haggag moskee, gewijd aan 
de gelijknamige sjeik. Het is één van de oudste moskeeën 
van de stad. Na het bezoek terugkeer naar uw hotel voor 
de overnachting.
 
Dag 3 Luxor - Esna
Na het ontbijt, vertrek omstreeks 08u00 voor een bezoek 
aan de tempel van Karnak. De tempel van Karnak was 
vroeger verbonden met de tempel van Luxor via een  
2,5 km lange sfinxenlaan. Rond deze twee tempels was 
de stad Thebe gebouwd. Hoewel de tempels van Karnak 
in de 16de eeuw werden ontdekt, vonden pas in 1799 de 
eerste opgravingen o.l.v. Napoleon plaats. In 1858 groeven 
de Egyptologen Champollion en Mariette de tempel van 
Amon op. De tempel van Karnak is waarschijnlijk ontstaan 
tijdens het vroege Middenrijk, omstreeks 2000 v. Chr. Hij 
is gebouwd door Amenothep III en Ramses II. De tempel 
van Amon fungeerde vroeger als centrum van de wereld. 
Vanaf dan richtte elke farao in dit tempelcomplex bouw-
werken op als geschenk aan de goddelijke vader Amon. 
Zo is de tempel uitgegroeid tot een ware tempelstad 
waarin symmetrie of logische volgorde ontbraken. Zeker  
een bezoek waard is de grote hypostylezaal die door  
Seti I werd begonnen en werd voltooid door Ramses II. 
Ze bestaat uit kolossale zuilen met papyruskapiteel en 
in het midden heeft ze een processiegang. Een Egypti-
sche hypostylezaal stelt een heilige tuin voor waarin de 
zuilen bomen voorstellen. Na het bezoek transfer van 
+/- 1u. naar Esna, waar u aan boord gaat van de Dahabiya 
Lazuli, een moderne kopie van de heilige boten van de 
farao’s. Installatie in uw kajuit met privébadkamer (lavabo,  
douche en WC). Middagmaal aan boord en afvaart. In de 
namiddag kunt u zich ontspannen aan boord. De Daha-
biya gaat voor anker in El-Hegz, aan de rand van suikerriet-
velden. ‘s Avonds Egyptisch avondmaal op het bovendek 
en overnachting aan boord.
 
Dag 4 El Hegz - El Kaab - Edfu - Fawaza
Na het ontbijt, afvaart naar El Kaab, een 5000 jaar oude 
stad met nog oudere sporen van beschaving. De stad is 
omringd door enorme muren uit de periode van 747-332 
voor Christus. Bezoek en kleine wandeling in de omge-
ving. Middagmaal aan boord en afvaart naar Edfu. Onder-
weg zult u op de Nijl de vissers en traditionele feloeken 
kunnen observeren. Aankomst in Edfu en per paardekoets 
naar de tempel van Edfou. De tempel van Edfu is één van 
de best bewaarde in Egypte. Deze Ptolemaeïsche tempel 
is gewijd aan de god Horus en bekend om zijn konink-
lijke valken die de ingangen bewaken. De bouw van de 
tempel is begonnen in 237 v. Chr. onder Ptolemaeus III. 
Pas 180 jaar later werd hij voltooid. Binnenplaats, portie- 
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ken en zalen bevinden zich nog steeds op dezelfde plaats 
als toen de goden er werden vereerd. Terugkeer per koets 
naar de Dahabiya et afvaart naar Fawaza. Barbecue op een 
eiland in de Nijl. In dit natuurlijk kader zal de bemanning 
volgens hun tradities het vuur aansteken en zingen en 
dansen op het ritme van de tamboerijnen (Darbouka). 
Overnachting aan boord.
 
Dag 5 Ramadi - Gebel Silsila - 
 Horemheb - Beshir
Ontbijt en afvaart naar Ramadi, een klein traditioneel 
dorpje ver weg van de toeristische sites. Hier ontdekt 
u het authentieke Egyptische leven met huizen gede-
coreerd met fresco’s verwijzend naar de eigenaar zijn 
reis naar Mekka en de artisanale bakkerij te midden van  
bananenplantages en suikerrietvelden. Middagmaal aan 
boord tijdens het varen. Tegen de avond aankomst aan 
de zandsteengroeven van Djebel Silsila. Uit deze groeven 
zijn de zandstenen afkomstig voor de bouw van bijna alle 
tempels in Egypte. Wandeling langs de zandstenen klif-
fen en ontdekking van de groeven met kleine kappelen,  
heiligdom van Horemheb. Na het bezoek afvaart naar  
Beshir. Avondmaal en overnachting aan boord.
 
Dag 6 Beshir - Kom Ombo - Herdiab
Ontbijt tijdens het varen naar Kom Ombo. Bij aankomst 
in Kom Ombo bezoek aan de tempel van Kom Ombo.  
Gelegen op een heuvel aan de Nijl staat de betoverende 
dubbele tempel van Kom Ombo. Nadat de tempel was 
verlaten door de priesters, werd hij helemaal onder het 
zand bedekt. Aan de kleur van de steen kan men het  
niveau van verzanding in het interieur zien. De Kopten 
die hier hebben gewoond, hebben een aantal reliëfs 
vernietigd. Later diende het gebouw als steengroeve. 
Daarenboven kwam nog dat de Nijl een gedeelte van het 
oude terras van de tempel heeft weggespoeld. Het linker  
gedeelte van de tempel is gewijd aan de god Haroe-
ris (sperwer) en het rechter gedeelte aan de god Sobek 
(krokodil). De dualiteit van de tempel vindt u terug in de 
dubbele ingang, een dubbel altaar en een reeks dubbele 
deuren. Na het bezoek, terugkeer naar uw Dahabiya en 
middagmaal tijdens het varen naar Herdiab, een eiland 
met een mooi strand. Avondmaal en overnachting aan 
boord.
 
Dag 7 Herdiab - Aswan
Ontbijt tijdens het varen naar Awan. Bezoek aan de tem-
pel van Philae, gewijd aan de godin Isis. Philae is het klein-
ste eilandje in de Nijl waarop de tempel van Isis rustte. 
Door de bouw van de eerste stuwdam overstroomde het 
eiland jaarlijks. Met de bouw van de nieuwe stuwdam 
zou het monument geheel in het water verzinken. Dank-
zij het Unesco-project werd de tempel afgebroken en  

herbouwd op het eiland Agilka. Terugkeer naar de boot 
voor het middagmaal. Vrij namiddag. Afscheidsdiner en 
overnachting aan boord.
 
Dag 8 Aswan - Abu Simbel - Aswan
Ontbijt en optionele excursie naar Abu Simbel per mini-
bus en privégids (rit van +/- 4uur van Aswan naar Abu 
Simbel). Abu Simbel zijn één van de meest indrukwek-
kende tempels uit het Oude Egypte, gebouwd door Ram-
ses II. Voor de grote tempel zitten vier indrukwekkende 
figuren die de farao Ramses II voorstellen. Ze zijn maar 
liefst 20 m hoog en zijn vergezeld door hun familie die 
er als dwergen bijstaan. De kleinere tempel is gewijd aan 
Hathor, gebouwd door Ramses II voor koningin Neferta-
ri. Deze tempel heeft een voorgevel met zes -uit de rots 
gehouwen- kolosbeelden. Onder leiding van de Unesco 
heeft men de twee rotstempels in blokken gezaagd en 65 
m hogerop en 180 m noordwaarts weer in elkaar gezet.  
De verhuizing duurde van 1963 tot 1966. De plaats waar 
de tempels eerst stonden, aan de voet van de helling 
aan de Nijl, zou namelijk helemaal onder water komen 
te staan na de bouw van de nieuwe dam. Terugkeer naar  
Aswan en overnachting in hotel Mövenpick Aswan. 
 
Dag 9 Aswan
Ontbijt en vrije dag.
 
Dag 10 Aswan - Caïro - Brussel
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor uw retour-
vlucht naar Brussel, via Caïro. 

Meer info over dit programma vindt u terug bij uw 
reisagent of op www.imagine4kids.be.

Imagine4kids kan dit programma op maat aanpassen 
aan uw wensen, leeftijd van de kids, uw budget,...  
vraag er naar in uw vertrouwde reiskantoor.
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