Canada

Verenigde Staten

Mexico
Guatemala
Costa Rica
Colombia

Panama

Honduras

Cuba

Groenland

Suriname

Brazilië

Marokko

Faroer Eilanden

IJsland

Georgië
Armenië
Libanon
Jordanië

Ethiopië

Kazachstan

Kirgizstan

Nepal
India

Tibet

Myanmar

Sri Lanka

Indische Oceaan

Oezbekistan

Iran

Oman

Madagaskar

Kenia
Tanzania

Zimbabwe
Botswana
Zuid-Afrika

Namibië

Zambia

Oeganda
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Een overzicht van onze bestemmingen

HOBO • BEGELEIDE WERELDREIZEN • REISGIDS 2020-2021

reisgids 2020-2021
Ecuador
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Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven
e-mail travel@hoboreizen.be
website www.hoboreizen.be
tel. 016 20 80 47

Japan

Noord-Korea

Taiwan

Zuid-Korea

Laos

Sulawesi

Vietnam

Borneo

Cambodja

Java/Bali

Nieuw-Zeeland

www.hoboreizen.be

Australië
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Kleine groepen van 8 tot 16 personen

VOORWOORD

Waarde wereldreiziger,
Wie het reisvirus eens te pakken heeft raakt nooit meer
genezen. Met Hobo reizen kan u het virus de baas! In onze
brochures wereldreizen en Europareizen vindt u ongetwijfeld
een aangepaste remedie tussen de tientallen bestemmingen.

32 ja
Hoboar

Al meer dan 30 jaar bieden wij de fervente reiziger een hele reeks klassiekers
aan zoals Peru, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, reizen die vroeg
in het seizoen al het bordje uitverkocht opgespeld krijgen. Hobo reizen
was in het verleden dikwijls de pionier van minder voor de hand liggende
bestemmingen zoals Noord-Korea, Mongolië en Vietnam. In onze nieuwe
brochure vindt u liefst 60 bestemmingen gespreid over alle continenten.

© Shutterstock.com

Laten we hier even inzoomen op onze nieuwigheden:
Wie aan China denkt ziet grote steden met wolkenkrabbers opdoemen. Er
bestaat echter nog een ander authentiek China met minderheden en hun
typische woningen, klederdrachten en gebruiken. De Hakka bijvoorbeeld
wonen in hoge kasteelachtige gebouwen, tulou genoemd.
In Libanon is Baalbeck een absolute must see. De stad staat vooral bekend
om de oude Romeinse ruïnes. Baalbeck betekent zonnestad en werd gebouwd om de Arabieren te imponeren. De Tempel van Bacchus staat er ook
nog steeds zoals de Romeinen hem 2000 jaren geleden hebben achtergelaten.
Rum, sigaren, salsa, Che en Hemingway... het zijn maar enkele van de ingrediënten van de pittige cocktail die Cuba jou serveert, een waar openluchtmuseum waar het rijke historische verleden haar sporen naliet. In Havana,
Trinidad en Camagüe proef je de charme van de koloniale tijd. Maar niet
alleen cultuur valt er te zien ook de natuur is paradijselijk. En dan hebben we
de uiterst vriendelijke en gastvrije Cubanen nog niet ontmoet!
Als de naam Kazachstan valt denkt u wellicht spontaan aan de komiek Borat, de zogezegde journalist die naar de Verenigde Staten reist. Kazachstan
is het grootste land van Centraal Azië, heeft talrijke maagdelijke natuurgebieden en een rijke cultuur. Het toerisme staat nog in zijn kinderschoenen
en dat staat borg voor een authentieke bestemming.
Onze afdeling ‘fotoreizen’ kan weer pronken met een aantal primeurs.
Reizen naar het warmste maar ook kleurrijkste gebied van de wereld, de
Danakil depressie in Ethiopië, of naar het minst bezochte deel van Ijsland,
de Westfjorden, een prachtig fjordenlandschap waar de unieke papegaaiduiker zijn thuis heeft. Ook voor onze jaarlijkse topper met een historisch
zeilschip in Groenland kan je nu al reserveren voor 2021.
Veel lees- en reisplezier,

Dirk | Tine | Adry

www.hoboreizen.be

Bestemmingen

Alfabetisch
Alaska
Argentinië
Argentinië | Chili
Armenië | Georgië
Australië
Bali | Java | Sulawesi
Bolivië
Borneo
Botswana | Namibië |
Zambia | Zimbabwe
Brazilië
Canada Oostkust
Canada Westkust
Chili
China (traditioneel)
China (authentiek)
Colombia
Costa Rica
Cuba
Darjeeling | Sikkim | Bhutan
Ecuador
Ethiopië
Faroer Eilanden
Fotoreis Ethiopië
Fotoreis Groenland
Fotoreis IJsland
Fotoreis Mongolië
Guatemala | Honduras
IJsland
India Ladakh

76
98
106
34
116
24
112
22
66
108
80
78
102
36
38
100
84
92
14
104
60
123
127
130
129
128
88
124
12

India Rajasthan
Iran
Japan
Jordanië
Kenia | Tanzania
Kazachstan
Kirgizstan | Oezbekistan
Laos | Cambodja
Libanon
Madagaskar
Marokko
Mexico
Mongolië
Myanmar
Namibië
Nepal
Nieuw-Zeeland
Noord-Korea
Oeganda
Oman
Panama
Peru
Sri Lanka
Suriname
Taiwan | Zuid-Korea
Tibet
USA Westkust
USA Zuidwest
Vietnam + verlenging Cambodja
Zuid-Afrika
Zuid-India

8
32
20
121
68
46
44
28
122
62
64
86
42
30
56
16
118
50
58
120
90
96
18
110
40
48
72
74
26
54
10
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AZIË
India Rajasthan
Zuid-India
India Ladakh
Darjeeling | Sikkim | Bhutan
Nepal
Sri Lanka
Japan
Borneo
Bali | Java | Sulawesi
Vietnam + verlenging Cambodja
Laos | Cambodja
Myanmar
Iran
Armenië | Georgië
China (traditioneel)
China (authentiek)
Taiwan | Zuid-Korea
Mongolië
Kirgizstan | Oezbekistan
Kazachstan
Tibet
Noord-Korea

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

AFRIKA
Zuid-Afrika
Namibië
Oeganda
Ethiopië
Madagaskar
Marokko
Botswana | Namibië | Zambia |
Zimbabwe
Kenia | Tanzania

52
54
56
58
60
62
64

NOORD-AMERIKA
USA Westkust
USA Zuidwest
Alaska
Canada Westkust
Canada Oostkust

70
72
74
76
78
80

MIDDEN-AMERIKA
Costa Rica
Mexico
Guatemala | Honduras
Panama
Cuba

82
84
86
88
90
92

NIEUW

NIEUW

66
68

ZUID-AMERIKA
Peru
Argentinië
Colombia
Chili
Ecuador
Argentinië | Chili
Brazilië
Suriname
Bolivië

94
96
98
100
102
104
106
108
110
112

OCEANIË
Australië
Nieuw-Zeeland

114
116
118

MIDDEN OOSTEN
Oman
Jordanië
Libanon

120
120
121
122

EUROPA
Faroer Eilanden
IJsland

123
123
124

FOTOREIZEN
Ethiopië
Mongolië
IJsland
Groenland

126
127
128
129
130

REISLEIDERS

131

REISVOORWAARDEN

132

NIEUW

NIEUW

ALGEMENE INFORMATIE

Hoe inschrijven?
Op de snelste manier

Op de boeiendste manier

Op de interessantste manier

Op de oude, vertrouwde manier

U surft naar www.hoboreizen.be. Via ‘Reserveer uw reis’
selecteert u uw droomreis en de gewenste periode.
U vult uw persoonsgegevens in. Klaar is kees! Tenzij u niet
aan de verleiding kan weerstaan om even te gaan snuisteren in het fotoalbum van uw favoriete bestemming.

Bezoek de Hobo reisbeurs op 5 januari 2020 in de
Leuvense Brabanthal. Hét evenement voor de ware
wereldreiziger! Elke reis wordt uitgebreid voorgesteld via
een afzonderlijke stand en door een deskundige reisleider.
Vroegboekers genieten voordelen. Maar ‘the winner takes
it all’. Dankzij onze tombola krijgt één geluksvogel zijn
wereldreis gratis en voor niks. En met alles erop en eraan!

U maakt er een uitstapje van en bezoekt één van de vele
infovoorstellingen in verschillende Vlaamse steden.
U krijgt een audiovisuele voorstelling van uw favoriete
bestemming ingeleid door een ervaren reisleider, die uiteraard al uw inhoudelijke en praktische vragen beantwoordt.

U telefoneert (016 20 80 47) ons of u komt langs.

Reisbeurzen
Hobo Reisbeurs

Zondag 5 januari 2020
13.30 tot 18 uur
Brabanthal Leuven,
Brabantlaan 1, 3001 Leuven
E40, afrit 23a Haasrode-Heverlee
U kunt onze stand ook bezoeken
op volgende beurzen:

Vakantiesalon Vlaanderen
(Antwerpen)

23 t.e.m. 26 januari 2020
Antwerp Expo (Bouwcentrum)

Individuele
reizen
Hobo reizen verzorgt ook
individuele en groepsreizen
op maat. Tegen de beste
voorwaarden stellen wij u
uw droomreis samen.

Vakantiesalon van Brussel

ONTDEK OOK
ONZE NIEUWE
BROCHURE
BEGELEIDE
EUROPAREIZEN
2020

6 t.e.m. 9 februari 2020
Brussels Expo (Heizel)
Kleine

groepe

n van 8

tot 16 per

sonen

2020

Neem vandaag nog contact
op met
travel@hoboreizen.be.
Wij zorgen voor een perfecte
opvolging van uw dossier.
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HET HOBO REIZEN-TEAM STAAT TOT UW DIENST
HOBO
Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven
e-mail travel@hoboreizen.be
website www.hoboreizen.be
tel. 016 20 80 47

OPENINGSUREN

Maandag t.e.m. vrijdag
10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

Volg ons nu ook op social media!
V.l.n.r.: Tine, Adry, Heleen, Sophie, An, Koen, Lieve, Jonas en Dirk

WAAROM REIZEN MET HOBO?
Volledigheid

Onze programma’s zijn de volledigste
op de markt. Bij ons geen peperdure
optionele excursies. Wat u volgens
ons beslist van een land moet zien,
hebben we gewoon in ons programma opgenomen. Voor u vertrekt,
kan u dus een sluitend reisbudget
opstellen.

Betrouwbaarheid

Hobo Reizen behoort in zijn segment tot de meest solide spelers op
de markt. U kan vertrouwen op een
firma met meer dan 30 jaar ervaring
in wereldreizen. Bovendien zijn wij
aangesloten bij VVR, de vereniging
van Vlaamse Reisbureaus, die op zijn
beurt de lat hoog legt op het vlak van
kwaliteitsnormen voor de reissector.

Ervaren betrokken reisleiders

De reisleiders van Hobo bezitten de
badge van erkend reisleider uitgegeven door Toerisme Vlaanderen.
De meesten hebben de tweejarige
opleiding van reisleider gevolgd aan
een van de erkende onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Zij hebben een
degelijke kennis van uw uitverkoren
bestemming: de aardrijkskunde, de

lokale gebruiken, de geschiedenis,
de gastronomie, ... Maar ook: de
gave van het woord, organisatietalent, luisterbereidheid en alle andere
vaardigheden die nodig zijn om uw
reis te doen slagen.

Comfort

Bij Hobo gaan wereldreizen en comfort hand in hand: kleine groepen,
betrouwbare vliegtuigmaatschappijen, smaakvolle hotels, bussen
met airco waar nodig, ... Het draagt
allemaal bij tot uw reisplezier!

Veiligheid

Al onze bestemmingen worden vooraf grondig gescreend op politieke
stabiliteit en mogelijk natuurgeweld.
En als de actualiteit dat een zeldzame
keer toch zou vereisen, dan passen
wij à la minute ons programma aan.

De klant is geen nummer

Bij Hobo Reizen is de klant geen
nummer. Tijdens een bijeenkomst
voor de reis maakt u kennis met uw
reisgenoten en reisleider. U krijgt een
documentatiemap en een antwoord
op al uw praktische vragen.
Na de reis nodigen wij u opnieuw
uit voor een gezellige namiddag of
avond waar wij met een goed glas
herinneringen ophalen en de foto’s
of films bekijken.
In het moderne kantoor van Hobo
Reizen hebben wij de meest vooruitstrevende en hypermoderne
technologie Oled opgehangen zodat
iedereen zijn foto- of filmkunsten op
groot scherm kan weergeven.

Reizen op maat

Hobo reizen verzorgt ook individuele
en groepsreizen op maat. Ook ver
lengingen voor of na een begeleide
groepsreis zijn mogelijk. Tegen de
beste voorwaarden stellen wij uw
droomreis samen. Voor alle informatie contacteer ons kantoor.
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INFOVOORSTELLINGEN

INFOVOORSTELLINGEN
Argentinië
Zondag 24 november 2019
Zondag 5 januari 2020
Zondag 15 maart 2020

Ethiopië
13u30 Leuven Park Inn
17u Leuven Brabanthal
14u
Gent

Argentinië – Chili
Zondag 17 november 2019
Zondag 2 februari 2020

13u30
17u

Leuven Park Inn
Antwerpen

Armenië – Georgië
Zondag 17 november 2019
Zondag 8 maart 2020

17u
17u

Leuven Park Inn
Brugge

Australië
Zondag 19 januari 2020
Zondag 8 maart 2020

17u30
16u30

Leuven Park Inn
Brugge

Bali – Java – Sulawesi
Zondag 2 februari 2020

16u30

Antwerpen

18u
13u30

Antwerpen
Brugge

Borneo
Zondag 19 januari 2020

Leuven

14u
15u

Leuven Park Inn
Gent

17u30
17u30

Leuven Park Inn
Brugge

13u30

Leuven Park Inn

Zondag 24 november 2019
Zondag 2 februari 2020
Zondag 16 februari 2020
Zondag 15 maart 2020

15u30
16u

Leuven Park Inn
Brugge

Zondag 17 november 2019
Zondag 19 januari 2020

14u30
18u30

Leuven Park Inn
Antwerpen

Zondag 19 januari 2020
Zondag 2 februari 2020

16u30
18u

Leuven Park Inn
Brugge

Zondag 24 november 2019
Zondag 8 maart 2020

18u30
17u30

Leuven Park Inn
Gent

18u
18u

Leuven Park Inn
Leuven Park Inn

19u

Leuven Park Inn

16u

Leuven Park Inn

18u30
19u

Leuven Park Inn
Gent

14u
16u30

Leuven Park Inn
Gent

Oeganda

19u00
17u

Leuven Park Inn
Leuven Park Inn

Zondag 24 november 2019
Zondag 15 maart 2020

Panama

Peru
15u Leuven Brabanthal
15u
Antwerpen
14u
16u

Leuven Park Inn
Brabanthal

15u30
18u

Leuven Park Inn
Leuven Park Inn

16u30
15u

Leuven Park Inn
Brugge

Zondag 5 januari 2020
Zondag 2 februari 2020
Zondag 16 februari 2020

16u30 Leuven Brabanthal
13u30
Antwerpen
16u30 Leuven Park Inn

Sri Lanka
Zondag 19 januari 2020
Zondag 16 februari 2020

17u
14u30

Leuven Park Inn
Leuven Park Inn

14u

Leuven Park Inn

19u

Brugge

Taiwan – Zuid-Korea
Zondag 19 januari 2020

Tibet
Zondag 8 maart 2020

USA Westkust

13u30

Leuven Park Inn

Zondag 16 februari 2020
Zondag 15 maart 2020

18u
17u30

Leuven Park Inn
Antwerpen

Zondag 5 januari 2020
Zondag 8 maart 2020

17u30
18u

Leuven Park Inn
Gent

Zondag 24 november 2019
Zondag 2 februari 2020
Zondag 15 maart 2020

14u30
15u

Leuven Park Inn
Leuven Park Inn

18u30
19u

Leuven Park Inn
Antwerpen

16u30
14u30

Leuven Park Inn
Brugge

15u30
13u30

Leuven Park Inn
Gent

USA Zuidwest

Madagaskar

17u30 Leuven Park Inn
14u30 Leuven Brabanthal
15u30
Brugge

Zondag 19 januari 2020

Leuven Park Inn

Ladakh
Zondag 19 januari 2020

Leuven Park Inn
Antwerpen
Gent

Nieuw-Zeeland
Zondag 16 februari 2020

13u30

Kirgizstan – Oezbekistan
Zondag 19 januari 2020
Zondag 8 maart 2020

17u
15u30
16u

Nepal
Zondag 17 november 2019
Zondag 19 januari 2020

Zondag 24 november 2019
Zondag 15 maart 2020

Laos – Cambodja

15u30 Leuven Brabanthal
18u30
Brugge

Vietnam

Mexico

Mongolië

Darjeeling – Sikkim – Bhutan
Zondag 17 november 2019
Zondag 8 maart 2020

Zondag 19 januari 2020
Zondag 16 februari 2020

Zondag 24 november 2019
Zondag 2 februari 2020
Zondag 15 maart 2020

Noord-Korea

Kenia – Tanzania
15u

Costa Rica
Zondag 24 november 2019
Zondag 2 februari 2020

Leuven Park Inn
Antwerpen

Kazakhstan

Colombia
Zondag 17 november 2019
Zondag 8 maart 2020

16u
14u30

Japan

Zondag 17 november 2019
Zondag 5 januari 2020

China Authentiek
Zondag 24 november 2019
Zondag 5 januari 2020
Zondag 8 maart 2020

Leuven Park Inn
Gent

Iran
Zondag 24 november 2019
Zondag 16 februari 2020

Leuven Park Inn
Gent

China
Zondag 16 februari 2020

15u
18u30

India Ladakh

14u30
14u30

Chili
Zondag 17 november 2019
Zondag 8 maart 2020

18u30 Leuven Park Inn
13u45 Leuven Brabanthal

India Rajasthan
Zondag 17 november 2019
Zondag 2 februari 2020

Leuven Park Inn

Canada Oostkust
Zondag 16 februari 2020
Zondag 15 maart 2020

Leuven Park Inn
Brugge

Guatemala – Honduras
Zondag 24 november 2019
Zondag 15 maart 2020

19u

Brazilië
Zondag 16 februari 2020

Namibië
15u
14u

Fotoreizen
Zondag 17 november 2019
Zondag 5 januari 2020

Zondag 5 januari 2020
Zondag 2 februari 2020

Botswana
Zondag 19 januari 2020
Zondag 15 maart 2020

Zondag 17 november 2019
Zondag 8 maart 2020

Zondag 19 januari 2020

Bolivië
Zondag 2 februari 2020
Zondag 8 maart 2020

Per bestemming

Myanmar

16u
16u
15u30

Leuven Park Inn
Antwerpen
Gent

Zuid-Afrika
Zondag 24 november 2019
Zondag 5 januari 2020
Zondag 2 februari 2020
Zondag 16 februari 2020

15u30 Leuven Park Inn
17u30 Leuven Brabanthal
14u
Antwerpen
16u
Leuven Park Inn

Zuid-India
Zondag 15 maart 2020

17u

Gent

Ecuador
Zondag 16 februari 2020
Zondag 15 maart 2020
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Per datum
Zondag 17 november 2019
Leuven (Park Inn)
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30

Argentinië – Chili
Kazakhstan
Mexico
Ethiopië
Colombia
India Rajasthan
Darjeeling – Sikkim – Bhutan
Armenië – Georgië
Chili
Nepal
Fotoreizen

Zondag 24 november 2019
Leuven (Park Inn)
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

Argentinië
Panama
Costa Rica
Guatemala – Honduras
Zuid-Afrika
Vietnam
Myanmar
Namibië
China Authentiek
Laos – Cambodja
Oeganda
Iran

Zondag 5 januari 2020
Leuven (Brabanthal)
13u45
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30

Fotoreizen
China Authentiek
Japan
Zuidwest USA
Kazachstan
Peru
Argentinië
Zuid-Afrika

Zondag 19 januari 2020
Leuven (Park Inn)
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

Ladakh
Taiwan – Zuid-Korea
Botswana – Namibië – Zambia – Zimbabwe
Mexico
Kenia – Tanzania
Noord-Korea
Kirgizstan – Oezbekistan
Sri Lanka
Australië
Nepal
Mongolië
Borneo

Zondag 2 februari 2020
Antwerpen
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

Peru
Zuid-Afrika
India Rajasthan
Japan
Namibië
Vietnam
Bali – Java – Sulawesi
Argentinië- – Chili
Laos – Cambodja
Bolivië
Costa Rica
Mongolië

Zondag 16 februari 2020
Leuven (Park Inn)
13u30
14u
14.30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

China
Canada Oostkust
Sri Lanka
Brazilië
USA Westkust
Zuid-Afrika
Peru
Iran
Madagaskar
Kenia – Tanzania
Ecuador
Nieuw-Zeeland

Zondag 8 maart 2020
Brugge
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

Bolivië
Ethiopië
Myanmar
Kirgizstan – Oezbekistan
China Authentiek
Colombia
Australië
Armenië – Georgië
Chili
Darjeeling – Sikkim – Bhutan
USA Zuidwest
Tibet

Zondag 15 maart 2020
Gent
13u30
14u
14u30
15u
15u30
16u
16u30
17u
17u30
18u
18u30
19u

USA Westkust
Argentinië
Botswana – Namibië – Zambia – Zimbabwe
Canada Oostkust
Vietnam
Namibië
Panama
Zuid-India
Ecuador
Madagaskar
Guatemala – Honduras
Oeganda

ADRESSEN
ANTWERPEN
Crown Plaza
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen
03 259 75 00
LEUVEN
Park Inn by Radisson Hotel
Martelarenlaan 36
3010 Leuven
016 61 66 00
(parkeergelegenheid: parking Station)

Brabanthal Leuven
Brabantlaan 1
3001 Leuven
016 38 30 11
(parkeergelegenheid: parking Brabanthal)

BRUGGE
Green Park Hotel
Brugge Zuid
(voorheen Leonardo)
Chartreuseweg 20
8200 Brugge
050 40 21 40
(parkeergelegenheid: parking hotel)

GENT
Holiday Inn Express
Akkerhage 2
9000 Gent
09 222 58 85
(parkeergelegenheid: parking hotel)
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AZIË

INDIA • RAJASTHAN
ZUID-INDIA
INDIA • LADAKH
DARJEELING – SIKKIM – BHUTAN
NEPAL
SRI LANKA
JAPAN
BORNEO
BALI – JAVA – SULAWESI
VIETNAM + VERLENGING CAMBODJA
LAOS – CAMBODJA
MYANMAR
IRAN
ARMENIË – GEORGIË
CHINA (TRADITIONEEL)
CHINA (AUTHENTIEK)
TAIWAN – ZUID-KOREA
MONGOLIË
KIRGIZSTAN – OEZBEKISTAN
KAZACHSTAN
TIBET
NOORD-KOREA

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Delhi en terug • Lokaal transport in
comfortabele bus • Verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een
tweepersoonskamer • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle
bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding
en plaatselijke Engelstalige gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding •
Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING INDIA · RAJASTHAN
DAG 1 Brussel 3 Delhi
Met lijnvluchten naar Delhi. In de late avond
aankomst en transfer naar het hotel.
DAG 2 Delhi
O|M|A
Eerste kennismaking met Delhi. Wij bezoeken
het oude Delhi met het imponerende Rode
Fort, dat door Shah Jahan gebouwd werd in
rode zandsteen. Wij rijden door een wirwar
van straatjes naar de Vrijdagmoskee (Jama
Masjid), de grootste moskee van India. Na de
lunch rijden wij naar New Delhi. New Delhi is
een stad van wijde boulevards, indrukwekkende overheidsgebouwen en groene parken.
We bekijken India Gate, de residentie van de
President, het parlement en andere regeringsgebouwen. Daarna bezoek aan het graf van
Humayun en de Qutab Minar.
DAG 3 Delhi
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij de Lotustempel
van de gelovigen van de Baha’i. De Narayan
– Birla tempel werd gebouwd ter ere van
Laxmi, de Hindoe godin van de rijkdom. De
Gurudwara Banla Sahib is de voornaamste
gurdwara, of gebedshuis van de Sikhs in Delhi.
We eindigen onze dag met mogelijkheid tot
shopping.
DAG 4 Delhi 3 Mandawa
O|M|A
Vroeg in de ochtend vertrek naar Mandawa, de
stad met de prachtig beschilderde koopmanshuizen of haveli’s en tempels. In deze
streek van de Shekawati’s bewonderen we de
uitzonderlijke fresco’s of muurschilderingen
op de typische huizen. Vanaf het terras van het
mooie kasteel genieten we van een fantastisch
zicht op de stad.
DAG 5 Mandawa 3 Bikaner
O|M|A
Rit naar Bikaner, eens een woestijnstad op
de grote karavaanroutes. Stadsrondrit met
bezoek aan het prachtig versierde paleizencomplex uit rode zandsteen en marmer van
het Junagarh Fort. Een uniek voorbeeld van de
Rajputsbouwkunst! Tegen de avond rijden wij
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +4 u 30
KLIMAAT zeer warm in de zomer,
regenbuien van juni tot september

HOTELS
PLAATS
Delhi
Mandawa
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur

NACHTEN
3
1
1
2
1

Udaipur
Pushkar
Jaipur
Agra
Delhi

2
1
2
1
1

Varanasi
Khajuraho

2
1
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HOTEL
The Surya
Castle Mandawa
Lall Garh Palace
Jaisalkot
Ajit Bhawan Palace/
ITC Welcome
Fahet Niwas
Jagat Singh Palace
Fourpoints by Sheraton
Jaypee Palace
Holiday Inn Express
(verlenging)
Radisson (verlenging)
Ramada (verlenging)

STERREN
 /
 /
 /
 /

 /

 /
 /
 /
 /
 /

 /
 /

naar de beroemde Rattentempel in Desnok.
Avondmaal en overnachting.
DAG 6 Bikaner 3 Jaisalmer
O|M|A
Na het ontbijt rijden we dwars door de
Tharwoestijn richting Jaisalmer. Onderweg
houden wij even halt bij het druk bezochte
pelgrimsoord van de Tempel van Randev
Mandir. Aankomst in Jaisalmer, een zandkleurige sprookjesstad. Het oude stadsgedeelte
ligt binnen de muren van het fort dat boven
het meer moderne stadsgedeelte uittorent. Bij
zonsondergang bezoek aan de Chaatris, een
verzameling cenotafen of monumenten waar
de overleden Maharadja’s werden gecremeerd.
DAG 7 Jaisalmer
O|M|A
In de voormiddag wandeling in deze best
bewaarde middeleeuwse ommuurde woestijnstad. Wij brengen een bezoek aan het Fort dat
zijn middeleeuwse sfeer nog heeft behouden,
aan de Jain Tempels uit de 12de tot de 15de
eeuw en aan enkele prachtige rijk versierde
koopmanswoningen of haveli’s. Geen enkele
trip naar Jaisalmer is kompleet zonder een
tocht naar de meest pittoreske Duinen van
Sam op de rug van een kameel. Van op de
duinentop genieten we van een prachtige
zonsondergang.
DAG 8 Jaisalmer 3 Jodhpur
O|M|A
Vertrek naar Jodhpur, de tweede grootste stad
in Rajasthan aan de rand van de Thar-woestijn.
De oude stad is omringd door een 10 km lange
muur met 8 ingangspoorten en ontelbare
bastions. Jodhpur wordt ‘De Blauwe Stad’
genoemd voor de karakteristieke indigo gekleurde huizen. Bezoek aan het Meherangarh
Fort, dat hoog boven de stad uittorent. Van op
het dak van het fort heeft men een prachtig
uitzicht op de blauwgekleurde huisjes. Daarna
bezoek aan de cenotaaf Jaswant Thada.
DAG 9 Jodhpur 3 Ranakpur 3
Udaipur
O|M|A
Op weg naar Udaipur bezoeken wij in Ranakpur één van de grootste en belangrijkste
Jain-tempels van India. De 1.444 marmeren
zuilen van de Chaumukha-tempel of Adinath
zijn prachtig gedecoreerd. Wij rijden door
naar Udaipur, ‘De Stad van de Dageraad’. Het
romantische Udaipur is mooi gelegen aan het
azuurblauwe Pichola-meer, ingesloten door de
groene heuvels van de Aravelli-keten.
DAG 10 Udaipur
O|M|A
In de voormiddag verkenning van Udaipur,
de laatste hoofdstad van het Mewar-rijk, waar
de maharadja nog steeds in een deel van het
paleis woont. Wij maken een wandeling in
Saheliyn-ki-Bari, een prachtige tuin met overal
fonteinen. Bezoek aan het City Palace. Het
grootste deel van het paleis is nu een museum
met prachtig gedecoreerde muren, miniaturen
en mozaïeken. We wandelen nadien naar de
Jagdish-tempel, deze Indo-Arische tempel is
de grootste en mooiste van Udaipur. Tegen de
avond genieten we van een boottocht op het
Pichola-meer.
DAG 11 Udaipur 3 Pushkar
O|M|A
Rit naar Pushkar. Deze mooie witte stad ontrolt
zich aan de oevers van een heilig meer waar
gelovigen en pelgrims zich ritueel komen

reinigen. Pushkar telt talrijke tempels en kleurrijke winkeltjes.
DAG 12 Pushkar 3 Jaipur
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij Pushkar. Nadien
vertrekken we naar de ‘Roze Stad’ of de
hoofdstad van Rajasthan: Jaipur. De Roze Stad
kreeg haar bijnaam toen een maharadja ter
gelegenheid van het bezoek van de Engelse
kroonprins de hele stad roze liet schilderen als
welkomstkleur.
DAG 13 Jaipur
O|M|A
Fotostop aan het meest bekende gebouw
van Jaipur: het Paleis der Winden met zijn
piramidale gevel met mooie balkons en nissen. Daarna een onvergetelijk bezoek aan het
Fort van Amber. In het fort bevindt zich een
geraffineerde rijkdom: muren en plafonds
ingelegd met stukjes spiegelglas, fijn bewerkte
marmeren zuilen. Na de middag bezoeken
wij het Sterrenobservatorium van Jantar en
het City Palace, een zeer mooi ensemble van
vertrekken in de mogolarchitectuur. Nadien
mogelijkheid tot shopping in het oude levendige stadscentrum
DAG 14 Jaipur 3 Fatehpur Sikri 3
Agra
O|M|A
Op weg naar Agra brengen wij een bezoek aan
de stad Fatehpur Sikri, gebouwd in rode zandsteen door Akbar de Grote. Deze stad was de
hoofdstad van het Mogolrijk in de 16de eeuw
maar werd reeds na 14 jaar verlaten wegens
watergebrek. Wij rijden verder door naar Agra
waar we overnachten.
DAG 15 Agra 3 Delhi
O|M|A
In de voormiddag bezoeken we één van
‘s werelds mooiste en meest perfecte monumenten. De Taj Mahal, aan de oever van
de Yamuna rivier, werd gebouwd door de
Mogolkeizer Shahjjahan uit liefde voor zijn
overleden vrouw die hem 14 kinderen schonk.
Het sneeuwwitte en meest gefotografeerde
gebouw van India is van een onwaarschijnlijke
schoonheid! Nadien bezoeken wij het Rode
Fort. Het Rode Fort heeft talrijke prachtige
vertrekken. We bezoeken het mooie complex
Itimad-ud-Daula. Nadien vertrek naar Delhi. Na
het diner vertrek naar de luchthaven voor de
terugvluchten naar Europa.
DAG 16 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van deze mooie
reis.

VERLENGING
VARANASI – KHAJURAHO
REISDUUR 5 dagen / 3 nachten

DAG 16 Delhi 3 Varanasi
O|M|A
Bezoek Sarnath.
DAG 17 Varanasi
O|M|A
Boottocht op Ganges, stadsbezoek,
bijwonen Aarti ceremonie.
DAG 18 Varanasi 3 Khajuraho
O|M|A
Bezoek oostelijke en westelijke groep tempels.
DAG 19 Khajuraho 3 Delhi
O|M
DAG 20 Delhi 3 Brussel

www.hoboreizen.be

INDIA · RAJASTHAN
WELKOM IN HET SPROOKJE
VAN DUIZEND-EN-ÉÉN-NACHT
REISDUUR 16 dagen / 14 nachten

www.hoboreizen.be

Ons verhaal start in Delhi met zijn brede boulevards omzoomd
met exoten als amandelbomen en bougainvillea’s. Maar we zijn
hier vooral om te onderzoeken wat de Turkse, Afghaanse, Mogolse
en Engelse vorsten allemaal opgebouwd en weer achtergelaten
hebben. Vervolgens start onze feeërieke forten- en paleizentocht
naar Mandawa, Bikaner en Jaisalmer. Gelegen in het hartje van
de woestijn doet deze laatste nog het meest denken aan een
zandkasteel voor reuzen. Maar minstens even imposant zijn het
fort van Jodhpur, geheel opgetrokken in rode zandsteen en de
barokke paleizen van Udaipur.

HOOGTEPUNTEN
Sierlijk marmer, miniaturen
schilderijen, fresco’s •
Kennismaking met de
cultuur van de maharadja’s
en de rajputs • Vrouwen
gehuld in de meest kleurrijke
klederdracht • Kamelentocht
naar de duinen van Sam •
De verbluffende Taj Mahal

Minimum 10 deelnemers

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

PRIJS VERLENGING

TOESLAG SINGLE

25 januari

€ 2.500

€ 620

€ 850

€ 250

€ 2.500

€ 620

€ 2.500

€ 620

04 juli

€ 2.500

€ 620

26 september

€ 2.600

€ 630

07 november

€ 2.620

€ 640

15 november

€ 2.650

€ 650

19 december

€ 2.700

€ 660

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

23 januari

€ 2.650

€ 650

20 februari

€ 2.650

€ 650

(Pushkar festival)

Dehli
Agra

Jaisalmer
Jodhpur

Jaipur

Khajuraho
Varanasi

India

Arabische
Zee
Golf van
Bengalen

Indis
che Oceaan
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AZIË

22 februari
04 april

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Bangalore en terug vanuit Chennai • Verblijf
in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden
volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Lokaal transport in
comfortabele bus • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma
• Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en
chauffeurs • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING ZUID-INDIA
DAG 1 Brussel 3 Bangalore
Vertrek met internationale vluchten naar
Bangalore.
DAG 2 Bangalore 3 Hassan
M|A
Aankomst in de Bangalore en transfer naar het
hotel. In de namiddag rijden wij naar Hassan.
Hassan is een goede uitvalsbasis voor een
bezoek aan de Hoysala tempels.
DAG 3 Hassan 3 Halebid/Belur 3
Mysore
O|M|A
Halebid was de hoofdstad van de Hoysala
koningen vanaf de stichting van het rijk in
de 11de eeuw tot zijn ondergang in de 13de
eeuw. De tempels uit zwarte steen die zich
gemakkelijk lieten bewerken zijn overdadig
versierd door Hoysala kunstenaars. In de namiddag rijden wij naar de paleisstad Mysore.
Op weg naar Mysore bezoeken wij het Jain
heiligdom van Sravana Belgola.
DAG 4 Mysore
O|M|A
De stad is vooral bekend voor de productie
van zijde. De geur van jasmijn en sandelhout
hangt over de stad. In de voormiddag bezoeken wij in de buurt van Mysore Sriragangapatnam een plaats van grote religieuze, culturele
en historische waarde. Bij Somnathpur, 35 km
ten oosten van de stad, vinden wij een van de
best bewaarde voorbeelden van de schitterende bouwkunst van de Hoysala’s, de tempel
Sri Chennakeshava. Tijdens een halve dagtrip
bezoeken wij het Paleis van de Maharadja,
een mengeling van hindoe en islamitische
stijl. Bovenop de Chamundi top heb je een
mooi uitzicht op de stad en zijn schitterende
omgeving.
DAG 5 Mysore 3 Bandipur
O|M|A
We rijden naar het nationale park Bandipur.
Het park is in 1974 opgericht ter bescherming
van verschillende bedreigde diersoorten
in India. Het is ook een van de bekendste
tijgerreservaten. Je treft er olifanten, tijgers,
luiaards, antilopen en jakhalzen aan. In de late
namiddag maken we een jungle safari.
DAG 6 Bandipur 3 Kochi
O|M|A
De vroege ochtend is het ideale moment

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +4 u 30
KLIMAAT zeer warm in de zomer, regenbuien van juni tot september

HOTELS
PLAATS
Bangalore
Hassan
Mysore
Bandipur
Kochi
Periyar
Madurai
Kumbakonam
Pondicherry
Mahabalipuram
Chennai
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NACHTEN
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

HOTEL
The Pride
Hoysala Village
Grand Mercure
Windflower Resort
Trident
The Elephant Court
GRT Regency
Indeco Swamimalai
Le Pondy
Intercontinental
Ramada Plaza

STERREN
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
/
 /
 /
 /

om de dieren te observeren. Met wat geluk
stoten wij op een troep Indische olifanten
en wie weet zelfs een Bengaalse tijger, de op
een na grootste katachtige. Dagrit naar Kochi,
de hoofdstad van de kleinste deelstaat van
Zuid-India, Kerala. Kochi heeft een mooie
natuurlijke haven en is het belangrijkste
handelscentrum. Kochi is een van de meest
interessante steden van India omdat het zowel
door Portugezen, Hollanders als Engelse is
geregeerd.
DAG 7 Kochi 3 Backwaters 3 Kochi O|M|A
Wij rijden naar Aleppey en gaan aan boord
voor een schitterende boottocht op de
‘backwaters’, het Venetië van het oosten.
De schilderachtige binnenwateren, mooie
stukjes Indisch platteland, lieflijke dorpjes en
betoverende grachten glijden voorbij.
Wij genieten al varend van een traditionele
‘Kerala’ lunch. Nadien rijden wij terug
naar Kochi om de dag te eindigen met een
typische Kathakali voorstelling in een lokaal
theater.
DAG 8 Kochi 3 Periyar
O|M|A
In de ochtend maken wij een boottocht in de
haven van Kochin. Nadien bezoeken wij het
Mattancherry paleis met zijn beroemde muurschilderingen. Ook de oudste Europese kerk
van India, St. Francis, staat op ons programma.
In de kerk werd in 1524 Vasco da Gama begraven. Wij beëindigen onze tour met een bezoek
aan de grote Chinese visnetten. Daarna rijden
wij verder naar Periyar, bekend voor zijn
natuurreservaat dat rond een kunstmatig aangelegd meer ligt. Je vindt er olifanten, buffels,
apen en verschillende vogelsoorten.
DAG 9 Periyar 3 Madurai
O|M|A
Wij maken een boottocht op het meer en
genieten van de sfeer. Wij kijken uit naar wild
dat langs de boorden van het meer opduikt.
Na de boottocht bezoeken wij een specerijen
tuin. Wij reizen door naar Madurai, de tempelstad met zijn talloze pelgrims en religieuze bedrijvigheid. ’s Avonds wonen wij de
avondceremonie ‘Aarti’ bij in de schitterende
Meenakshi tempel. Het beeld van Shiva wordt
dan in processie naar de kamer van de godin
Meenakshi gebracht.
DAG 10 Madurai 3 Trichy 3
Thanjavur
O|M|A
De Meenakshi tempel werd gebouwd tijdens
de periode van de Nayaks (10de-18de eeuw)
en telt zo maar liefst 33 miljoen sculpturen. In
de hal met duizend pilaren bevinden zich de
mooiste beeldhouwwerken. Wij bezoeken ook
het schitterende paleis van Thirumalai Nayak,
de bekendste koning van de Nayak-dynastie.
Op weg naar Thanjavur bezoeken wij de levendige stad Trichy. Het fort ligt op 90 m hoogte
en domineert de omgeving. Op de top is een
populaire Ganesha tempel. Daarna bezoek aan
het eiland Srirangam. De tempel opgedragen
aan Vishnu is een stad op zichzelf en trekt vele
pelgrims.
DAG 11 Thanjavur
O|M|A
Thanjavur is de oude hoofdstad van de Chola
koningen en vertegenwoordigt alles wat zij
hebben voorgebracht op het gebied van

architectuur, kunst en bestuur. In de voormiddag brengen wij een bezoek aan de stad en de
schitterende Brihadeshwara tempel, vermoedelijk de grootste tempel die ooit in India is
gebouwd. Vrije namiddag.
DAG 12 Thanjavur 3 Pondicherry
O|M|A
Bezoek aan de Brihadeswara tempel van
Gangaikondacholapuram, gewijd aan Shiva
en gebouwd door de Chola keizer Rajendra I
(1012-44). De tempel is opgetrokken in dezelfde stijl als de Brihadishwara tempel in Thanjavur, gebouwd door zijn vader. Wij rijden naar
Pondicherry. Deze stad is zo anders dan de rest
van India! De stad was Frans van 1674 tot 1954
en werd in dat jaar deel van het onafhankelijke
India. Het Franse koloniale leven is hier nog
duidelijk aanwezig, de straatnamen, de Franse
bakkerijen en de mooie oude gebouwen.
DAG 13 Pondicherry 3 Kanchipuram
3 Mahabalipuram
O|M|A
Wij rijden naar Mahabalipuram. Onderweg
bezoeken wij Kanchipuram, een van de zeven
heilige steden van India. Er zijn meer dan honderd tempels. Enkele zijn meer dan 1400 jaar
oud! Het stadje is ook bekend om zijn zijden
sari’s. Verder naar Mahabalipuram en rest van
de dag vrij.
DAG 14 Mahabalipuram 3 Chennai O|M|A
Wij bezoeken Mahabalipuram, een openluchtmuseum met prachtige monumenten. Het
bekendste oriëntatiepunt is de kusttempel
die al 12 eeuwen langs de zee staat. De groep
monolithische tempels en gebouwen zijn over
de hele wereld bekend en hebben generaties van tempelbouwers geïnspireerd. Na de
middag vertrekken wij naar Chennai. Chennai
telt 4 miljoen inwoners en is de hoofdstad van
Tamil Nadu.
DAG 15 Chennai
O|M
In de voormiddag verkenning van Chennai. De
stad heeft een koloniaal erfgoed dat teruggaat
naar de 17de eeuw wanneer hier eerst de
Portugezen en daarna de Engelsen aan wal
gingen. Wij bezoeken het fort St. George, door
de Engelsen opgetrokken om de handelspost
te verdedigen, alsook St. Mary, de eerste kerk
op Indische bodem. Wij bezoeken de Bronzen
Galerij in het Government Museum & National
Art Gallery. Wij rijden langs de promenade
Marina, bezoeken de indrukwekkende San
Thome kathedraal, de Mylapore tempel.
Daarna transfer naar de luchthaven voor onze
afreis naar Europa.
DAG 16 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

ZUID-INDIA
TEMPELS EN TRADITIES
www.hoboreizen.be

Welkom in de streek van de Dravidische bouwkunst, die
tussen de 5de en de 15de eeuw een hoogtepunt vormde in
de Indiase kunstgeschiedenis! Wij bewonderen bescheiden
rotstempeltjes maar evengoed reusachtige complexen met
enorme toegangspoorten, waar we ons laten overweldigen door
de eeuwenoude maar springlevende traditie van het hindoeïsme.
Onder de indruk komen van afwisselende landschappen mag
evengoed: uitgestrekte vlakke rijstbouwplantages, zanderige
kuststroken, met tropische vegetatie begroeide heuvels, lieflijke
dorpjes tot en met betoverende lagunes en kanalen. En toch, het
is vooral de authentieke leefwijze van de gastvrije en kleurrijke
bevolking die uw harten zal veroveren.
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

AFREISDATA 2021

HOOGTEPUNTEN
De overdadig versierde
Hoysala temples van Halebid
en Belur • Kochi, het Venetië
van het oosten, met een rijke
Europese geschiedenis! • Een
Kathakali dansopvoering •
De tempelstad Madurai met
zijn duizenden pelgrims •
De Meenakshi tempel met
maar liefst 33.000 sculpturen
• Het openluchtmuseum
van Mahabalipuram • Het
tijgerreservaat Bandipur
PRIJS

TOESLAG SINGLE

25 januari

€ 2.850

€ 720

23 januari

€ 2.850

€ 720

22 februari

€ 2.850

€ 720

20 februari

€ 2.850

€ 720

03 april

€ 2.850

€ 720

04 april

€ 2.850

€ 720

12 september

€ 2.700

€ 700

03 oktober

€ 2.760

€ 720

24 oktober

€ 2.850

€ 720

20 november

€ 2.850

€ 720

19 december

€ 2.900

€ 720

India

Arabische
Zee
Golf van
Bengalen
Hassan

Madras
Kanchipuram
Mahabalipuram
Tanjore

Bangalore

Mysore

Kochi Maduraï

Indis
che Oceaan
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REISDUUR 16 dagen / 14 nachten

INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Delhi en terug • Binnenlandse vluchten
Delhi – Leh – Delhi • Lokaal transport met comfortabele bus of jeep • Overnachtingen in
de vermelde hotels en kampen of gelijkwaardig • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma •
Hobo reisleiding en Engelstalige lokale gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAG 1 Brussel 3 Delhi
Internationale vluchten naar Delhi. Bij aankomst
transfer naar het hotel.
DAG 2 Delhi 3 Leh
O|M|A
Wij nemen de vlucht naar Leh, de hoofdstad
van Ladakh, die uitkijkt over de brede Indus
vallei en plots abrupt overgaat in de hoog
oprijzende bergen van de Stokketen. Vrije dag
om te acclimatiseren en gewoon te worden
aan de hoogte. In de late namiddag verkennen
we te voet Leh.
DAG 3 Leh 3 Shey 3 Thiksey 3
Hemis 3 Leh
O|M|A
Daguitstap met bezoeken aan de vele
kloosters of gompa’s in de Indusvallei. De
Shey Gompa ligt op de top van een heuvel en
herbergt de grootste overwinningsstupa met
een gouden top. De beelden zijn van koper
gemaakt en bedekt met een goudlaagje.
Bovenop de Thiksey Gompa heb je een mooi
uitzicht over de Indusvallei. De muurschilderingen zijn interessant. De Hemis Gompa is
het oudste en grootste klooster en heeft mooi
beschilderde stupa’s.
DAG 4 Leh 3 Stok 3 Matho 3
Stakna 3 Leh
O|M|A
Uitstap naar het kleine dorp Stok waar wij
het Koninklijk paleis bezoeken dat nu een
museum is geworden. Van hieruit heb je een
prachtig zicht op Leh aan de overkant van de
Indusvallei. Matho heeft mooie beelden en
schilderingen. Onze laatste stop is het Stakna
klooster, bekend om zijn vele beelden.
DAG 5 Leh 3 Diskit/Sumur (Nubra)
via Khardung La
O|M|A
Dagtrip over de hoge top van de Khardung
La naar Nubra, een van de hoogst gelegen
rijwegen ter wereld. De Nubra vallei telt
verschillende boeddhistische kloosters zoals
Sumur en de 350 jaar oude Diskit Gompa.
Wij vervolgen onze weg langs schitterende
landschappen.
DAG 6 Diskit/Sumur 3 Samstanling 3
Ensa 3 Diskit/Sumur
O|M|A
In de ochtend wandelen we naar de 150 jaar
oude Samstanling Gompa, een complex van
zeven tempels. Van hieruit rijden wij naar het
geïsoleerde Ensa klooster. Na de lunch bezoeken we Panamik. Panamik is de laatste nederzetting van enige betekenis voor de grens met
Tibet. Panamik is het meest noordelijke punt
in India dat toegankelijk is voor buitenlanders.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL winter +4 u 30, zomer +3 u 30
KLIMAAT zomer met meestal weinig neerslag
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DAGINDELING INDIA · LADAKH

De warmwaterbronnen van Panamik zijn een
zeldzaamheid in dit gebied.
DAG 7 Diskit/Sumur 3 Leh
O|M|A
Na het ontbijt maken wij een rit naar het Diskit
klooster. Het klooster ligt op het hoogste punt
van het dorp waar de Gelugpa’s wonen. Delen
van het klooster waar 120 monniken wonen
zijn 700 jaar oud. Het klooster bezit sinds 2010
een 32 m hoog buitenstandbeeld van een
zittende Boeddha. Na de lunch bezoeken wij
de Hunder Gompa, een klooster behorende
tot de geelmutsen. We bewonderen er de
unieke Mani stenen. Nadien wandelen we naar
de zandduinen waar nog kamelen achtergebleven zijn van de vroegere karavaanroutes.
Vervolgens rijden wij terug naar Leh.
DAG 8 Leh 3 Chemday 3
Takthok 3 Leh
O|M|A
45 km ten oosten van Leh in een pittoreske
vallei ligt Chemday. Wij bezoeken het klooster
en het heilige beeld van Padmasambhava. Vijf
kilometer verder ligt Takthok. De gompa is
het enige klooster dat tot de boeddhistische
Nyingma school behoort. De gompa werd
rond een grot gebouwd. De rotshal is de oudste tempel waarin de beelden van Padmasambhava worden bewaard waarvan eentje in
lotushouding.
DAG 9 Leh 3 Likir 3 Alchi 3
Uleytokpo
O|M|A
Met de jeep naar Uleytokpo via Basgo, Likir en
Alchi. Alchi is vooral gekend om zijn muurschilderingen die met een toorts moeten
worden bekeken en dateren van de 11de
eeuw. In de Likir Gompa bewonderen wij de

vele thangka’s. Na aankomst in het kamp is er
nog eventueel tijd voor een wandeling langs
de Indus.
DAG 10 Uleytokpo 3 Lamayuru 3
Uleytokpo
O|M|A
Vandaag brengen wij een bezoek aan het
oudste klooster van Ladakh, Lamayuru. Het
is waarschijnlijk al in de elfde eeuw gesticht,
maar de huidige gebouwen dateren uit de
zestiende eeuw. Een legende wil dat de heilige
Naropa hier een meer liet leeglopen om plaats
te maken voor de bouw van een klooster. We
keren terug naar Uleytokpo langs de oude
noordelijke route. De natuur en het kleurenspel in het Zanskargebergte is uniek, er is geen
verkeer en daarom doen we een deel van de
afdaling te voet.
DAG 11 Uleytokpo 3 Rizong 3 Leh O|M|A
Wij brengen een bezoek aan de Rizong Gompa
en rijden dan terug naar Leh. Rest van de namiddag vrij om te shoppen en stadsbezoek.
DAG 12 Leh 3 Delhi
O|M|A
In de vroege ochtend vliegen wij terug naar
Delhi. In de late voormiddag rondrit in Old Delhi
met bezoeken aan de plaats waar Mahatma
Gandhi werd gecremeerd, het Rode Fort en de
Vrijdagmoskee. Na de lunch bezoek aan New
Delhi. Wij bekijken India Gate, het huis van de
president, Humayuns begraafplaats, de Qutub
Minar en de ruïnes van de Quwat-ul-Eslam.
Rond middernacht vertrek naar de luchthaven
voor de terugreis naar Europa.
DAG 13 Delhi 3 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een
schitterende reis door de Indusvallei.

www.hoboreizen.be

INDIA · LADAKH
OP ZOEK NAAR DE GOMPA’S
REISDUUR 13 dagen / 11 nachten

www.hoboreizen.be

Slechts een paar maanden per jaar is deze hooggelegen vallei in
de Himalaya bereikbaar: Ladakh behoort tot de meest afgelegen
plekken van moeder Aarde! Dit ruige hoogland is het laatste
toevluchtsoord van de Tibetaanse kloostercultuur. We doorkruisen
dit geheimzinnige land met al die prachtige kloosters, gelegen in
een kraterachtig maanlandschap en tegen het immense decor van
de eeuwig besneeuwde bergtoppen.

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

18 juli

€ 2.900

€ 500

08 augustus

€ 2.900

€ 500

05 september

€ 2.900

€ 500

HOOGTEPUNTEN
De schitterende Indusvallei
• De gebedsvlaggen als
bewegwijzering • De
eindeloze uitzichten van de
Trans-Himalaya • Gompa’s of
kloosters als arendsnesten op
de toppen van de machtige
pieken

Het programma kan per reisdatum ter plaatse eventueel aangevuld
en gewijzigd worden om deel te kunnen nemen aan lokale klooster
festivals waarvan de data niet altijd op voorhand vastliggen.

Leh

Ladakh

Dehli

India

Arabische
Zee
Golf van
Bengalen
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INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Delhi en terug, Paro – Delhi • Binnenlandse
vlucht Delhi – Bagdogra • Lokale transfers met comfortabel vervoer • Verblijf in de vermelde
hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Volpension (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het
programma • Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gidsen • Fooien voor reisleiding,
gidsen en chauffeurs • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING DARJEELING | SIKKIM | BHUTAN
DAG 1 Brussel 3 Delhi
Internationale vluchten naar Delhi. Bij aankomst transfer naar het hotel.
DAG 2 Delhi 3 Darjeeling
O|M|A
Vlucht naar Bagdogra en vandaar uit met de
bus naar Darjeeling, de favoriete bestemming
van de Indiërs voor een huwelijksreis en een
van de mooiste bergstadjes van het land.
Bezoekers komen naar Darjeeling voor het
prachtige uitzicht op de besneeuwde toppen
van de Himalaya, voor een bezoek aan een
boeddhistisch klooster of theeplantage. De
thee is van een uitstekende kwaliteit en wordt
voor het grootste deel geëxporteerd.
DAG 3 Darjeeling
O|M|A
Bij dageraad rijden wij naar Tiger Hill voor een
schitterende zonsopgang en een prachtig
zicht op de Kanchenjunga, de hoogste berg
van India (8.586 m), met op de achtergrond de
Mount Everest en Makalu. In de nabijheid van
het dorp Ghoom ligt het bekendste en oudste
geelmutsen klooster van de streek. Het in 1875
gebouwd klooster werd gesticht door Sherap
Gyantso een boeddhistische monnik en beroemd Mongools astroloog. Nadien bezoeken
wij Darjeeling. De stad is gebouwd op heuvels.
De hoogteverschillen worden overwonnen
door middel van trappen. In het Hymalayan
Zoological Park wordt de zeldzame sneeuwluipaard gefokt. Je vindt er ook de met uitsterven
bedreigde rode panda en de Siberische tijger.
Onderweg bezoeken wij een theeplantage
waar je het productieproces kunt volgen.
DAG 4 Darjeeling 3 Pelling
O|M|A
Wij vertrekken naar Sikkim, het oude koninkrijkje dat midden in het Himalaya gebergte
ligt en nu een zelfstandige deelstaat van de
Indiase Unie vormt. In de buurt van Pelling
maken wij een mooie wandeling naar de ruïnes
van Rabdentse. Wij overnachten in Pelling.
DAG 5 Pelling 3 Gangtok
O|M|A
In de vroege ochtend maken wij een wandeling naar het Sangachoeling klooster. Het
klooster ligt op een bergtop net achter Pelling.
Vanop de top genieten we van het prachtig

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +5 u
KLIMAAT warm, vochtig in het zuiden; koel in het noorden

HOTELS
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NACHTEN HOTEL
Delhi
1
Pride Plaza Aerocity
Darjeeling
2
New Elgin
Pelling
1
The Elgin Mt Pandim
Gangtok
2
Norkhill
Kalimpong
1
Silver Oaks
Puntsholing
1
Lakhi
Thimpu
2
Khang Residency
Punakha
1
Khuru Resorts
Jakar (Bumtang)
2
Jakar View Lodge
Phobjikhavallei
1
Dewachen
Paro
1
Tashi Phuntshok
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uitzicht op de omliggende bergen. Nadien
bezoeken wij het Pemayangste klooster, het
hoofdkwartier van de roodmutsen en het beroemdste klooster van Sikkim. Enkel volbloed
Tibetanen kunnen toetreden en de monniken hebben veel aanzien. Het klooster heeft
prachtige schilderingen op muren en plafonds
en herbergt zeldzame relikwieën. Wij rijden
verder naar Gangtok, de hoofdstad van Sikkim
en nemen onze intrek in het hotel.
DAG 6 Gangtok
O|M|A
Wij rijden naar Rumtek. Hier staat het belangrijkste en grootste klooster van de deelstaat.
Het is een exacte kopie van het Tsruphu
klooster in Tibet. Het is het hoofdkwartier van
de Kargyapa orde, een van de hoofdstromingen binnen het lamaïsme. Het klooster heeft
fijn houtsnijwerk en mooie muurschilderingen.
Nadien terug naar Gangtok. De stad heeft een
unieke mengeling van heden en verleden. Wij
bezoeken het Namgyal Research Center voor
Tibetologie en de stoepa Dro-Drul en het Enchey klooster. Daarna wandelen wij rond in de
drukke maar gezellige winkelstraat Mahatma
Ghandi Margh.
DAG 7 Gangtok 3 Kalimpong
O|M|A
Wij rijden naar Kalimpong. Het stadje dat op
1.250 m hoogte ligt biedt een adembenemend
uitzicht op de besneeuwde Himalaya toppen
en is gekend voor zijn uitstekend klimaat, exotische bloemenpracht en mooie architectuur.
Sightseeing van Kalimpong: Thogsa Klooster,
Zong Dog Palri Fo-Brang Klooster.
DAG 8 Kalimpong 3 Puntsholing
O|M|A
Rit naar de grens met Bhutan, het laatste
Shangrila en unieke Himalaya koninkrijk waar
de bescherming van de eigen eeuwenoude
cultuur, het traditionele leven en het respect
voor de natuur het dagelijkse leven bepalen.
Om massatoerisme te voorkomen is het land
heel duur. Bhutan is het laatste land waar het
Mahayana Boeddhisme nog voortleeft. Deze
vorm van het boeddhisme bepaalde tot op
heden de geschiedenis en speelt nog steeds
een voorname rol in het dagelijkse leven.
Phuntsholing is de tweede grootste stad van
het land en de bekendste ingangspoort tot
Bhutan.
DAG 9 Phuntsholing 3 Thimpu
O|M|A
Wij rijden naar Thimpu de hoofdstad van Bhutan. Onderweg bezoeken wij het Kharbandi
klooster omgeven door tropische tuinen. Wij
rijden door een prachtig berglandschap bewoond door de Drukpa’s, afstammelingen van
de Mongolen. Net voor Thimpu ligt Simtokha
Dzong, het oudste burchtklooster van het
land en het Himalaya gebergte. Thimpu ligt op
2.400 m en is een snel groeiende stad met nog
steeds geen verkeerslichten. Wij bezoeken de
Tashichhoe Dzong de zetel van de regering en
het religieuze centrum van het land. De burcht
is betoverend mooi!
DAG 10 Thimpu 3 Punakha
O|M|A
Voor de middag bezoeken wij Thimpu: de
Memorial Chorten, een indrukwekkend monument gebouwd ter herinnering aan de derde
koning, de Changlimithang wijk en op de
heuvel van het Changangka klooster hebben

wij een prachtig uitzicht over de vallei.
Na de middag rijden wij naar Punakha de
vroegere hoofdstad van het land. Onderweg
fotostop op de Dochu-La Pas. Punakha is
op een lagere hoogte gelegen en heeft een
aangenaam klimaat. De dzong van Punakha is
bijzonder fraai gelegen op de samenvloeiing
van twee riviertjes.
DAG 11 Punakha 3
Jakar (Bhumtangvallei)
O|M|A
Wij vertrekken naar Trongsa waar de koninklijke familie vroeger resideerde. Wij rijden over
de Pele-La bergpas (3.300 m) en houden halt
bij de Chendebji Chorten opgericht door een
Tibetaanse lama om de resten van een slechte
geest die hier overmeesterd werd te bedekken. Wij rijden over de Yutong-La-bergpas naar
Jakar, mooi gelegen in de Bumtangvallei.
DAG 12 Jakar (Bhumtangvallei)
O|M|A
Daguitstap in de Bhumtangvallei, één van de
mooiste regio’s van Bhutan. Het landschap
is overweldigend. Tempels en fruitbomen
(vooral appelbomen) sieren de omgeving.
Het boeddhisme in Bhutan heeft hier zijn
roots. De stad heeft vele tempels zoals Kurjey
Lhakhang daterend uit de 8ste eeuw en
Jampey Lhakhang en de Tamshing Lakhang.
Na de middag bezoeken we Jakar Dzong.
DAG 13 Jakar (Bhumtangvallei) 3
Trongsa 3 Phobjikhavallei O|M|A
In de ochtend rijden wij naar Trongsa. Bij
aankomst in Trongsa bezoeken wij de Trongsa
Dzong. De dzong doemt al op vele kilometers
afstand uit het groene lover op. Ook deze
dzong is een waar labyrint van galerijen,
gangen en bidplaatsen. We bezoeken het
museum.
DAG 14 Phobjikhavallei 3 Thimpu
O|M|A
Na het ontbijt rijden we terug naar Thimpu.
Onderweg bezoeken wij de Gangtey Gompa,
het enige Nyingmapa klooster in west Bhutan.
Vlakbij dit klooster ligt de Phobjikha vallei. In
de winter is deze vallei de thuis van de zwartnek kraanvogel.
DAG 15 Thimpu 3 Paro
O|M|A
In de ochtend rijden wij naar Paro. In de vallei
bezoeken wij de Rinpung Dzong. In het midden van de grote vesting is een centrale, zeven
verdiepingen tellende toren, met aan weerszijden grote binnenplaatsen met de regeringsgebouwen en het kloostergedeelte. Voor de
betere wandelaars bestaat de mogelijkheid
om te stappen naar het Tijgersnest of het
uitzichtpunt. De anderen kunnen ondertussen
Drukgyel en Kyichu Lakhang bezoeken.
DAG 16 Paro 3 Delhi 3 Brussel
O|M|A
Vlucht van Paro naar Delhi. Bij aankomst bezoek aan Delhi. Rond middernacht nemen wij
de vluchten naar Europa.
DAG 17 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

DARJEELING | SIKKIM | BHUTAN
HET DAK VAN DE WERELD
REISDUUR 17 dagen / 15 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Door hun geïsoleerdheid worden Sikkim en Bhutan een
mysterieuze charme toegedacht en het laatste Shangri La
(paradijs) genoemd. Omdat Bhutan op de zuidhellingen van de
Himalaya gebouwd werd, hebben anderen het steevast over
‘Het Kleine Koninkrijk in de Wolken’. De inwoners zelf spreken
dan weer over Druk Yul of ‘Het land van de donderende draak’.
Enkel diegenen die dit land nooit bezochten, blijven het in hun
onwetendheid over Bhutan hebben.
En deze zijn helaas in de meerderheid. Bhutan was
al lang een toeristische trekpleister geweest
als koning Wangchuk daar niet in hoogsteigen
persoon zijn veto over uitgesproken had. Hij
stippelde voor zijn volk namelijk een weg uit die
moet leiden tot meer welvaart maar met behoud
van de eeuwenoude cultuur. En dat betekent dat
het aantal buitenlandse bezoekers bewust beperkt
wordt.

Spectaculaire landschappen
met besneeuwde Himalaya
bergtoppen • Darjeeling, de
beste thee van de wereld •
Sikkim, het laatste ShangriLa • De eeuwenoude cultuur
van het unieke Himalaya
koninkrijk Bhutan
• De prachtige burchtkloosters
en hun wachttorens

Sikkim
Gangtok
Darjeeling

Jammer! In geen enkel andere land kan je de
dzongs bezoeken, de strategisch gelegen kloosterburchten die vandaag de dag nog steeds het hart
vormen van religie en bestuur, je onderdompelen
in de sprookjesachtige sfeer van de hoofdstad
AFREISDATA 2020
Thimphu of fantaseren aan de voet van de Mount
25 februari
Everest. Of juist goed! Want dan hebben de Hobo (Punakha Festival)
23 maart
reizigers deze pracht en praal voor zich alleen.
(Talo/Paro Festival)
Het programma kan per reisdatum ter plaatse eventueel aangevuld
en gewijzigd worden om deel te kunnen nemen aan lokale kloosterfestivals waarvan de data niet altijd op voorhand vastliggen.
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Kathmandu en terug • Binnenlandse vlucht
Pokhara – Kathmandu • Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de
vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Volpension
(O=ontbijt, M= middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale Engelstalige gids(en) • Fooien
voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING NEPAL
DAG 1 Brussel 3 Kathmandu
Met internationale lijnvluchten naar Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
DAG 2 Kathmandu 3 Swayambhunath
3 Kathmandu
M|A
Aankomst in Kathmandu en transfer naar
het hotel. Eerste kennismaking met de stad.
Twee kilometer ten westen van Kathmandu
ligt de 2000 jaar oude stupa van Swayambhunath. Met Bodnath is dit het voornaamste
boeddhistische heiligdom van het land. Wij
brengen een bezoek aan Oud-Kathmandu.
Het Durbarplein vormt de kern. Aan het plein
liggen tempels en pagoden, het Hanuman
Dhoka paleis en het huis van de Kumari, de
levende godin.
DAG 3 Kathmandu 3 Kirtipur 3
Dakshinkali 3 Pharping
O|M|A
Kirtipur is een kleine historische stad op 8 km
ten zuidwesten van Kathmandu. De stad
werd gesticht in de 12de eeuw en telt vele
tempels, een stupa en scheefgezakte oude
huizen. Inwoners in traditionele klederdracht
bedienen de weefgetouwen. De tempel van
Dashinkali is het belangrijkste heiligdom van
de godin Kali. Twee keer per week worden hier
dierenoffers gebracht ter ere van de godin van
de wraak. Vroeger waren het mensen nu zijn
het geiten, hanen en eenden. Het offeren is
een spectaculaire en bloederige aangelegenheid. Nadien rijden we naar het nabijgelegen
Hattiban bos gelegen op 1852 m hoogte en
genieten van een schitterend uitzicht op de
Kathmandu vallei.
DAG 4 Pharping 3 Shivapuri Park 3
Budhanilkantha 3 Gokarna O|M|A
Wij verplaatsen ons van de zuidelijke rand
naar de de noordelijke rand van de Kathmanduvallei. Hier ligt het Shivapuri National Park,
naar de gelijknamige berg van 2.732 m. Onze
mooie wandeling in dit park brengt ons naar
Kopan met een picknick onderweg. Op het
einde van de wandeling bezoeken we het
Shangri La home, een Belgisch project om

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +5 u 45
KLIMAAT tropisch klimaat

HOTELS
PLAATS
Kathmandu
Pharping
Gokarna
Chitwan
Lumbini

NACHTEN
1
1
1
2
1

Tansen
Sarangkot
Pokhara
Nagarkot
Bhaktapur
Kathmandu
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straatkinderen te helpen. Vervolgens rijden we
naar het Gokarna bos. Ons hotel ligt midden in
het bos. Apen en herten lopen hier zomaar op
de golfbaan.
DAG 5 Gokarna 3 Chitwan
O|M|A
Wij rijden naar het Chitwan Nationaal Park, het
oudste natuurreservaat van Nepal en een van
de mooiste wildparken van Azië. Tijdens een
jeepsafari ontdekken we vele zoogdieren en
vogelsoorten. De eenhoornige Indische neushoorn en de zeldzame Bengaalse koningstijger
zijn de opmerkelijkste bewoners. Verder tref je
luipaarden, jakhalzen, buffels, zwijnen, beren
en verschillende hertensoorten aan.
DAG 6 Chitwan National Park
O|M|A
We varen met een prauw over de Rapti rivier.
Daarna brengen wij een bezoek aan een
olifantenkwekerij en zien het spektakel van de
olifanten die genieten van hun dagelijks bad.
In de namiddag maken wij een olifantensafari
in het Chitwan Park.
DAG 7 Chitwan 3 Lumbini
O|M|A
Rit naar Lumbini, de geboorteplaats van
Boeddha. Lumbini is opgenomen op de
werelderfgoedlijst van de Unesco. Per rickshaw
bezoeken we de Lumbini Development Zone
en meer specifiek de resten van de Maya Devi
tempel, gewijd aan Boeddha’s moeder en de
zuil van Ashoka, het oudste monument van
Nepal. De kloosters in dit gebied zijn gebouwd
in de typische bouwstijl van Nepal.
DAG 8 Lumbini 3 Palpa Tansen
O|M|A
Wij rijden naar Tansen gelegen op de helling
van de Shreenagar Danda. Het stadje heeft
een heerlijk klimaat, steile straatjes, oude huizen van rode baksteen en vele kleine winkeltjes. In Tansen kan je het dagelijkse leven van
de Nepalees pas goed gadeslaan. Van op de
heuvel heb je de mooiste zichten op ’s lands
belangrijkste attractie, het Himalaya gebergte.
Wij bezoeken een fabriek waar de typische
Nepalese hoedjes worden gemaakt.
DAG 9 Palpa Tansen 3 Sarangkot O|M|A
De grote trekpleister van Pokhara is de schitterende natuur: besneeuwde bergtoppen,
door sneeuwwater gevoede meren en rivieren.
Op nauwelijks 30 km afstand liggen de
hoogste bergtoppen in de wereld. We nemen
onze intrek in ons hotel op de bergflank van
de Sarangkot. We genieten van een prachtig
uitzicht op het Annapurna bergmassief en
de gemakkelijk herkenbare Machhapuchare
(6.997 m). Aan de voet van Sarangkot ligt het
Bindabasine tempelcomplex, gewijd aan de
Hindoe godin Durga.
DAG 10 Sarangkot 3 Pokhara
O|M|A
Naast het zicht op de Annapurna is de tweede
belangrijke attractie van Pokhara het bekende
Phewa meer. We maken een boottocht op het
serene Phewa meer, het op een na grootste
meer van Nepal. Daarna bezoeken we het
oude stadsgedeelte, de Seti kloof en een
Tibetaans vluchtelingenkamp. Namiddag vrij
om de mooie natuur te verkennen tijdens een
wandeling.

DAG 11 Pokhara 3 Kathmandu 3
Nagarkot
O|M|A
Vlucht naar de hoofdstad Kathmandu en
vandaar met de bus naar Nagarkot vanwaar
wij een grandioos zicht hebben op de hoogste
Himalaya-toppen inclusief de 8.848 m hoge
Mount Everest.
DAG 12 Nagarkot 3 Changu Narayan 3
Bhaktapur
O|M|A
In de ochtend wandelen wij over een vlak
terrein van Nagarkot naar de tempel Changu
Narayan, één van de oudste tempels in de
Kathmandu vallei en gewijd aan Vishnu.
Vervolgens rijden we naar Bhaktapur. Op
het Durbarplein bekijken wij de belangrijkste
attracties: de zuil van Bhupatindra Malla,
de gouden poort en het paleis met de 55
ramen. We bezoeken ook het pottenbakkersplein en de Nyatapole tempel en eindigen aan
de Dattatreya tempel.
DAG 13 Bhaktapur 3 Pashupatinath 3
Bodnath 3 Patan 3
Kathmandu
O|M|A
Patan ook gekend als Lalitpur, stad der
schoonheid, telt talrijke mooie tempels,
kloosters en beelden. Patan is een van de drie
koningssteden. In Pashupatinath ligt een van
de beroemdste Shiva heiligdommen in Azië.
De tempel is gebouwd in pagodestijl en ligt
langs de heilige Bagmati rivier. Langs de rivier
liggen de crematieplaatsen. Wij brengen in
Bodnath een bezoek aan een van de grootste
boeddhistische stupa’s in de wereld. Het
heiligdom wordt omringd door honderden
gebedsmolens. In de winkeltjes vind je met de
hand gemaakte Tibetaanse artikelen. In Bodnath wonen vele Tibetaanse vluchtelingen. ’s
Avonds genieten wij van een typisch Nepalees
diner met culturele dansen.
DAG 14 Kathmandu 3 Brussel
O
Vertrek naar de luchthaven voor onze vluchten
naar Europa. Aankomst in Brussel en einde van
een mooie reis.

www.hoboreizen.be

NEPAL
TUREN NAAR
’S WERELDS HOOGSTE BERGTOPPEN
REISDUUR 14 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

Deze reis brengt u van het ene hoogtepunt naar het andere.
En voor één keer mag u dat gerust heel letterlijk nemen. Met
de Mount Everest en de Annapurna ligt Nepal te midden van
de hoogste bergtoppen ter wereld. Maar wie tijdens deze reis
alleen naar de Himalaya-reuzen tuurt, zal wel wat missen. Neem
bijvoorbeeld de koningssteden in de vallei van Kathmandu. De ene
stupa is al indrukwekkender dan de andere tempel. De honderden
gebedsmolens maken de mystiek er niet minder om. En toch is
voor vele reizigers het Chitwan Nationaal Park de kroon op deze
geslaagde wereldreis. In de vrije natuur kom je nu eenmaal niet
elke dag een Indische neushoorn of een Bengaalse tijger tegen.
PRIJS

Schitterende panorama’s
op de Himalayatoppen
• Historische pareltjes in
de vallei van Kathmandu •
tweedaagse expeditie van het
Nationale Park van Chitwan
• Kennismaking met het
Tibetaanse boeddhisme en
het hindoeisme

TOESLAG SINGLE

01 maart

€ 3.050

€ 550

15 maart

€ 3.050

€ 550

18 oktober

€ 2.990

€ 550

01 november

€ 3.050

€ 550

15 november

€ 3.050

€ 550
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TOESLAG SINGLE

16 februari

€ 3.050

€ 550

01 maart

€ 3.050

€ 550
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HOOGTEPUNTEN

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Colombo en terug • Lokaal transport met
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van
een tweepersoonskamer • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle
bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo reisleiding en Engelstalige lokale
gidsen • Fooien reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende
vergadering

DAGINDELING SRI LANKA
DAG 1 Brussel 3 Colombo
Met internationale lijnvluchten naar Colombo,
de hoofdstad van Sri Lanka.
DAG 2 Colombo 3 Dambulla
M|A
Aankomst en verwelkoming. We rijden naar
Dambulla dat vooral bekend is voor zijn gouden tempel die op de Werelderfgoedlijst staat.
Het plaatsje is gebouwd rondom een grote
granieten berg, waarop het boeddhistische
grottencomplex Raja Maha Vihara te vinden is.
Dit complex dateert van de eerste eeuw voor
Christus en is het grootste en best bewaard
gebleven tempelcomplex in Sri Lanka.
DAG 3 Dambulla 3 Sigiriya 3
Polonnaruwa 3 Dambulla
O|M|A
Bezoek aan de Hemelburcht op de Leeuwenrots. Koning Kasyapa bouwde aan het einde
van de 5de eeuw zijn legendarische burcht en
zijn prachtig ingericht paleis op een massieve
rots die 200 m boven de omringende groene
dichtbegroeide vlakte uittorent. Wij bezoeken
de galerij met de beroemde meisjesfresco’s,
een absoluut hoogtepunt in de Singalese
muurschilderkunst. In de tweede helft van de
5de eeuw was Sigiriya de hoofdstad van het
Singalese rijk. Na de lunch bezoeken wij Polonnaruwa, de middeleeuwse hoofdstad van Sri
Lanka. Tussen het groen vinden wij talloze overblijfselen van oude bouwkundige meesterwerken. Het koninklijk paleis samen met de overblijfselen van de Quadrangle: de oude citadel
door drie concentrische muren omgeven en het
vierhoekig tempelterras, zijn vrij intact. Tegen
de avond gaan we op verkenning in een lokaal
dorpje en krijgen al wandelend een mooi beeld
van het dagelijkse leven op het platteland.
DAG 4 Dambulla 3 Anuradhapura 3
Mihintale 3 Dambulla
O|M|A
Bezoek aan Mihintale, een van de belangrijkste
bedevaartsplaatsen van de Boeddhisten in Sri
Lanka. In de onmiddellijke omgeving aan de
oevers van het kunstmatig meer Tissa Wewa
ligt de oude koningsstad Anuradhapura.
Volgens de legende is Anuradhapura, een
Unesco werelderfgoed site, de oudste stad van
Sri Lanka. Ruim twaalf eeuwen lang was het de
residentie van 119 Singalese koningen.
DAG 5 Dambulla 3 Matale 3
Kandy
O|M|A
Op weg naar Matale bezoeken wij een specerijentuin en gebruiken wij een typische Sri Lankese lunch. Onderweg maken wij kennis met

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL zomer +4 u, winter +5 u
KLIMAAT tropisch

HOTELS
PLAATS
NACHTEN HOTEL
Dambulla
3
Amaya Lake Hotel
Kandy
3
Amaya Hills Hotel
Nuwara Eliya
2
Jetwing St. Andrews
Yala National Park
2
Jetwing Yala
Galle
2
Jetwing Lighthouse
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de Batik-techniek. Aankomst in Kandy, het centrum van de traditionele cultuur van Sri Lanka
en de meest bezochte stad na Colombo. We
bezoeken de beroemde Tempel van de tand,
gelegen aan de oevers van het Kandy meer.
Wij wonen een van de dagelijkse ceremonies
bij. De tand die na Boeddha’s verbranding uit
de as werd gehaald is het enig overblijvende
relict. Hij is opgeborgen in een schrijn op de
bovenste verdieping van de tempel.
DAG 6 Kandy 3 Gadaladeniya 3
Kandy
O|M|A
Ook Kandy is door de Unesco uitgeroepen tot
werelderfgoed. Wij bezoeken een traditionele
dansschool waar wij de typische Kandan
dansstijl en het Gataberaya instrument
bewonderen. Wij rijden met een kleurrijke
tuktuk naar een dorpje in de buurt en maken
kennis met een familie die trommels maakt op
een ambachtelijke manier. Nadien bezoeken
wij de Gadaladeniya tempel. De tempel werd
gebouwd door 1.000 tempelbouwers uit ZuidIndia. De beschilderde deuren zijn authentiek
en gemaakt uit jakhout. De Embekka tempel is
de best bewaarde houten tempel in Sri Lanka.
In de pilaren en dakbalken zijn schitterende
houtsneden aangebracht. De Lankatilaka
tempel is een mooi voorbeeld van de traditionele Singalese tempelarchitectuur. ’s Avonds
genieten we nog van een optreden met dans
en zang.
DAG 7 Kandy 3 Pinnawela 3 Kandy O|M|A
Na het ontbijt vertrekken wij voor een excursie
naar het olifantenweeshuis van Pinnawela
waar een 50-tal door moederolifanten in de
steek gelaten jongen worden verzorgd. De
allerkleinsten worden gevoed met de fles.
Tijdens onze lunch aan de oevers van de rivier,
zien wij het spektakel van de olifanten die met
volle teugen genieten van hun dagelijks bad.
In de namiddag ontdekken wij de wonderen
van saffier en andere edelstenen. De Botanische Tuin van Kandy telt meer dan duizend
bomen en ongeveer vierduizend soorten
inheemse en exotische planten en bloemen.
DAG 8 Kandy 3 Nuwara Eliya
O|M|A
We rijden naar Nuwara Eliya ‘Little England’
genoemd. Onderweg genieten wij van een
schitterend zicht op de talrijke theeplantages.
Nuwara Eliya was zeer in trek bij de Britten.
Vele gebouwen dateren uit de koloniale
periode. Tijdens ons verblijf bezoeken wij een
theefabriek en -plantage. De productie van
zwarte Ceylon thee blijft een van de belangrijkste activiteiten van het land en is gekend in
heel de wereld.
DAG 9 Nuwara Eliya 3 Horton Plains 3
Nuwara Eliya
O|M|A
Met jeeps rijden we naar het Horton Plains
National Park. In het Park, een van de meest
geïsoleerde hoogvlaktes van Sri Lanka, maken
we een 9 km mooie natuurwandeling. Aan het
uitzichtpunt World´s End komen we bovenop
een spectaculaire klif van 870 m hoog te
staan, waar we getrakteerd worden op een
indrukwekkend uitzicht op de omliggende
omgeving. In de namiddag kan u de koloniale
sfeer van weleer opsnuiven in de straatjes van
Nuwara Eliya.

DAG 10 Nuwara Eliya 3 Buduruwagala 3
Yala NP 3 Tissamaharama
O|M|A
In Buduruwagala bezoeken wij de prachtige
beeldengroep uit de 10de eeuw. De beelden
zijn uitgehouwen in een rots die de vorm heeft
van een olifant. In de namiddag bezoeken
wij het Yala National Park. Het park heeft de
grootste concentratie luipaarden. Er huizen
ook een groot aantal olifanten, krokodillen,
wilde zwijnen en waterbuffels.
DAG 11 Thissamaharamaya 3 Kataragama
3 Thissamaharamaya
O|M|A
In Thissammaharamaya zijn nog overblijfselen
te zien van dagoba’s en paleizen van het oude
koninkrijk. Na de lunch bezoeken wij de heiligste van alle heilige plaatsen van Sri Lanka, de
hindoeïstische tempel van Skanda. Tijdens de
ceremonie offeren wij een fruitkorf. Het geofferde voedsel wordt aan de armen uitgedeeld.
DAG 12 Thissamaharama 3 Hummanaya 3
Weligama 3 Galle
O|M|A
We rijden naar een opmerkelijk natuurfenomeen, het blow hole van Hummanaya,
het tweede grootste ter wereld. Het water
dringt een grot binnen en spuit daarna 18 m
hoog. Op weg naar Galle zien we de wereldberoemde paalvissers aan het werk. Bezoek
aan de oude vestigingsstad Galle die in 1987
op de Werelderfgoedlijst werd geplaatst.
De metersdikke muren van het fort zijn nog
steeds indrukwekkend. Voor de Portugezen
en Nederlanders was de stad een belangrijke
haven. We bekijken de grafstenen in de kerk
en bezoeken de bastions. We wandelen in
de nauwe straatjes waar we oude Hollandse
woningen ontdekken. Vele overblijfselen herinneren aan de glorietijd tijdens de Verenigde
Oost-Indische Compagnie, die gedurende
meer dan 150 jaar aan het bewind was in het
grootste deel van Sri Lanka. Met wat geluk zien
we het klossen van de plaatselijke kant.
DAG 13 Galle 3 Balapitiya 3
Madu Ganga 3 Galle
O|M|A
We rijden langs de mooie kustlijn naar Balapitiya. We maken een boottocht op de Madu
rivier waar je drie soorten mangrove kunt
bekijken. Wij houden even halt op een eiland
waar we verwelkomd worden door een familie
die kaneel oogst. Nadien bezoeken we een
schildpadkwekerij.
DAG 14 Galle 3 Colombo 3 Brussel O|M|A
Rit naar de hoofdstad. Op ons programma
staat de omgeving van de drukke Pettah straat
met zijn winkeltjes, markten, tempels, kerken
en moskeeën en de Gangaramaya tempel.
Daarna transfer naar de luchthaven van Colombo voor onze vluchten richting Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een prachtige reis in de tuin van Boeddha.

www.hoboreizen.be

SRI LANKA
TROPISCHE PAREL
IN DE INDISCHE OCEAAN
REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

Whats in a name? In het Sanskriet betekent Sri Lanka
‘eerbiedwaardig schitterend eiland’. Je hoeft geen oude talen
te studeren om tot deze bevinding te komen! Eén blik op het
reisprogramma van Hobo volstaat. Enkele voorbeelden? De 2500
jaar oude koningsstad Anaradaphura met zijn ontelbare stupa’s
en badhuizen waar die van de oude Romeinen zowaar naast
verbleken. De klim naar het beroemde paleis van Sigiriya waar we
ons vergapen aan de verfijnde kleurrijke fresco’s van 500 vrouwen
in vol ornaat. En wie zal er niet ontroerd zijn na het bezoek aan het
olifantenweeshuis waar honderden slurfdieren een warme thuis
vonden?
AFREISDATA 2020
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TOESLAG SINGLE

02 februari

€ 2.950

€ 620

05 april

€ 2.950

€ 620

05 juli

€ 2.950

€ 620

02 augustus

€ 2.950

€ 620

25 oktober

€ 2.860

€ 620

22 november

€ 2.950

€ 620

Sri Lan
ka
Kandy

TOESLAG SINGLE

€ 2.990

€ 630

€ 2.990

€ 630
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National Park
Hambantota

19

AZIË

© Shutterstock.com

07 februari
04 april

di Bentota Galle
sc
he
Oc
eaa
n

In

PRIJS

Bezoek aan de talrijke
werelderfgoed sites • Het
rotspaleis van Sigiriya
• De oude koningsstad
Anuradhapura, centrum
van het boeddhisme! •
Het olifantenweeshuis van
Pinnawela • De groene
theeplantages van Nuwara
Eliya waar de bekende Ceylon
thee wordt geteeld

Mihintale
Anuradhapura
Sigiriya
Dambulla
Polonnaruwa

Colombo
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HOOGTEPUNTEN

INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Tokyo en terug • De binnenlandse vlucht
Hiroshima – Tokyo • Alle vermelde transfers met trein en bus • Overnachting in de vermelde
hotels /ryokans of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer (geen single mogelijk
in ryokan) • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma. Hobo
reisleiding en plaatselijke Engelstalige gids • Fooien voor reisleider en gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING JAPAN
DAG 1 Brussel 3 Tokyo
Met internationale lijnvluchten naar Tokyo.
DAG 2 Tokyo
A
Aankomst in de internationale luchthaven van
Tokyo en transfer naar ons hotel in Tokyo.
DAG 3 Tokyo
O|A
Vandaag verkennen we de wereldstad Tokyo.
We kuieren langs de smalle en levendige
straatjes rond de grootste vismarkt van Azië,
Tsukiji Fish Market. De Nijubashi brug is
een dubbele boogbrug ten Oosten van het
keizerlijk Paleis. Verder naar Asakusa waar de
beroemde Sensoji-tempel en bijhorende Kaminarimonpoort liggen. We wandelen door de
drukke en gezellige winkelstraat die naar de
tempel leidt. In de namiddag bezoeken we het
Meijischrijn gelegen in een groot park te midden van de grootstad. Nadien vergapen we
ons in de Omotesando wijk aan de winkelende
Japanners. Tenslotte gaan we naar het wereldberoemde ‘kruispunt’ in Shibuya.
DAG 4 Tokyo 3 Nikko 3 Tokyo
O|A
Dagtrip naar Nikko waar wij de mooiste tempelcomplexen van Japan bewonderen. Toen
de grote shogun Tokugawa Ieyasu in 1616
overleed, werd Nikko uitgekozen als de plek
voor zijn mausoleum. Dit wondermooie
Toshogu schrijn staat model voor de weelderige
bouwstijl van de laat 16e-eeuwse Momoyamaperiode. Vooral het kleurrijke houtsnijwerk van
de Yomeimonpoort verdient de aandacht. We
bezoeken ook het nabijgelegen Chuzenji meer
en de bekende Kegon watervallen.
DAG 5 Tokyo 3 Fuji 3 Matsumoto
O|A
Vandaag rijden wij richting de berg Fuji. Het
stadje Kawaguchi ligt aan het gelijknamige
meer. Hier hebben wij een mooi zicht op de
Fuji, het symbool van Japan.De vorm van de
Fuji, ´s werelds mooiste vulkaan is van ver
te herkennen en is met 3.776 m de hoogste
berg van Japan. Vervolgens rijden wij naar
Matsumoto. Onderweg bezoeken we een
boerderij waar wasabi of mierikswortel gekweekt wordt. We overnachten in Matsumoto.
Deze stad is niet alleen de voornaamste toegang tot de Japanse Alpen maar bezit ook een
van de mooiste kastelen van Japan.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +8 u
KLIMAAT zomers warm en vochtig, winters droog langs Pacific

HOTELS
PLAATS
Tokyo
Matsumoto
Hirugami

NACHTEN
3
1
1

Takayama

1

Kanazawa
Kyoto
Hiroshima
Tokyo Narita

1
3
1
1

20

HOTEL
Metropolitan
Kagetsu
Tenshin Grand Hotel
(ryokan)
Associa Takayama
Resort/Hida Plaza
Tokyu
Righa Royal
Granvia
ANA Crown Plaza Narita

STERREN
 /
+ /+

nvt /nvt

 /

 /
 /
 /
 /

DAG 6 Matsumoto 3 Hirugami
O|A
In de ochtend bezoeken we het indrukwekkende Kraaienkasteel of Karasu-jo. Het kasteel
draagt de kleuren wit en zwart, wat het uniek
maakt in zijn soort en werd gebouwd in het
begin van de 16de eeuw. Yayoi Kusama, een
van de gekendste levende Japanse kunstenaars werd geboren in Matsumoto. In het
Matsumoto City Museum of Art maken wij
kennis met haar wereldberoemde kunstwerken met pompoenen en polkadots (stippen). Nadien gaat onze tocht verder door de
Japanse Alpen. We rijden langs authentieke
bergdorpjes op de oude weg (Nakasendo)
tussen Kyoto en Tokyo. De Kisorivier loopt
door een schilderachtig bergdal dat deze oude
route vormde. Al wandelend genieten wij van
de mooie omgeving. Vannacht overnachten
we in een ryokan, een hotel volledig ingericht
in Japanse stijl. Een niet te vergeten belevenis.
DAG 7 Hirugami 3 Takayama
O|A
Na het ontbijt rijden wij met de bus naar
Takayama, een aangename stad in een vallei
van de Japanse Alpen. Door haar geïsoleerde
ligging heeft de stad haar authenticiteit nog
weten te bewaren. De stad is van oudsher het
centrum voor timmerlieden en ademt nog de
sfeer uit van de Edo periode. In de Praalwagenhal staan de wagens opgesteld die tweemaal
per jaar door Takayama rijden ter ere van het
Takayama Matsuri Festival. We snuiven de
lokale sfeer op in Kamaisannomachi straat.
DAG 8 Takayama 3 Shirakawago 3
Kanazawa
O|A
In de ochtend rijden we naar Shirakawago
waar de bijzondere architectuur van de Gassho
Zukuri-boerderijen met hun steil oplopende
rieten daken en speciale ventilatiesystemen
opvalt. Sommige van de boerderijen zijn meer
dan 250 jaar oud en zijn speciaal gebouwd
om te weerstaan aan de hevige sneeuwval.
Kanazawa was vroeger een belangrijk centrum
van kunst en handwerk en heeft nog een overvloed van bezienswaardigheden. De Kenrokuen is een van Japans drie mooiste tuinen. De
tuin is een meesterwerk van landschapsarchitectuur met kunstmatige heuvels, vijvers en
waterlopen omzoomd door irissen. Indien de
openingsuren van het 21st Century Museum
of Contemporary Art het toelaten brengen
wij nog een kort bezoek aan dit museum met
o.a. werk van Jan Fabre en Luc Tuymans. De
Nagamachi samoeraiwijk heeft nog straten
met aarden muren.
DAG 9 Kanazawa 3 Kyoto
O|A
Met de bus naar Kyoto, gedurende meer
dan 1000 jaar de hoofdstad van Japan en de
verblijfplaats van de keizerlijke familie. De stad
telt vele tempels, tuinen en schrijnen. In de
namiddag gaan we naar het lieflijke Filosofen
pad, een charmant wandelweggetje dat
langsheen een kanaaltje loopt dat omzoomd is
met prachtige kerselaars en met verschillende
tempeltjes. We wandelen naar de Ginkakuji
of het Zilveren Paviljoen. Vervolgens naar de
mooie Sanjusangendo hal. De tempel is beroemd om zijn meer dan duizend beelden van
de boeddhistische godheid Kannon.

DAG 10 Kyoto
O|A
Volledige dag bezoek aan deze schitterende
stad. We starten met de mooiste tempel van
Kyoto, de Kinkaku-ji tempel (het Gouden
Paviljoen). Het sierlijke bouwwerk is volledig
met bladgoud bedekt. De weerspiegeling
in de fraai aangelegde vijvertuin draagt bij
tot de verfijnde uitstraling van deze tempel.
Nadien naar de Ryoan-ji (de wereldberoemde
rotstuin). De tuin bestaat uit 15 stenen van
verschillende grootte in een zee van geharkt
wit grind. Dit kunstwerk moet de eilanden
in de oceaan voorstellen en werd destijds
ontworpen om de meditatie te stimuleren.
Het Nijojo Paleis, was het kasteel waar de
Tokugawa-shoguns verbleven. Het kasteel is
vooral bekend om zijn nachtegaalvloeren, het
vloermateriaal dat kraakt onder de voeten
hoe zacht je ook loopt. Na de middag rijden
wij naar het park van Arashiyama. Vanop de
Togetsukyuo brug, een houten bouwwerk op
pijlers hebben wij een prachtig zicht over de
omliggende heuvels. In Arashiyama ligt het
indrukwekkende bamboebos van Sagano.
Er loopt een pad dwars door het bos van
torenhoge bamboebomen en wanneer de zon
schijnt en er een zacht briesje waait is deze
omgeving waarlijk pittoresk. Nadien snuiven
wij al wandelend de sfeer op in de Gion wijk.
DAG 11 Kyoto 3 Nara 3 Kyoto
O|A
Uitstap naar Nara, hoofdstad van Japan
van 710 tot 784. In Nara wandelen wij door
het hertenpark naar de Todai-ji Tempel, het
grootste houten gebouw ter wereld dat het
grootste bronzen Boeddhabeeld herbergt. Wij
bezoeken ook nog het Kasuga Taisha schrijn.
Op onze terugweg naar Kyoto rijden wij naar
Fushimi Inari, het schrijn is beroemd omwille
van de duizenden vermiljoenrode torii die
zo dicht bij elkaar geplaatst zijn dat deze een
overdekte wandelgang vormen van enkele
kilometers.
DAG 12 Kyoto 3 Himeji kasteel 3
Hiroshima
O|A
In de ochtend vertrekken we met de kogeltrein (Shinkansen) richting Hiroshima. Onderweg bezoeken wij Himeji-jo of het Kasteel van
de Zilverreiger. Dit pas gerenoveerde, grootste
overgebleven feodaal kasteel in Japan, is door
Unesco erkend als werelderfgoed. Verder met
de kogeltrein naar Hiroshima. Bij aankomst
bezoeken wij het Park van de Vrede en het
beklemmende Herdenkingsmuseum. De
A-bom Koepel is de lege huls van een gebouw
en is alles wat rest van de gebombardeerde
stad in augustus 1945.
DAG 13 Hiroshima 3 Tokyo
O
Na het ontbijt rijden wij met een lokale trein
naar Miyajima of het tempeleiland, want deze
plek is al zo’n 1.500 jaar heilig. Miyajima wordt
gesymboliseerd door een uit de zee oprijzende vermiljoenrode torii die aangeeft dat het
eiland heilig is. We bezoeken het Itsukushima
schrijn. Dit heiligdom is gekend om de intens
oranjekleur van het houtwerk. Wij maken een
wandeling samen met tientallen tamme herten en genieten van het natuurschoon in het
Momiji-dan Park. Nadien terug naar Hiroshima
en verder naar de luchthaven voor onze vlucht
naar Tokyo. Bij aankomst transfer naar het
hotel in de buurt van de luchthaven.
DAG 14 Tokyo 3 Brussel
O
Terugvluchten naar Brussel en einde van de
reis in een fascinerend land.

www.hoboreizen.be

JAPAN
LAND VAN DE RIJZENDE ZON
REISDUUR 14 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

“Zag ik een bloesem
terugkeren naar zijn tak?
Het was een vlinder!”
De poëten onder onze wereldreizigers herkennen in bovenstaande
regels onmiddellijk de beroemde Japanse dichtvorm: de haiku.
Zo’n drieregelig gedicht van amper 17 lettergrepen, lijkt simpel.
Niets is minder waar! Elk woord levert een bijdrage aan de
onvatbare grootsheid die de dichter wil uitdrukken. Bij het
plannen van deze reis lieten wij ons door de filosofie van de haiku
inspireren. Of u het futuristische Tokyo verkent, de Mount Fuji
observeert of door de feeërieke tuinen van de Kenrokuen slentert;
altijd en overal zal u de grootsheid maar tevens de onvatbaarheid
van Japan terugvinden. Pure poëzie!

HOOGTEPUNTEN
Het vlottende schrijn
van Itsukushima op
Miyajima-eiland • De sier
lijke haast symmetrische
vorm van de Fujiberg •
De charmante straten en
de buitengewoon goed
bewaarde koopmanshuizen
van Takayama • Kyoto, de
verzamelplaats van tempels,
paleizen en tuinen • Tokyo, de
Japanse levenscultuur op zijn
best!

Minimum 10 deelnemers
€ 750
€ 750

09 mei

€ 4.900

€ 750

24 oktober

€ 5.450

€ 750

31 oktober

€ 5.450

€ 750

07 november

€ 5.150

€ 750

PRIJS

TOESLAG SINGLE

27 maart

€ 5.450

€ 750

03 april

€ 5.450

€ 750

Nikko
Kiso
Kanazawa Vallei
Takayama

Hiroshima
Miyajima

Kyoto
Nara
Osaka

Tokyo

a Hakone
J Fuji

21

AZIË

© Shutterstock.com

AFREISDATA 2021

J

n

€ 5.450
€ 5.450

pa

28 maart
04 april

Stille Ocea
an

TOESLAG SINGLE

ee

PRIJS

ap
an
se
Z

AFREISDATA 2020

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Kuala Lumpur en terug • Binnenlandse
vluchten • Lokaal transport in comfortabele voertuigen • Verblijf in de vermelde hotels/
resorts of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Alle maaltijden zoals
vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en diensten
Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Uitgebreide
documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING BORNEO
DAG 1 Brussel 3 Kuala Lumpur
Vertrek met internationale lijnvluchten naar
Kuala Lumpur.
DAG 2 Kuala Lumpur 3 Kuching
A
Aankomst in KLIA, de internationale luchthaven van Maleisië en aansluitende vlucht naar
Borneo. Bij aankomst in Kuching, de hoofdstad van Sarawak, worden we opgewacht
door onze gids en naar het hotel gebracht.
’s Avonds worden we verwacht op een
welkomstdiner.
DAG 3 Bako Nationaal Park
O|M
We bezoeken het interessante Sarawak museum en maken een stadstoer langs de mooie
historische gebouwen. We bezoeken Bako,
een klein natuurreservaat met een weelderige
fauna en flora. Het is een van de beste plaatsen
om verschillende diersoorten te zien zoals
neusapen, langstaartmakaken, baardzwijnen,
varanen en verschillende soorten vogels. We
wandelen door de weelderige plantengroei
en de verschillende soorten van wouden: mangrove tot kerangas, tropische moeras-, rots- en
strandvegetatie.
DAG 4 Semenggoh Orang-oetan
Reservaat 3
Anah Rais Longhouse
O|M
Na het ontbijt begeven we ons naar Semenggoh,
het orang-oetan opvangcentrum. Hier worden
zieke of ontheemde dieren voorbereid op een
terugkeer naar de jungle. Momenteel leven er
26 semi-wilde orang-oetans die vrij rondlopen
binnen het 740 hectare grote bosreservaat. We
komen oog in oog te staan met deze imposante rode apen! In het Anah Rais Longhouse
van de Bidayuh, aan de grens met Kalimantan,
schuiven we aan voor de lunch. De Dajaks
bouwden grote, langwerpige huizen (long
houses), waarin een hele clan, bestaande uit
een groot aantal gezinnen, samenwoonde. Er
zijn nog slechts enkele van deze longhouses.
We leren over hun cultuur tijdens een rond
leiding en maken kennis met de bewoners.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL winter +7 u, zomer +6 u
KLIMAAT tropisch

HOTELS
PLAATS
Kuching
Batang Ai
Sri Aman
Mulu

NACHTEN
3
1
1
1

Sandakan
Sukau
Abai Village
Kota Kinabalu
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1
1
1
2

HOTEL
Hilton Kuching
Nanga Sumpa Longhouse
Seri Simangang
Mulu Marriott Resort
& Spa
MY Nature Resort
Kinabatangan River Lodge
Abai Jungle Lodge
Promenade

STERREN
 /

nvt /nvt
 /
 /

 /
 /
 /
 /

DAG 5

Kuching 3 Batang Ai
Nationaal Park
O|M|A
Vandaag begint ons jungleavontuur. We rijden
naar de Batang Ai dam voor onze tocht diep
in het oerwoud. Onderweg stoppen we om
inkopen te doen voor het Iban longhouse.
We vervolgen onze weg per longboat, een zalige boottocht om nooit meer te vergeten! We
verblijven in een comfortabele nieuwe lodge
naast het eigenlijke longhouse in een luisterrijke omgeving en genieten van de hartelijke
traditionele ontvangst van de Iban.
DAG 6 Enseluai Waterval 3
Sri Aman
O|M|A
We trekken de jungle in en genieten van de
schitterende natuur. Verder met de longboat
tot aan de mooie Enseluai waterval. De Ibans
demonstreren ons hun vistechnieken. Bij een
kleine waterval houden we halt. Hier kan zalig
gezwommen worden terwijl onze begeleiders
een heerlijke picknick bereiden. We keren
opgefrist terug naar het longhouse alvorens
we naar onze overnachtingsplaats worden
gebracht.
DAG 7 Sri Aman 3 Kuching 3
Peperplantage 3 Riviercruise O|M
Opnieuw naar Kuching. Lunch onderweg. Stop
bij een peperplantage waar we een interessante rondleiding krijgen. Tegen valavond maken
we een cruise over de Sarawak rivier door het
historische hart van de stad.
DAG 8 Kuching 3
Mulu Nationaal Park
O|M|A
Transfer naar de luchthaven voor een korte
binnenlandse vlucht naar Mulu. We worden
naar het Mulu Nationaal Park gebracht waar
we de Lange grot bezoeken, met haar mooi
verlichte en intacte stalagmieten en stalactieten. De vroeger door herten bewoonde
Deer Cave is de grootste grottendoorgang ter
wereld. Dagelijks banen miljoenen vleermuizen zich als een grote zwarte wolk een weg
naar buiten om hun nachtelijke jacht te beginnen en massa’s insecten op hun rooftocht te
verslinden. Een fantastisch spektakel.
DAG 9 Mulu 3 Kota Kinabalu 3
Sandakan
O|M|A
Na het ontbijt varen we de Melinau-rivier
op en bezoeken we de Wind grot. Vooral de
Koningskamer is een pareltje door haar schitterende druipsteenformaties. Langs de rivier
wandelen we naar de Clearwater Cave. De grot
is gevormd door de gelijknamige rivier die tot
diep in het krijtgesteente doordringt en hier
mysterieuze spelonken heeft uitgegraven.
Het water van de grot is ontzettend helder
waardoor wij de vissen heel duidelijk kunnen
zien. Daarna vliegen we via Kota Kinabalu
verder door naar Sandakan. ‘s Avonds is er nog
kans om nachtdieren te spotten vlakbij het
resort of te relaxen aan het zwembad.
DAG 10 Sepilok Orang-oetan Reservaat 3
Kinabatangan N.P. 3 Abai
O|M|A
Rit naar het Sepilok orang-oetanreservaat en
een tweede gelegenheid om deze prachtige
dieren van nabij te zien. Iets voor de middag
bezoeken we ook het Bornean Sun Bear Conservation Centre (BSBCC). Het is de nieuwste

attractie op Sabah. Momenteel zijn er 33 beren
in het opvangcentrum en de meeste daarvan
zijn in beslag genomen bij particulieren op
Borneo. De zonneberen (of honingberen)
vormen de kleinste en minst bekende groep
van de beersoorten. Hun aantal neemt snel af
in Zuidoost-Azië, omdat hun woonomgeving
wordt vernietigd door ontbossing. De beren
worden vaak op brute wijze vermoord voor
commerciële exploitatie van de jungle. Na de
lunch rijden we naar Abai waar we inchecken
in de lodge. In de late namiddag maken we
een cruise op de Kinabatangan rivier op zoek
naar wilde orang-oetans, neusapen, vogels en
de zeldzame dwergolifanten.
DAG 11 Oxbow Meer 3 Sukau Dorp O|M|A
Nog voor het ontbijt varen we het Oxbow
meer op om vogels en ander wildlife te spotten. Na het ontbijt brengen we een bezoek aan
het dorp en mogen we deelnemen aan een lokaal plant-een-boom project. De dorpelingen
bereiden een lunch met lokale ingrediënten.
In de late namiddag maken we een boottocht
op zoek naar meer fauna. Vooral de proboscis
aap – de neusaap met de bijnaam ‘Hollander’
– staat erom bekend dat hij positie kiest in een
boom langs de rivier. Wanneer de avond valt
zijn we getuige van de glinsterende vuurvliegjes op de mangrove bomen. Na het diner
maken we een begeleide nachtwandeling.
DAG 12 Pitas Meer 3 Sandakan 3
Kota Kinabalu
O|M
In de vroege ochtend maak je het meeste kans
om het rijke vogel- en dierenleven te ontdekken. Tijdens een boottocht op het Pitas meer
zien we de natuur ontwaken. Na het ontbijt
varen we de Kinabatangan rivier af naar Sandakan. Tegen de middag vliegen we naar Kota
Kinabalu, de hoofstad van Sabah, het vroegere
Noord-Borneo. We verkennen de stad en bezoeken de bruisende Filipijnse avondmarkt en
wandelen langs het bekende Waterfront.
DAG 13 Kota Kinabalu 3
Manukan Eiland
O|M
We varen 10 minuten naar één van de vele
bounty eilanden met palmbomen en een wit
zandstrand. Hier is gelegenheid om te zwemmen, te snorkelen of zelfs te scubadiven in de
heldere blauwe Zuid-Chinese zee. Manukan is
een koraaleiland en nodigt uit om te speuren
naar het onderwaterleven. Na een relaxte en
verfrissende morgen schuiven we aan voor
de BBQ-lunch. ’s Avonds genieten van een
afscheidsdiner met culturele show.
DAG 14 Kota Kinabalu 3 Kuala Lumpur 3
Brussel
O
Na het ontbijt is er vrije tijd om te shoppen of
te wandelen langs de kade tot de transfer naar
de luchthaven voor onze vlucht naar Kuala
Lumpur en Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel. Einde van een fantastische reis!

www.hoboreizen.be

BORNEO
NAAR HET HART
VAN MALEISISCH BORNEO
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Wie denkt bij Borneo niet aan uitgestrekte oerwouden vol wilde
dieren waar de beschaving slechts met mondjesmaat doordrong?
De schier ondoordringbare jungle vinden we inderdaad in talrijke
natuurgebieden zoals het wildreservaat Kinabatangan. Vergezeld
door bontgekleurde vlinders en neushoornvogels en laverend
tussen wilde orchideeën en gigantische vleesetende bekerplanten
speuren we hier naar de uiterst merkwaardige neusaap. We
laten ons ontroeren door de toewijding van de verzorgers in een
opvangkamp voor orang-oetans. En tussendoor genieten we
van de gastvrijheid van de Iban. Het grootste gevaar van deze
voormalige koppensnellers gaat nu uit van hun huisbereide
koppige rijstwijn, die reeds menig reiziger velde. Of was dat
van de cultuurshock? Maleisisch Borneo staat namelijk met één
been in het oeroude verleden en het andere in een ambitieuze
toekomst.

Chinese Zee

TOESLAG SINGLE

14 juli

€ 4.500

€ 600

15 september

€ 4.500

€ 600

13 oktober

€ 4.500

€ 600
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Suluzee

Javazee
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Minimum 10 deelnemers

Kuching, historisch centrum
en rivercruise • Bako National
Park • Bezoek aan de Iban,
voormalige koppensnellers •
bezoek aan de orang-oetan
reservaten Semenggoh en
Sepilok • Mulu National Park,
een wereld van grotten en
spelonken • Het wildreservaat
Kinabatangan, thuishaven van
de neusapen • De bedreigde
zonnebeer of honingbeer

Ma
kas
ar

REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Denpasar (Bali) en terug • De binnenlandse
vluchten Denpasar – Yogyakarta, Yogyakarta – Ujung Pandang, Ujung Pandang – Denpasar
• Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of
gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma
(O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gidsen • Fooien
voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING BALI | JAVA | SULAWESI
DAG 1 Brussel 3 Denpasar
Met internationale lijnvluchten naar Denpasar.
DAG 2 Denpasar (Bali)
A
Aankomst in Bali en overbrenging naar
het hotel.
DAG 3 Denpasar 3
Yogyakarta (Java)
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij een van de belangrijkste en heiligste tempels van Bali, Pura
Luhur Uluwatu. De tempel ligt op een prachtige locatie aan de rand van een steile rotsachtige klif in de Indische Oceaan helemaal aan
de zuidwestelijke punt van Bali.Nadien vertrek
naar de luchthaven van Denpasar voor onze
korte vlucht naar Yogyakarta. Bij aankomst
transfer naar ons hotel. ’s Avonds genieten we
van een Javaanse dansvoorstelling van het
Ramayana verhaal.
DAG 4 Yogyakarta 3 Prambanan 3
Yogyakarta
O|M|A
Het tempelcomplex Prambanan bestaat uit
niet minder dan 200 grote en kleine gebouwen. Op de centrale binnenplaats staat de
imposante 47 m hoge Shiva tempel. De mooie
reliëfs vertellen het verhaal van Ramayana.
Nadien naar Yogyakarta. Yogyakarta is het hart
van de Javaanse cultuur. We worden door het
oude stadsgedeeldte rondgereden met een
‘becak’of fietstaxi. Het Kratonpaleis is het paleis van een hele generatie sultans. Een beetje
verder ligt het Lusthof of Waterkasteel waar
de sultan graag verbleef. In een klein fabriekje
maken we kennis met de batikkunst.
DAG 5 Yogyakarta 3 Borobudur 3
Ujung Pandang (Sulawesi) O|M|A
In de ochtend uitgebreid bezoek aan het
grootste Boeddhistische monument ter
wereld, Borobudur. De enorme terrassentempel is gebouwd tussen 778 en 856. Het leven
van Boeddha wordt afgebeeld op honderden
reliëfs. Vanaf het bovenste plateau heb je
een prachtig uitzicht op de omgeving. In de
namiddag transfer naar de luchthaven voor de
vlucht naar Ujung Padang (Makassar), hoofdstad van Zuid Sulawesi.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL Java: winter +6 u, zomer +5 u
Bali: winter +7 u, zomer +6 u
KLIMAAT tropisch, twee seizoenen: een nat en een heet

HOTELS
PLAATS
Nusa Dusa
(Denpasar)
Yogyakarta
Ujung Pandang
Rantepao
Ubud
Lovina
Randu Agung
Tabanan
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NACHTEN HOTEL
1
Melia Bali
2
1
3
3
1
2
2

The Phoenix
Harpers
Toraja Heritage
Wapa di Ume
The Lovina
Ijen Resort
Alami Luxury Villas
& Resort
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DAG 6 Ujung Pandang 3 Rantepao O|M|A
Na het ontbijt gaat het richting Rantepao,
gelegen in het hoogland van de Toraja’s. Wij
rijden eerst langs de kust door het gebied
van de Bugis, befaamde zeevaarders die nog
steeds wonen in paalwoningen. De lunch
gebruiken wij in een typisch visrestaurant in
het kuststadje Pare-Pare. Onderweg houden
wij regelmatig halt om het mooie landschap te
bewonderen en om kennis te maken met de
lokale bevolking. Tegen de avond komen wij
aan in Rantepao, het cultureel en economisch
hart van Torajaland.
DAG 7 Rantepao
O|M|A
Vandaag doorkruisen wij het hoogland van de
Toraja’s, een bergvolk dat zijn identiteit perfect
heeft weten te bewaren. Tussen de bergflanken en midden de rijstterrassen liggen de vele
dorpjes met traditionele huizen. Het dak van
een tongkonan loopt aan beide uiteinden
omhoog als de boeg en de achtersteven van
een schip. In Lemo maken wij kennis met de
bijzondere dodencultuur. De Toraja’s begraven
hun doden in grafkamers die in steile rotswanden zijn uitgehakt. Beelden, de tau-taupoppen die de doden voorstellen, staan als
bewakers in nissen of op balkons. In Suaya
ontdekken wij het geheim van de Babyboom.
In Londa zijn de bekendste rotsgraven of
liangs te vinden. Kete Kesu is een van de
oudste Toraja-dorpen waar wij de typische
tongkonan met mooi houtsnijwerk en graanschuur bezoeken. Met wat geluk kunnen wij
een nog zeer traditionele en indrukwekkende
‘begrafenisceremonie’ bijwonen.
DAG 8 Rantepao
O|M|A
Excursie naar Batutumonga. Onderweg genieten wij van prachtige uitzichten over Rantepao
en de omliggende rijstterrassen. Wij maken
een wandeling langs de rijstvelden en ervaren
het dagelijkse leven van de Toraja’s. De rest
van de dag gaan we verder op verkenning in
Torajaland.
DAG 9 Rantepao 3 Ujung Pandang 3
Ubud (Bali)
O|M|A
Wij rijden terug naar Ujung Pandang (Makassar) voor onze vlucht naar Denpasar. Transfer
naar het hotel in Ubud.
DAG 10 Ubud
O|M|A
Ubud is het culturele en artistieke centrum
van Bali. In de ochtend bent u enkele uurtjes
vrij om uit te rusten of om de omgeving te
verkennen. Na de lunch bezoek aan Ubud.
Daarna wijden wij ons aan de Balinese kunst.
In het Neka museum bevinden zich de meesterwerken van Indonesische en buitenlandse
meesters. De straten van Ubud zijn bezaaid
met galerijen en winkeltjes. ’s Avonds genieten
wij van een mooie Balinese dansvoorstelling.
DAG 11 Ubud
O|M|A
Het mooiste kunstwerk van Ubud is het omliggende platteland. Wij maken een dagexcursie
naar het oostelijk deel van Bali. Wij rijden
naar het dorp Besakih. Hier staat tegen de
hellingen van de vulkaan Gunung Agung de
Pura Besakih, de grootste en belangrijkste
Hindoetempel van het eiland. De tempel
dateert van de 14de eeuw en bestaat uit

200 bouwwerken verdeeld over 30 complexen.
Op onze terugweg stoppen wij in het stadje
Klungkung, hier kwam tot 1950 in de rechtszaal Kerta Gosa, het hooggerechtshof bijeen.
De Kerta Gosa is beroemd om de schilderingen in wayangstijl.
DAG 12 Ubud 3 Lovina
O|M|A
In de ochtend brengen wij een bezoek aan de
Gunung Kawi. Het is een complex van tien in
de rots uitgehouwen candi’s die dateren van
de 11de eeuw. Ze zijn gemaakt ter ere van de
Koninklijke familie van de Udayana dynastie
en is idyllisch gelegen aan een rivier. Tirta
Empul is een belangrijk bedevaartsoord voor
de Balinezen. Ze komen hier om zich spiritueel
te reinigen en te baden in de heilige bronnen.
Nadien rijden we langs smalle bergpaden naar
Penelokan. Wij genieten van de fantastische
uitzichten over het Batur-meer, de vulkaan
Gunung Agung en de Baturvulkaan. Vooraleer wij naar Lovina rijden, bezoeken wij de
Pura Beji. Deze tempel is bekend vanwege de
mooie reliëfs en de gedetailleerde sculpturen
die uit roze zandsteen werden gehouwen.
DAG 13 Lovina 3
Randu Agung (Java)
O|M|A
Wij rijden langs de noordkust van Bali en
onderweg passeren wij de tempel Pura Agung
Pulaki. Het tempelcomplex is het domein van
een groep grijze makaken. Deze apen worden
beschouwd als de afstammelingen van de
goden. Verder naar Gilmanuk waar wij de ferry
nemen naar het eiland Java. Op weg naar ons
resort bezoeken wij de rubber-, koffie- en
cacaoplantage Kaliklatak die teruggaat tot de
Nederlandse koloniale periode.
DAG 14 Rangdu Agung
O|M|A
Wij verlaten het hotel in de vroege morgen
voor een behoorlijke klim maar mooie
wandeling naar de top van Ijen. Onderweg
ontmoeten wij de zwaveldragers. Met korven
en kruiwagens wordt 'het gele goud' naar
beneden gebracht. Op de top van de vulkaan
kun je genieten van prachtige uitzichten over
de vele bergtoppen. In de krater ontdekken wij
een blauwgroen meer. Na de afdaling keren
wij terug naar het hotel voor een welverdiende
rust. In de buurt van het hotel kunnen de
liefhebbers nog een wandeling maken langs
mooie dorpen en glinsterende rijstvelden.
DAG 15 Rangdu Agung 3
Tabanan (Bali)
O|M|A
Wij rijden terug naar Java. Verder naar
Ketapang waar een veerboot ons naar Bali
brengt. Hoewel Bali een boogscheut van Java
ligt is er een wereld van verschil. Een typische
tempelpoort (candi bentar) geeft het einde
aan van het islamitisch gebied. Verder langs de
kust naar ons hotel in de buurt van Tabanan
gelegen te midden van prachtige rijstvelden.
DAG 16 Tabanan 3 Tanah Lot 3
Jatiluwih 3 Tabanan
O|M|A
Wij starten met een bezoek aan een van de
beroemdste bouwwerken van Bali, de zeetempel van Tanah Lot. Daarna wacht ons een
prachtig traject in cabrio VW-jeeps doorheen
het minder bekende centrale berggebied met
zijn vulkanen, meren, rijstterrassen en typische
dorpjes. Nadien rijden wij naar Jatiluwih waar
wij een wandeling maken tussen de mooiste
rijstterrassen van Bali en werelderfgoed van
de Unesco.
DAG 17 Tabanan 3 Denpasar 3 Brussel O
Vrije tijd tot ons vertrek naar de luchthaven
van Denpasar voor de vluchten naar Europa.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis naar de indrukwekkende archipel.

www.hoboreizen.be

BALI | JAVA | SULAWESI
DRIE EDELSTENEN
UIT DE GORDEL VAN SMARAGD
REISDUUR 18 dagen / 15 nachten

www.hoboreizen.be

Meer dan 18.000 eilanden vormen samen Indonesië, niet voor
niets de Gordel van Smaragd genoemd. Wij stonden dan ook voor
de verscheurende keuze om drie eilanden uit deze fascinerende
archipel te moeten selecteren voor ons programma. Uiteindelijk
kozen we Java, Sulawesi en Bali. Omdat in Java ’s werelds grootste
boeddhistische monument staat te pronken, Sulawesi ons
betoverde door de oeroude begrafenisrituelen van de Toraja’s en
we in Bali verrast werden door het uitgebreide kunstleven in Ubud.

HOOGTEPUNTEN
Borobudur, het grootste
boeddhistische monument
ter wereld • De huizen en
dodencultuur van de Toraja •
Wandeling op de Ijen vulkaan
• Bali, het paradijs op aarde!

Minimum 10 deelnemers
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TOESLAG SINGLE

07 mei

€ 4.200

€ 850

09 juli

€ 4.250

€ 850

06 augustus

€ 4.250

€ 850

03 september

€ 4.225

€ 850

24 september

€ 4.225

€ 850

Celebeszee
Molukse zee

Sulawes
Rantepao
Ujung Pandang

Javazee

Java

i

Surabaya

Bali

Yogyakarta
Tabanan
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Indische Oceaan

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Saigon en terug vanuit Hanoi en (indien
verlenging) Hanoi – Phnom Penh en internationale vluchten terug vanuit Siem Reap •
De binnenlandse vluchten Saigon – Danang, Hué – Hanoi en (indien verlenging) Phnom
Penh – Siem Reap • Victoria trein Hanoi – Lao Cai • Alle overnachtingen in de vermelde
hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Volpension (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Lokaal transport in comfortabele autobus • Alle bezoeken,
uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven • Fooien voor gidsen, chauffeurs en
reisleider • Hobo-reisleiding en lokale Frans- of Engelstalige gids • Documentatiemap en
voorbereidende avond

DAGINDELING VIETNAM
DAG 1

Brussel 3 Ho Chi Minh City
(Saigon)
Vertrek met internationale lijnvluchten naar
Hoi Chi Minh City.
DAG 2 Ho Chi Minh City
A
Aankomst in Ho Chi Minh City en transfer
naar het hotel. Na de middag brengen wij een
bezoek aan het oude koloniale kwartier, ontdekken het oude stadhuis, de opera, de Nôtre
Dame kathedraal, het imposante postkantoor
en het Paleis van de Hereniging.
DAG 3 Ho Chi Minh City 3 Tay Ninh 3
Cu Chi 3 Ho Chi Minh City
O|M|A
In Tay Ninh, een stadje aan de Cambodjaanse
grens wonen wij in de Grote Tempel van de
Caodai een eredienst bij. In Cu Chi kruipen
wij door het vernuftige tunnelcomplex dat de
Vietminh gebruikten in hun strijd tegen de
Franse troepen en later de Vietcong tegen de
Amerikaanse.
DAG 4 Ho Chi Minh City 3
Mekongdelta (Can Tho)
O|M|A
In de ochtend rijden wij naar Cai Be, gelegen
in het hart van de Mekongdelta. We vertrekken
met een sampan voor een mooie tocht over de
Mekongrivier en varen door de schilderachtige
kanaaltjes. Aan land bezoeken wij een koloniaal huis en een fabriek waar popcorn van rijst
gemaakt wordt. In de namiddag rijden wij naar
Can Tho voor overnachting.
DAG 5 Mekongdelta (Can Tho) 3
Ho Chi Minh City
O|M|A
Na het ontbijt gaan we aan boord van een
sampan om naar de drijvende markt van Cai
Rang te varen. Deze markt heeft plaats op het
water en is een van de grootste in de regio.
In Ba Cong bezoeken wij een boomgaard en
daarna het meer dan 100 jaar oude Binh Thuy
Huis. Wij genieten van de weelderige tropische
plantengroei langs de oevers. Na het bezoek
aan de kleurrijke markt van Can Tho rijden wij
terug naar Ho Chi Minh City. Onderweg stoppen wij aan de Vinh Trang Pagode.

REISDOCUMENTEN international paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden (Sapa)
TIJDVERSCHIL +6 u
KLIMAAT noorden: droge lente (maart tot mei) en vochtige maar
warme zomer (mei tot oktober) zuiden: constante warme temperaturen

HOTELS
PLAATS
NACHTEN
Saigon
3
Mekongdelta
1
(Can Tho)
Hoi An
2
Hué
2
Sapa
1
Halong
1
Hanoi
4
Victoria Express
1
VERLENGING CAMBODJA
Phnom Penh
1
Siem Reap
2
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HOTEL
Sofitel Plaza Saigon
Victoria
MGallery Royal Hoi An
Pilgrimage Village
Victoria Sapa
Paradise junk
Pan Pacific

STERREN
 /

 /

 /
 /
 /
 /
+ /+

nvt / nvt

La Rose Suite
Lotus Blanc

 /
 /

DAG 6

Ho Chi Minh City 3 Danang
3 Hoi An
O|M|A
Vlucht naar Danang en bij aankomst brengen
wij een bezoek aan het beroemde Cham
Museum in Danang. Wij rijden verder naar Hoi
An. Stadswandeling door de oude wijk van
Hoi An en de pittoreske haven met marktje.
Bezoek aan de Japanse brug, de Phuc Kien
Pagode, het Phung Hung koopmanshuis en
het Quang Dong gemeenschapshuis.
DAG 7 Hoi An 3 My Son 3 Hoi An
O|M|A
In de ochtend rijden wij naar My Son om de
ruïnes te ontdekken van het roemrijke Cham
Koninkrijk. We spenderen gans de ochtend in
Vietnams belangrijkste archeologische site.
Na de lunch bent u vrij om Hoi An verder te
verkennen of om te relaxen in het hotel.
DAG 8 Hoi An 3 Danang 3 Hué
O|M|A
Op weg naar Danang rijden wij voorbij de
mooie Marmerbergen. Via de Wolkenpas (Hai
Van Pass) rijden wij naar Hué, van 1802 tot
1945 de zetel van de keizers van de Nguyendynastie. Bezoek aan de Citadel en de oude
Keizerlijke Stad (de toegangspoorten, het Plein
van de grote Ceremoniën, het Paleis van de
Opperste Harmonie en de privé-vertrekken
van de keizerlijke familie of de Verboden
Purperen Stad).
DAG 9 Hué
O|M|A
Boottocht op de Parfumrivier. Bezoek aan
de Tien Mu Pagode, een van de beroemdste
pagoden van Vietnam en het mausoleum
van keizer Minh Mang. Dit is het grootste en
het indrukwekkendste van alle keizerlijke
grafmonumenten. Daarna rijden wij naar de
bijna even imposante tombe van Khai Dinh,
de voorlaatste keizer van de Nguyen-dynastie.
De stijl is een merkwaardige mengeling van
Vietnamese en Europese elementen en doet
eerder protserig aan. Op onze terugweg zien
wij hoe in kleine ambachtelijke bedrijfjes wierookstokjes en de typisch Vietnamese conische
hoedjes worden gemaakt.
DAG 10 Hué 3 Hanoi 3 Nachttrein
naar Lao Cai
O|M|A
Vlucht naar Hanoi. In de namiddag maken wij
een wandeling in de oude ambachtenwijk
nabij het mooie Hoan Kiem Meer. Midden
op het meer ligt een eilandje waar we de
Ngoc-Sonpagode bezoeken. Nadien naar het
Historisch Museum. We hebben even tijd om
ons te verfrissen in een daghotel. ’s Avonds
nemen we de Victoriatrein naar Lao Cai.
DAG 11 Lao Cai 3 Cocly Markt 3
Sapa
O|M|A
Mooie rit naar Cocly waar wij een uniek bezoek
brengen aan de pittoreske lokale markt waar
we de verschillende etnische minderheden
in hun traditionele kleurrijke klederdrachten
kunnen bewonderen die hier elke dinsdag hun
inkopen komen doen. Na de lunch naar Sapa.
Het hotel ligt op 1.600 m aan de voet van de
hoogste berg van Vietnam, de Fansipan.
DAG 12 Sapa 3 Hanoi
O|M|A
Na het ontbijt maken wij een flinke wandeling
naar de dorpjes van de minderheden even
buiten Sapa. Onderweg genieten wij van een
prachtig zicht op de terrasvormige akkers

met rijst en maïs. Wij lopen langs de traditionele
huisjes van de zwarte Hmong en ontmoeten de
Rode Dao. Overal worden wij hartelijk begroet. Na
de lunch rijden wij met de bus terug naar Lao Cai
en vandaar verder over de nieuwe autosnelweg
naar Hanoi. Overnachting in Hanoi.
DAG 13 Hanoi
O|M|A
Citytour in Hanoi. Wij bezoeken de Tran Quocpagode, het mausoleum van Hoi Chi Minh en de
vroegere woning van de ‘Leider’. Ook een bezoek
aan de Eenzuilige Pagode en aan de Tempel van
de Literatuur staan op het programma. In de
namiddag bezoeken wij het etnologisch museum
en maken een rickshaw rit in het Oude Kwartier
met zijn antiekwinkels.
DAG 14 Hanoi 3 Ninh Binh 3 Hanoi O|M|A
Wij rijden door het platteland naar Hoa Lu, in de
10de eeuw de hoofdstad van Vietnam. Wij maken
een mooie fietstocht door het dorp en daarna
naar de Bich Dong pagode en zo naar de Thung
Nang pier. Wij nemen een kleine sampan en varen
langs mooie karstrotsen. Deze streek wordt het
Halong in de rijstvelden genoemd. Na de lunch
bezoeken wij de tempels Dinh Tien Hoang en Le
Dai Hanh.
DAG 15 Hanoi 3 Baai van Halong
O|M|A
Naar de baai van Halong met zijn meer dan
drieduizend eilandjes. Op de middag gaan wij aan
boord van een jonk voor een cruise op de mythische baai. De rest van de dag genieten wij van één
van Vietnams belangrijkste
attracties. De boottocht langs de uit het water
oprijzende karstrotsen is een onvergetelijke
ervaring. Wij varen langs kleine eilandjes, witte
zandstrandjes, drijvende dorpjes en genieten van
de verbluffende natuurpracht die ons omringt.
Overnachting op de mooie jonk.
DAG 16 Baai van Halong 3 Hanoi
O|M|A
Na het ontbijt varen wij verder naar de eilanden
Man’s Head, Tortoise en Ton, de baaien Bai Tu Long
en Bai Tho Mountain. Wij bezoeken de grot Luon.
Nadien varen wij terug naar Halong. Op onze
terugweg naar Hanoi stoppen wij in het dorpje
Yen Duc. We wandelen even rond in het dorpje en
bezoeken de pagode. We wonen het authentieke
– niet toeristische – waterpoppenspel bij. Daarna
naar het dorp Dong Ho gespecialiseerd in traditionele schilderkunst. Hier worden allerlei gebruiksartikelen gemaakt uit papier die in ceremonies
aan de overledenen geofferd worden.
DAG 17 Hanoi 3 Brussel
O
Vrij tot aan ons vertrek naar de luchthaven van
Hanoi voor onze terugvluchten naar Europa.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel.

VERLENGING CAMBODJA
DAG 17 Hanoi 3 Phnom Penh
O|M|A
Vlucht naar Phnom Penh. Bezoek aan het Koninklijk Paleis met de Zilveren Pagode. Nadien
een beklemmend bezoek aan het Genocide
Museum S21 Tuol Sleng.
DAG 18 Phnom Penh 3
Siem Reap (Angkor)
O|M|A
Vlucht naar Siem Reap. Bezoek aan het indrukwekkende Angkor Thom Complex.
DAG 19 Siem Reap (Angkor)
O|M|A
Bezoek aan de Banteay Srei, Bantey Samre, Ta
Prohm en Pre Rup. Na de lunch Angkor Wat.
DAG 20 Siem Reap 3 Brussel
Boottocht op het Tonlé Sap meer. Vertrek
naar de luchthaven van Siem Reap voor onze
terugvluchten naar Europa.
DAG 21 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

VIETNAM

OF VIETNAM MET VERLENGING CAMBODJA

VAN HO CHI MINH NAAR
DE BERGDORPJES VAN SAPA
REISDUUR VIETNAM
17 dagen / 14 nachten
REISDUUR VERLENGING CAMBODJA 5 dagen / 3 nachten

HOOGTEPUNTEN

Wie vandaag kennismaakt met de unieke cultuur, de spectaculaire
landschappen en de gastvrije bevolking van Vietnam, kan zich
nauwelijks indenken dat het communistische land zich tot eind
jaren ‘80 angstvallig voor de buitenwereld afsloot. In Vlaanderen
was Hobo de eerste reisorganisatie die haar cliënteel toeliet om
kennis te maken met dit Aziatische juweel dat schittert met zijn
mooie boeddhistische pagodes, Franse koloniale architectuur
en ruïnes uit de Cham-periode. Deze voorsprong op onze
concurrenten hebben we nooit uit handen gegeven. In de loop der
jaren verfijnden we ons programma met een onvergetelijk bezoek
aan de kleurrijke markt van Cocly met zijn bergstammen zoals de
Hmong.

PRIJS

TOESLAG SINGLE

04 april

€ 4.000

€ 760

Minimum 10 deelnemers

MET VERLENGING CAMBODJA Minimum 10 deelnemers
AFREISDATA 2020
PRIJS
TOESLAG SINGLE
07 maart

€ 5.100

€ 900

01 augustus

€ 4.100

€ 760

04 juli

€ 5.050

€ 900

17 oktober

€ 4.100

€ 760

31 oktober

€ 5.100

€ 900

14 november

€ 4.100

€ 760

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

06 maart

€ 5.150

€ 900

03 april

€ 4.150

€ 760

Laocai

Sapa
Hanoï
Hoa Lu

Baai
van Halong

Golf van
Tonkin

Hué

Zu
id-

C
ne
hi

Danang
Hoi An

Zee
se

Vi
ëtna

m
Tay Ninh
Cu Chi
Ho Chi Minh City

Golf van
Thailand
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VIETNAM
AFREISDATA 2020

Tophotels en overnachting op
een jonk in Halong baai • Een
bezoek aan My Son, Vietnams
belangrijkste archeologische
site • Een rondleiding door de
keizerlijke, verboden purperen
stad Hué met zijn befaamde
paleizen en koningsgraven
• De ontdekking van het
werelderfgoed van Hoi An
• Een verkenning van de
tunnels van Cu Chi • Een
overnachting in de bruisende
Mekongdelta

INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Luang Prabang en terug vanuit Phnom
Penh • Alle vermelde binnenlandse vluchten • Lokaal transport met comfortabele bus •
Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoons
kamer • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en
ingangsgelden zoals beschreven • Hobo reisleiding en Engels- of Franstalige lokale gids •
Fooien reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING LAOS | CAMBODJA
DAG 1 Brussel 3 Luang Prabang
Vertrek per regelmatige lijnvluchten naar
Luang Prabang, de oude koningsstad, beschermd door de Unesco.
DAG 2 Luang Prabang
M|A
Aankomst in Luang Prabang. Verwelkoming en
transfer naar het hotel. Na de lunch eerste kennismaking met het stadje, ‘World Heritage Site’,
met zijn vele historische tempels of ‘wats’ in
Laotiaanse architectuur. Ook het Franse koloniale erfgoed, weerspiegeld in de architectuur,
draagt bij aan de charme van het stadje. Wij
maken kennis met de elegante architectuur
van de tempels en bezoeken enkele prachtige
tempels zoals Wat Mai, Wat Visoun en Wat
Aham. De Wat Xiengthong, is het meest historische en betoverende boeddhistische klooster
van Laos. De muren van de hoofdtempel zijn
vanbinnen en vanbuiten versierd met schitterende mozaïeken van gekleurd glas.
DAG 3 Luang Prabang 3 Pak Ou 3
Luang Prabang
O|M|A
In de ochtend met de boot naar de Pak Ou
grotten. Wij varen op de Mekong en genieten
van de mooie voorbijglijdende landschappen. De grotten aan de voet van een hoge
kalksteenklif zijn bezaaid met Boeddhabeelden van allerlei grootten en stijlen. Onderweg
houden wij even halt in het dorpje Ban Shanghai waar nog op een ambachtelijke manier
de lokale drank lào lao wordt gemaakt van
gefermenteerde kleefrijst. Nadien rijden wij
met de bus terug naar Luang Prabang. Vanop
de Phousi top genieten wij van een schitterend zicht op Luang Prabang en Mekongrivier.
DAG 4 Luang Prabang 3 Kuangsi watervallen 3 Luang Prabang
O|M|A
Wij staan vroeg op om de bedeltocht van de
monniken bij te wonen. Nadien wandelen wij
even rond op de levendige ochtendmarkt. Na
het ontbijt bezoeken wij het Nationaal Museum, of de voormalige Koninklijke residentie.
Het gebouw heeft een unieke mengeling van
Franse en Laotiaanse architectuur. De absolute
parel in dit complex is de Phabang. Dit 83 cm
gouden Boeddhabeeld leende zijn naam aan de
stad. Men gelooft dat het beeld Laos spirituele
bescherming biedt. Daarna rijden wij naar de
waterval van Kuang Si. Na een korte wandeling
bereiken wij de brede waterval. We picknicken
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +6 u
KLIMAAT tropisch

HOTELS
PLAATS
Luang Prabang
Xiengkhuang
Vientiane
Champassak/
Don Deng
Siem Reap
Phnom Penh
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NACHTEN HOTEL
3
Maison Dalabua/
Villa Maly
2
Vansana Plain of Jars
2
Crown Plaza
3
River Resort/
Folie Lodge
3
Lotus Blanc
1
La Rose Suite

STERREN
 /

 /
 /

 /

 /
 /

aan de oever van de waterval. Nadien keren wij
terug naar Luang Prabang. ’s Avonds nemen
wij deel aan een Baci-ceremonie. Tijdens deze
ceremonie krijgt u onder het uitspreken van
zegenwensen door de ‘wensdokter’ een wit
koordje rond uw pols geknoopt
DAG 5 Luang Prabang 3
Xieng Khuang (Phonsavan) O|M|A
Dagrit naar Xieng Khuang in het noordoosten
van Laos. Onderweg stoppen wij regelmatig
om foto’s te maken van het mooie landschap.
Tijdens de rit krijgen wij een goede indruk van
het landelijke leven. Tegen de avond komen
wij aan in Xieng Khuang.
DAG 6 Xieng Khuang 3 Vlakte der
Kruiken 3 Xieng Khuang
O|M|A
Vandaag en morgen staat de raadselachtige
Vlakte der Kruiken op het programma. Het
doel van de 2000 jaar oude Kruiken is nog
steeds een mysterie voor de archeologen. De
grootste kruiken zijn twee meter hoog en wegen wel tien ton. We bezoeken de voornaamste sites van deze indrukwekkende Kruikenvallei. In Muang Khoun staat in de ruïnes van
de Wat Phia een grote zittende Boeddha, het
enige overblijfsel van het vroegere koninkrijk.
Onderweg passeren we enkele dorpjes waar
de lokale bevolking ons hartelijk begroet.
DAG 7 Xieng Khuang 3 Vientiane O|M|A
In de ochtend wandelen we rond op de lokale
markt van Xieng Khuang. Daarna bezoeken we
nog een site van de Kruikenvallei. Vlucht naar
Vientiane. Afhankelijk van het aankomstuur
eerste kennismaking met de hoofdstad van
Laos.
DAG 8 Vientiane
O|M|A
Vientiane is een van de rustigste hoofdsteden
van Zuidoost-Azië. We bezoeken de voornaamste tempels zoals: Wat Simuang, Wat
Sisaket en Wat Prakeo. Na de lunch bezoek
aan het Nationaal Museum, dat een goed overzicht geeft van de Laotiaanse geschiedenis.
Vervolgens naar That Luang, het belangrijkste
nationale monument van Laos. De Triomfboog
van de Overwinning, Patuxai, is de Laotiaanse
versie van de Arc de Triomphe. Bij valavond genieten wij van een mooie zonsondergang van
op de wandelpromenade langs de Mekong.
DAG 9 Vientiane 3 Pakse 3 Wat Phou 3
Champassak/Don Deng
O|M|A
Vroege vlucht naar Pakse in het zuiden van
het land. Wij rijden naar Champassak en
bezoeken uitgebreid de schitterend gelegen
Khmer site van Wat Phou. De Khmer kozen
voor de tempel een van de meest pittoreske
landschappen, reden voor de Unesco om de
site tot werelderfgoed uit te roepen. Verder
over de weg/boot naar Khiet Ngong waar wij
een onvergetelijke olifantenrit maken door
het tropisch woud. Daarna rijden wij naar ons
hotel voor overnachting.
DAG 10 Champassak/Don Deng 3
Khong eiland 3 Khone eiland 3
Champassak/Don Deng
O|M|A
Na een vroeg ontbijt rijden wij zuidwaarts naar
Ban Hatsaikhone waar wij met een privé boot
een toer van de ‘4.000 eilanden’ maken. Wij
landen op het eiland Don Khone en verkennen
met de fiets of tuktuk dit mooie, tropische eiland. We zien oude Franse koloniale gebouwen

en de brede Liphi waterval. Wij varen terug naar
het vasteland en rijden met de bus naar een van de
mooiste plaatsen van Laos. De machtige Khine Phapeng waterval heeft het grootste debiet in Zuidoost
Azië. Terugrit naar ons hotel.
DAG 11 Champassak/Don Deng 3
Bolaven plateau 3
Champassak/Don Deng
O|M|A
Wij vertrekken voor een daguitstap naar het Bolaven
plateau, hoog gelegen boven de Mekong vallei en
gekend voor zijn koelere temperaturen. We bezoeken
een theeplantage en de tweelingwaterval Tad Fan.
We stoppen ook aan een koffieplantage. Wij wandelen rond in het dorpje Ban Bong Neua, een dorpje
waar de Alak wonen. Deze stam leeft nog volgens
een sterke spirituele traditie van voorouder- en
geestenverering. Andere etnische minoriteiten zoals
de Laven en Katu wonen ook in deze regio. Alhoewel
de meeste inwoners van deze dorpjes tegenwoordig
westerse kleding dragen, lijkt in de meeste dorpen
de tijd al eeuwen stil te staan. Op weg naar ons hotel
zien wij nog de Tadlo waterval.
DAG 12 Champassak/Don Deng 3
Pakse 3 Siem Reap (Angkor)
O|M|A
Vlucht naar Siem Reap in Cambodja en start van
ons bezoek aan Angkor. De Tempels van Angkor,
sinds 1992 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco,
liggen verspreid over een gebied van zo’n 300 km².
De bouwwerken van Angkor zijn net zo verschillend als de koningen die ze bouwden. Wij starten
met het ommuurde complex Angkor Thom met
de Bayon tempel, het Olifantenterras, Baphuon en
Phimeanakas.
DAG 13 Siem Reap (Angkor)
O|M|A
In de voormiddag rijden wij naar de Banteay Srei,
een bijzonder detailrijke tempel opgetrokken in
roze zandsteen. Nadien gaan wij verder op verkenning en bekijken de Bantey Samre, de Ta Prohm,
Pre Rup. De meeste tempels werden tussen de 9de
en 12de eeuw gebouwd. In de namiddag laten wij
ons verrassen door het complex van Angkor Wat.
De grootsheid van de Angkor Wat is onvoorstelbaar. We worden overdonderd door de vijf majestueuze maïskolfvormige torens en de schitterende
bas-reliëfs. Tijdens het diner genieten we van een
traditionele Apsara show.
DAG 14 Siem Reap (Angkor)
O|M|A
Wij maken nog een boottocht op het Tonlé Sap
meer. Wij gaan aan boord van een kleine boot die
ons tussen de drijvende vissersdorpjes in het meer
rondvaart. Op onze terugweg naar Siem Reap houden wij even halt bij enkele van de oudste tempels
van de Roluos groep. In de namiddag staan nog
enkele mooie tempels op het programma.
DAG 15 Siem Reap 3 Phnom Penh
O|M|A
In de ochtend nemen wij de vlucht naar de
hoofdstad Phnom Penh. Bij aankomst rijden wij
eerst naar de huiveringwekkende ‘killing fields’ van
Choeung Ek waar 8.000 mensen koelbloedig werden vermoord door de Rode Khmers. Na de lunch
brengen we een beklemmend bezoek aan het
Genocide museum S21 Tuol Sleng waar duizenden
onschuldige Cambodjanen werden gevangen gehouden en terechtgesteld. Tegen zonsondergang
genieten we van een boottocht op de Mekong.
DAG 16 Phnom Penh 3 Brussel
O|M
In de ochtend bewonderen wij het prachtige
Koninklijke Paleis met de Zilveren Pagode. Een bezoek aan het Nationaal Museum is de ideale afsluiter van onze reis. Dit museum bezit een indrukwekkende collectie sculpturen uit de Angkorperiodes.
Nadien gaan we naar de Wat Phnom. Deze tempel
gelegen op een heuvel in het centrum, gaf de stad
haar naam. Na de lunch vrij tot aan de transfer naar
de luchthaven voor onze vluchten naar Europa.
DAG 17 Brussel
Aankomst te Brussel en einde van deze ongelooflijk mooie reis.

www.hoboreizen.be

LAOS | CAMBODJA
DE SCHATTEN
VAN DE MEKONG
REISDUUR 17 dagen / 14 nachten

www.hoboreizen.be

Op zoek naar etnische authenticiteit? Bezoek dan dringend
het meest onbekende deel van het voormalige Franse IndoChina. Laos ligt in de voormalige achtertuin van de Fransen
en komt langzaamaan uit haar isolement. De authentieke en
lieve bevolking, de diepgelovige boeddhistische cultuur en de
prachtige natuur maken van Laos het meest bekoorlijke land van
Zuidoost Azië. We worden overal even hartelijk onthaald. Waar je
ook komt, je kijkt je ogen uit. Ook in de ‘bewoonde wereld’. Neem
nu Luang Prabang, de oude koningsstad. Behalve de in feloranje
gehulde monniken bepalen de schitterende tempels en het
voormalige koninklijk paleis het straatbeeld. Als kers op de taart
wippen we ook over naar het naburige Cambodja. Als je toch in de
buurt bent, zou het doodzonde zijn om naar huis terug te keren
zonder een uitgebreid bezoek aan het verbluffende wereldwonder
Angkor.
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

23 januari

€ 4.150

€ 690

HOOGTEPUNTEN
Bezoek aan de mysterieuze
vlakte der kruiken •
De angkoriaanse ruïnes
van Angkor • Een verkenning
van de Khongeilanden •
Kleurrijke minderheden •
Luang Prabang, de oude
koningsstad

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

21 januari

€ 4.200

€ 700

20 februari

€ 4.150

€ 690

18 februari

€ 4.200

€ 700

02 april

€ 4.150

€ 690

01 april

€ 4.200

€ 700

09 juli

€ 3.990

€ 690

29 oktober

€ 4.200

€ 700

19 november

€ 4.200

€ 700
Luangprabang
Xiengkhang
Vientiane

La

Golf van
Tonkin

o

s
Pakse

Cam

Angkor

Golf van
Thailand

bo

dj
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Phnom Penh
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Yangon en terug • Binnenlandse vluchten
Yangon – Heho, Heho – Kyaingetong, Kyaingetong –  Mandalay, Bagan –  Yangon • Lokaal
transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op
basis van een tweepersoonskamer • Volpension (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding
en lokale Engels- of Franstalige gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING MYANMAR
DAG 1 Brussel 3 Yangon
Vertrek per regelmatige lijnvluchten naar
Yangon, de hoofdstad van Myanmar.
DAG 2 Yangon
M|A
Aankomst in Yangon. Verwelkoming en
transfer naar het hotel. Eerste kennismaking
met de stad.
DAG 3 Yangon
O|M|A
We gaan gans de dag op verkenning in
Yangon. We bezoeken de Botataung Pagode
en de Sule Pagode, de Chaukhtatgyi met de
liggende Boeddha en het koninklijk meer
met de Karaweik hal. We nemen de circulaire
trein die ons een ander beeld geeft van deze
wonderlijke stad. De Shwedagon Pagode is het
mooiste en meest mystieke tempelcomplex
van het boeddhistische Myanmar. We worden
ondergedompeld in de devote sfeer. Talrijke
pelgrims komen offeren en mediteren aan de
vele altaartjes, Boeddhabeeldjes of planeetposten.
DAG 4 Yangon 3 Kyaiktio
O|M|A
Rit naar de legendarische Golden Rock van
Kyaiktio. In het base camp in Kyaiktio stappen
wij over in een open vrachtwagen die ons
– afhankelijk van de omstandigheden – tot
de ingang van het heiligdom brengt. Indien
dit niet mogelijk is dan wordt het laatste stuk
te voet afgelegd. Tegen betaling kan ook een
draagstoel worden ingehuurd. Zonsondergang aan de Golden Rock, balancerend op het
uiterste puntje van de richel. Een onvergetelijk
schouwspel.
DAG 5 Kyaiktio 3 Bago 3 Yangon
O|M|A
In de ochtend dalen wij terug af naar het
base camp. Op onze terugweg naar Yangon
houden wij halt in Bago, hoofdstad van de
Mon-dynastie in de 15de eeuw. Wij bezoeken
de Kyaikpun Pagode en de Shwe Tha Lyaun
Pagode en de Shwemawdaw Pagode, met zijn
114 m de hoogste.
DAG 6 Yangon 3 Heho 3 Inle Meer O|M|A
Vlucht naar Heho en transfer naar Myanmars
best gekende bezienswaardigheid, het schilderachtige Inle meer. Bij aankomst rijden wij
naar Nyaungshwe gelegen aan het Inlemeer
waar wij het fotogenieke houten Shweyanpyiklooster met zijn opvallende, ovaalvormige
ramen bezoeken.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +5 u 30
KLIMAAT tropisch klimaat met 3 seizoenen

HOTELS
PLAATS
Yangon
Kyaithiyo
Inle Meer
Pindaya
Kyaingetong
Mandalay
Bagan
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NACHTEN HOTEL
3
Chatrium
1
Mountain Top Hotel/
Golden Rock
2
Sanctum Inle Resort
1
Pindaya Inle Inn
3
Amazing Kyaing Tong
3
Mandalay Hill Resort
3
The Hotel@Tharabar Gate

STERREN
 /

 /

 /

nvt /
 /
 /
 /

DAG 7 Inle Meer
O|M|A
Boottocht op het Inlemeer, bekend om zijn
Inthabevolking, vlottende tuinen en markten. Al varend bewonderen wij de unieke
vistechniek van de Intha’s en de bijhorende
typische roeitechniek. Wij wandelen rond
in de oude pagodesite van Indein. Nadien
naar de Phaung Dauw U pagode waar de vijf
miraculeuze Boeddhabeelden herleid zijn tot
goudklompen. Verder bezoeken wij ook nog
een katoen- en zijdeweverij en een cherootfabriek. Wij varen langs kronkelende waterwegen doorheen de drijvende tuinen.
DAG 8 Inle meer 3 Pindaya
O|M|A
Mooie rit naar Pindaya. Wij bezoeken de
beroemde kalkstenen grotten met zijn
duizenden Boeddhabeelden. Het grottencomplex bestaat uit een labyrint van gangen
waartussen ontelbare Boeddhabeelden staan.
In de omgeving van de grotten gaan wij nog
naar een ambachtelijke werkplaats waar het
traditionele shan papierwerk en de papieren
parasols gemaakt worden.
DAG 9 Pindaya 3 Heho 3
Kyaingetong
O|M|A
Wij rijden terug naar Heho. Onderweg houden
wij regelmatig halt om de schilderachtige
omgeving te fotograferen. Vlucht naar
Kyaingetong. De regio rond Kyaingtong is het
woongebied voor tal van bergvolkeren die hun
eigenheid wisten te bewaren. Transfer naar het
hotel en eerste kennismaking met de stad.
DAG 10 Kyaingetong (Hochin)
O|M|A
Vandaag ontmoeten wij enkele zeer interessante minderheden. Vooraleer op pad te
gaan kuieren wij rond op de lokale markt van
Kyaingetong. Wij wandelen naar dorpjes van
de Akha. De vrouwen van deze bergstam vallen op door hun fascinerende hoofdtooi van
zilveren belletjesmutsen. De dorpjes bestaan
uit eenvoudig opgetrokken paalwoningen
en zijn vaak gesplitst in een boeddhistisch,
animistisch en christelijk gedeelte.
DAG 11 Kyaingetong (Pin Thauk)
O|M|A
Wij wandelen naar de La Hu en Enn stammen
in de omgeving van Pintauk. De Enn, een
etnische minderheid die alleen in Myanmar
voorkomt, leven op de bergflanken en worden
ook wel ‘ het zwarte tanden-volk’ genoemd.
Hun kledij is zwart en de mannen hebben
lang haar. We genieten van het uitzicht op de
prachtige rijstvelden. In de namiddag terug
naar Kyaingetong.
DAG 12 Kyaingetong 3 Mandalay
O|M|A
We rijden naar Kyaingetong/Tachileik en nemen de vlucht naar Mandalay, de stad die door
Rudyard Kipling in een boeiende roman werd
vereeuwigd. Op weg naar ons hotel bezoeken
we de Jade Pagode.
DAG 13 Mandalay 3 Mingun 3
Mandalay
O|M|A
Prachtige boottocht op de Ayeyarwadyrivier
naar Mingun met zijn imposante pagode en
grootste klok ter wereld. In de namiddag maken
we kennis met vele kunstzinnige ambachten
zoals het bewerken van marmer, het bronsgieten, het borduren van wandtapijten, het maken
van de ultrafijne goudblaadjes. We bezoeken de

Kuthodawpagode. De drukbezochte Mahamunipagode is een van de voornaamste heiligdommen van Myanmar. Vanop Mandalay Hill
bewonderen wij de zonsondergang.
DAG 14 Mandalay 3 Amarapura 3
Ava 3 Mandalay
O|M|A
We starten met een bezoek aan het
Shwenandawklooster, beter gekend als het
Gouden Paleisklooster met zijn prachtige
houtsnijwerk. Wij maken een voedselbedeling aan de monniken mee in het Myasatkyar
klooster van Sagaing of in Amarapura in het
Mahagandhayon klooster. Ava ligt waar de
Ayeyarwady overgaat in de Mytinge rivier.
Met een ouderwetse paardenkar gaan we op
verkenning in Ava. Het prachtige houten
Bagayakyaung klooster ligt midden in het grote koninklijke rijstveld. Het klooster heeft 267
teakhouten pilaren en mooi houtsnijwerk. De
Nanm-yin toren zakt net als de toren van Pisa
steeds verder weg. Met de boot steken wij de
rivier terug over en rijden richting Amarapura.
De 1,2 km lange U Bein-brug is een nog steeds
stabiel bouwwerk. We wandelen even op deze
meer dan 200 jaar oude teakhouten brug.
DAG 15 Mandalay 3 Mount Popa 3
Bagan
O|M|A
We rijden naar Bagan. We bezoeken onderweg
de Mount Popa, een belangrijk pelgrimsoord
voor de mensen van Myanmar. Mount Popa is
het centrum van de verering van de ‘nats’, de
geesten. In Myanmar is het animistische geloof
in geesten nog altijd diep geworteld en bestaat
naast het boeddhisme. Naast een boeddhistisch tempelcomplex vind je op Mount Popa
een heiligdom voor de nats. De belangrijkste
37 worden er uitgebeeld en vereerd. Tegen
de avond komen wij aan in Bagan. Bagan met
meer dan 2.300 tempels is terecht door de
Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed.
DAG 16 Bagan
O|M|A
Bezoek aan één van de rijkste archeologische vindplaatsen van Azië. Wij starten met
de beklimming van een van de tempels om
te genieten van het weidse uitzicht over de
vlakte van Bagan. We bezoeken de beroemdste tempels: Shwezigon Pagode, Htilominlo Tempel, Ananda Tempel, Dhamayangyi
Tempel, Thatbyinnyu Tempel, Lawkananda
Tempel, Manuatempel, Ashae Phatleil & Anauk
Phatleik... Wij bezoeken een lakwerkbedrijfje.
Wij houden ook halt bij minder gekende
tempels. ’s Avonds wonen wij een traditionele
poppenshow bij.
DAG 17 Bagan
O|M|A
Na het ontbijt verder bezoek aan de uitgestrekte tempelvlakte van Bagan. In de
namiddag gaan we langs plattelandsdorpjes
verder op tempelverkenning. Tegen zons
ondergang genieten we van een cruise op de
Ayeyarwadyrivier.
DAG 18 Bagan 3 Yangon 3 Brussel
O|M
Binnenlandse vlucht naar Yangon. In de late
namiddag worden we overgebracht naar de
luchthaven van Yangon voor onze terugvluchten naar Brussel.
DAG 19 Brussel
In de ochtend aankomst in Brussel en einde
van een bezoek aan het mooiste land in
zuidoost Azië.

www.hoboreizen.be

MYANMAR
GOUDEN PAGODEN EN
KLEURRIJKE BERGVOLKEREN
REISDUUR 19 dagen / 16 nachten

www.hoboreizen.be

Een vleugje mystiek, veelkleurige etnische minderheden en
rijke religieuze tradities. Zo zouden we Birma in enkele woorden
kunnen samenvatten. Maar dan zouden we heel wat onrecht
aandoen aan de talrijke andere bezienswaardigheden zoals
bijvoorbeeld de wereldberoemde Shwedagon pagode, de Gouden
Rots in het pelgrimsoord Kyaikhtiyo en het prachtige houten
klooster Bagaya. De ontoegankelijke bergketens, die in een
hoefijzervorm rond het centrale laagland liggen, vormen een
natuurlijke barrière tegen de buitenwereld. Meteen een verklaring
waarom deze prachtige reisbestemming een topper blijft.

HOOGTEPUNTEN
De gouden pagoden •
Het mysterie van de Golden
Rock • Inle Lake met zijn
beenroeiers en drijvende
tuinen • De kleurrijke
bergbevolking van de
gouden driehoek • Bagan:
cultuur-historisch juweel met
duizenden monumenten •
Mount Popa, het heiligdom
van de Nats

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

21 januari

€ 4.150

€ 800

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

19 januari

€ 4.130

€ 820

11 februari

€ 4.150

€ 800

09 februari

€ 4.130

€ 820

07 april

€ 4.150

€ 820

06 april

€ 4.130

€ 820

07 juli

€ 4.150

€ 820

20 oktober

€ 4.130

€ 800

10 november

€ 4.130

€ 800

© Shutterstock.com
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AFREISDATA 2020

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Teheran en terug vanuit Shiraz • Lokaal
transport in comfortabele bus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo
reisleiding en lokale Engelsprekende gidsen • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING IRAN
DAG 1 Brussel 3 Istanbul 3 Teheran
Met internationale vluchten naar Teheran.
Aankomst rond middernacht en transfer naar
het hotel.
DAG 2 Teheran
O|M|A
Het Golestanpaleis of het ‘Paleis der Rozen’
werd in de 19de eeuw gebouwd. Tijdens de
Pahlavi-dynastie hield men er de belangrijke
plechtigheden, onder meer de kroning van de
laatste sjah in 1967. Vervolgens gaan we naar
het Museum van de Kroonjuwelen, een unieke
en adembenemende collectie. Afhankelijk van
de openingsuren (gesloten op woensdag, donderdag en vrijdag) bewonderen we de Daria-e
Nur (Zee van Licht), een diamant van 182
karaat, en de Pauwentroon, beide in de 18de
eeuw door Nader Sjah meegebracht uit Delhi.
Op een sluitingsdag bezoeken we het zeer
mooie Glas en Keramiek Museum, gehuisvest
in een schitterende woning uit de Qajarentijd.
Het Archeologisch Museum herbergt een van
de belangrijkste Iraanse verzamelingen van
pre-islamitische en islamitische voorwerpen.
DAG 3 Teheran 3 Kashan
O|M|A
Kashan ligt op ongeveer 260 km ten zuiden
van Teheran. Het is een karakteristiek stadje
op de Iraanse hoogvlakte. Op de daken ziet u
badgirs of windtorens die tijdens de heetste
zomermaanden het kleinste zuchtje wind naar
de woonvertrekken leiden. We bezoeken een
mooi voorbeeld (Borujerdiha of Tabatabaei)
van een privéwoning van een welgestelde
Qajarfamilie. In Kashan vind je ook een goed
voorbeeld van de vele prachtig aangelegde
openbare parken in Iran, de schaduwrijke
tuinen van Fin. Op enkele km’s van Kashan ligt
de ondergronds stad Noush Abad.
DAG 4 Kashan 3 Abyane 3 Isfahan O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Abyane. Dit
mooie bergdorpje staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het dorp ligt als het
ware geplakt tegen een steile bergwand. De
huizen zijn allemaal purperrood, gemaakt
van rotsblokken uit de omgeving. Wij maken
een wandeling in het stadje. Nadien vertrekken wij naar Isfahan. De stad werd vroeger ‘de
stad van poëzie en rozen’ genoemd en was
ooit de glorieuze hoofdstad van het Safavidenrijk (16de – 17de eeuw). De belangrijkste
monumenten van Isfahan zijn vooral het werk
van een enkele man, Sjah Abbas (1571-1629),

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden, muggenrepellent
TIJDVERSCHIL +2 u 30
KLIMAAT steppe- en woestijnklimaat

HOTELS
PLAATS
Teheran
Kashan
Isfahan
Yazd
Kerman
Shiraz

NACHTEN
2
1
3
2
2
3
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HOTEL
Azadi
Negarestan
Abbasi/Kowsar
Safaiye
Pars
Zandiye
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de Safaviden-heerser die van de stad zijn
hoofdstad maakte in 1598. De geschiedenis
van Isfahan is veel ouder. Het bezoek aan
Isfahan is een hoogtepunt van deze reis. In de
late namiddag bewonderen we de prachtige
bruggen over de Zayande Rud-rivier: de Pol-e
Shahrestan uit de 12de eeuw, de Pol-e Khadju
uit 1650 en de Si-o-Seh pol (de Brug van de
33 Bogen).
DAG 5 Isfahan
O|M|A
Vandaag gaan wij naar de Armeense wijk van
Djolfa. De Heilandkathedraal is de trots van
de Armeense gemeenschap. De 17de eeuwse
kathedraal is een combinatie van islamitischPerzische en christelijk-Europese elementen.
Vooral de binnenzijde is rijkelijk versierd. We
bezoeken het Muziekinstrumenten museum
en genieten daarna van een prachtig concert
met authentieke instrumenten. De Masje-E
Jome moskee dateert uit de Seltsjoekenperiode en is een juweeltje van verschillende
islamitische bouwstijlen. Indrukwekkende
gewelfde zuilenzalen, sierlijke minaretten, de
allermooiste gebedsnis daterende uit 1310. Na
de middag bezoeken we een tapijtenwinkel
waar we een overzicht krijgen van de verschillende soorten Perzische tapijten.
DAG 6 Isfahan
O|M|A
Vandaag starten wij met het immense Meidan
Emam plein. De Imanmoskee is een van de
mooiste moskeeën van Iran. Het Ali Qapou
paleis telt zes verdiepingen en deed dienst als
audiëntie- en ontvangstruimte voor buitenlandse gasten en hoogwaardigheidsbekleders.
Het terras biedt een prachtig uitzicht op de
blinkende koepels van de stad. De Sheykh Lotf
Allahmoskee werd in 1619 voltooid en is opgedragen aan de beroemde theoloog Sjeik Lotfollah, een goede vriend van Sjah Abbas. Het
Chehel Sotun paleis of het paleis van de veertig zuilen is een van de weinige overgebleven
getuigen van de toenmalige verbindingsweg
of promenade naar de koninklijke tuinen. Het
geeft een mooi beeld van het leven aan het
hof van de Safaviden. Nadien verkennen we de
Qeysariye bazaar. Deze bazaar bestaat uit meer
dan 5 km steegjes met winkels, opslagruimten,
theehuizen, moskeeën en karavanserais. Je
vindt hier alle ambachten en een grote keuze
aan souvenirs.
DAG 7 Isfahan 3 Yazd
O|M|A
Op weg naar Yazd stoppen wij in de historische stad Naein. De Vrijdagmoskee is een van
de oudste van Iran. We nemen ook een kijkje
in het etnologisch museum. Daarna naar de
versterkte oase van Meybod. We lunchen in
een karavanserai. We wandelen rond in het
oude stadsgedeelte en bezoeken een ijskelder.
Nadien rijden we verder naar Yazd.
DAG 8 Yazd
O|M|A
Yazd is een van de oudste woestijnsteden in
Iran en is in gedroogde klei opgetrokken. De
stad bestaat uit een doolhof van smalle straatjes en is het centrum van de Zoroastriërs. We
bezoeken de Torens van de Stilte, de getuigenissen van de traditionele begrafenisrituelen
van de Zoroastriërs. Op deze plek voerden de
volgelingen van Zarathustra hun doden aan

de gieren, omdat zij het onzuiver vonden de
lichamen te begraven of te verbranden. In de
Vuurtempel brandt al sinds 470 na Christus de
heilige vlam van deze profeet. De Vrijdags
moskee is prachtig gedecoreerd met tegels
met blauwe motieven. De opdrachtgever voor
de bouw van deze moskee, de echtgenote van
stadsgouverneur Amir Chakhmaq, was ook de
initiatiefneemster van het grote Amir Chakhmaq complex. Met wat geluk kunnen wij een
training bijwonen in een ‘huis van de kracht’ of
een ‘zhurkane’ waar gespierde mannen allerlei
krachtoefeningen uitvoeren.
DAG 9 Yazd 3 Kerman
O|M|A
Rit naar Kerman. Onderweg bezoeken we de
karavanserai van Zeinoddin. Kerman is een
van de grote woestijnsteden en straalt een
speciale sfeer uit. In de namiddag verkennen
we deze aangename stad. Het Ganjali Khan
complex uit de 17de eeuw is een gigantisch
bouwwerk. We wandelen rond in de gezellige
bazaar, bezoeken de hamam of het badhuis en
het Muntmuseum.
DAG 10 Kerman
O|M|A
In de buurt van Kerman bezoeken we Rayen.
De oude lemen woestijncitadel is een kleinere
versie van de door een aardbeving verwoeste
citadel van Bam. Verder naar Mahan. De schrijn
van sjah Nemotollah Vali ligt in een groene
oase. Het graf is een gekend bedevaartsoord.
Een beetje verder ligt de mooie Shazdeh tuin.
Nadien terugrit naar Kerman.
DAG 11 Kerman 3 Shiraz
O|M|A
Op weg naar Shiraz stoppen we in Neiriz.
Hier bezoeken we een van de oudste iwanmoskeeën van Iran. De moskee werd gebouwd
rond 970. In Sarvestan liggen de overblijfselen
van het Paleis van de Sassanidische koning
Bahram Gur (1ste helft 5de eeuw). Daarna
rijden we langs mooie zoutmeren naar Shiraz.
DAG 12 Shiraz 3 Persepolis 3 Shiraz O|M|A
Dagexcursie naar de indrukwekkende ruïnes
van Persepolis. Darius startte er zijn immense
bouwproject rond 518 v. Chr, zijn opvolgers
breidden deze ceremoniële stad uit. De
ruïnes van deze trotse paleisstad en vooral de
verfijnde reliëfkunst laten een onvergetelijke
indruk na. De voornaamste bezienswaardigheden zijn de Poort der Naties, de Apadana,
het Tripylon en de Tachara. Enkele kilometers
verder bewonderen wij in Naqsh-E Rajab de
vier vroeg-Sassanidische reliëfs die de rotsen
sieren. Darius en zijn opvolgers kozen Naqsh-E
Rostam uit als hun koninklijke necropolis. Op
weg naar ons hotel in Shiraz bezoeken wij de
mausolea van Hafez en Saadi.
DAG 13 Shiraz
O|M|A
Wij brengen de ganse dag door in Shiraz,
de stad van ‘rozen, nachtegalen en wijn’.
Shiraz heeft een rijk verleden en was ook
een voornaam cultureel en artistiek centrum.
De belangrijke dichters Saadi en Hafez zijn hier
geboren. De stad kenden haar glorietijd onder
de Safaviden in de 16de eeuw. Een andere
bloeiperiode was tijdens Zand dynastie. Mooie
herinneringen aan deze bloeiperiode zijn de
Koninklijke Burcht, het Vakilcomplex en de
Molkmoskee. De Naranjestan is een ommuurde tuin die zijn naam te danken heeft aan
de vele sinaasappelen.
DAG 14 Shiraz 3 Brussel
Terugvluchten naar Brussel en einde van een
prachtige reis.

www.hoboreizen.be

IRAN
OP ZOEK NAAR
DE VERFIJNDE PERZISCHE TRADITIE
REISDUUR 14 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Binnen Hobo Reizen hebben we niet de gewoonte om aan
politiek te doen. Maar toch moeten we toegeven dat wij de
Iraanse president Hassan Rouhani lang niet de kwaadste vinden.
Vooral zijn pleidooi om de wereldproblemen via constructieve
dialoog aan te pakken, viel bij ons in goede aarde. Na vele jaren
van zelfgekozen isolement zette hij zo meteen ook de deur van
zijn land opnieuw open voor de nieuwsgierige en weetgierige
wereldreiziger. 2.500 jaren bewogen maar rijke geschiedenis
kunnen na vele jaren opnieuw ontdekt worden. Meer dan één tip
van de sluier waarmee Iran jarenlang bedekt was, wordt tijdens
onze reis opgelicht: het wervelende Teheran, het kleurrijke
Isfahan, het artistieke Shiraz, het antieke Persepolis,….

HOOGTEPUNTEN
Het oude Perzië met
zijn indrukwekkende
archeologische vindplaatsen
• Prachtige landschappen:
desolate woestijngebieden
onderbroken door bergketens
met besneeuwde toppen •
De ontroerende schoonheid
van Isfahan • De traditionele
kleiarchitectuur van Yazd
• Het indrukwekkende
Persepolis met zijn
schitterende reliëfs

Minimum 10 deelnemers

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

30 maart

€ 3.100

€ 360

06 april

€ 3.100

€ 360

07 september

€ 3.100

€ 360

21 september

€ 3.100

€ 360

19 oktober

€ 3.100

€ 360

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

29 maart

€ 3.100

€ 360

Kapsische
Zee
Teheran
Kashan

Iran

Isfahan

Yazd
Persepolis
Shiraz

Kerman

Pe
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Tbilisi en terug • Lokaal transport met
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig • Maaltijden zoals
vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en
ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en Engelstalige gids •
Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING ARMENIË | GEORGIË
DAG 1 Brussel 3 Tbilisi
A
Met internationale vluchten naar Tbilisi, de
hoofdstad van Georgië. Bij aankomst in Tbilisi
transfer naar het hotel. Afhankelijk van het
aankomstuur, maken wij een eerste verkennende wandeling.
DAG 2 Tbilisi 3 Grens Armenie 3
Haghpat 3 Dilijan
O|M|A
Vertrek naar de Armeense grens. Deze dag staat
in het teken van bezoeken aan enkele kloosters,
elk met hun eigen stijl en merkwaardigheden.
De fresco’s van de 13de-eeuwse hoofdkerk van
het Akhtala-klooster zijn van een bijzonder
hoog artistiek niveau. Het Haghpat klooster
is een mooi voorbeeld van de Armeense
religieuze architectuur. Het werd gebouwd
in de 10de eeuw en was ooit een belangrijk
studieoord van de Armeense Apostolische kerk.
Sinds 1996 staat het klooster op de lijst van
het Unesco werelderfgoed. Verder naar Dilijan,
mooi gelegen in een bosrijk gebied.
DAG 3 Dilijan 3 Goshavank 3
Sevan 3 Noradouz 3 Selim 3
Yeghegnadzor
O|M|A
Na het ontbijt naar het 12de-eeuwse
Goshavank klooster. Het klooster staat op
een heuvel (1.252 m) en was lange tijd een
van de belangrijkste culturele centra van
Armenië. Vervolgens naar het goed bewaarde
en recentelijk gerestaureerde 12de-eeuwse
Haghartsin klooster. Wij rijden verder naar het
meer van Sevan. Op de top van een heuvelachtig schiereiland ligt het 9de -eeuwse Sevan
kloostercomplex. Het uitzicht over het Sevanmeer en de omliggende bergen is prachtig.
In het kleine dorpje Noradouz maken wij een
rondwandeling op het kerkhof dat een van
de indrukwekkendste collecties khachkars of
‘kruisstenen’ heeft. Verder naar Yeghegnadzor
via de Selim pas. Net voorbij de top van de pas
stoppen we bij een nog goed geconserveerde
karavanserai uit de 14de-eeuw.
DAG 4 Yeghegnadzor 3 Noravank 3
Areni 3 Khor Virap 3 Yerevan O|M|A
Het mooie zandkleurige Noravank klooster is
romantisch gelegen tegen een achtergrond
van rode rotsen. Recht tegenover het klooster
ligt een mooie canyon. Duizenden jaren voor
het begin van onze jaartelling werden in
Armenië en Georgië al druiven verbouwd en

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL winter -3 u, zomer -2 u
KLIMAAT continentaal klimaat (strenge winters en droge zomers)

HOTELS
PLAATS
Tbilisi
Dilijan
Yeghegnadzor
Yerevan
Gyumri
Akhaltsikhe
Telavi

34

NACHTEN
4
1
1
3
1
1
1

HOTEL
Europe/Gallery Palace
BW Paradise
Arpa
Diamond House
Araks
Gino Wellness Rabath
Old Telavi

STERREN
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

werd er wijn gemaakt op commerciële basis.
In een van de grotten in Areni troffen de
archeologen wijnpersen en fermentatievaten
aan, samen met druivenpitten en twijgen
van wijnstokken. Het complex was zo groot
dat van een industriële productie gesproken
kan worden. Nadien verder naar hét nationale symbool van de Armeniërs: het klooster
Khor Virap. Het klooster ligt zo dicht bij de
indrukwekkende berg Ararat dat het een van
de populairste pelgrimsoorden voor de Armeniërs is. Rit naar de hoofdstad Yerevan. Eerste
kennismaking met de sympathieke hoofdstad
van Armenië.
DAG 5 Yerevan en omgeving
O|M|A
Wij verkennen de omgeving van Yerevan. Het
Geghard klooster ligt in een indrukwekkende
diepe kloof. Het zou volgens de overlevering
gesticht zijn door Gregorius de Verlichter die
Armenië tot het Christendom bekeerd heeft.
De Armeense koning Tiridates I heeft de Garni
tempel in de 1ste eeuw na Christus laten bouwen ter ere van de helle¬nistische god Mithras.
We rijden terug naar Yerevan. Het Matenadaran museum is gekend voor zijn verzameling
handgeschreven middeleeuwse manuscripten.
Daarna een bezoek aan de brandy (cognac)
distilleerderij ‘Ararat Brandy Company’. Na de
rondleiding volgt een proeverij van enkele
cognacsoorten.
DAG 6 Yerevan
O|M|A
Vandaag gans de dag Yerevan. We starten met
een bezoek aan het Monument ter Nagedachtenis van de Genocide. We bezoeken het
museum van de Armeense geschiedenis. Het
is een van de belangrijkste musea van het
land met een archeologische en etnografische
verzameling van niet minder dan 400.000 stuks.
Het kolossale monument Moeder Armenië is
van ver zichtbaar. Na de lunch verkennen we
het centrum van Yerevan. Het centrum telt heel
wat neoclassicistische gebouwen opgetrokken
in rozebruin tufsteen. De meeste bezienswaardigheden liggen op wandelafstand.
DAG 7 Yerevan 3 Zvartnots 3 Echmiadzin
3 Harichavank 3 Gyumri
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar de ruïne van de
7de -eeuwse Sint-Gregorius de Verlichter Kerk
van Zvartnots. Iets verder ligt voor de Armeniërs de heilige stad Echmiadzin. De stad was de
eerste zetel van het hoofd van de Armeensapostolische kerk en na een onderbreking
van meerdere eeuwen is de stad dat opnieuw.
We bezoeken de kathedraal en de kerkelijke
schatkamer vol met voorwerpen uit de rijke
Armeense kerkgeschiedenis. Na de lunch
rijden wij naar de Voskevaz wijnmakerij in het
gelijknamige dorpje . Op weg naar Gyumri
bezoeken wij het mooie klooster (13de eeuw)
van Harichavank. We overnachten in Gyumri,
de tweede grootste stad van Armenië.
DAG 8 Gyumri 3 Grens Georgië 3
Vardzia 3 Akhaltsikhe
O|M|A
Ochtendwandeling in Akhaltsikhe. Vroeger
was deze stad het centrum van de Mescheten, in de 17de eeuw tot de islam bekeerde
Georgiërs. Een herinnering aan deze periode
is het mooi gerestaureerde Rabat of het oude

stadscentrum. Borjomi is bekend voor het zwavelwater
en was voor de Russische tsarenfamilie een belangrijk
kuuroord. In Kutaisi bezoeken we het klooster van
Gelati of klooster van de Maagd. Dit klooster uit de
11de eeuw was één van de belangrijkste culturele en
onderwijskundige centra. Het Monsametaklooster
werd al in de 8ste eeuw gebouwd en ligt prachtig op
een klif vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de
beboste omgeving.
DAG 9 Akhaltsikhe 3 Gori 3 Tbilisi
O|M|A
Ochtendwandeling in Akhaltsikhe. Vroeger was deze
stad het centrum van de Mescheten, in de 17de eeuw
tot de islam bekeerde Georgiërs. Een herinnering aan
deze periode is het mooi gerestaureerde Rabat of
het oude stadscentrum. Borjomi is bekend voor het
zwavelwater en was voor de Russische tsarenfamilie
een belangrijk kuuroord. Wij rijden verder naar Gori, de
geboorteplaats van Stalin. Het museum geeft een overzicht van zijn leven en (wan)daden; ernaast staat het
originele geboortehuis van Stalin. Daarna bezoeken
wij het gekende wijndomein Château Mukhrani. Verder
naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië.
DAG 10 Tbilisi 3 Bodbe 3 Sighnaghi 3 Telavi O|M|A
Vandaag bezoeken wij Kachetië, het centrum van
de wijnbouw. We starten in het Bodbe-klooster, een
vrouwenklooster met het graf van de heilige Nino.
Door haar bekeringswerk is Georgië in de 4de eeuw
overgegaan op het christendom. Wat verder ligt het
lieflijke stadje Sighnaghi. De stad is ommuurd in de
18de eeuw en heeft 23 wachttorens. Nadien bezoek
aan het landhuis van de 19de-eeuwse aristocratische
dichter Alexander Tsjavtsjavadze. Hij renoveerde zijn
landgoed tot een Italiaans paleis met prachtige tuinen.
Ook een korte wijnproeverij staat op het programma.
Wij rijden naar Telavi, de hoofdstad van Kachetië.
DAG 11 Telavi 3 Gremi 3 Kvareli 3 Ikalto 3
Alaverdi 3 Tbilisi
O|M|A
Korte wandeling in het centrum van Telavi. Nadien
bezoek aan de mooie citadel van Gremi met de 16deeeuwse Aartsengelenkerk en een intacte uitkijktoren.
In Kvareli wordt een van de lekkerste wijnen van
Georgië gemaakt, de Kindzmarauli wijn. We bezoeken
de producent die deze wijn maakt. Op onze terugweg
naar Tbilisi stoppen we aan de ruïne van de 12deeeuwse Ikalto academie/klooster. Tijdens de Gouden
Eeuw (11de-12de eeuw) was dit complex het belangrijkste intellectuele centrum van Georgië. Het kloostercomplex van Alaverdi is een prachtig voorbeeld van de
Georgische kerkarchitectuur.
DAG 12 Tbilisi
O|M|A
De architectuur van Tbilisi is een mengeling van
lokale Georgische bouwstijlen met sterke invloeden
van Byzantijnse, Europees/Russische neoklassieke en
Midden-Oosten architectonische stijlen. Wij starten
al wandelend met de chique hoofdstraat, Rustaveli
Avenue met het rococoachtige Rustaveli theater, het
Operahuis en het voormalige Parlementsgebouw. In
het Georgisch Nationaal Museum bewonderen we
schitterende bewerkte juwelen en gouden ornamenten. Na de middag kuieren we rond in Oud-Tbilisi. We
zien de Metekhi kerk, de oude badhuizen, de Narikala
vesting en de 12de-eeuwse Sint Nikolaaskerk. In het
historische hart van Oud-Tbilisi ontdekken we leuke
cafeetjes en kunstgalerijen.
DAG 13 Tbilisi 3 Mtskheta 3 Tbilisi
O|M|A
We bezoeken de moderne Heilige Drievuldigheidskerk
in Tbilisi. Daarna naar Mtskheta, tot de 6de eeuw de
hoofdstad van Georgië. Mtskheta was en is nu nog
het religieuze centrum van het land. We bezoeken
de Svetitschoveli-kathedraal uit de 11de eeuw en de
mooie Jvari koepelkerk uit de 7de eeuw. Het Shimghvime klooster ligt schitterend tegen een heuvelrug.
De Santavro kerk heeft veel mooie versieringen op de
buitenmuren.
DAG 14 Tbilisi 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvluchten
richting Brussel.

www.hoboreizen.be

ARMENIË | GEORGIË
CHRISTELIJKE CULTUUR EN
ONGEREPTE NATUUR IN DE KAUKASUS
www.hoboreizen.be

Een bekend gezegde in Georgië is ‘iedere gast komt van God’
en zo word je als toerist ook echt behandeld!
Armenië en Georgië behoren tot meest onontgonnen toeristische
bestemmingen. Je vindt er de hoogste toppen, ontmoet er
de meest gastvrije mensen van de wereld en ziet er de oudste
bouwwerken uit de christelijke cultuur. Geografisch behoren beide
landen tot Azië, de culturele erfenis is voornamelijk Europees.
De rondreis door beide landen laat je niet alleen kennismaken met
een rijke geschiedenis, maar ook met een wondermooie natuur.

AFREISDATA 2020

PRIJS

HOOGTEPUNTEN
De mooiste Armeense
kloostercomplexen •
Het Georgisch wijngebied •
De bruisende steden Yerevan
en Tbilisi • De ongerepte
natuur van de Kaukasus •
De oudste bouwwerken
uit de christelijke cultuur •
Enorm gastvrije mensen •
De grottenstad Vardzia en
het geboortehuis van Stalin

Rusland

TOESLAG SINGLE

25 april

€ 2.650

€ 400

30 mei

€ 2.650

€ 400

11 juli

€ 2.700

€ 400

01 augustus

€ 2.700

€ 400

29 augustus

€ 2.650

€ 400

26 september

€ 2.650

€ 400

Zwarte Zee

Ge orgië
Akhaltsikhe

Telavi

Kaspische
Zee

Tbilisi

Gyumri
Dilijan
Akhaltsikhe

Turkije

Ar m e nië
Yerevan
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REISDUUR 14 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Beijing en terug vanuit Shanghai
• Binnenlandse vluchten: Xian – Lijiang, Kunming – Guilin en Guilin – Shanghai •
Hogesnelheidstrein Beijing – Xian en Dali – Kunming • Lokaal transport in comfortabele
bus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een twee
persoonskamer • Volpension • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven
• Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding en lokale Frans- of
Engelssprekende gids • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING CHINA
DAG 1 Brussel 3 Beijing
Met internationale lijnvluchten naar de hoofdstad Beijing.
DAG 2 Beijing
A
Aankomst in Bejing en eerste kennismaking
met deze miljoenenstad. Wij maken een
wandeling in de meest commerciële straat van
Beijing, de Wang Fujing. Vanop de View Hill,
beter gekend als de Kolenheuvel genieten we
van een panoramisch uitzicht op de Verboden
Stad.
DAG 3 Beijing
O|M|A
Vandaag bezoeken wij de Verboden Stad of
het keizerlijk paleis van de Ming- en Qingdynastieën. Het paleis telt duizenden kamers
en was verboden gebied voor het gewone
volk. Daarna kuieren wij rond op het grootste
en waarschijnlijk meest bekende plein van de
wereld, Tian An Men. In de namiddag bekijken
wij de Tempel van de Hemel in het grootste
park van de hoofdstad, Tiantan. De tempel is
een van de mooiste voorbeelden van 15de
eeuwse architectuur van de Ming-dynastie.
’s Avonds wonen wij een Kung Fu show bij,
een fascinerend schouwspel.
DAG 4 Beijing
O|M|A
In de voormiddag bezoek aan de Minggraven
en de Heilige Weg. Slechts 13 van de 16 keizers
liggen hier begraven. Na de lunch begeven wij
ons op één van de wereldwonderen, de Grote
Muur. De muur is een symbool van Chinees
vernuft en werd opgetrokken tegen de invallen van de Mongolen. Tijdens het avondmaal
proeven wij van de Pekingeend.
DAG 5 Beijing
O|M|A
In de voormiddag bezoeken wij de 17de
eeuwse Lamatempel. Met een pousse-pousse
brengen wij een bezoek aan de oude Chinese
wijken (Hutong): smalle steegjes met woningen die soms nauwelijks 1 m breed zijn! We
brengen een bezoek aan een familie in de
Hutong en lunchen bij deze mensen thuis. In
de namiddag rijden wij naar het Zomerpaleis
gelegen in een park van 280 ha dat in de 12de
eeuw werd aangelegd. Het herbergt sfeervolle
paviljoenen, tempels en pagoden.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +7 u
KLIMAAT landklimaat met warme en vochtige zomers;
koude en droge winters

HOTELS
PLAATS
Beijing
Xian
Lijiang
Dali
Kunming
Guilin
Suzhou
Shanghai

NACHTEN
4
2
1
2
1
2
1
2
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HOTEL
Novotel Peace Hotel
New World
Wangfu/Jinfu
Landscape
Kaiwah Plaza
Bravo
Nanlin
Courtyard Puxi by Marriott/
Merry Shanghai

STERREN
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

 /

DAG 6 Beijing 3 Xian
O|M|A
In de ochtend nemen wij de hogesnelheidsneltrein naar Xian, ooit één van de grootste steden van de menselijke beschaving.
Eerste kennismaking met de stad. We bezoeken de Kleine Wilde Gans Pagode en houden
een fotostop aan de Grote Wilde Gans pagode.
Na de middag maken wij een onvergetelijke uitstap naar Lintong, waar wij de 6.000
terracottakrijgers uit het graf van keizer
Qin Shihuang bezoeken. Een archeologisch
hoogtepunt!
DAG 7 Xian
O|M|A
Wij brengen een bezoek aan het museum dat
het beroemde Stelawoud bezit, een collectie
van meer dan 1 000 stenen tafels met prachtige inscripties. Na de middag gaan wij naar
de Grote Moskee. De tuin en de gebedszaal
vormen een sfeervolle locatie. In de omgeving
van de moskee staat de Trommeltoren. Tijdens
het avondmaal proeven wij van de lokale
specialiteit ‘dumplings’ terwijl wij genieten van
een zang- en dansspektakel uit de Tangdynastie.
DAG 8 Xian 3 Lijiang
O|M|A
Vlucht naar Lijiang, een kleine stad gelegen
in een prachtige vallei met op de achtergrond
hoge bergpieken. In Lijiang woont de Naximinderheid, die nog volgens een matriarchaal
patroon leeft. Wij bezoeken de fresco’s van
Baisha en het Dongba Cultureel Onderzoekscentrum. Wij maken een wandeling in de oude
stad.
DAG 9 Lijiang 3 Dali
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij het mooie Park
van de Vijver van de Zwarte Draak. Met de bus
rijden wij naar Dali. We komen aan in Dali gelegen aan het schilderachtige Erhai-meer. Na het
inchecken in het hotel slenteren wij rond in
het oude Dali. In het oude stadscentrum hangt
nog een ontspannen en ongedwongen sfeer.
DAG 10 Dali
O|M|A
Korte wandeling op een ochtendmarktje. We
maken een boottocht op het Erhai-meer en
bezoeken de lokale tempel. Aan de rand van
Dali gaan wij naar de tempel van Chongsheng,
vooral gekend om zijn drie prachtige pagoden.
Vervolgens naar Xizhou. Onderweg zien we
mooie rijstvelden. In Xizhou maken we kennis
met het Bai volk en wonen een theeceremonie
bij.
DAG 11 Dali 3 Kunming
O|M|A
In de ochtend met de hogesnelheidstrein naar
Kunming, stad van de eeuwige lente en op
1.900 m hoogte gelegen. Wij rijden naar het
Stenen Woud van Lunan. Onderweg bewonderen we het landschap en zien de boeren
hun velden bewerken. Het Stenen Woud is een
270 miljoen jaar oude karstformatie van grijze
kalkstenen rotsen die eruit zien als versteende
bomen. Wij maken een wandeling in dit schitterende natuurfenomeen. Overnachting in
Kunming.
DAG 12 Kunming 3 Guilin
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij de gouden
tempel. Nadien transfer naar de luchthaven
voor de vlucht naar Guilin, een van de topattracties van het Chinese toerisme. De roem

van de streek rond Guilin is gebaseerd op het
magische landschap. Duizenden vierkante
kilometers karstgebergte dat oprijst uit een
vlakte van rijstvelden en bamboebossen.
Vanop de Fubo Heuvel genieten we van een
mooi panoramisch zicht over de Lijiang rivier
en het karstgebergte.
DAG 13 Guilin
O|M|A
In de ochtend maken wij een boottocht op
de Li-rivier. De kalksteenformaties zijn reeds
eeuwen een inspiratiebron voor dichters en
schilders. Dit gebied was vroeger heel gekend
voor vissers die getrainde aalscholvers gebruikten om de vis te vangen. Met wat geluk
zien we hen voorbijvaren op hun bamboe
vlotten. Na onze tocht op het water wandelen
wij nog even rond door rijstvelden in een
dorpje in de omgeving van Yangshuo. Met de
bus rijden wij terug naar Guilin.
DAG 14 Guilin 3 Shanghai 3 Suzhou O|M|A
In de ochtend vliegen wij naar Shanghai. Wij
rijden onmiddellijk door naar Suzhou, niet
alleen één van de oudste steden van China
maar ook één van de fraaiste. Aan het netwerk
van kanalen in de stad heeft Suzhou de naam
‘Venetië van het Oosten’ te danken. De stad is
ook bekend voor zijn sierlijke tuinen. Na het
diner wandelen wij rond in de Tuin van de
Meester van de Visnetten. ’s Avonds is deze
tuin prachtig verlicht terwijl op verschillende
plaatsen muziek wordt uitgevoerd. Wij overnachten in Suzhou.
DAG 15 Suzhou 3 Shanghai
O|M|A
In de ochtend wandelen wij rond in de Tuin
van de Nederige Bestuurder, de mooiste,
de meest typische en de grootste tuin van
Suzhou. Nadien bezoek aan het Onderzoeksinstituut voor zijdeborduren. Na de lunch
vertrekken wij naar Shanghai. Onderweg
bezoeken wij Tongli, een oud maar zeer goed
bewaard gebleven waterstadje met prachtige
bruggen en het ‘kleine Venetië’ genoemd. Hier
kan je de traditionele Chinese cultuur op zijn
best zien. De leerlingen van de tekenschool
kunnen hier hun hartje ophalen. Nadien rijden
wij naar de miljoenenstad Shanghai waar wij
overnachten.
DAG 16 Shanghai
O|M|A
Wij maken kennis met deze bruisende
metropool en handelsstad, gekenmerkt door
een sterke westerse invloed. Wij bezoeken de
Boeddhatempel. De tempel dankt zijn naam
aan twee Boeddhabeelden, elk gesneden uit
één stuk witte jade. Wij wandelen op de bekende Bund, een straat met grote koloniale gebouwen en met een fraai uitzicht over de vele
wolkenkrabbers van Shanghai. Wij maken een
boottocht op de Huangpu rivier. In de namiddag wandelen wij door de Nankin straat voor
onze laatste aankopen. Na het diner wonen wij
een voorstelling bij van het wereldberoemde
circus van Shanghai.
DAG 17 Shanghai
O|M|A
Bezoek aan het museum van Shanghai dat
één van de mooiste verzamelingen op kunst
gebied in China bezit. In de namiddag hebben
wij op de Jin Mao toren (88 verdiepingen)
het mooiste zicht op de gigantische en snel
evoluerende stad. Nadien transfer naar de
luchthaven van Shanghai voor onze terugvluchten naar Europa.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis naar de nieuwe wereldmacht.

www.hoboreizen.be

CHINA TRADITIONEEL
IN DE VOETSPOREN VAN
DE LAATSTE KEIZER
REISDUUR 18 dagen / 16 nachten

www.hoboreizen.be

Wie heeft er niet weggedroomd bij de feeërieke beelden van
de met Oscars beladen film The Last Emperor? Treed nu in de
voetsporen van de laatste Chinese keizer, die tot de helft van
de vorige eeuw in China de plak zwaaide en voel de vroegere
grandeur aan den lijve. Vanaf de Ming-dynastie woonden keizers
in de ‘Verboden Stad’, vergezeld van een enorme hofhouding van
eunuchen en hofconcubines. De Verboden Stad is het grootste
pagodepaleis ter wereld waar je gemakkelijk een halve dag
kunt ronddwalen; wat wij dan ook zullen doen! Beijing biedt
nog meer fraaie bezienswaardigheden zoals de Hemeltempel,
het Zomerpaleis en natuurlijk de beroemde Chinese Muur. Dit
grootste bouwwerk ter wereld maakt nog eens duidelijk dat het
zijn titel ‘wereldwonder’ niet gestolen heeft. Daarnaast zou je bijna
vergeten dat Beijing ook een moderne miljoenenstad is waar je
gezellig kan kuieren door de volkse steegjes.

HOOGTEPUNTEN
De voornaamste
bezienswaardigheden van
China in één reis • Keizerlijk
China met de Verboden
Stad, de Chinese Muur
en het Terracottaleger •
Fotogenieke boottocht tussen
de kalkstenen rotsformaties
van Guilin • Bezoek aan
de etnische minderheden
• Kennismaking met de
wereldstad Shanghai •
Het stenen woud van Lunan

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

29 maart

€ 4.150

€ 650

10 mei

€ 4.200

€ 650

05 juli

€ 4.250

€ 650

13 september

€ 4.250

€ 650

04 oktober

€ 4.250

€ 650

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

28 maart

€ 4.200

€ 650

Chi

Beijing

na

Stille
Oceaan

Xian
Suzhou

Shangai

Hangzhou

Yuanyang

Kunming
Lunan
Jianshui

Longshen
Guilin
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Chengdu en terug vanuit Hongkong •
Binnenlandse vluchten: Guillin – Xiamen en Xiamen – Hongkong • Hogesnelheidstrein
Chengdu – Guiyang en Zhaoxing – Guillin • Lokaal transport in comfortabele bus • Alle
overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoons
kamer • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven • Fooien voor
reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding en lokale Frans- of Engelssprekende gids
• Documentatie¬map en voorbereidende avond

DAGINDELING CHINA
DAG 1 Brussel 3 Chengdu
Internationale vluchten naar Chengdu.
DAG 2 Chengdu
A
Aankomst in Chengdu, transfer naar ons hotel
voor check-in. Avondmaal in de stad.
Chengdu is het thuisland van de reuzenpanda. Het is één van China’s oudste steden,
met een geschiedenis die meer dan 3000
jaar teruggaat. Het wordt vaak het ‘land van
overvloed’ genoemd, niet alleen omdat het
de graanschuur van China is, maar ook omdat
het zoveel toeristische troeven heeft: schattige
panda’s, fotogenieke landschappen, Boeddhistische cultuur en Tibetaanse dorpen zijn
allemaal parels aan de kroon van Chengdu.
DAG 3 Chengdu
O|M|A
In de voormiddag brengen we een bezoek aan
het Wolong Panda Reservaat in Shenshuping.
Het reservaat is gelegen in een bosrijke vallei,
op 1.700 m boven de zeespiegel, en maakt
deel uit van het Wolong Nationaal Park. Het
staat bekend als ‘het koninkrijk van de panda’
en als de ‘genenbank van kostbare fauna en
flora’. Er wonen meer dan 30 reuzenpanda’s
of ongeveer 60% van alle reuzenpanda’s die
wereldwijd in het wild leven.Na de lunch rijden
we terug naar Chengdu voor een bezoek aan
het Dujiangyan irrigatiesysteem. De bouw
van het irrigatiesysteem begon in 256 voor
Christus en maakt van de vlakte van Chengdu
één van China’s meest vruchtbare landbouwgebieden.
DAG 4 Chengdu 3 Guiyang
O|M|A
’s Morgens rijden we naar Leshan. Leshan is
vooral bekend voor de 71 meter hoge reuzen
Boeddha, het grootste Boeddha standbeeld
ter wereld. Men begon aan dit kunstwerk, dat
op de lijst van Unesco Werelderfgoed staat,
in de 8e eeuw en pas 90 jaar later was het
voltooid. We maken een mooie boottocht
zodat we de Boeddha van alle kanten kunnen
bewonderen.
Na de lunch rijden we terug naar het station
van Chengdu en nemen we de hogesnelheidstrein naar Guiyan, de hoofdstad van de provincie Guizhou in het zuidwesten van China.
De stad is bekend voor de vele kleurrijke

REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort en visum
INENTINGEN Hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +7 u
KLIMAAT Landklimaat met warme en vochtige zomers;
koude en droge winters

HOTELS
PLAATS
Chengdu
Guiyang
Kali

NACHTEN
2
1
2

Rongjiang
Zhaoxing
Xiamen
Yongding
Hongkong

1
1
1
2
1
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HOTEL
Crown Plaza
Regal
Grand Metor Park
Heaven-sent Resort
Shangpin
Waterfront
Pan Pacific
Tianzi Hot Springs
Kowloon

STERREN
 /
 /

 /

 /
 /
 /
 /
 /

ethnische minderheden die er leven, o.a. Miao,
Buyi, Dong en Hui. Overnachting in Guiyang.
DAG 5 Guiyang 3 Kaili
O|M|A
In de voormiddag bezoeken we de oude stad
Qingyan, één van de beroemdste historische
steden van de provincie Guizhou. De stad
werd gebouwd in 1378 door de eerste keizer
van de Ming Dynastie en diende als militair
fort. Tijdens een wandeling door de stad
ontdekken we architecturale parels uit de
Ming en Qing dynastieën: kloosters, tempels,
grotten, binnenkoeren en paleizen. Stop zeker
ook eens bij een theehuis en proef een aantal
van de lokale lekkernijen zoals Qingyan tofu,
rijsttofu en gesuikerde rozenblaadjes.
Na de middag brengen we een bezoek aan de
toren van Jiaxiu, een echt herkenningspunt in
Guiyang. Dit unieke, indrukwekkende bouwwerk uit 1598 staat op de Fuyu brug over de
rivier Nanming. Nadien transfer naar Kaili.
EXTRA DAG REIS 03 APRIL
SISTER MEAL FESTIVAL IN SHIDONG
DAG 6 Kaili 3 Huangping 3 Kaili
Gedurende het festival snellen meisjes naar de
bergen om wilde bloemen en bessen te plukken om daarmee gekleurde rijst te maken. Het
is een oude traditie om deze rijst aan te bieden
aan jonge mannen met de bedoeling een
geschikte huwelijkspartner te vinden.
DAG 6/7 Kaili
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar het dorp Matang,
waar we kennismaken met de Geija, een
subgroep van de Miao. In het dorp leven er
momenteel nog een 100-tal families, zo’n
400 à 500 personen, van deze ethnische
minderheid. Ze leven nog steeds volgens de
oude tradities en spreken hun eigen dialect.
De vrouwen dragen kleurrijke batikstoffen en
mooi zilverwerk.
In de namiddag worden we in Langde, een ander Miao dorp, onthaald met dans en muziek.
We mogen een kijkje nemen in hun huizen
en maken kennis met hun traditionele manier
van leven.
DAG 7/8 Kaili 3 Rongjiang
O|M|A
In de voormiddag bezoeken we Shiqiao, een
Miao dorp dat vooral bekend is om de traditionele manier waarop er papier gemaakt wordt
uit boomschors. Onderweg houden we een
fotostop langs de fraaie terrasbouw in Gaoyao.
Na de lunch rijden we naar Rongjiang waar
we een bezoek brengen aan Dali en Chejiang,
twee dorpen van de Dong-minderheid.
DAG 8/9 Rongjiang 3 Zhaoxing
O/M/A
Onderweg naar Zhaoxing stoppen we in
Basha, het laatste Miao dorp dat we bezoeken
op deze reis. Het lijkt of de tijd heeft stilgestaan: houten huizen op palen waaronder de
buffels op stal staan, traditionele kledij die
waterdicht wordt gemaakt met eiwit, mannen
die hun lange haar in een knot dragen, …
’s Namiddags komen we aan in Zhaoxing, het
grootste Dong dorp in China met meer dan
800 families en ongeveer 5.000 inwoners. Het
is bekend om zijn vijf drumtorens die symbool
staan voor vijf verschillende families. In de

buurt bezoeken we nog meer dorpen van
de Dong minderheid, o.a. Tang’an met zijn ecologisch museum.
’s Avonds wonen we een traditionele zang- en
dansvoorstelling bij.
EXTRA DAG REIS 20 NOVEMBER
DONG’S SONG FESTIVAL IN RONGJIANG
DAG 9 Rongjiang
Op het festival zingt de ethnische Dong minderheid typische liederen begeleid door een
traditioneel snaarinstrument.
DAG 10 Zhaoxing 3 Guilin 3
Xiamen
O|M|A
Vandaag is een reisdag. We nemen de
hogesnelheidstrein naar Guilin. Na de lunch
transfer naar de luchthaven voor de vlucht
naar Xiamen.
DAG 11 Xiamen 3 Longyan 3
Yongding
O|M|A
We bezoeken een aantal Hakka-dorpen, o.a.
Hongkeng en Chuxi. Vroeger woonden de
Hakka uitsluitend in ommuurde dorpen, om
zich beter te kunnen beschermen in geval van
conflicten. Ook hun huizen, tulou genaamd,
waren omheind. Sommigen waren tot 40.000
m2 groot en onderverdeeld in verschillende
kamers: voorraadkamer, woonruimte, wapenkamer, familieschrijn, …
DAG 12 Yongding 3 Nanjing 3
Yongding
O|M|A
Vandaag staan er nog meer Hakka dorpen op
het programma, o.a. Tianluokeng en Hekeng.
DAG 13 Yongding 3 Xiamen 3
Hongkong
O|M
Transfer naar Xiamen. Stadsbezoek. ’s Namiddags transfer naar de luchthaven voor de
vlucht naar Hongkong. Transfer naar het hotel.
DAG 14 Hongkong 3 Brussel
O|M
Vrije voormiddag. Na de lunch stadsbezoek:
Stanley, Victoria Peak en Repulse Bay.
Transfer naar de luchthaven voor de terugvluchten naar Brussel.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis in het authentieke deel van China

www.hoboreizen.be

NIEUW

CHINA AUTHENTIEK
AUTHENTIEK CHINA:
GROOT, GROTER, GROOTST!
Wie beweert dat na je een bezoek de aan Verboden Stad, de
Grote Muur en het terracottaleger in Xian de hoogtepunten van
China wel gezien hebt, die dwaalt. Wie onderstaand programma
overloopt en niet meteen de reiskriebels krijgt, doen we graag
een paar geruite pantoffels cadeau. In Leshan bezoeken we het
grootste Boeddhabeeld ter wereld. Dat is bijna twee keer zo hoog
als de leeuw van Waterloo. Inclusief de heuvel waar die opstaat.
Ook in het dierenrijk sneuvelen er records. Liefst 60% van alle
reuzenpanda’s ter wereld leeft in Wolong Nationaal Park.
Of neem nu de huizen in de Hakka-dorpen: gemiddeld 40.000m2
groot. Dat is meer dan 40 keer groter dan onze doorsnee Belgische
woning!
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

03 april

€ 3.990

€ 600

20 november (Dong’s Song

€ 3.850

€ 580

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

02 april

€ 3.990

€ 600

(Sister Meal Festival in Shidong)

Festival in Rongjiang)

(Sister Meal Festival in Shidong)

HOOGTEPUNTEN
De etnische minderheden:
de Miao met de subgroepen
Geija en Langde en de Dong
en Hakka • De Grote Boeddha
van Leshan • De 14de eeuwse
historische stad Qingyan •
De aparte bouwstijl van de
huizen in de Hakka dorpen
• De unieke festivals van de
minderheden

Beijing

na
Chi

Stille
Oceaan

Chengdu
Guiyang
Kaili
Rongjiang
Zhaoxing
Guilin Xiamen
Yongding
Hong Kong
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REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Tapei en terug vanuit Seoul – Internationale

vlucht Tapei – Seoul • Lokaal transport in comfortabele voertuigen • Overnachting in de
vermelde hotels/tempels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer (geen
single mogelijk in Haeinsa tempel in Zuid-Korea) • Alle maaltijden zoals vermeld in het
programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden
zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en diensten Engelstalige gidsen
• Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende
vergadering

DAGINDELING TAIWAN | ZUID-KOREA
DAG 1 Brussel 3 Taipei
Met regelmatige lijnvluchten naar Taipei.
DAG 2 Taipei
Aankomst in Taipei en transfer naar ons hotel.
Eerste kennismaking met de hoofdstad van
Taiwan waarvan de skyline wordt gedomineerd door wolkenkrabbers.
DAG 3 Taipei
O|M|A
Bezoek aan de belangrijkste bezienswaardig
heden van de stad. Op de Liberty Square
bezoeken we de bekende Lung Shan tempel
gebouwd in 1738. Nadien naar de achthoekige
Chiang Kai-Shek Memorial Hall, de illustratie
van de vrijheidsstrijd met communistisch
China. De Taipei 101 Mall is een van de hoogste gebouwen in de wereld en opgetrokken
volgens de feng shui traditie. Na de middag
bezoeken we het Nationaal Paleis Museum,
met zijn schitterende collectie schatten uit de
Verboden Stad van Beijing.
DAG 4 Taipei 3 Taroko
O|M|A
We rijden naar Hualein via de 12,9 km lange
Hsuei-Shan tunnel. De Ching-Sui klif trekt vele
dagjesmensen uit Taipei. De klif rijst 300 m
loodrecht uit zee op. We genieten van de
prachtige uitzichten op de Stille Oceaan.
DAG 5 Taroko 3 Sun Moon Lake
O|M|A
Vandaag bezoeken we een van de mooiste
plekjes van Taiwan, het Taroko nationaal
park met de beroemde Taroko kloof. Door de
eeuwen¬lange erosie van de snelstromende
Liwu-rivier is hier een kloof van marmeren
wanden uitgesleten die tot 1.000 m hoog
reiken. We maken stops bij de Eternal Spring
Shine en de Swallow Grotto. We rijden verder
langs een prachtig berglandschap naar het
schilderachtige Sun Moon meer. Onderweg
houden we halt bij een tea farm. Het Sun
Moon meer is omgeven door groene bergen
en is erg populair bij de lokale bevolking .
We bezoeken de imposante Wen-Wu tempel,
gewijd aan Confucius.
DAG 6 Sun Moon Lake 3
Foguangshan
O|M|A

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +6 u (Taiwan) / +7 u (Zuid-Korea)
KLIMAAT warm gematigd

HOTELS
PLAATS
Taipei
Taroko
Sun Moon Lake
Foguangshan
Kaohsiung
Seoul
Suwon
Gayasan
National Park
Gyeongju
Busan
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NACHTEN
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

HOTEL
Howard Plaza
Silks Place Taroko
Sun Moon Lake
Guest House
Howard Plaza
Chisun
Ibis Ambassador Suwon
overnachting
Haeinsatempel
Commodore
Commodore
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We maken een boottocht op het Sun Moon
meer en stoppen bij het traditionele Tehua
dorp en de Hsuan Tsang tempel met de
restanten van een bekende Chinese monnik
uit de 7de eeuw. Met de hogesnelheidstrein
sporen we naar Taichung en rijden dan verder
naar het grootste boeddhistische klooster
van Taiwan, Foguangshan. Dit boeddhistische
centrum trekt bezoekers vanuit de hele wereld
die er komen studeren en mediteren. De
monniken leiden ons rond en bieden ons een
eenvoudige vegetarische maaltijd aan.
DAG 7 Foguangshan 3 Kaohsiung O|M|A
Wie dat wil kan het ochtendgebed van honderden knielende monniken bijwonen, terwijl
ze mantra’s zingen. We rijden naar Kaohsiung
en stoppen aan de Lotus vijver. Aan de oever
bevinden zich maar liefst twintig unieke
tempels. Vervolgens naar de Shou Shan heuvel
voor een bezoek aan het monument voor de
martelaren. In Kaohsiung treffen we het vroegere Britse consulaat, het eerste gebouw dat in
Europese stijl werd opgetrokken. In de namiddag nemen we de ferry naar het schiereiland
Chi Chin waar een aangename en drukke sfeer
heerst tussen de vele visstalletjes en souvenir
shops. We verkennen de Liu Ho avondmarkt en
je kan ook een elektrisch bootje huren om op
de Love rivier te varen.
DAG 8 Kaohsiung 3
Seoul (Zuid-Korea)
O|A
We rijden naar de luchthaven en nemen de
vlucht naar Seoul, de hoofdstad van ZuidKorea waar de gids ons verwelkomt.
DAG 9 Seoul
O|M|A
Wij brengen een ganse dag door in de miljoenenstad . We bezoeken het Gyeongbokgung
paleis met zijn koninklijke audiëntiezalen en
slaapvertrekken. Het ‘Greatly Blessed by
Heaven’ is een van de vijf paleizen van de Joseon dynastie en herbergt ook een folk museum
en een collectie van het traditionele Koreaanse
leven. Daarna bezoeken we de Jogyesa tempel, de oudste tempel van de stad waar vele
Koreanen komen bidden en mediteren voor
de met goud bedekte Boeddha drie-eenheid.
Na de lunch in een lokaal restaurant wandelen
we door ‘Hanok’ een verzameling traditionele
huizen die na stadsvernieuwingen naar dit
deel van de stad zijn verhuisd. We eindigen
de dag in de Insadong straat, een sfeervolle
historische straat waar je vele antiekzaken en
kunstgalerijen aantreft.
DAG 10 Seoul 3 DMZ 3 Suwon
O|M|A
We maken een excursie naar de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het
is een van de meest bizarre plekken op aarde.
Aan weerszijden van de streng bewaakte
grens staan de Noord- en Zuid-Koreaanse
legers klaar om zich te verdedigen tegen de
vijand. De grens is 248 kilometer lang en vier
kilometer breed. De geschiedenis van de DMZ
begint aan het einde van de Koreaanse Oorlog.
De oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Geen van de partijen had veel terrein
gewonnen of verloren. De nieuwe grens lag
ongeveer op dezelfde plaats als de oorspronkelijke grens, die langs de 38e breedtegraad
was getrokken. Na dit beklijvend bezoek rijden
wij naar Suwon.

DAG 11 Suwon 3
Gayasan nationaal park
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken wij het Hwaseong fort
uit 1794, het grootste militaire domein van het
land en gebouwd tijdens de Choson dynastie.
Het fort beslaat liefst 5,7 km aan muren en
wachttorens. Nadien laten we ons rondleiden
in het museum van vernieuwing dat in 2014
werd geopend naar aanleiding van de 45ste
verjaardag van Samsung. Je krijgt er de hele
geschiedenis voorgeschoteld van Thomas Edison tot vandaag. We reizen naar het Gayasan
nationaal park waar de beroemdste tempel
van Korea bezoeken. De Haeinsa tempel werd
in 802 gebouwd en herbergt in meer dan
90 gebouwen schatten uit het verleden. In de
tempel vind je de Tripitaka Koreana, de oudste
en meest complete versie van de boeddhistische canon die met meer dan 80.000 houten
tabletten is gedrukt. We overnachten in de
tempel en krijgen een ceremoniële vegetarische maaltijd, een introductie in de Zen
meditatie en een theeceremonie.
DAG 12 Gayasan NP 3 Gyeongju
O|M|A
Ontbijt in de tempel en daarna rijden we naar
Gyeongju waar we het traditionele Yangdong
dorp bezoeken daterend van de Joseon dynastie. Onze dag eindigt met een bezoek aan de
Anapji meer.
DAG 13 Gyeongju
O|M|A
Vandaag brengen wij de ganse dag door met
een bezoek aan Gyeongju en zijn verschillende
Unesco werelderfgoed sites zoals de Bulkugsa
tempel met zijn originele werken uit het oude
Shilla koninkrijk. Verder naar de Seokguram
grot, gebouwd in de 8ste eeuw op de hellingen van de Toham berg. De grot herbergt
een monumentaal Boeddhabeeld dat omringd
wordt door beschermheiligen kijkend naar
de zee. Het heiligdom wordt beschouwd als
een meesterwerk van Boeddhistische kunst.
Na de middag maken we een wandeling door
het Tumuli park met zijn 23 graven daterend
uit het Shilla tijdperk. We bezoeken eveneens
de Noseo-dong graven en maken een stop
aan het oudste observatorium van het verre
oosten, Cheomseongdae, een toren gebouwd
in 634. Koninklijke astronomen bestudeerden
de beweging van de sterren
DAG 14 Gyeongju 3 Busan
O|M|A
We rijden naar Busan, bezoeken de stad en
het mooie Haeundae strand. Het is een van
de meest populaire vakantieoorden van
de Koreanen. Op de vismarkt van Jagalchi
heerst een aangename en sfeervolle drukte.
In de namiddag bezoeken we het Yongdusan
park met in het midden de 118 m hoge Busan
toren. Onze dag eindigt op de begraafplaats
van de Verenigde Naties, gewijd aan de
37.895 soldaten die tussen 1950 en 1953
stierven tijdens de Koreaanse oorlog.
DAG 15 Busan 3 Brussel
O
Met de hoge snelheidstrein sporen we naar
de luchthaven voor onze terugvluchten naar
Europa.
DAG 16 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis in het verre oosten.

www.hoboreizen.be

TAIWAN | ZUID-KOREA
HELEMAAL FENG SHUI !
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Eén van de hoogste wolkenkrabbers ter wereld, de Tapei 101 in
de Taiwanese hoofdstad Taipei, werd opgetrokken volgens de
Feng Shui principes. Dat is een meer dan 3000 jaar oude Oosterse
filosofie die leert hoe het menselijk geluk bevorderd wordt door
de inrichting van de omgeving. Trouw aan die traditie hebben
we ook het programma van onze Taiwan/Zuid-Korea rondreis
opgesteld. Want zeg nu zelf: zal uw welbevinden niet toenemen
door meesterwerken van Boeddhistische kunst, prachtige
berglandschapen en schilderachtige meren?

Overnachting in een
boeddhistisch klooster •
Oude paleizen, tempels
en traditionele dorpen
• Verschillende Unesco
werelderfgoed sites •
Prachtige berglandschappen
en het schilderachtige Sun
Moon meer

Seoul
Suwon
Gayasan
NP

Minimum 10 deelnemers
€ 750

13 oktober

€ 3.990

€ 750

03 november

€ 3.990

€ 750

Zuid-Korea

Gyeongju
Busan

Gele Zee

Oost-Chinese Zee

Taipei
Sun
Moon
Fo Guang Shan
Kaohsiung

Hualein

Ta i w a n
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REISDUUR 16 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Ulaanbaatar en terug • Alle vermelde
binnenlandse vluchten • Transport met busjes/jeeps • Verblijf in Ulaanbaatar in het hotel
Bayangol of gelijkwaardig. In de overige plaatsen gebruiken wij de toeristische gerkampen •
Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeur • Hobo
reisleiding en plaatselijke Engelstalige gids • Documentatiemap
en voorbereidende avond

DAGINDELING MONGOLIË
DAG 1 Brussel 3 Ulaanbaatar
Met internationale lijnvluchten vliegen wij
naar de hoofdstad Ulaanbaatar.
DAG 2 Ulaanbaatar
M|A
Wij landen en maken kennis met onze plaatselijke gids. Transfer naar het hotel. We bezoeken
een aantal bezienswaardigheden van de
hoofdstad. We starten op het enorme Sukhbaatar plein, omringd door het parlementsgebouw, de nationale opera, het cultuurpaleis
en het stadhuis. We brengen een bezoek aan
het Nationaal Historisch Museum. We wonen
een traditionele muziekvoorstelling bij met
keelzangers, mooie melodieën op de viool met
paardenkop en folkloristische dansen.
DAG 3 Ulaanbaatar 3 Gorkhi Terelj
Nationaal Park
O|M|A
We bezoeken het mooie Gandan klooster, het
grootste en belangrijkste klooster van Mongolië, dat een 500-tal monniken telt en ontkwam
aan de slopershamer van Stalin. We rijden verder naar het Gorkhi Terelj Nationaal Park met
zijn opmerkelijke granieten rotsformaties. Hier
kun je paardrijden of een mooie wandeling
maken. We bezoeken het Aryabala klooster en
Turtle Rock.
DAG 4 Gorkhi Terelj NP 3
Ulaanbaatar
O|M|A
In de ochtend maken wij kennis met een
nomadenfamilie. Na de lunch rijden wij terug
naar Ulaanbaatar. Op een uur rijden van de
hoofdstad staat het 40 m hoge ruiterstandbeeld van Ghengis Khan. In Ulaanbaatar
brengen wij een bezoek aan het Dinosaurus
Museum.
DAG 5 Ulaanbaatar 3
Naadam Festival
O|M|A
Gans de dag staat in het teken van het wereldberoemde Naadam Festival. Dit festival vindt
elk jaar plaats van 11 tot 13 juli en is een soort
‘Olympische Spelen van Mongolië’. Sporters
strijden om het hoogste podium bij de nationale sporten: het worstelen, boogschieten en
de paardenraces. In de ochtend wonen we in
het stadion de kleurrijke openingsceremonie
bij. In de namiddag gaan we naar enkele worstelwedstijden en kijken naar het boogschieten voor mannen en vrouwen.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +7 u
KLIMAAT extreem landklimaat,
lange koude winter, korte warme zomer

HOTELS
PLAATS
Ulaanbaatar
Terelj NP
Bayangobi
Kharkhorin
Tsenkher
Ugii meer
Zuidelijke Gobi
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NACHTEN
5
1
1
1
1
1
3

HOTEL
Bayangol
luxe gerkamp
luxe gerkamp
gerkamp
gerkamp
gerkamp
luxe gerkamp

STERREN
 /

nvt / nvt
nvt / nvt
nvt / nvt
nvt / nvt
nvt / nvt
nvt / nvt

DAG 6

Ulaanbaatar 3 Naadam Festival 3
Bayangobi
O|M|A
‘s Morgens gaan we naar de aankomstplaats
van het paardenrennen. De paardenraces zijn
niet te vergelijken met die in het Westen. De
Mongoolse races zijn tussen de vijftien tot
dertig kilometer, afhankelijk van de leeftijd
van het paard. De jockeys zijn kinderen tussen
de 5 en 15 jaar oud, die hiervoor getraind zijn
sinds ze kunnen lopen. De toewijding voor de
paarden is in Mongolië erg groot. Zo wordt
bij de overwinning het paard geëerd in plaats
van de jockey. Dit is ook de reden waarom de
jockeys zo jong zijn, men gelooft dat het paard
het beste van zichzelf kan geven als deze een
lichtgewicht draagt. Aan de aankomstplaats
heerst een gezellige drukte en is er veel
randanimatie. Na de lunch naar Bayangobi.
Bayangobi is een unieke plaats bestaande uit
verschillende landschappen: Gobi zandduinen, woud en granieten rotsen. We wandelen
naar het Uvgun klooster (=Khambyn Khuree).
Eenmaal boven genieten we van een mooi
uitzicht. Overnachting in het gerkamp.
DAG 7 Bayangobi 3 Kharkorin
O|M|A
We vertrekken naar Kharkhorin, de oudste hoofdstad van Mongolië. Ten tijde van
Ghengis Khan en zijn zoon Ogedei Khan was
deze stad gedurende 40 jaar de hoofdstad. We
bezoeken het Erdene Zuu klooster waarvan
de bouw startte in 1586 maar dat pas 300 jaar
later klaar was. Het klooster bestond uit zowat
100 tempels waarvan er vandaag slechts een
drietal overblijven die hun oude glorie hebben
behouden. Het klooster is omgeven door
mooie witte muren met 108 stupa’s. Kharkhorin, gelegen in de vallei van de Orkhon rivier,
staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.
DAG 8 Kharkorin 3 Tsenkher
O|M|A
We rijden naar Tsenkher. De Tsutgalan waterval
van de gelijknamige rivier stort zich 20 m naar
beneden. Tsenkher is gekend voor de warmwaterbronnen.
DAG 9 Tsenkher 3 Tsetserleg 3
Ugii Nuur meer
O|M|A
In Tsetserleg bezoeken we het provinciaal
museum (Museum Arkhangai Aimag) in het
Zayan Gegeen klooster. Dit klooster dateert uit
17de eeuw en telde meer dan 1000 monniken
voor het gesloten werd in de jaren 1930. Het is
een van de weinige kloosters dat gespaard is
gebleven onder Stalin. We rijden naar de witte
vallei waar wij monumenten zien uit de 8ste
eeuw. Je vindt er het eerste monument met
Turks schrift. Daarna naar het heilige Ugii nuur
meer dat wemelt van de vissen. Ook heel wat
vogels hebben hier hun vaste stek gevonden.
DAG 10 Ugii Nuur meer 3 Khustai
National Park3 Ulaanbaatar O|M|A
In de ochtend gaan we op zoek naar de wilde
paarden in het Khustai National Park. Na de
lunch rijden we terug naar Ulaanbaatar.
DAG 11 Ulaanbaatar 3 Zuidelijke
Gobi woestijn 3 Bayanzag O|M|A
Na het ontbijt nemen we de vlucht naar Dalanzadgad, de hoofdplaats van de zuidelijke Gobi
woestijn. De Gobi woestijn of ‘Gouden Gobi’
heeft een unieke fauna en is de thuishaven

van de harige Bactriaan kameel. Het dier heeft
twee bulten en voorziet de woestijnbewoner
van vlees en melk en zorgt voor zijn transport.
Tijdens onze rit naar Bayanzag verandert het
landschap van een groene steppe in een dorre
woestijn. We bezoeken Bayanzag, wereldwijd
bekend om zijn dinosaurussen skeletten en eieren. Tussen de rode rotsen of de vlammende
rotsen vond de Amerikaanse geleerde Dr. Roy
Chapman de allereerste dinosauruseieren.
DAG 12 Zuidelijke Gobi woestijn 3
Khongoryn zandduinen
O|M|A
We rijden naar de schitterende spectaculaire
Khongoryn zandduinen, ook wel zingende
duinen genoemd. Sommige daarvan zijn
wel 800 meter hoog. De duinen beslaan een
gebied van wel twintig kilometer breed en
honderd kilometer lang! Het is een steile klim
naar de toppen van de zandduinen. De beloning is een ongelooflijk mooi uitzicht over de
woestijn.
DAG 13 Zuidelijke Gobi woestijn 3
Gobi Gurvan National Park
(Arendvallei)
O|M|A
We rijden naar het Gobi Gurvan Nationaal
Park, een van de beschermde natuurparken
van Mongolië waar we in de Arendvallei (Yol
vallei) een wandeling maken. Eerst zeer breed
vernauwt de vallei zich tot een canyon. In de
Gobi waar de temperaturen regelmatig 35
graden halen zou je nooit ijs verwachten in het
natuurwonder dat de Arendvallei is. Het water
loopt langs de hoge rotswanden naar beneden en vormt mooie watervallen. Misschien
vangen we wel een glimp op van het zeldzame
Argali schaap of het bergschaap
DAG 14 Zuidelijke Gobi woestijn 3
Ulaanbaatar
O|M|A
We nemen de vlucht naar de hoofdstad Ulaanbaatar en bezoeken het Bogd Khaan Palace
museum beter gekend als het Groene Paleis.
Het is gebouwd tussen 1893 en 1903 door
Mongoolse meesters en opgedragen aan YIII
Bogdo Gegeen, het hoofd van de lamaïstische
religie en laatste Khan van Mongolië. In 1954
werd het paleis omgetoverd in een museum.
Het paleis bestaat uit zeven tempels en het
winterpaleis. De collectie van het museum
herbergt unieke en waardevolle objecten die
gerelateerd zijn aan de Mongoolse politiek,
religie en artistieke geschiedenis van de 17de
eeuw tot begin van de 20ste eeuw. Bovenop
de Zaisan heuvel hebben we een mooi zicht
op de stad.
DAG 15 Ulaanbaatar 3 Brussel
Terugvluchten naar Brussels Airport.

www.hoboreizen.be

MONGOLIË
HET RIJK VAN DE STEPPEN
REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Het scheelde maar een haar of ook wij hadden op school Mongools
moeten leren: tijdens de heerschappij van Dzjengis Khan, in
de dertiende eeuw, stonden de Mongolen voor de poorten van
Wenen. Gelukkig zijn de woeste strijders tot rust gekomen:
tegenwoordig behoren de Mongolen tot het meest gastvrije volk
ter wereld. Hun krijgkunsten tonen ze enkel nog op festivals. In
drie disciplines wedijveren de beste van het land om de waardige
vertegenwoordiger van Dzjengis Khan te worden: boogschieten,
worstelen en natuurlijk paardrijden. De prachtige traditionele
klederdracht blijft niet in de kast hangen, integendeel!

HOOGTEPUNTEN
De Gobiwoestijn met
zijn dinosaurussporen •
De oprechte gastvrijheid
van de Mongoolse
nomaden • Kharkhorin,
de oude hoofdstad van de
gevreesde krijger Ghengis
Khan • Prachtig gelegen
boeddhistische kloosters

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

06 juni

€ 4.100

€ 400

07 juli

€ 4.300

€ 400

25 juli

€ 4.100

€ 400

(Naadam festival)

De julireizigers (afreis 7 juli) wonen het Naadam festival bij.
Tijdens de reizen van 6 juni en 25 juli worden op de dagen van het
Naadam festival bijkomende Nationale Parken bezocht.

Khuvsgul
meer
Murun
Gorkhi Terelj National Park
Ulaanbaatar
Hustai National Park
Kharkhorin
Tsenher

Mongolië
Bayangobi

Dalanzadgad
Zuidelijke Gobi

© Shutterstock.com
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AFREISDATA 2020

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Bishkek en terug vanuit Tashkent en vlucht
Bishkek – Tashkent • Binnenlandse vlucht Tashkent – Urgench • Alle vermelde transfers met
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig • Maaltijden zoals
vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding,
gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING KIRGIZSTAN | OEZBEKISTAN
DAG 1 Brussel 3 Bishkek (Kirgizstan)
Met internationale vluchten vliegen wij naar
Bishkek, de hoofdstad van Kirgizstan.
DAG 2 Bishkek
M|A
We verkennen de Kirgizische hoofdstad.
Bishkek is nog een echte ‘Sovjetstad’ met
brede boulevards, pleinen en parken, Sovjet
gebouwen en talrijke standbeelden. De
tour van Bishkek is niet volledig zonder een
bezoek aan de levendige Osh bazaar. De lokale
bevolking koopt er voeding, kleding, allerlei
huishoudgerief en kleurrijke tapijten. We
dineren in een traditioneel restaurant.
DAG 3 Bishkek 3 Issyk Kul Meer
O|M|A
We rijden naar het mooie Issyk Kul Meer.
Onderweg passeren wij de Burana-toren, een
minaret uit de 11de eeuw. Rond de minaret
liggen talrijke ‘balbans’ of ‘stenen krijgers’. Dit
zijn stenen gedenktekens uit de 6de tot 10de
eeuw. Het Issyk Kul Meer is omgeven door
machtige bergen en kreeg de naam ‘Parel van
Centraal Azië’. We maken een boottocht op
het meer en genieten van de schoonheid van
het landschap.
DAG 4 Issyk Kul Meer 3
Grigorievskoye 3 Karakol
O|M|A
Langs de boorden van het meer verdiepen wij ons in de kunst uit de Bronstijd. De
rotstekeningen of petrogliefen dateren uit
800 voor Christus en werden meer dan 2000
jaar geleden door sjamanen gemaakt. Aan
de Grogorievskoye bergkloof hebben we een
schitterend zicht op de omringende bergen en
rivieren. In Karakol bezoeken we de Dunganmoskee gebouwd in Chinese stijl en zonder
gebruik te maken van metalen nagels. Nadien
gaan we naar de oude houten Orthodoxe Kerk.
DAG 5 Karakol 3 Altyn Arashan 3
Karakol
O|M|A
De weg slingert door de bergen naar Altyn
Arashan, waar we genieten van het uitzicht
op de toppen van de Pik Palatka (4.260 m). We
picknicken in de prachtige natuur en maken
een heerlijke wandeling. In de late namiddag
keren we terug naar Karakol.
DAG 6 Karakol 3 Jeti Oguz 3
Bishkek
O|M|A
Vandaag brengen we de door in Jeti Oguz. De
ravijn is beroemd voor de rode rotsformaties
en kreeg de naam ‘de 7 Stieren’ of Jeti Oguz.
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +5 u
KLIMAAT landklimaat

HOTELS OF GELIJKWAARDIG
PLAATS
Bishkek
Issyk-Kul
Karakol
Tashkent
Khiva
Bukhara
Samarkand
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NACHTEN
2
1
2
2
1
3
2

HOTEL
Plaza
Kapriz/Karven
Green Yard
International
Asia Khiva
Asia Bukhara
Grand Samarkand/
Amina

STERREN
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

We genieten van prachtige zichten op het Tien
Shan gebergte. Dit is Centraal-Azië op haar
best! In het dorpje Bokonbaeva ontmoeten
wij een lokale arendjager. Hij jaagt op hazen
en vossen met de hulp van zijn arenden. Het is
nog de oude manier van jagen die van generatie op generatie verder gezet wordt. Nadien
rijden we naar Bishkek.
DAG 7 Bishkek 3
Tashkent (Oezbekistan)
O|M|A
In de ochtend bezoeken we het Ala Archa
National Park, 40 km ten zuiden van Bishkek.
Het park is 200 km² groot en ligt op 1500 m
hoogte en is omgegeven door bijna 5.000 m
hoge bergtoppen van het Tien Shan gebergte.
Het park dankt de naam aan de veelkleurige
jeneverstruik die door de lokale bevolking
werd gebruikt om volgens oude tradities de
boze geesten weg te jagen. Nadien naar de
luchthaven van Bishkek en voor onze vlucht
naar het volgende land uit dit tweeluik:
Oezbekistan. We overnachten in de hoofdstad
Tashkent.
DAG 8 Tashkent 3 Urgench 3
Khiva
O|M|A
Vanuit Tashkent vliegen we verder naar Urgench. Wij rijden door naar Khiva. Khiva heeft
een prachtig bewaard historisch centrum en
is een schitterend openluchtmuseum. We
bezoeken Ichon Qala, de oude stad met mooie
eeuwenoude stadswallen (Unesco Werelderfgoed), Kalta Minor en de Mohammed Rakhin
Khan-madras. Wij gebruiken de lunch in een
lokaal restaurant. Daarna genieten we van
het weelderige 19de-eeuwse interieur van
het Tosh-Kovli-paleis, de Vrijdagmoskee, het
mausoleum van Pahlavon Mohammed.
DAG 9 Khiva 3 Buchara
O|M|A
Vandaag maken we een indrukwekkende rit
door de Kizil-Kum-woestijn. Onderweg stoppen we voor een zicht op de Amu-Darya, de
Oxus-rivier. We genieten van een picknick en
vervolgen onze weg naar Buchara, het Islamitische centrum van Oezbekistan.
DAG 10 Buchara
O|M|A
De tiende eeuw was een gouden eeuw voor
Buchara. Er leefden grote denkers als de
medicus Avicenna. Zowel wetenschap, muziek,
poëzie als schilderkunst floreerden. Maar ook
in de 13de eeuw was Buchara een toonaangevende stad in Centraal-Azië. In de stad staan
overal prachtige gebouwen, sommige van

zandkleurig leem, andere met wonderschone
turkooisblauwe koepels. We bezoeken o.a.
Lyab-i- Khauz, de Nadir Devanbegi-madrasa,
Nadir Divanbegi Khanaka, de Moghaki-Attarmoskee, de Poi Kalyan minaret en moskee,
het Ismail Samanid mausoleum en de bazaar.
Tijdens een kookworkshop bij een lokale familie leren we hoe het nationale gerecht ‘Manti’ –
noedels met gekruid vlees – gemaakt wordt.
DAG 11 Buchara
O|M|A
We brengen nog een dag door in het schitterende Buchara. We bezoeken Sitora-i-Mokhi
Kosa, de zomerresidentie van de vroegere emir
van Buchara. Nadien bezoeken wij het schrijn
van Bakhauddin Nakshbandi, de bekende
Soefi-heilige van Centraal-Azië en het Mausoleum van Chor Bakr uit de 10de eeuw. Nadien
bent u nog even vrij om rond te slenteren in
de gezellige straatjes.
DAG 12 Buchara 3 Samarkand
O|M|A
Wij rijden naar Samarkand.Onderweg stoppen
we in Shakhrisabz, de geboortestad van Timur
Lenk. Wij bezoeken het mooie Ak Seraipaleis,
het Dorus Saidat, Complex, de Kok Gumbaz
moskee en het Jahongor Mausoleum. Wij
brengen ook een bezoek aan een kleurrijke
bazaar waar de plattelandsbevolking zijn
producten verkoopt.
DAG 13 Samarkand
O|M|A
Samarkand is de meest glorieuze en romantische stad van Oezbekistan. De wrede
veroveraar Timur Lenk (14de eeuw) begon
met de monumentale opbouw van Samarkand en gaf haar een belangrijke uitstraling.
Absoluut hoogtepunt is onze rondwandeling
op het centrale Registanplein, met de drie
majestueuze madrassa’s Ulugbek’s, Shir Dor en
Tila Kari. Wij bezoeken de Zijderoute-bazaar,
de Bibi-Khanym-moskee en de Shah-i-Zinda
necropool. Daarna zetten we onze verkenning
verder met het Afrosiab museum, het Ulug
Beg’s observatorium en het Mausoleum van
Timur Lenk.
DAG 14 Samarkand 3 Tashkent
O|M|A
In de ochtend rijden we met de bus naar
Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan.
Stadsbezoek met de madrassa Kukeldah,
Independence Square en het Memorial WO II,
de mooie metrostations en het monument van
de aardbeving van 1966.
DAG 15 Tashkent 3 Brussel
Terugvluchten naar Brussel.

www.hoboreizen.be

KIRGIZSTAN | OEZBEKISTAN
HET VERBORGEN DEEL
VAN DE ZIJDEROUTE
REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Het is haast niet te geloven dat het culturele hart van Centraal
Azië jarenlang verstopt kon blijven achter het IJzeren Gordijn.
Maar nu zetten de kersverse naties Oezbekistan en Kirgizstan
hun grenzen open. Eindelijk kan u in de voetsporen van Dzjengis
Khan en Timur Lenk treden. Maar wapen u in tegenstelling tot
deze meedogenloze heersers enkel met het nodige fotomateriaal
om de vele paleizen en minaretten langs een onontdekt deel van
de Zijderoute op de gevoelige plaat vast te leggen. Lang voor zij
deze contreien onveilig maakten, verbond deze route immers
ook al op een vreedzame wijze volkeren en landen uit Oost en
West. Handelaars, missionarissen en geleerden, trokken met
zijde, specerijen, luxegoederen, porselein maar evengoed met
godsdienst en wetenschap heen en weer van het verste puntje van
Azië tot het topje van Europa.
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

03 april

€ 2.980

€ 490

01 mei

€ 3.100

€ 490

12 juni

€ 3.150

€ 490

07 augustus

€ 3.150

€ 490

04 september

€ 3.150

€ 490

25 september

€ 3.100

€ 490

Oezbekistan, het hart
van Centraal Azië •
De eeuwenoude zijderoute
met zijn rijke geschiedenis en
cultuur • De sprookjesachtige
gebouwen en monumenten
in Khiva, Bukhara en
Samarkand • In de voetsporen
van Dzengis Khan en
Timur Lenk • Kirgizstan,
het Zwitserland van
Centraal-Azië: schitterende
berglandschappen, heldere
meren, weidse uitzichten

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

02 april

€ 3.150

€ 500
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Samarkand

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Nur-Sultan (Astana) en terug vanuit
Almaty • Binnenlandse vluchten Nur-Sultan – Shymkent en Shymkent – Almaty • Alle
vermelde transfers met bus/jeeps • Overnachtingen in de vermelde hotels/guesthouses of
gelijkwaardig, 1 overnachting in een yurt (geen singles mogelijk in guesthouses en yurts)
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale gidsen •
Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING KAZACHSTAN
DAG 1

Brussel 3 Nur-Sultan
(voorheen Astana)
Vertrek per internationale lijnvluchten naar
Nur-Sultan.
DAG 2 Nur-Sultan
O|M|A
Warme verwelkoming op de luchthaven en
transfer naar ons hotel. Na de lunch kennismaking met de hoofdstad. Pas in 1997 werd
Astana de hoofdstad van Kazachstan en in
maart 2019 werd het herdoopt tot Nur-Sultan,
ter ere van voormalig president Nazerbajev.
We bezoeken o.a. de Khazret Sultan Moskee,
de tweede grootste moskee van Centraal Azië,
en het plein van de Onafhankelijkheid.
DAG 3 Nur-Sultan 3 Borovoe 3
Nur-Sultan
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Borovoe
nationaal park, de parel van Kazachstan. We
genieten al wandelend van het majestueuze
berglandschap en maken een boottocht op
één van de talrijke meren.
DAG 4 Nur-Sultan
O|M|A
Vandaag worden we geconfronteerd met het
Sovjet-verleden van Kazachstan bij een bezoek
aan een concentratiekamp. Alzhir was het
grootste concentratiekamp van de Sovjetunie
en herbergde de vrouwen en kinderen van
landverraders tot in 1953, het jaar dat Stalin
stierf.
Na de lunch zien we hoe het verleden en de
toekomst worden samengebracht in het Nationaal Museum. We komen oog in oog te staan
met de ‘Gouden Man’.
DAG 5 Nur-Sultan 3 Shymkent 3
Turkestan 3 Shymkent
O|M|A
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor
de vlucht naar Shymkent. Na aankomst rijden
we naar Turkestan waar we het Mausoleum
van Khodzha Achmed Yassawi bezoeken. Dit
prachtige monument verdient zeker zijn plaats
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Verder brengen we ook een bezoek aan
Otrar. Deze stad was niet alleen een bloeiend
handels- en kunstencentrum op de Zijderoute,
maar was ook de geboorteplaats van Abu
Nasr al-Farabi, één van de grootste Oosterse
filosofen.
DAG 6 Shymkent 3 Aksu Zhabagly 3
Shymkent
O|M|A
Akzu-Zhabagly is het oudste natuurreservaat
van Centraal-Azië en met veel geluk kan je er

REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort
INENTINGEN Hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +4 u
KLIMAAT Landklimaat

HOTELS
PLAATS
Nur Sultan
Shymkent
Almaty
Basshy
Charyn Canyon
Satty
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3
2
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2
1
1

HOTEL
Monaco
Shymkent
Mercure
guesthouse
yurt
guesthouse

STERREN
 /
 /
 /

nvt / nvt
nvt / nvt
nvt / nvt

beren, lynxen, wolven en zelfs sneeuwluipaarden spotten. We maken een mooie wandeling
in dit prachtige park.
DAG 7 Shymkent 3 Almaty
O|M|A
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor
de vlucht naar Almaty, de stad van appels.
Stadsbezoek met o.a. Park 28 Panfilov en de
Zenkov kathedraal die volledig uit hout is opgetrokken. Met een kabelbaan gaan we naar
Kok Tobe park, voor een mooi uitzicht over
deze fraai gelegen, kosmopolitische stad.
DAG 8 Almaty 3 Basshy
O|M|A
De komende dagen rijden we rond met jeeps.
Vroeg opstaan voor de transfer naar Altyn
Emel. Vooral het laatste stuk verloopt over
hobbelige wegen. Onderweg bewonderen we
eeuwenoude petrogliefen en indrukwekkende
grafheuvels. Overnachting in guesthouse in
het dorp Basshy.
DAG 9 Basshy
O|M|A
Vandaag maken we kennis met de Kazachse
natuurpracht in al haar glorie: we wandelen
tussen de kleuren van de Aktau Mountains en
verwonderen ons over het bizarre natuurfenomeen van de Singing Dune.
DAG 10 Basshy 3 Charyn Canyon
O|M|A
Charyn Canyon is de kleine broer van de
Grand Canyon. We wandelen door de ‘vallei
van de kastelen’ tot aan de rivier en slapen
hier vannacht in yurts. Naast deze toeristische
trekpleister bewonderen we minder bekende,
maar daarom niet minder mooie canyons: Lunar canyon, Bestamak canyon en Black canyon.
Overnachting in een yurt.
DAG 11 Charyn Canyon 3 Satty
O|M|A
Van de canyons rijden we vandaag naar de
meren. We krijgen een heerlijke huisgemaakte
lunch voorgeschoteld in het dorp Satty bij
een lokale familie. Nadien maken we best
onze gordels vast voor een hobbelige rit naar
Kaindy Lake. Dit meer is het resultaat van een
enorme landverschuiving in 1911. De laatste

jaren daalt het waterpeil zonder dat de oorzaak bekend is. Een fikse afdaling brengt ons
tot aan de rand van het meer. We overnachten
in een guesthouse.
DAG 12 Satty 3 Almaty
O|M|A
Kolsay National park omvat drie meren, die
verborgen liggen tussen de heuvels van het
Noordelijke Tien-Shan-gebergte. De rondom
gelegen bossen en de besneeuwde bergtoppen weerspiegelen in het helder blauwe water.
We maken een wandeling rond het eerste
meer. Na de lunch rit naar Almaty.
DAG 13 Almaty
O|M|A
In de voormiddag maken we kennis met de
levenswijze van de nomaden in Nomad Ethno
Centre. We krijgen een demonstratie van hun
krijgs- en paardrijkunsten en bewonderen
de verschillende wapenrustingen. Tijdens de
lunch vernemen we meer over het gebruik van
de yurt.
’s Namiddags rijden wij naar Kok Zhailau,
een natuurgebied dichtbij de stad voor een
ontspannen wandeling.
DAG 14 Almaty
O|M|A
Na een rustig ontbijt vertrekken we naar Medeo Gorge voor de kabelbaan naar Shymbulak
Ski Resort. De ganse rit naar boven duurt ongeveer 30min. Op 3200m boven de zeespiegel
hebt u een schitterend uitzicht op de omliggende pieken en de vallei in de diepte.
Na de lunch naar Big Almaty Lake. U heeft
deze reis al een aantal meren gezien en toch
zal u moeten toegeven dat dit meer zeker
een bezoek waard is. We sluiten de dag (en
de reis) af met een zeer onderhoudende
roofvogelshow, waarin we kennismaken met
de traditionele manier van jagen met arenden
van de nomaden.
DAG 15 Almaty 3 Brussel
Vroeg opstaan voor de transfer naar de luchthaven voor de terugvluchten naar Brussel.

www.hoboreizen.be

NIEUW

KAZACHSTAN
OVERWELDIGENDE NATUUR
EN MOOIE CULTUURSTEDEN
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Als de naam Kazachstan valt, denkt u wellicht spontaan aan Borat,
een zogezegde journalist die naar de Verenigde Staten reist om
een documentaire te maken over de zeden en gewoonten van
de machtigste natie ter wereld zodat zijn Kazachse landgenoten
nog wat zouden kunnen leren van de geciviliseerde wereld. De
cultuurclash kon niet groter zijn! Maar eigenlijk is het precies
omgekeerd. Wij, Westerlingen, kunnen heel wat leren van de
cultuur van de Kazachen. Logisch, Kazachstan grenst aan China,
Kirgizië, Rusland, Turkmenistan en Oezbekistan,... Buurlanden
waarvan het de culturele invloeden als een spons opgeslorpt
heeft. Neem daarbij de bergen waarvan de toppen flirten met
de hemel en de talrijke maagdelijke natuurgebieden en je weet
meteen dat jij hier een pionier zal zijn. Maar dan liefst zonder een
weinig verhullende gele fluo zwembroek in jouw bagage.
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

09 mei

€ 3.590

€ 320

06 juni

€ 3.590

€ 320

15 augustus

€ 3.590

€ 320

19 september

€ 3.590

€ 320

03 oktober

€ 3.590

€ 320

Het bevreemdende Kaindy
Lake • De stilte van de steppe
• Het Mausoleum van Khoja
Ahmed Yasawi • Charyn
canyon • De zingende duinen
van Altyn Emel • De gastvrije
bevolking

Het toerisme in Kazachstan staat nog in de kinderschoenen. Sommige verplaatsingen kunnen lang zijn omwille van de slechte staat
van de wegen en we kunnen niet overal in 4*-hotels overnachten.
We slapen 1 nacht in een yurt (zeer beperkt sanitair) en 3 nachten in
eenvoudige guesthouses.

Rusland

Akmola
Nur-Sultan

Kazachstan
K aspisc

Aral
meer

ee
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Oe z be kist an

Basshy
Almaty
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REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Chengdu en terug en vluchten
Chengdu – Lhasa – Chengdu • Alle vermelde transfers met comfortabele bus •
Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoons
kamer. Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M= middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma •
Hobo reisleiding en Engelstalige gidsen • Fooien voor reisleider, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING TIBET
DAG 1 Brussel 3 Chengdu
Met internationale lijnvluchten naar Chengdu.
DAG 2 Chengdu
A
Aankomst ’s avonds. Transfer naar het hotel en
overnachting.
DAG 3 Chengdu
O|M|A
Bezoek aan het Panda Breeding and Research
Center. Van heel dicht bij kunnen we de mooie
pandaberen bewonderen die hier worden
gekweekt. Meer dan 80% van alle pandaberen
bevinden zich in Sichuan, met als hoofdstad
Chengdu. We zijn dus echt wel op de juiste
plek om deze prachtige dieren bezig te zien in
hun habitat. In de namiddag bezoeken we nog
People ’s Park, de Wenshu tempel en de oude
straat Jinli.
DAG 4 Chengdu 3 Lhasa
O|M|A
Wij vliegen naar Tibet en rijden na aankomst
op de Gonkar luchthaven naar Lhasa, de
hoofdstad van Tibet. Ons hotel ligt dichtbij het
oude centrum. Een ideale locatie om al wat
van de sfeer op te snuiven op het dak van de
wereld.
DAG 5 Lhasa
O|M|A
Gelegen bovenop de Marpo heuvel ligt het
immense Potala paleis, dertien verdiepingen
hoog en meer dan 100 kamers tellend. Dit was
de residentie van de Dalai Lama en dateert
van het begin van de 17e eeuw. Vervolgens
bezoeken we de 1300 jaar oude Jokhangtempel en het omliggende Barkhor plein. De
Jokhang-tempel is het belangrijkste heiligdom
van het Tibetaanse boeddhisme en herbergt
een groot aantal historische schatten. Het was
de bekende koning Songsten Gampo die de
Jokhang tempel in de 7de eeuw liet bouwen
om zijn gekregen bruidsschat – een Boeddha
beeld – te bewaren.
DAG 6 Lhasa
O|M|A
Bezoek aan het Ganden klooster op 50 km
van Lhasa. Ganden Namgyeling is één van de
drie belangrijke Gelugpa kloosters in Tibet.
Gesticht door Tsongkhapa zelf, werd dit als
de zetel beschouwd van de administratieve
en politieke macht. We maken hier een leuke
pelgrimswandeling (kora) rond het heiligdom
en hebben een spectaculair zicht op de Kyichu
vallei. In de namiddag bezoeken we het Sera
klooster. Dagelijks om half vier in de namiddag

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort, visa
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +6 u
KLIMAAT droog bergklimaat

HOTELS
PLAATS
Chengdu
Lhasa
Gyantse
Shegar
Sakya
Shigatse
Tsetang

NACHTEN
2
4
1
1
1
1
2
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HOTEL
Minshan Lhasa
Tangka Hotel
Gyantse Hotel
Qomolongma hotel
Yuanfu hotel
Gesar Hotel
Tsetang Hotel

STERREN
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vinden hier op het binnenplein de debatten
van de monniken plaats. Een niet te missen
belevenis. ’s Avonds genieten we van een
traditionele Tibetaanse culturele voorstelling.
DAG 7 Lhasa
O|M|A
Bezoek aan het Drepung klooster, ook een van
de belangrijke kloosters van de Gelugpa orde
gesticht in 1416 door Tashi Palden, een leerling
van Tsongkhapa. Het was de residentie van de
Dalai Lamas tot de 5de Dalai Lama het Potala
paleis bouwde. In de namiddag brengen
we een bezoek aan de spectaculair gelegen
meditatiegrotten Drak Yerpa en het bijhorende
kloostercomplex. Volgens de overlevering
werden deze reeds gebruikt ten tijde van de
Songtsen Gampo in de 7de eeuw. Daarna
rijden we terug naar Lhasa.
DAG 8 Lhasa 3 Gyantse
O|M|A
We verlaten Lhasa. Onderweg steken we de
Gampa La pas over en zien we het heilige
Yamdrok Tso meer, een van de drie heilige
meren in Tibet. Heel wat Tibetanen geloven
dat er geen leven meer zal zijn in Tibet, mocht
dit heilige meer ooit droog komen te staan.
Vervolgens zien we de Karo La gletsjer op onze
rit naar het pittoreske Gyantse.
DAG 9 Gyantse 3 Shegar
O|M|A
’s Morgens brengen we een bezoek aan het
Pelkhor Chode klooster en de Kumbum stoepa
van Gyantse, ze dateren van de 15de eeuw. In
het klooster vinden we het 8 m hoge zittende
beeld van de Sakyamuni Boeddha, gemaakt
van 14.000 kg koper. Ook de 8-verdiepingen
tellende stoepa is prachtig en heeft maar liefst
76 kapelletjes met even zoveel muurschilderingen en boeddhistische beelden. Vervolgens
rijden we verder naar Shegar, de toegangspoort tot het basiskamp van Mt. Everest .
DAG 10 Shegar 3 Sakya
O|M|A
We beginnen vandaag al heel vroeg met
zicht op het basiskamp van de Mount Everest
(8.848 m), de hoogste berg ter wereld. In
deze omgeving bevindt zich ook het hoogst
gelegen klooster: het Rongbuk klooster. Het
klooster werd gesticht in 1902 door Nyingma
Lama en is schitterend gelegen. Als het weer
wat meezit kijk je zo recht op de imposante
noordelijke zijde van de Mount Everest. Na het
bezoek rijden we terug naar Sakya.
DAG 11 Sakya 3 Shigatse
O|M|A
In de ochtend gaan we naar het mooie Sakya
klooster, een belangrijk centrum voor de
Sakya leer, een belangrijke stroming binnen
het Tibetaans boeddhisme. Na het verval van
de dynastie der Tibetaanse koningen, lag het
machtscentrum van Tibet hier gedurende de
13de eeuw. Het klooster heeft een Mongoolse architectuur en bezit heel wat originele
kunstwerken en geschriften die de culturele
revolutie overleefd hebben. Nadien rijden we
naar Shigatse, de tweede grootste stad van
Tibet en de traditionele hoofdstad van het
Tsang district.
DAG 12 Shigatse 3 Tsetang
O|M|A
Het Tashilunpo klooster in Shigatse is gelegen
in het westelijke gedeelte van de stad op de
Drolma heuvelrug. Het klooster was de woonplaats van de Panchen Lama. De Panchen

Lama is de hoogst gerangschikte lama na
de Dalai Lama in de Gelugpa sekte en is een
reïncarnatie van de Amitabha Boeddha. Vervolgens rijden we naar Tsetang. Tsetang was
de hoofdstad voor de Tibetaanse koningen
van de Yarlung dynastie(tot circa 850). De stad
wordt beschouwd als de bakermat van de
Tibetaanse beschaving.
DAG 13 Tsetang
O|M|A
We starten met een bezoek aan het mooie
Samye klooster. Dit uniek klooster ligt in een
droge woestijnachtige omgeving. Samye was
het eerste klooster van Tibet, gesticht in de
8e eeuw, tijdens de heerschappij van koning
Trisong Detsen. Het ontwerp van het klooster
heeft de vorm van een mandala, een representatie van het boeddhistische universum. In de
namiddag rijden we naar de Yumbulagang. Dit
paleis ligt op 12 km van Tsetang en is omringd
door de prachtige Yarlung vallei. Het paleis
is gebouwd door de eerste koning van Tibet,
Nyatri Tsenpo, en zou het oudste gebouw in
Tibet zijn (2de eeuw voor Christus). We kunnen hier naar boven gaan te voet of indien
gewenst per paard!
DAG 14 Tsetang 3 Brussel
O|M
We rijden naar de Gongkar luchthaven in de
buurt van Lhasa voor onze terugvluchten naar
huis via Chengdu.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

TIBET
RONDREIS OP HET DAK VAN DE WERELD
REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

Tibetaanse herders met hun kudden yaks zijn vaak de enige
tekenen van menselijk leven in de enorme weidsheid van de
Tibetaanse hoogvlakte. Tot plotseling duizenden bontgekleurde
gebedsvlaggetjes ons toewuiven alsof ze ons willen verwelkomen
in weer zo’n indrukwekkend klooster waarmee het land gul
bezaaid is. En zo treden we binnen in de wereld van boeddhisme,
karma en reïncarnatie. Wie voelt zich niet herboren na een
bezoek aan een eeuwenoud klooster tegen een achtergrond
van besneeuwde Himalayatoppen? Ons Tibetprogramma is
een absoluut hoogtepunt, weliswaar met acclimatisatie en
overnachting op een relatief lage hoogte.

Tibet

Nepal

Shigatse
Shegar

Lhasa

Gyantse

Desolate landschappen en
hoge passen op het dak van
de wereld • Het majestueuze
Potala paleis van de Dalai
Lama in het hart van Lhasa •
Nomadische herders en wilde
yaks op zoek naar vruchtbare
plekken op het barre terrein
• Monnikenkloosters van de
Geelmutsen en Roodmutsen •
Bezoek aan de pandaberen in
Chengdu

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

02 mei

€ 4.200

€ 530

19 september

€ 4.200

€ 530

Chengdu

Tsetang

B h u ta n

49

AZIË

© Shutterstock.com

Mount Everest
Base Camp

C hina
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INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Pyongyang en terug • Lokaal transport
met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig •
Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven in het programma •
Hobo reisleiding en Engelstalige gids • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING NOORD-KOREA
DAG 1 Brussel 3 Beijing
Vertrek naar Beijing.
DAG 2 Beijing 3 Pyongyang
A
In de vroege ochtend aankomst in Beijing en
per regelmatige lijnvlucht vliegen wij verder
door naar de hoofdstad van Noord-Korea,
Pyongyang. Transfer naar het hotel. We stoppen aan de Triomfboog die net iets hoger is
dan die in Parijs. Eerste kennismaking met de
stad Pyongyang, het visitekaartje van de
Democratische Volksrepubliek Korea. Een stad
die opnieuw gebouwd werd in 1954 om indruk te maken op de wereld en die het succes,
de vooruitgang en sterkte van de republiek
moet illustreren.
DAG 3 Pyongyang
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken we het enorme
granieten Kim Il-Sung Plein, het hart van de
stad, het Fonteinen Park met de 80 meter
hoog spuitende Mansudae fontein die voor de
nodige koelte zorgt en het Mansudae Grand
Monument (een gigantisch beeld van Kim Il
Sung en Kim Jong Il). In de Kwangbok straat
brengen we een bezoek aan het gerechtshof.
Na de lunch bezoeken we het Monument
van de Arbeiderspartij, de Daedong Poort,
de Pyongyang Klok daterend uit 1726 en de
Ryongwang Tempel geflankeerd door een 800
jaar oude pagode. In een nabijgelegen sportdorp bezoeken we een schietbaan.
DAG 4 Pyongyang 3 Wonsan 3
Mt. Kumgang
O|M|A
Met de bus rijden we naar de kuststad
Wonsan. Onderweg bezoeken we het graf van
koning Tongmyong, de stichter van het Koryo
koninkrijk. Vlakbij Wonsan bezoeken we de
Chonsam Coöperatieve Boerderij. Ook nemen
we een kijkje in de prachtig gelegen en rijkversierde boeddhistische Sokwang Tempel.
DAG 5 Mt. Kumgang 3 Wonsan
O|M|A
We rijden door het mooie berggebied Mt.
Kumgang naar Kumgangsan met een prachtig
uitzichtpunt aan de Samil lagoon, een pittoresk meer. Verder maken we een stevige wandeling naar de Kuryong waterval (de negen
draken waterval). Na de lunch rijden we terug
naar Wonsan en bezoeken een provinciale
kunstgalerij en het Marine Wonsan Plein.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL winter +8 u, zomer +7 u
KLIMAAT warm gematigd
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Nampo
Kaesong
Mt. Myohyang
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DAG 6 Wonsan 3 Pyongyang
O|M|A
In de ochtend bezoeken we in Wonsan het
Songdowon International Children’s Camp,
een ‘hotel’ waar voor zowat 1.200 kinderen
activiteiten kunnen worden georganiseerd
en het Kaeson Historisch Museum (Wonsan
Old Railway Station). Met de bus terug naar
Pyongyang. We bezoeken het Mangyongdae
Schoolchildren’s Palace, dat een idee geeft
van de vorming van de Koreaanse jeugd, de
revolutionaire elite van de toekomst.
DAG 7 Pyongyang
|M|A
We bezoeken het Korea Oorlogsmuseum
met het ‘Monument to Victorious Fatherland
Liberation War’ en het Amerikaans spionschip
‘Pueblo’. We wandelen van het Kim II Sung
plein langs de Taedong rivier en bezoeken het
Munsu Skating Center. Daarna naar de 170 m
hoge Juche Toren aan de Taedong rivier en
de Pyongyang Metro. Na de lunch bezoeken
we een Handicraft Exhibition Hall. ‘s Avonds
bezoeken we Kaeson Youth Park. Indien mogelijk nemen we deel aan een massale dans van
Pyongyang inwoners op een van de pleinen
in de stad (enkel afreis september – Republic
Foundation Day op 9.9.2020).
DAG 8 Pyongyang
O|M|A
Vandaag bezoeken we het Kumsusan Sun’s
Memorial Palace waar de gebalsemde lichamen van Kim Il Sung en Kim Jong Il opgebaard
liggen. Nadien naar de begraafplaats der
Martelaren van het Volksleger en de Begraafplaats van de Revolutionaire Martelaren.
We bezoeken de Boeddhistische Kwangbop
tempel. Na de lunch bezoeken we het Grand
People’s Study House (de nationale bibliotheek) en rijden we naar het geboortehuis van
Kim Il Sung in Mangyongdae, een bedevaartsoord voor Koreaanse scholieren. Daarna
bezoeken we het Koreaans Centraal Historisch
Museum (indien geopend na renovatie) waar
wij kennis maken met de geschiedenis van
het schiereiland.
DAG 9 Pyongyang 3 Nampo
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken we de Foreign
Language bookshop en het Nationaal Gifts
Exhibition. In een prachtig gebouw zijn alle
geschenken van de mensen van Noord-Korea
die ze zelf schonken aan hun leiders tentoongesteld. We stoppen aan het Korean People
Army Cemetery. Daarna bezoeken we het
Borduurinstituut van Pyongyang. Na de lunch
brengen we een bezoek aan de Kang Ban Sok
secundaire school. Vervolgen met de bus naar
Nampo, de belangrijkste havenstad en landbouwgebied van het land, gelegen op 55 km
ten westen van de hoofdstad.
DAG 10 Nampo 3 Kaesong
O|M|A
Wij bezoeken de enorme West Sea afsluitdijk
waarlangs alle schepen naar Pyongyang
varen en rijden verder naar het Folklore dorp
Sariwon. We stoppen even aan een ‘boerderij’:
Unjong livestock. Na de lunch rijden we naar
Kaesong in het uiterste zuiden, niet ver van
de demarcatielijn met Zuid-Korea. De stad
heeft een mooi oud centrum met traditionele
gebouwen. We bezoeken het oude graf van
Koning Kongmin (1352), de Nam gate, de

Sonjuk bridge, de Janam Hill met prachtige
zichten op de oude en nieuwe stad Kaesong
en het Great Monument in Kaesong.
DAG 11 Kaesong 3 Pyongyang
O|M|A
Kaesong is een historische stad en was de
hoofdstad van het Koryo koninkrijk (918-1392).
Het Koryo historisch museum is gehuisvest in
het oude Taemyon paleis dat dateert van het
begin van de 11de eeuw. Kaesong is ook de
toegangspoort tot Panmunjom, waar sinds
de wapenstilstand van 1953 de demarcatielijn loopt tussen beide Korea’s. U krijgt een
rondleiding terwijl een paar meter verderop,
aan de andere kant van de grenslijn, de
Zuid-Koreaanse en Amerikaanse soldaten u
bekijken. Op de terugweg naar Pyongyang
brengen we nog een bezoek aan de ‘Concrete
Wall’. Op de terugweg naar de hoofdstad stoppen we aan het imposante Monument van de
Hereniging.
DAG 12 Pyongyang 3 Mt. Myohyang O|M|A
Wij rijden met de bus naar de mooie
Myohyang bergen gelegen op 160 km ten
noorden van de hoofdstad. De Piro berg met
zijn 1.909 m is de hoogste. Flora en fauna zijn
erg verscheiden. Een verblijf in het Myohyang
gebergte gaat altijd gepaard met een bezoek
aan de International Friendship Exhibition
(IFE), een houten gebouw met blauwe dak
pannen geschonken door de leider en opgetrokken in traditionele Koreaanse paleisstijl.
Zeer interessant is een bezoek aan de van 1042
daterende Pohyon boeddhistische tempel. Na
een picknick lunch in de Habiro vallei maken
wij een wandeling in de schitterende Manpok
vallei of ook wel vallei van de watervallen
genoemd.
DAG 13 Mt. Myohyang – Pyongyang O|M|A
Met de bus terug naar Pyongyang. Na de lunch
maken we nog een wandeling in het Moran
National Park en bezoeken we de Kim Il Sung
bloemententoonstelling en een postzegelwinkel
DAG 14 Pyongyang 3 Beijing
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken we nog een kleuterschool en de ‘3 Revolutionair’ tentoonstelling
(ideologisch, technisch en cultureel). Na de
lunch rijden we naar de luchthaven voor onze
vlucht naar Beijing.
DAG 15 Beijing 3 Brussel
In de vroege ochtend terugkeer naar Brussel
en einde van een zeer aparte reis.

www.hoboreizen.be

NOORD-KOREA
OP ONTDEKKING IN KIM IL SUNGS’
KLUIZENAARSRIJK
REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Noord-Korea staat bekend als een van de meest gesloten landen
ter wereld. Nergens ter wereld vind je die unieke mix tussen
Stalinisme en Boeddhisme. De hoofdstad Pyongyang is zowat
het uithangbord van het regime van de Grote Leider Kim Il Sung,
zijn zoon Kim Jong Il en zijn kleinzoon Kim Jong-Un. Om indruk
te maken, wordt niets aan het toeval overgelaten. De plaatselijke
variant van de ‘Arc de Triomphe’ overtreft het Franse origineel in
de hoogte, het enorme ‘Kim Il Sung-plein’ spant qua oppervlakte
het Tian’amen Plein in Beijing naar de kroon en op elke straathoek
lachen noeste arbeiders je van op metershoge billboards toe.
Hoewel je het niet in deze Marxistische cultuur zou verwachten,
neemt de traditionele cultuur toch een belangrijke plaats in het
dagelijks leven in. Evengoed verbazen we ons over de mysterieuze
Boeddhistische tempelcomplexen in hun mooie natuurlijke
omgeving.

Een unieke mix van
Stalinisme en Boeddhisme
• De mysterieuze cultuur en
geschiedenis van NoordKorea • Pyongyang, het
uithangbord van de Kim
familie • De historische
kuststad Wonsan • De
havenstad Nampo • De mooie
bergen en tempels van
Myohyang • Het traditionele
Kaesong en Panmunjom, de
demarcatielijn met het zuiden
• Het Kumgang gebergte
met de grillige grijze bergen,
glasheldere meren en
watervallen

Wat is de invloed op het maatschappelijk leven in Noord-Korea na
de toenadering tijdens de laatste Olympische winterspelen tussen
Noord- en Zuid-Korea en de historische ontmoeting tussen Trump
en Kim Jong-Un? Kom het zelf ontdekken met Hobo Reizen!
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

14 mei

€ 3.300

€ 500

03 september

€ 3.300

€ 500
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Het programma kan gewijzigd worden door de plaatselijke autoriteiten.
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Johannesburg en terug • Lokaal transport
met comfortabele bus (15 pax) • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo
reisleiding • Fooi reisleiding en gids • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING ZUID-AFRIKA
DAG 1 Brussel 3 Johannesburg
Met internationale lijnvluchten naar Johannes
burg.
DAG 2 Johannesburg 3 Pretoria
A
Aankomst in Johannesburg en een korte rit
van 50km naar de administratieve hoofdstad
van Zuid-Afrika, Pretoria. Wij bezoeken het
granieten Voortrekkersmonument, opgetrokken ter herinnering aan de Grote Trek door
blanke kolonisten, en het Paul Krugerhuis. In
het hart van de stad ligt het Kerkplein met
zijn historische gebouwen. De Uniegebouwen
bieden een mooi uitzicht over het oostelijk
deel van de stad.
DAG 3 Pretoria 3 Hazyview
O|A
Na het ontbijt bezoeken wij een kleine nederzetting van de Ndebele-stam. Hun huizen zijn
versierd met kleurrijke motieven. Zelf dragen
zij mooi kralenwerk. Aansluitend brengen we
een interessant bezoek aan de Premier diamantmijn in Cullinan. Dan rijden we door het
Hoogveld en via de Schoemanskloof richting
Transvaalse Drakensbergen. De eindbestemming van de dag is Hazyview, gelegen nabij
het Krugerpark.
DAG 4 Hazyview 3
Blyde Rivier Canyon
O|A
Wij volgen de Panorama route langs watervallen (Lisbon en Berlin) en adembenemende vergezichten (God’s Window). De cilindervormige
holten van Bourke’s Luck zijn door riviererosie
vormgegeven. Wij bereiken de Blyde Rivier
kloof gedomineerd door de Drie Rondavels en
Mariepskop. Pilgrim’s Rest is een van de eerste
stadjes waar goud werd gedolven.
DAG 5 Hazyview 3 Krugerpark
O|A
Het Krugerpark is een van de beste wild
reservaten van de wereld. De vroege ochtend
en de late namiddag zijn de beste tijden voor
het observeren van de vele dieren vanuit een
open safariwagen. Het grote wildpark is rijk
aan zoogdieren en vogels. Langs het netwerk

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
(Krugerpark en eSwatini)
TIJDVERSCHIL zomer 0 u, winter 1 u
KLIMAAT zomer: december-maart, winter: juli-augustus,
maar ook in de winter is het klimaat zacht en vooral droog
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Kaapstad
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van wegen gaan wij met een open safarijeep
op zoek naar ‘The Big Five’: leeuw, olifant,
neushoorn, buffel en luipaard.
DAG 6 Hazyview 3
eSwatini (Swaziland)
O|A
Wij rijden naar het kleine koninkrijk eSwatini.
Onderweg bezoeken wij een kraal waar wij op
traditionele muziek en dans worden vergast.
Het koninkrijk van koning Mswati III is erg
groen en heuvelachtig. De plaatselijke bevolking is erg bedreven in fraai houtsnijwerk en
prachtig bewerkte speksteen.
DAG 7 eSwatini 3 Hluhluwe
O|A
Het landschap in eSwatini is intussen veranderd in droger savanneland. Langs de weg
zien we authentieke ronde hutjes van leem.
We brengen een bezoek aan een schooltje
waar we op liederen worden onthaald. We
steken weer de grens over en betreden de
Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal.
Langs fruit- en suikerrietplantages bereiken
we het Hluhluwe-Umfolozi Natuurpark waar
we in de namiddag op zoek gaan naar de
witte neushoorn. Dit oudste wildpark van
Afrika is bekend vanwege het redden van
deze bedreigde diersoort. Van hieruit werden
duizenden neushoorns naar andere parken in
de wereld overgebracht.
DAG 8 Hluhluwe 3 St Lucia
O|A
We maken een korte rit naar St Lucia, gelegen
aan het grote natuurreservaat iSimangaliso
Wetland Park. Het park staat op de Unesco
werelderfgoedlijst en heeft een unieke natuur
met lagunes en moeraslanden. We maken
een safari door het park en maken in de late
namiddag een boottocht op het St Lucia meer.
Je vindt hier vooral veel krokodillen en nijlpaarden. St Lucia heeft de hoogste begroeide
duinen van de wereld.
DAG 9 St Lucia 3 Kokstad
O|A
We rijden langs de noordelijke kust en houden
halt in Ballito waar we een wandeling op het
strand maken. Verder langs de zuidelijke kust
en haar mooie kleine badplaatsen waar we
regelmatig halt houden.
DAG 10 Kokstad 3 Coffee Bay
O|A
We rijden naar Umtata en brengen een bezoek
aan het Mandela museum, dat geheel in het teken van Mandela staat. Na de middag rijden we
naar Coffee Bay aan de Indische Oceaan. Mooie
uitzichten en groene heuvels vol rondavels, de
typische woningen van de Xhosa’s, kleuren het
landschap. We rijden met plaatselijke gidsen
naar het spectaculaire Hole in the Wall, een rotspartij waarin door de hevige oceaanstroming
en de golven een gat is ontstaan.
DAG 11 Coffee Bay 3
Cintsa (Wildcoast)
O|A
We rijden door de Oost-Kaap, het vroegere
Transkei en woongebied van de Xhosa’s, de op
een na grootste stam van Zuid-Afrika. Overal
op de heuvels zien we rondavels, traditionele
lemen hutten met een strodak, en in felle kleuren geschilderde huisjes. De bevolking leeft
hier nog vrij traditioneel en het is hier waar de
voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson
Mandela is opgegroeid. We steken de Grote
Keirivier over naar Ciskei en we overnachten in
Cintsa aan de prachtige Wild Coast.

DAG 12 Cintsa (Wild Coast) 3
Addo Elephant Park 3
Port Elisabeth
O|A
We gaan op safari in Addo Elephant National Park.
We zien er niet alleen olifanten, maar ook zebra’s,
koedoes, wrattenzwijnen en hartenbeesten. Met
wat geluk spotten we een zwarte neushoorn.
Daarna rijden we naar de belangrijke havenstad
Port Elizabeth, die door de Zuid-Afrikanen The
Friendly City wordt genoemd.
DAG 13 Port Elizabeth 3 Mosselbaai
O|A
De plantenwereld van Zuid-Afrika is een van
de rijkste en meest gevarieerde van de wereld.
Vandaag ontdekken wij een groot deel van de
schitterende Tuinroute die vele gezichten heeft.
Dichte bossen, een ruige kustlijn, mooie valleien
en bergketens waarvan de hellingen met fynbos
begroeid zijn. Van het fynbos maakt de nationale
bloem, de Koningsprotea, deel uit.
DAG 14 Mosselbaai 3 Oudtshoorn 3
Mosselbaai
O|A
Wij rijden naar het centrum van de struisvogelindustrie en de hoofdplaats van de Kleine Karoo,
Oudtshoorn. Wij bezoeken een struisvogelboerderij en rijden dan noordelijk naar de mooie Cango
Caves. Met een gids bezoeken wij de fascinerende
grotten. Daarna rijden wij over een van de mooiste
bergpassen van het land, de Zwartbergpas. De vergezichten over de Grote Karoo zijn spectaculair. In
Mosselbaai zette de eerste Europeaan, Bartolomeu
Diaz voet aan wal.
DAG 15 Mosselbaai 3 Swellendam 3
Kaapstad
O|A
Wij bezoeken Swellendam, de op twee na oudste
stad van Zuid-Afrika. De typische Kaap-Hollandse
gebouwen zijn echte juweeltjes. Wij bezoeken
de Drostdy en de Nederduits Gereformeerde
kerk. Wij rijden dan naar Hermanus om er in de
broedperiode naar de walwissen te kijken en van
daaruit trekken we verder, via de schitterende Kaap
Hangklip naar Kaapstad.
DAG 16 Kaapstad
O|A
De kabelbaan brengt ons naar de top van de
Tafelberg vanwaar wij uitkijken over de stad waar
de eerste Europese kolonisten zich hebben gevestigd. In de namiddag bezoeken wij de stad en
zijn bezienswaardigheden: de in Victoriaanse stijl
opgetrokken parlementsgebouwen, St. George’s
Cathedral, de Compagniestuinen, Greenmarket
Square, de Maleisische wijk en het Waterfront met
zijn vele restaurants en winkels.
DAG 17 Kaapstad 3 Kaapse Schiereiland
O|A
Vandaag staat een ganse dag Kaapse Schiereiland
op het programma. Wij bezoeken de prachtige tuinen van Kirstenbosch, het Kaappunt vanwaar wij
wandelen naar Kaap de Goede Hoop. Dit gebied is
een natuurreservaat met bijna 3.000 plantensoorten. Met wat geluk botsen wij op de bontebok.
Wij keren terug naar Kaapstad via de westkust.
Voor we terugkeren naar Kaapstad bezoeken we in
Simonstad de pinguïnkolonie van Boulders Beach.
DAG 18 Kaapstad 3 Paarl 3 Franschhoek 3
Stellenbosch
O|A
Wij bezoeken het Afrikaanse Taalmonument, de
wijngaarden van Franschhoek waar de Hugenoten
zich in de 17de eeuw vestigden en het openluchtmuseum van Stellenbosch. In een van de
vele Kaapse wijnboerderijen proeven wij van het
lekkere Zuid-Afrikaanse vocht.
DAG 19 Kaapstad 3 Robbeneiland 3
Brussel
O
Wij bezoeken Robbeneiland, de beruchte gevangenis voor politieke tegenstanders van het apartheidsregime. Nelson Mandela en zijn medestanders zaten hier 20 jaar gevangen. We rijden naar de
luchthaven voor onze vluchten richting Europa.
DAG 20 Brussel
Aankomst in Brussels Airport.

www.hoboreizen.be

ZUID-AFRIKA
EEN WERELD IN ÉÉN LAND
www.hoboreizen.be

Van de slogan ‘Een wereld in een land’ is geen half woord gelogen!
Staren naar de woeste golven die tegen de torenhoge rotsen van
Kaap De Goede Hoop beuken, speuren naar de witte neushoorn
in Hluhluwe, onder de indruk geraken van de monumenten in
Pretoria en Kaapstad, ... De eerste dag van onze reis bezoeken
we in Pretoria bijvoorbeeld Het Voortrekkersmonument, een
indrukwekkend gedenkteken van de Grote Trek van de Boeren
tussen 1836 en 1840. Voor we koers zetten naar het beroemde
Kruger National Park, hebben we al kennisgemaakt met de
kleurrijke Ndebele-stam en de Panoramaroute. God’s Window,
Blyde River Canyon en de Three Rondavels hebben bij veel
reizigers het hart al sneller doen kloppen. En dan is onze reis nog
maar vier dagen ver...
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REISDUUR 20 dagen / 17 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Windhoek en terug • Lokaal transport
in comfortabele bus • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal
of lunchpakket, A=avondmaal) • Overnachtingen in de vermelde hotels/lodges of
gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale Engels- of Afrikaanstalige gids/
chauffeur • Fooien voor gids en reisleider • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING NAMIBIË
DAG 1 Brussel 3 Windhoek
Met internationale lijnvluchten vliegen wij
naar de hoofdstad Windhoek.
DAG 2 Windhoek
A
Aankomst en ontvangst door onze plaatselijke gids. Bezoek aan de hoofdstad en zijn
historische gebouwen. Transfer naar het hotel
en avondmaal in een typisch restaurant in het
centrum van de stad.
DAG 3 Windhoek 3 Sossusvlei
O|M|A
Na het ontbijt rijden wij richting zuid-west
naar Solitaire. Wij rijden naar de Namib
woestijn over de Kupferbergpas en de
bekende Gamsbergpas. In de namiddag bezoeken wij de versteende duinen met een 4x4
voertuig. We sluiten de dag op de versteende
duinen af met een sundowner of een lekker
drankje en hapje bij zonsondergang.
DAG 4 Sossusvlei Regio
O|M|A
Met een 4X4 voertuig word je naar de vlei
gereden. De Sossuvlei is een enorme kleipan
in het centrum van de Namib woestijn, de
oudste woestijn. De duinen zijn soms meer
dan 300 m hoog en behoren tot de hoogste
zandduinen ter wereld. De kleurschakeringen
van de duinen variëren van geel over feloranje
tot vuurrood. Een adembenemend schouwspel! Daarna dalen wij af in de Sesriem Canyon
en bewonderen de grillen van de natuur.
DAG 5 Sossusvlei 3 Swakopmund
O|M
Via Solitaire bereiken wij het Namib Naukluft
Park. Met wat geluk kun je voor het eerst kennismaken met de struisvogels, springbokken,
oryx en bergzebra’s. In de Welwitschiavlakte
bewonderen wij de Welwitschia plant, een levende fossiel, ontdekt door een Poolse wetenschapper en enkel terug te vinden in de Namib
woestijn en Zuid-Angola. Wij bezoeken ook
een prachtige rotsformatie die de Maanvallei
genoemd wordt. In de late namiddag bereiken
wij Swakopmund, een koloniaal stadje met
Duitse roots. De architectuur is daarvan het
levende bewijs. De stad is ook bekend om zijn
bakkerijen.
DAG 6 Swakopmund 3 Walvisbaai
O|M
In de voormiddag maken wij een uitstap naar
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden (noorden)
TIJDVERSCHIL +1 u
KLIMAAT gematigd warm klimaat
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Windhoek

56

NACHTEN HOTEL
1
Thule
2
Namib Desert Lodge/
Desert Quiver Camp
2
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Walvisbaai, waar wij de duizenden roze flamingo’s bewonderen. In de plaatselijke haven
schepen wij in voor een cruise op zee. Tijdens
de brunch met verse oesters en allerlei hapjes
bewonderen wij de zeerobben, dolfijnen
en de sierlijke pelikanen. Vrije namiddag in
Swakopmund.
DAG 7 Swakopmund 3 Damaraland O|M|A
Wij rijden via Henties Baai en het oude mijnstadje Uis naar Damaraland. Onderweg zien
wij de Brandberg, de hoogste top in Namibië.
In een dorpje maken we kennis met de mooi
uitgedoste Hererovrouwen. In de namiddag
rijden we voorbij de verbrande berg en
brengen een bezoek met plaatselijke gids aan
Twyfelfontein, een vlakte waar wij voorhistorische muurtekeningen terugvinden van de San
en het Namavolk.
DAG 8 Damaraland 3 Himba
nederzettingen 3 Khowarib O|M|A
Wij brengen eerst een bezoek met gids aan
de orgelpijpen en het versteende woud waar
de bomen meer dan 200 miljoen jaar oud zijn.
Daarna reizen wij verder naar Khowarib.
Onze lodge ligt op de oevers van de Hoanib
rivier in een prachtige kloof. Op de rand
van Kaokoland is de lodge een uitstekende
uitvalsbasis voor de verkenning van het
geïsoleerde noordwesten. In de namiddag
bezoeken we in de buurt van Sesfontein een
Himba nederzetting. Tienduizend Himba’s
leven nog volgens hun oude tradities. Om hun
huid tegen uitdroging te beschermen wrijven
vrouwen en kinderen zich in met een mengsel
van botervet en rode aarde. Na ons bezoek
aan deze opmerkelijke stam rijden wij terug
naar onze lodge.
DAG 9 Khowarib 3
woestijnolifanten
O|M|A
Vandaag gaan wij op zoek naar de zeldzame
woestijnolifant, een ondersoort van de Afrikaanse olifant, een bijzonder dier dat nergens
anders ter wereld voorkomt. Ze hebben veel
langere benen dan de gewone olifanten en
ze zijn een stuk slanker door het karige voedsel
dat ze in hun leefgebied vinden. Ze zijn aangepast aan het droge woestijnklimaat en gaan
zuinig om met hun leefomgeving. Ze rukken

geen bomen uit zoals hun soortgenoten en
gaan vaak op hun achterpoten staan om takken
met bladeren van de bomen te eten.
DAG 10 Khowarib 3 Etosha NP
O|M|A
In de ochtend maken wij met een plaatselijke gids een mooie natuurwandeling in de
bedding van de Hoanib rivier. Hier zien wij
het kleinere wild en een rijk vogelleven. Na
onze wandeling rijden wij richting het Etosha
National Park.
DAG 11 Etosha National Park
O|M|A
Wij gaan met een open safarijeep een ganse
dag op zoek naar de vele dieren. Wij spotten
aan de waterplassen zwarte neushoorns, leeuwen, zebra’s, giraffen, struisvogels, olifanten,
springbokken, gnoes, jakhalzen en vele vogels.
DAG 12 Etosha 3 Ombili (Bosjesmannen)
3 Otjiwarongo
O|M|A
Wij bezoeken de Ombili Foundation waar
Bosjesmannen leven. De San zoals ze ook genoemd worden, vormden eeuwenlang kleine
gemeenschappen van jagers en verzamelaars.
De mannen gingen op jacht en de vrouwen
verzamelden eetbare gewassen. De voorouders van de San bewoonden ooit in grote
getale en als enige de vlakten en bergen van
heel zuidelijk Afrika. De rotstekeningen die ze
maakten worden gezien als de eerste menselijke kunstuitingen. We brengen nog een
bezoek aan een kleuterschooltje waar we door
de kinderen hartelijk worden onthaald. Verder
via Tsumeb en Otavi naar Otjiwarongo en de
mooie Mount Etjo Safari Lodge. De lodge heeft
een eigen groot wildpark met honderden
soorten dieren en vogels.
DAG 13 Otjiwarongo 3 Windhoek
O|A
In de vroege ochtend staat een game drive
in open wagens op ons programma. Nadien
rijden wij terug naar de hoofdstad. Onderweg
bezoeken wij de houtsnijmarkt van Okahandja. Namiddag vrij om uit te rusten aan het
zwembad of een bezoek te brengen aan het
centrum van Windhoek.
DAG 14 Windhoek 3 Brussel
O
Vertrek naar de luchthaven en terugvluchten richting Europa en einde van een mooie
natuurreis.

www.hoboreizen.be

NAMIBIË
SUBTIELE NATUURSCHATTEN
EN KLEURRIJKE STAMMEN
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Liefhebbers van vreemdsoortige natuurfenomenen zullen vast
en zeker aan hun trekken komen tijdens deze fascinerende
reis: moeder natuur liet zich hier van haar beste kant zien.
Ontdek bijvoorbeeld de Namibwoestijn met zijn merkwaardige
zandduinen en raak onder de indruk van het feit dat deze de
hoogste ter wereld zijn. Ze gewoon prijzen omdat ze op elk
moment van de dag anders kleuren, is ook niet verboden. Heeft u
nog een bijkomende reden nodig om in te schrijven? Noteer dan
dat Namibië zowat de etnische bakermat van Afrika is. Uiteraard
nemen wij ruim onze tijd om contacten te leggen met de Himba’s,
de Bosjesmannen en de Herero.
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De prachtig gekleurde duinen
van de Sossusvlei • Boottocht
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oude rotstekeningen in
Twyfelfontein • Op safari in
Etosha, thuis van de Big Five •
Zoektocht naar de zeldzame
woestijnolifant • Verblijf in
mooie lodges op unieke
plaatsen
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REISDUUR 14 dagen / 12 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Entebbe en terug • Alle vermelde transfers
met comfortabele 4X4 jeeps met safaridak • Overnachtingen in de vermelde hotels/lodges
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) •
Alle bezoeken zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding, gidsen en chauffeurs •
Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAG 1 Brussel 3 Entebbe (Oeganda)
Met lijnvluchten naar Entebbe. Ons hotel
ligt amper op een kwartiertje rijden van de
luchthaven.
DAG 2 Entebbe 3 Murchison Falls O|M|A
We rijden naar Ziwa Rhino Sanctuary. Het is de
enige plaats in Oeganda waar je neushoorns
kunt zien. Al wandelend gaan we op zoek
naar de neushoorns. Na de lunch rijden we
verder naar Murchison Falls. Het Murchison
Falls National Park is het grootste Oegandese wildpark en wordt door de machtige
rivier de Nijl in tweeën gespleten. Murchison
Falls is door haar ligging aan de Nijl een van
de groenste parken van Afrika! In het park
bevinden zich Rothschild-giraffen, nijlpaarden,
nijlkrokodillen, olifanten, buffels, leeuwen,
luipaarden, verschillende soorten antilopen en
vele tropische vogelsoorten.
DAG 3 Murchison Falls
National Park
O|M|A
Vroeg uit de veren voor een prachtige
ochtendsafari. Na de lunch maken we een
bootsafari naar de voet van de waterval. Onder
het toeziend oog van krokodillen, nijlpaarden,
buffels, apen en al het wild dat de dorst komt
lessen langs de oever, brengt de tocht ons naar
de voet van de 40 meter hoge en beroemde
waterval, die je met veel kabaal langzaam
tegemoet komt. Na de boottocht maken we
een wandeling naar de top van de waterval.
Hier zie je pas met hoeveel kracht de waterval
naar beneden stort.
DAG 4 Murchison Falls 3
Kibale Forest
O|M|A
Rit naar Kibale Forest langs de theevelden en
de Rwenzori Mountains. Kibale Forest is één
van de mooiste regenwouden van Oost-Afrika.
In het bos leven 13 verschillende primaten.
Bijna nergens in Afrika leven zoveel verschillende primaten in één bos. Een greep uit het
aanbod: Red Tailed Monkey, Black and White
Colobus, Blue Monkey, Grey-cheeked
Mangabey, Red Colobus Monkeys. Maar waar
het in Kibale Forest werkelijk om draait zijn
de chimpansees. In de loop van de namiddag
komen we toe in onze leuke lodge

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN gele koorts verplicht, malariatabletten
TIJDVERSCHIL +1 u zomer, +2 u winter
KLIMAAT: tropisch
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Murchison
Falls NP
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Queen Elizabeth NP
Bwindi Impen
trable Forest
Lake Mburo
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1
Boma GH
2
Paraa Lodge
2
2
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Primate Lodge
Mweya Safari Lodge
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Lodge
Mihingo Lodge

STERREN
 /

nvt /

nvt /
nvt /
nvt /
nvt /

DAG 5 Kibale Forest
O|M|A
In de vroege ochtend gaan we met een gids
op zoek naar de chimpansees. Als het moment
aanbreekt dat er chimpanseegeluiden vanuit
de verte opkomen, wordt het spannend.
Niet veel later staan we oog in oog met deze
primaten die 98% van het menselijk gen
bevatten. Een fantastische ervaring! Hier leven
ongeveer 700 chimpansees in het wild. Het
oogcontact met de chimps zal fascinerend
zijn. Luid schreeuwend en krijsend springen zij
door het bos. Stampend op bomen maken zij
een hels kabaal. Alleen die geluiden al maken
een ontmoeting met de chimpansees tot
een bijzondere gebeurtenis. In de namiddag
maken we een wandeling door het Bigodi
moeras. We ontmoeten hier andere apen en
bijzondere vogels.
DAG 6 Kibale Forest 3 Queen Elizabeth
National Park
O|M|A
We rijden naar het prachtige Queen Elizabeth
National Park. Na de lunch duiken we het wildpark in voor een eerste safari in dit uitgestrekte
park.
DAG 7 Queen Elizabeth
National Park
O|M|A
Het wildpark is het meest wildrijke van
Oeganda. Hier treft u onder andere kuddes
olifanten, buffels, bavianen, leeuwen en vele
antilopen aan, waaronder de Uganda Kob,
een antiloop die aan de impala doet denken.
De mannetjes houden er een harem van zo’n
twintig vrouwtjes op na en verdedigen hun
gebied vurig tegen mededingers. In de vroege
ochtend maken we bij zonsopgang een safaritocht over de savanne vlaktes. Na de lunch maken we een boottocht over het Kazinga kanaal.
Het gebied zit vol met nijlpaarden, vogels en
nieuwsgierige olifanten.
DAG 8 Queen Elizabeth National Park 3
Bwindi Impentrable Forest O|M|A
We rijden naar het verre zuiden van Oeganda,
naar Bwindi Impentrable Forest.
DAG 9 Gorilla trekking
O|M|A
Het absolute hoogtepunt in onze reis is het
samenzijn met de unieke berggorilla’s. De rust
en vrede die deze dieren uitstralen is met geen
pen te beschrijven. Er zijn nog maar 650 van
deze prachtige dieren en ze komen alleen voor
in Oeganda, Rwanda en Congo. De gorilla
trekking is een unieke en fantastische ervaring.
De berggorilla’s zijn sociale wezens, net als
mensen. Ze leven in grote, stabiele families
onder leiding van een silverback mannetje.
De leider zorgt dat de familie genoeg te eten
en een veilige woonomgeving heeft. De berggorilla is een herbivoor, hij eet voornamelijk
bladeren, takjes en stelen van bomen en
planten. Wanneer u oog in oog staat met de
gorilla’s zitten ze vaak rustig takjes te eten en
dollen met elkaar. Vooral de kleintjes houden
ervan om in de bomen te spelen en bij elkaar
te vlooien. De wandeling kan fysiek zwaar zijn
afhankelijk van waar de gorilla’s zich bevinden.
DAG 10 Bwindi NP 3 Mgahinga Forest NP 3
Bwindi NP
O|M|A
Het Mgahinga Forest National Park is de
beste plaats om de gouden meerkat, een
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DAGINDELING OEGANDA

sterk bedreigde primaat, in zijn natuurlijke
omgeving te observeren. De gouden meerkat
is de panda onder de apen. Hij eet regelmatig
bamboe. Verder heeft hij vooral vruchten op
zijn menu staan en een enkele dierlijke prooi.
De trekking is een onvergetelijke ervaring
omdat je ook van vele vogelsoorten, vlinders,
unieke boomsoorten en de mooie bergachtige
omgeving kunt genieten. De tijdsduur van de
trekking is afhankelijk van de plaats waar de
meerkatten zich bevinden.
DAG 11 Bwindi NP 3 Lake Mburo NP O|M|A
Langs heuvels bezaaid met bananenbomen,
mooie dorpjes en groene valleien rijden we
naar Lake Mburo National Park, het kleinste
van de savanna parken van Oeganda. Het is
het enige park van het land waar je grote
kuddes zebra’s, elanden en impala’s kunt
observeren. Als het donker is gaan we op pad
voor een nachtsafari.
DAG 12 Lake Mburo 3 Entebbe 3
Brussel
O|M
Lake Mburo NP is een van de twee parken in
Oeganda waar je een wandelsafari kunt maken
met een ervaren ranger. We vertrekken in de
vroege ochtend met de ranger. De pootafdrukken en de uitwerpselen vertellen ons welk dier
hier voorbij kwam. Het is een schitterende
ervaring om het wild zo kort te kunnen benaderen. Na een laat ontbijt rijden we terug naar
Entebbe. Onderweg stoppen we natuurlijk op
de evenaar waar de laatste souvenirs kunnen
gekocht worden. Overbrenging naar de luchthaven voor onze retour naar Europa.
DAG 13 Brussel
Einde van een indrukwekkende reis.

www.hoboreizen.be

OEGANDA
HET KONINKRIJK VAN
KING KONG
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Wie herinnert zich niet de legendarische filmscene waarin
King Kong het Empire State Building beklimt, hierbij actrice Fay
Wray liefdevol in zijn armen geklemd houdend? Geloof ons vrij:
gespot in hun natuurlijk weelderig biotoop in Oeganda zijn
de gorilla’s nog indrukwekkender dan op de flanken van
een wolkenkrabber! Al doen de 700 luid schreeuwende
chimpansees in Kibale Forest ook hun uiterste best om onze
aandacht op te eisen.
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Trekking naar de unieke
berggorilla’s • Kibale Forest,
thuis van de chimpansee •
Het Queen Elizabeth NP,
het wildrijkste park van
Oeganda • Trekking naar de
bedreigde gouden meerkat,
de panda onder de apen
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AFRIKA

REISDUUR 13 dagen / 11 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Addis Abeba en terug • De binnenlandse
vluchten Addis Abeba – Bahir Dar, Gondar – Lalibela, Lalibela – Axum, Axum – Addis Abeba,
Arba Minch – Addis Abeba • Gebruik van comfortabele bus in het noorden, jeeps in het
zuiden • Verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer
• Maaltijden zoals beschreven (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke
Engelstalige gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap en
voorbereidende avond

DAGINDELING ETHIOPIË
DAG 1 Brussel 3 Addis Abeba
Vertrek naar Addis Abeba.
DAG 2 Addis Abeba
M|A
Aankomst in de hoofdstad Addis Abeba. Na
de middag brengen we een bezoek aan de
stad gesticht door keizer Menelik II in 1886.
Tot dan veranderden de keizers hun hoofdstad
zodra de houtvoorraad was opgebruikt. Addis
Abeba ligt op een hoogte van 2500 m in het
Entoto-gebergte en geniet het hele jaar door
van een uitstekend klimaat. De stad heeft
brede boulevards met jacaranda’s, interessante
musea en de grootste markt van Afrika. Wij
bezoeken de ‘Holy Trinity Cathedral’ en het
nationale museum.
DAG 3 Addis Abeba 3 Bahir Dar
O|M|A
Vlucht naar de noordelijke stad Bahir Dar,
gelegen aan het Tana meer. Wij maken een
boottocht op het grootste meer van het land.
Tana telt 33 eilanden. Op de eilanden tref je
kerken en kloosters aan van een grote culturele en historische waarde. De lokale bevolking
brengt zijn waren met kleine papyrusboten
naar de markt van Bahir Dar. Na de lunch
maken wij een uitstap naar een van de spectaculairste watervallen van Afrika. Het water van
de Blauwe Nijl, 400 m breed voor de waterval,
stort zich naar beneden in een kloof.
DAG 4 Bahir Dar 3 Gondar
O|M|A
Wij rijden naar Gondar, gedurende 250 jaar
de keizerlijke hoofdstad van Ethiopië. Gondar
werd vanaf 1632, tijdens het bewind van
keizer Fasilidas, de eerste hoofdstad van het
Ethiopische keizerrijk. Na de lunch bezoeken
wij de verschillende kastelen waaronder het
indrukwekkende kasteel van keizer Fasilidas,
de bibliotheek van zijn zoon, het bad van
Fasilidas en de enige overblijvende kerk Debre
Berhan Sellassie (1690) met zijn mooie fresco’s.
DAG 5 Gondar 3 Simien Mountains
National Park 3 Gondar
O|M|A
Vroeg in de ochtend vertrekken we met onze
bus voor een dagexcursie naar het ‘Simien
Mountains National Park’. We maken een

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN gele koorts, hepatitis, meningitis, buiktyfus en
malariatabletten
TIJDVERSCHIL zomer +1 u, winter +2 u
KLIMAAT gematigd, regenmaanden: juli, augustus en september
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Jinka
Arba Minch
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stevige wandeling. We maken kennis met de
de beroemde Gelada Baboons die alleen hier
in Ethiopië leven. Overdag vormen ze grote
groepen die gaan grazen.
DAG 6 Gondar 3 Lalibela
O|M|A
Korte vlucht naar Lalibela. Lalibela, eens de
welvarende hoofdstad van de middeleeuwse
Zagwe-dynastie, is nog steeds opmerkelijk en
ongelofelijk mooi. De horizon wordt gedomineerd door de top van de Abune Yousef berg.
Op weg van de luchthaven naar ons hotel
bezoeken we het klooster van Nakuta La’ab, de
neef en opvolger van koning Lalibela. De kerk
is rond een ondiepe grot gebouwd en heeft
vele schatten. De elf in de rotsen gehouwen
kerken, waarvan de bouw in de 13de eeuw
werd gestart, staan op de werelderfgoedlijst
van de Unesco. In de namiddag bezoeken we
de noordwestelijke groep kerken: Bet Golgotha, Bet Mikael (Bet Debre Sina), Bet Maryam,
Bet Meskel, Bet Danaghel en Bet Medhane
Alem.
DAG 7 Lalibela
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken wij de zuidoostelijke
groep kerken in Lalibela: Bet Aamanuel, Bet
Merkorios, Bet Abba Libanos, Bet GabrielRufael en Bet Giyorgis. In de namiddag wonen
we een koffieceremonie bij.
DAG 8 Lalibela 3 Axum
O|M|A
Korte vlucht naar Axum, het land van koningin
Sheeba en de bakermat van de Ethiopische beschaving. Axum is de antieke hoofdstad van het
land waarvan slechts een klein dorp rest met de
beroemde obelisken. Volgens de legende zou
ze de ark van het verbond herbergen. Bezoek
aan de archeologische overblijfselen van Axum:
het historische graf van koning Remehai,
het paleis van koningin Sheeba, de kerk van
Maryam-Tsion en de reusachtige obelisken.
DAG 9 Axum 3 Addis Abeba 3
Awassa
O|M|A
Vlucht naar de hoofdstad Addis Abeba. Na de
lunch rijden wij naar het Langano meer met
onderweg stops aan het Kokameer, het Ziwaymeer en kleurrijk beschilderde Oromo-graven.
DAG 10 Awassa 3 Karat-Konso
O|M|A
In Awassa bevindt zich het kleinste van de Rift
Valey meren, het Awassa meer waar we de
dagelijkse vismarkt bezoeken met heel wat
Maraboes die door de lokale kinderen met
visresten gevoed worden. Ook bezoeken we
nog een woning van de Sidamo stam.
DAG 11 Karat 3 Konso 3 Turmi
O|M|A
We rijden langs ‘New York’, een prachtige en
zeer speciale canyon in het Konso gebied.
Daarna bezoeken we een dorp van de Konso.
Zij gebruiken de terrascultuur voor het vruchtbaar maken van heuvels en valleien. De Konso
zijn een heidense gemeenschap die graftotems voor hun doden plaatsen. Hun dorpen
zijn omringd met hoge muren van gedroogde
aarde en basalt. We passeren achtereenvolgens het gebied van de Tsemay stam, het
dorp Weyto en het gebied van de Erbore stam
waarvan we een dorp bezoeken. De vrouwen
dragen kleurige halskettingen in tinten van
geel, rood en wit.

DAG 12 Turmi 3 Karo 3 Turmi
O|M|A
We rijden naar het dorp Kolcho waar we
een bezoek brengen aan de Karo stam. We
bezoeken eveneens de prachtige wekelijkse maandagmarkt in Turmi. Na de middag
bezoeken we een Hamar dorp. Turmi is het
woongebied van de Hamar, de oorspronkelijke
bevolking van zuid Omo. De vrouwen smeren
hun haar in met oker en vet en gaan gekleed
met koeienvellen versierd met kralen. Aan
hun armen dragen zij koperen ringen. Hun
lichaam is bedekt met striemen, gemaakt door
zweepslagen en de wonden verzorgd met as
en houtskool. Met een beetje geluk slagen we
erin om een ‘Bull Jumping’ ceremonie en/of
een ‘Evangadi dans’ van de Hamar stam bij te
wonen. Als dat niet het geval is rijden we naar
Omorate, een dorp van de Dassanech stam of
bezoeken we een nabijgelegen Hamar dorp.
DAG 13 Turmi 3 Dimeka 3 Jinka
O|M|A
We passeren het gebied van de Bena stam en
bezoeken de kleurrijke wekelijkse dinsdagmarkt in Alduba waar de Hamer, de Tsemay en
de Karo mekaar wekelijks ontmoeten. Daarna
rijden we via Key Afer en het gebied van de Ari
stam naar Jinka. Onderweg genieten we van
het spectaculaire landschap van glooiende
heuvels van dieprode aarde, begroeid met
gewassen en bos.
DAG 14 Jinka 3 Mursi 3 Jinka
O|M|A
Dagexcursie naar het Mago National Park waar
je olifanten, giraffen, antilopen en wrattenzwijnen aantreft. Wij brengen een bezoek aan
een Mursi dorp. De Mursi-vrouwen dragen
houten- en kleischijven in hun onderlip of oorlellen. De Mursi beschouwen de schijven als
een teken van schoonheid. Het lijkt bizar voor
buitenstaanders maar hoe groter de schijf hoe
aantrekkelijker de drager ervan. De Mursi verbouwen het land en zijn veehoeders. In Jinka
bezoeken wij een lokaal museum en de lagere
school die gesponsord wordt door Hobo.
DAG 15 Jinka 3 Arba Minch
O|M|A
Op weg naar Arba Minch brengen we een
bezoek aan de zeer kleurrijke wekelijkse donderdagmarkt van Kay Afer. We rijden opnieuw
door het Konso gebied. De mannen dragen
vaak fel blauwe hoedjes, terwijl de vrouwen
opvallen door hun blauwe shirts en strak naar
achter gevlochten haar, soms vastgezet met
metalen pijpjes. We stoppen ook nog even aan
de donderdagmarkt in Konso.
DAG 16 Arba Minch
O|M|A
Arba Minch is een aantrekkelijke stad tussen
groene heuvels met fantastische uitzichten
over de Rift valleimeren Chamo en Abaya.
We rijden doorheen het Nech Sar National
Park voor een prachtige wandeling naar de
40 bronnen. We maken een boottocht op het
Chamo meer, het derde grootste meer van
Ethiopië. De vissers met hun papyrusbootjes
laveren tussen de krokodillen en nijlpaarden.
Daarna rijden we naar Chencha voor een
bezoek aan de Dorze, eens geduchte krijgers
en nu landbouwers en gekend als wevers van
de beste katoenen kledij. Hun woningen uit
hout en bamboe, bedekt met gedroogde ensetbladeren zijn gebouwd in de vorm van een
bijenkorf en reiken soms 12 m hoog.
DAG 17 Arba Minch 3 Addis Abeba O|M|A
Vlucht naar de hoofdstad. Na het diner transfer
naar de luchthaven voor onze terugkeer naar
Brussel.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel.
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ETHIOPIË
DE GEHEIME SCHAT VAN AFRIKA
REISDUUR 18 dagen / 15 nachten
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Welkom in het cultureel pakhuis van Afrika! Zowel aan het
ongepolijste orthodoxe Christendom, dat hier nota bene veel
vroeger zijn intrede deed dan in onze Lage Landen, als aan
het rijke Islamitisch erfgoed danken we de vele architecturale
parels die de kerkvaders hier kwistig in het rond strooiden:
eeuwenoude rotskerken in Lalibela, luisterrijke paleizen van
Gondar, de gigantische obelisken in Axum, de robuuste kloosters
in en om het Tanameer, ... Het contrast met het diepe zuiden met
zijn schitterende mozaïek aan nomadische volkeren kan haast
niet groter zijn. Hier ontstond wellicht het beroemde Afrikaanse
gezegde: “Westerlingen hebben de horloges; Afrikanen bezitten
de tijd”.
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Het mooiste land van
Afrika! • Het noorden met
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Ethiopië is een erg mooie bestemming en enkel aan te raden voor
ervaren en goed voorbereide reizigers. De volgorde van het programma kan veranderen. De reis is niet geschikt voor mensen die
groot comfort willen!

Bahir Dar

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Antananarivo en terug • Binnenlandse
vluchten volgens programma • Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in
de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals vermeld in het programma • Maaltijden zoals beschreven in het
programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Hobo reisleiding en Franstalige
gids • Fooien reisleider, gids en chauffeur • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING MADAGASKAR
DAG 1 Brussel 3 Antananarivo
Vertrek met internationale vluchten naar
Antananarivo.
DAG 2 Antananarivo
A
Aankomst in de Antananarivo. Transfer naar
het hotel.
Dag 3 Antananarivo 3 Fort Dauphin 3
Berenty
O|A
We nemen de vlucht naar Fort Dauphin en
rijden vandaar naar Berenty. Eerst doorkruisen we een tropische streek. Het landschap
bestaat uit rijstvelden en een weelderige
vegetatie van palm- en mangobomen. Daarna
verandert het landschap volledig: eerst een
overgangszone met vele rechthoekige palmbomen en vervolgens een droge streek met
stekelige planten en sisalplantages. Aankomst
in het privépark van Berenty, het koninkrijk
van de lemuren. Wij maken een avondexpeditie in het park en gaan op zoek naar dieren die
’s nachts leven.
DAG 4 Berenty 3 Fort Dauphin
O|A
‘s Morgens bezoek aan het woud om de natuur te zien ontwaken. We genieten van het
ochtendtafereel van de ringstaartlemuren die
zich koesteren in de zon. Maar de attractie in
het park zijn de lenige sifaka’s of de dansende
lemuren. Deze acrobatische lemuren zijn beroemd om hun ongelooflijke danspassen. Na
lunchtijd rijden we terug naar Fort Dauphin of
Tôlanaro (stad van de dromen) in het Malagassisch, een charmant plaatsje omgeven door
drie baaien waar het koloniaal verleden blijft
voortleven. De traditionele witte huizen staan
verspreid over de heuvels. In Fort Dauphin vinden we nog overblijfselen van de vestigingen
en forten van de Fransen en Portugezen.
DAG 5 Fort Dauphin
O|A
In de ochtend vertrekken wij voor een prachtige boottocht naar Lokaro. We varen op de
rivierarmen die het Laniranomeer met het
Evatra-uitkijkpunt verbinden. We bevinden
ons in een wonderlijke wereld en bewonderen
de prachtige vegetatie zoals de olifantsoren
(taro), de driehoekige palmbomen en de reizigersbomen. In deze moerasachtige omgeving
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL +2 u
KLIMAA tropisch klimaat (zes meteorologische regio’s gaande van
een kurkdroge woestijn tot een tropisch regenwoud)
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staat de tropische Nepenthes madagascariensis, een vleesetende bekerplant waarvan de
gele bolvormige bloem een soort welriekend
maagsap bevat waarin de insecten verdrinken
alvorens verteerd te worden. We maken een
wandeling in het vissersdorpje Lokaro. We
worden er ondergedompeld in het echte Malagassische leven. Hier leeft duidelijk één van de
armste bevolkingsgroepen van Madagaskar.
Nadien keren wij terug naar Fort Dauphin.
DAG 6 Fort Dauphin 3 Antananarivo O|A
Na het ontbijt maken we een city tour door
Fort Dauphin en bezoeken we de botanische
tuin van Saidi. Daarna naar de luchthaven voor
de vlucht naar Antananarivo (Tana).
DAG 7 Antananarivo 3 Tulear 3 Isalo O|A
’s Morgens naar de luchthaven voor de vlucht
naar Tulear. Vandaar rijden we naar Isalo, het
binnenland van Madagaskar en het land van
de Mahafaly. Onderweg zien we de verschillende kleurrijke graven van de Mahafaly en de
Antandroy. We rijden door het Zombitsewoud,
de overgang van het droge zuiden en het land
van Isalo, een massief van continentale zandstenen formaties. We passeren het plateau van
de baobabs waar liefst zeven soorten baobabs
te vinden zijn.
DAG 8 Isalo
O|A
Gedurende de hele dag maken wij tochten
in het Nationale Park van Isalo. Wij zien een
prachtig landschap met van door winderosie
gevormde rotsen. We wandelen naar het
‘Natuurlijke Zwembad’, een mooi natuurlijk
waterbassin met een klein watervalletje. De
Bara stam begroef zijn doden in het park tot zij
geld genoeg hadden voor een zilveren doodskist. In de namiddag kunnen we het dorpje
Ranohira bezoeken. Vervolgens rijden we
naar ‘The Natural Window’ voor een prachtige
zonsondergang.
DAG 9 Isalo 3 Fianarantsoa
O|A
Op weg naar Fianarantsoa passeren wij het desolate plateau van Horombe en rijden door het
gebied van de Barastam, gekend als herders
van de grote zeboekuddes. Onderweg houden
wij halt in Ambalavao om het productieproces
te zien van het handgemaakte Anteimoropapier, een herinnering aan de Arabische invloed
op het eiland. We komen aan in Fianarantsoa
of ‘de stad waar men het goede leert’, het is
de hoofdplaats van de Betsileo stam. De stad
is het historische en culturele centrum van
Madagaskar en was vroeger de zetel van de
Jezuïeten.
DAG 10 Fianarantsoa 3 Antsirabe
O|A
In de ochtend vertrekken we richting Antsirabe. We passeren Ambositra, een stadje
gekend voor houtbewerking, waar wij een
houtsnijwerkatelier van de Zafimanirystam
bezoeken. Tijdens onze rit naar Antsirabe
genieten we van het mooie hoogland en de
rijstterrasvelden. De bodem krijgt een rode
kleur van de erosie. Antsirabe ligt op 1500 m
hoogte. Het stadje is vooral gekend voor zijn
thermen en de handel in edelstenen. Je ruikt
onmiddellijk dat hier bier wordt gebrouwen.
Antsirabe is de meest Europese stad van het
land met een aangename temperatuur en een
vruchtbare bodem.

DAG 11 Antsirabe 3 Morondava
O|A
We rijden richting Morondava via Miandrivazo
langs een mooi landschap met afwisselend
rijstvelden, rode aarde en vele ‘lavaka’- of
granietformaties.
DAG 12 Morondava 3 Bekopaka
O|A
Na het ontbijt vertrekken wij met een jeep
naar Belo. Wij doorkruisen het Baobab
woud en de rode aarde van het westen. Na
de middag varen wij met een overzetvlot
naar Bekopaka. Wij komen nu in het echte
Madagaskar terecht en maken kennis met het
leven van de Malagassiërs in het droogste deel
van het eiland. Het lijkt wel of wij ons in Afrika
bevinden.
DAG 13 Bekopaka
(Tsingy de Bemaraha)
O|A
Wij maken een dagexcursie in het natuurreservaat Tsingy de Bemaraha. Een tsingy is
een woud van vlijmscherpe rotspunten, een
natuurlijk reusachtig spijkerbed. Het werd
gevormd door de oceaan die miljoenen slakkenhuisjes op een hoop gooide. Water en wind
deden de rest. Erg opmerkelijk en uniek in de
wereld. De Unesco heeft het gebied tot werelderfgoed uitgeroepen. De flora bestaat uit
een droog loofbos en speciale planten eigen
aan de kalkrijke omgeving. Ook vetplanten en
orchideeën groeien op de woeste en scherpe
rotsen. Je ontdekt hier zeven soorten lemuren
en met wat geluk zie je de zeldzame kameleon
met stompe staart, de Brookesia Perarmata of
pantserkameleon. 53 soorten vogels wonen in
het gebied.
DAG 14 Bekopaka 3 Morondava
O|A
Wij rijden terug naar Morondava. Tijdens de rit
stoppen wij in de Baobablaan voor het nemen
van prachtige foto’s van deze schitterende
Grandidierbomen. Onderweg ontmoeten wij
ossenkarren, broussetaxi’s en veel mensen die
de tocht te voet afleggen.
DAG 15 Morondava 3 Antananarivo
O|A
In de voormiddag bezoeken we het Betania
vissersdorp. Rond de middag naar de luchthaven voor de vlucht naar Antananarivo.
DAG 16 Antananarivo 3 Andasibe
O|A
We rijden naar Andasibe, het vochtige deel
van het land met veel tropische regenwouden en meren. Onderweg bezoeken we het
Pyereras-reptielenpark waar we veel kleurrijke
kameleons ontdekken. Tijdens een wandeling
in het woud merken we twee soorten lemuren
op, de sifaka ‘coquereli’ en de bruine ‘fulvus’
lemuur. Aankomst in Andasibe waar we ons
voorbereiden op een nachtelijk bezoek aan
het Andasibereservaat, waar we op zoek gaan
naar de lemuren en andere nachtdieren.
DAG 17 Andasibe
O|A
Het nationale park van Andasibe heeft alle
kenmerken van het vochtige tropische
regenwoud. We maken een wandeling en
proberen tussen de weelderige plantengroei
de lemuren, waaronder de grootste soort de
indri-indri te ontdekken. Daarna bezoek aan
het typische dorpje Andasibe waar de lokale
Betsimisarakastam nog woont en leeft volgens
de traditionele levenswijze. Na de middag
uitstap in Vakona Private Park.
DAG 18 Andasibe 3 Antananarivo 3
Brussel
O
We rijden terug naar de hoofdstad voor onze
internationale vluchten richting Europa.
DAG 19 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een indrukwekkende reis.
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MADAGASKAR
HET VERLOREN PARADIJS
REISDUUR 19 dagen / 16 nachten

www.hoboreizen.be

Kan je niet kiezen tussen Azië en Afrika? Kies dan voor ‘the best of
both worlds!’ In Madagaskar vind je de rituelen en uitbundigheid
van Zwart Afrika maar evengoed de riksja’s en rijstterrassen uit
het Verre Oosten. Ook de huidskleur van de Malagassiërs toont
alle schakeringen tussen zwart en geel. Even gevarieerd als de
bevolking is het landschap: frisgroen regenwoud, roestkleurige
plateaus, dor woestijngebied met enorme doornhagen tot en
met palmomzoomde eilanden. En overal tref je bovendien een
unieke fauna aan die nergens ter wereld zijn gelijke kent: onze
plaatselijke gidsen weten de lenige lemuren, kameleons en andere
bontgekleurde reptielen blindelings te vinden.

HOOGTEPUNTEN
De nationale parken
van Andasibe en Isalo •
Kennismaking met de
leefgewoontes van de lokale
Antandroystam • De kleurrijke
graven van de Mahafaly en
de Antandroy • De lenige
lemuren, kameleons
en bontgekleurde reptielen •
De schitterende Baobablaan •
Het vissersvolk de ‘Vezo’
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€ 4.300

€ 650

21 oktober

€ 4.300

€ 650

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. De reis vergt
een flexibele ingesteldheid. De volgorde van het programma kan
veranderen.
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Casablanca en terug • Lokaal transport
in comfortabele bus • Verblijf in vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een
tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld (O= ontbijt, A= avondmaal) • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke
Frans- of Engelstalige gids • Fooien voor gids, chauffeur en reisleiding • Documentatiemap
en voorbereidende avond

DAGINDELING MAROKKO
DAG 1 Brussel 3 Casablanca
A
Vertrek met een lijnvlucht naar Casablanca,
de grootste stad van Marokko. Aankomst en
overbrenging naar het hotel.
DAG 2 Casablanca 3 Rabat
O|M|A
Na het ontbijt brengen wij een uitgebreid
bezoek aan de Hassan II Moskee.
Daarna vertrek naar Rabat. Bezoek aan de
‘Imperial Garden City’ met haar belangrijkste
monumenten zoals de Oudayas tuin, de Hassan Tower en het Mohammed V mausoleum.
We bezoeken ook de ruines van Chellah. Hier
vinden we de oudste resten van de stad o.a.
uit de preromeinse tijd. Chellah is wereldwijd
bekend voor zijn ooievaars. Marokko is een
belangrijke broedplaats voor ooievaars en in
de ruïnes van de Chellah vinden wij tot 100
'bewoonde' ooievaarsnesten waarop vogels
zitten te broeden of met jongen.
DAG 3 Rabat 3 Meknes 3 Volubilis 3
Fez
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Meknes, de
meest Marokkaanse van de koningssteden.
Meknes wordt ook het Marokkaanse Versailles
genoemd en werd opgericht aan het eind
van de 17e eeuw door Moulay Ismail, een
tijdgenoot van Lodewijk XIV. We bezoeken de
Heri es-Souani. Deze gebouwen deden dienst
als graansilo’s en paardenstallen van sultan
Moulay Ismail. De goed bewaarde ruïnes geven een goede indruk van de grootsheid en de
macht van deze sultan. We bewonderen Bab El
Mansour, beschouwd als een van de mooiste
toegangspoorten in Marokko, en het mausoleum van Moulay Ismail. Hij ligt er samen met
een van zijn vrouwen en twee van zijn zonen.
Koning Mohammed V zorgde in de jaren ’50
voor de restauratie van het complex, dat nog
altijd een grote aantrekkingskracht heeft op
gelovigen. Het is een van de weinige religieuze
monumenten in Marokko die toegankelijk zijn
voor niet-moslims. In de namiddag bezoeken
wij de ruïnes van Volubilis, de grootste Romeinse ruïnestad van Marokko. De overblijfselen van Volubilis getuigen van de grootsheid
van de voormalige residentie van koning Juba
II. Nadien rijden wij naar Fez, het culturele en
religieuze centrum van het land.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN geen
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DAG 4 Fez
O|M|A
Vandaag ontdekken wij Fez, de oudste van
de Keizerlijke Steden. Fez staat op de Unesco
erfgoedlijst en herbergt enkele van de mooiste
voorbeelden van de religieuze ArabischAndalusische architectuur. Bezoek aan de
middeleeuwse medina met zijn medersa
(koranschool) Bouanania en de Nejjarine fontein met daarnaast het ‘Musée Nejjarine des
Arts et Métiers du bois’, een nieuw museum
over Marokkaanse houtbewerking in een
prachtig gerestaureerd gebouw. U vindt er ook
de beroemde soeks waar de ambachtslieden
nog werken volgens de eeuwenoude oosterse
traditie. De namiddag brengen wij door in Fez
el-Djedid. Met de bouw van de nieuwe stad
werd begonnen in de 13de eeuw en dit moest
het bestuurlijke en militaire centrum van het
Merinidenrijk worden.
DAG 5 Fez 3 Midelt 3 Erfoud
O|M|A
Vertrek naar Erfoud via Immouzer du Kandar,
een Berber dorp, Ifrane, een heerlijk skigebied,
en Azrou, een Berber dorp bekend om zijn
ambachtelijke coöperatieve van houtsnijwerk
en geweven tapijten. Na de lunch reizen we
verder via de Ziz bergen naar Erfoud. Onderweg genieten we van een spectaculair uitzicht
op het Atlasgebergte.
DAG 6 Erfoud 3 Tineghir 3
Ouarzazate
O|M|A
Na het ontbijt vertrekken we naar Tineghir en
maken tal van stops om foto’s te maken van de
prachtige en unieke landschappen. Dan verder
naar Ouarzazate door de Todra Canyon, de vallei van rozen en duizenden kasba’s genoemd.
DAG 7 Ouarzazate 3 Marrakech
O|M|A
Ontbijt en rondleiding door Ouarzazate met
bezoek aan de belangrijkste kasbahs.
De kasba Taourir is de voormalige Glaoui
residentie, gelegen aan de rand van de stad op
de weg naar Errachidia, en wordt beschouwd
als één van de mooiste kasba’s van Marokko.
Het bestaat uit een wirwar van luxe appartementen, eenvoudige lemen huizen en torens
die rijkelijk zijn versierd met geometrische
motieven. Een deel van het versterkte dorp is
open voor het publiek. Vervolgens naar AïtBen-Haddou kasba op 30 km van Ouarzazate.
Het is het spectaculairste fort in het zuiden van
Marokko, gebruikt als decor voor vele films

zoals ‘Lawrence of Arabia’. Het versterkte dorp
van Aït-Ben-Haddou is beschermd door de
Unesco. Het is bezaaid met kantelen, torens en
gebouwen versierd met geometrische motieven en wordt beschouwd als één van de mooiste dorpen in Marokko. Vervolgens rit naar
Marrakech via de TizinTichka Pass, de hoogste
pas in Marokko. De spectaculaire route biedt
een prachtig uitzicht op het landschap van het
Atlasgebergte en de Taddert.
DAG 8 Marrakech
O|A
Na het ontbijt stadsbezoek van Marrakech,
de tweede oudste Keizerlijke Stad en de parel
van het zuiden. De stad werd gesticht door
de Almoraviden op het einde van de 11de
eeuw. Marrakech ligt in een groene oase aan
de voet van de besneeuwde toppen van het
Atlasgebergte. We bezoeken de Menara tuin
en de Koutoubia moskee, het beroemde Bahia
Paleis en de Saadische graven. In de namiddag naar de soeks en het beroemde Jemaa el
Fna plein. Het grote plein is het centrum van
de medina. Zowel overdag als ’s avonds is het
er gezellig druk. Overdag is het een markt
en ontmoetingsplaats met kraampjes waar
vers appelsiensap, noten en gedroogd fruit
te koop worden aangeboden. Vanaf lunchtijd
komen er entertainers en kooplieden, maar
het is pas bij schemering dat het plein echt
tot leven komt. Een gekletter van karren
kondigt de komst aan van eetkraampjes, die
een verscheidenheid aan groenten, vis en
vlees aanbieden. Het is dan dat ook slangenbezweerders, zangers, muzikanten, verhalenvertellers en acrobaten het plein vullen. Ze
worden vergezeld door de genezers en fakirs
met potten van kruiden, klaar om elk kwaaltje
te genezen. ’s Avonds gaan we terug naar het
plein en genieten van een diner show in Ksar
Hamra, een 'Arabisch Paleis'.
DAG 9 Marrakech 3 Casablanca
O|M|A
Na het ontbijt bewonderen we de Majorelle
tuin. Deze tuin is eigendom en begraafplaats
van Yves Saint Laurent. Na de lunch rijden we
naar Casablanca. We sluiten onze reis af in
Rick’s café, gekend uit de film Casablanca.
Dag 10 Casablanca 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht
naar Brussel. Einde van een mooie reis.

www.hoboreizen.be

MAROKKO
EEN GIGANTISCH FILMDECOR
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Waarom worden Marrakech, Rabat, Meknes en Fés koningssteden
genoemd? Omdat gekroonde hoofden er ooit hun residentie
hadden, natuurlijk. Maar waarom noemen we Brussel dan geen
koningsstad? Omdat je weinig of geen imposante paleizen,
monumenten en open tuinen aantreft. “Net filmdecors” zal u
wellicht opmerken. U bent dan niet de enige. Ooit afgevraagd
waarom Russel Crowe in Gladiator zo hard zweette? Behalve
van de heroïsche gevechten kwamen die zweetdruppels ook
van de Marokkaanse zon. De film werd opgenomen in de regio
Ouarzazate waar ook de filmcrew van Star Wars regelmatig
neerstreek. In Erfoud beleefde James Bond dan weer spannende
avonturen. Maar tijdens onze rondreis bent u natuurlijk de ster.
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De koningssteden Marrakech,
Meknes en Fes • Todra
canyon, de vallei van rozen
en duizenden kasba’s •
Volubilis, de grootste
Romeinse ruïnestad van
Marokko • Aït-Ben-Haddou,
het spectaculairste fort in
het zuiden en decor voor
vele films • Jemaa el Fna plein
met zijn slangenbezweerders,
zangers, muzikanten en
acrobaten • Overnachting in
een authentieke riad
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REISDUUR 10 dagen / 9 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten via Johannesburg naar Livingstone en terug •
Lokaal transport met comfortabele bus / jeeps • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Verblijf in de vermelde hotels/lodges of gelijkwaardig op
basis van een tweepersoonskamer • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in
het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen,
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING BOTSWANA | NAMIBIË | ZIMBABWE | ZAMBIA
DAG 1 Brussel 3 Johannesburg
Vertrek met internationale lijnvluchten naar
Johannesburg.
DAG 2 Johannesburg 3 Livingstone /
Victoria Watervallen ( Zambia)
A
Aankomst in Johannesburg en verder door
naar Livingstone in Zambia. Verwelkoming en
transfer naar het hotel. Tijdens een wandeling met onze gids werpen wij een eerste
blik op de bekendste toeristische trekpleister
van Afrika, de Victoria watervallen. Over een
breedte van 1.700 m stort de Zambezi rivier
zich in een diepe kloof. Regenbogen geven
kleur aan de immense watermassa. Op het
einde van de rondreis krijgen wij langs de kant
van Zimbabwe nog ruim de tijd om de Victoria
watervallen uitgebreid te bekijken en te verkennen. Nadien maken we een boottocht op
de Zambezi Rivier en terwijl wij het eerste wild
fotograferen, genieten we van een spectaculaire zonsondergang.
DAG 3 Livingstone 3
Caprivi Strip (Namibië)
O|M|A
Na het ontbijt vertrekken wij richting Namibië.
Na het oversteken van de grens rijden we
verder naar de Caprivi Strip. De Caprivi Strip
heeft een lengte van 450 km en is op het
smalle westelijke deel amper 35 km breed.
Het gebied doet ‘on-Namibisch’ aan omdat
verschillende rivieren het gebied doorkruisen. De natuur doet ons denken aan een
moerasgebied en wordt de kleine ‘Okavanga’
genoemd. Tijdens ons tweedaags verblijf in
het Bwabwata National Park maken wij boottochten en safaritochten. De omgeving is van
een ongekende schoonheid. In het natuurpark
tref je olifanten en vier van de Big Five dieren
(geen neushoorns). In de namiddag varen we
met de boot door dit unieke natuurgebied.
Het is ook de perfecte gelegenheid om vele
vogelsoorten te spotten.
DAG 4 Caprivi Strip
O|M|A
Na een korte boottocht stappen we over in
de safarivoertuigen en gaan op zoek naar het
vele wild dat hier leeft. Misschien vangen we
wel een glimp op van de zeldzame Sitatoenga
antiloop of waterkoedoe zoals velen het dier
noemen. Op de Kwando rivier leven veel
hippo’s, lechwes of moerasantilopen.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN gele koorts verplicht en malariatabletten
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DAG 5

Caprivi Strip 3 Chobe
National Park (Botswana)
O|M|A
Wij vertrekken naar de grens met Botswana
en rijden verder naar het Chobe National
Park. Het park beslaat 12.000 km2 en is net
als Hwange niet omheind, zodat de dieren
vrij kunnen migreren tussen Chobe, Moremi,
Hwange en de reservaten in de Caprivi Strip.
In de namiddag maken wij een bootsafari op
de Chobe rivier en speuren naar het wild.
DAG 6 Chobe National Park
O|A
Chobe heeft een van de grootste concentraties van wilde dieren in Afrika. Hier worden zo
goed als alle in zuidelijk Afrika voorkomende
dieren waargenomen. Chobe is vooral gekend
voor zijn grote horden olifanten. De olifantenpopulatie is verreweg de grootste ter wereld.
Ook voor vogelliefhebbers is het Chobe National Park een paradijs!
DAG 7 Chobe National Park
O|A
Naast de onvermijdelijke olifanten, krokodillen, nijlpaarden en impala’s kan je met wat
geluk ook leeuwen, cheeta’s en de Afrikaanse
zeearend spotten. We brengen een kort bezoek aan het vlakbij gelegen stadje Kasane.
DAG 8 Chobe National Park 3 Hwange
National Park (Zimbabwe) O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Zimbabwe. Het
Hwange National Park behoort samen met
Chobe, Etosha en Kruger tot de grootste en
meest bekende natuurparken van zuidelijk
Afrika. Het park ligt in het westen van Zimbabwe tegen de grens met Botswana. Omdat
er geen hekken rond het park staan migreren
dieren naar Chobe en Moremi, waardoor het
park met Noord-Botswana een natuurgebied
van 100.000 km2 vormt. Hwange heeft een
grote variëteit en dichtheid van wild. Zowat
alle diersoorten die in zuidelijk Afrika voorkomen treft men aan in het nationale park. Er
zijn geen rivieren waardoor de dieren verplicht
worden aan de poelen te drinken. In de late
namiddag bent u vrij om te relaxen in deze
prachtige omgeving. Vanop de veranda van
uw verblijf geniet je van de schoonheid van de
Afrikaanse zonsondergang waarna het diner
wordt opgediend.
DAG 9 Hwange National Park
O|M|A
Gedurende twee dagen maken wij safaritoch-

ten en wandeltochten in het park. In Hwange
verblijven in de droge periode 25.000 olifanten. Je vindt er ook enorme kuddes buffels en
kleine jagers zoals de serval, caracal en genet.
Het park telt zowat 400 vogelsoorten. Een opvallende soort in Hwange zijn de sabelantilopen. Ze behoren tot de mooiste dieren van de
Afrikaanse savanne. Met wat geluk ontdekken
we de zeldzame wilde honden.
DAG 10 Hwange National Park
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij het dorp en de
school die grenzen aan het park en worden we
ontvangen door het dorpshoofd. We maken
niet enkel tochten met safarivoertuigen maar
ook wandelsafaris onder begeleiding van zeer
ervaren gidsen, het lijken wel wandelende
encyclopedieën. Ook kan je deelnemen aan
een nachtsafari waar wij de minder zichtbare
nachtdieren ontdekken.
DAG 11 Hwange National Park 3 Victoria
Watervallen (Zimbabwe)
O|A
We verlaten het Hwange National Park en rijden naar de Victoria watervallen. Wij verblijven
in het prachtige victoriaanse charmehotel
Victoria Falls, dat lid is van Leading hotels of
the World. De Victoria watervallen bevinden
zich op wandelafstand van het hotel.
DAG 12 Victoria Watervallen
O|A
In de ochtend vertrekken we voor een
bezoek aan de Zimbabwaanse zijde van de
waterval. De waterval is vooral gekend voor
haar schoonheid. De kolkende watermassa
en de opstijgende nevels ontvouwen een
rookgordijn dat van op kilometers afstand
waargenomen kan worden. Terecht staan de
grootste watervallen van Afrika op de lijst van
het Unesco werelderfgoed! Twee derde van de
watervallen liggen op het grondgebied van
Zimbabwe. Na de middag heb je tijd om te
genieten van ons mooie hotel en de prachtige
omgeving. Je bent vrij voor allerhande activiteiten en je kunt zelf op verkenning gaan.
DAG 13 Victoria Watervallen 3
Johannesburg 3 Brussel
O
We rijden naar de luchthaven voor onze
terugvluchten.
DAG 14 Brussel
Aankomst in Brussels Airport en einde van een
prachtige natuurreis.

www.hoboreizen.be

BOTSWANA | NAMIBIË
ZIMBABWE | ZAMBIA
LIVINGSTONE ACHTERNA
www.hoboreizen.be

Die Engelsen en hun onderkoelde humor! Toen Livingstone in
1855 de Victoria Falls ontdekte, noteerde hij droogjes in zijn
dagboek dat ’geen enkel ander uitzicht in Engeland de schoonheid
hiervan kan overtreffen’... U mag gerust meer emoties tonen bij
het aanschouwen van de 500 miljoen liter water per minuut die
zich over een breedte van bijna 2 kilometer met een oorverdovend
geraas meer dan 100 meter in de diepte stort. Zou Livingstone ook
zo onbewogen gebleven zijn bij het ontdekken van de grootste
olifantenpopulatie ter wereld in Chobe National Park? Wij durven
wedden dat zelfs hij een wenkbrauw zou hebben opgetrokken bij
het aanschouwen van de gigantische diversiteit aan dieren in het
Hwange National Park.

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

25 maart

€ 6.100

€ 750

08 juli

€ 6.100

€ 750

02 september

€ 6.100

€ 750

28 september

€ 6.100

€ 750

19 oktober

€ 6.100

€ 750

23 november

€ 6.100

€ 750

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

24 maart

€ 6.100

€ 750

HOOGTEPUNTEN
Het Hwange nationale
park, thuis van de sabel
antilopen • Chobe, het
natuurpark met de grootste
olifantenpopulatie ter wereld
• De fabelachtige Victoria
Watervallen langs de kant
van Zambia én Zimbabwe
• de Caprivi strip, de ‘kleine’
Okavango
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Victoria
watervallen
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National Park

Namibië
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REISDUUR 14 dagen / 11 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van Nairobi • Lokaal transport in
4x4 Landcruisers met safaridak • Alle overnachtingen in de vermelde hotels/lodges of
gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld (O=ontbijt,
M= middagmaal of picknicklunch, A= avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven • Hobo reisleiding en plaatselijke gids(en)/chauffeur(s) • Fooien voor gids(en)/
chauffeur(s) en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING KENIA | TANZANIA
DAG 1 Brussel 3 Nairobi (Kenia)
Met internationale vluchten naar Nairobi.
Warme verwelkoming en overbrenging naar
het hotel.
DAG 2 Nairobi 3 Masai Mara
O|M|A
We rijden naar het bekendste natuurpark van
Kenia, Masai Mara. Het park vormt een onderdeel van de Serengeti vlakte. Het hoogtepunt
is de trek van de gnoes en de zebra’s. Tijdens
de periode dat zij in het park verblijven zijn
er meer dan 1,5 miljoen. Ook de buffels zijn
sterk in aantal. De thomsongazelle en de
impala vormen een lekkere brok voor allerlei
jagers zoals de leeuw, het jachtluipaard en het
luipaard. Ook de giraf kan je letterlijk moeilijk
over het hoofd zien. In de late namiddag gaan
we op zoek naar de ‘Big Five’.
DAG 3 Masai Mara
O|M|A
Bij het ochtendgloren vertrekken wij voor een
tocht door het glooiende landschap op zoek
naar jagers zoals de leeuw, de cheeta en het
luipaard. Naast de gnoe en de zebra horen ook
de olifant, buffel, nijlpaard en verschillende antiloopsoorten tot de gras- en bladeters. Ook de
hyena, jakhals en gier vinden hier voldoende
voedsel. Wij volgen de 1,5 miljoen gnoes
op hun trek. In de eerste helft van het jaar
keren zij van de Serengeti terug naar Masai
Mara. Vanaf september gaan zij op zoek naar
het groene gras in het Serengeti nationaal
park. Kilometers lange rijen gnoes lopen ons
voorbij. Wij observeren de trek en zien de wildebeesten samen met de zebra’s de Mara rivier
doorwaden. Vele dieren verdrinken of worden
verslonden door krokodillen. Wij brengen voor
de middag een bezoek aan een Masai dorp. De
Masai vormen de bekendste stam van Afrika.
Hun rijzige gestalte, kleurrijke kledij en hun
vreemde riten en gewoonten hebben al veel
cineasten en schrijvers beroerd.
DAG 4 Masai Mara 3 Serengeti
(Tanzania)
O|M|A
We verlaten Masai Mara en rijden naar een
van de bekendste nationale parken van Afrika,
het Serengeti nationaal park in Tanzania. Het
park is wereldberoemd omwille van zijn grote
verscheidenheid aan wild en bestaat uit eindeloze grasvlakten, slechts afgewisseld door

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort, visum
INENTINGEN gele koorts (verplicht), malariatabletten
TIJDVERSCHIL -2 u
KLIMAAT twee regenseizoenen:
maart-mei (the long rains) en in november (the short rains)

HOTELS
PLAATS
Nairobi
Masai Mara
Serengeti
Ngorongoro
Manyara
Amboseli
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NACHTEN HOTEL
1
The Four Points Sheraton
Airport Hotel
2
Ashnil Mara Tented Camp
2
Mbalageti Lodge
1
Ngorongoro Sopa Lodge
1
Lake Manyara Serena
Lodge
2
Amboseli Serena Lodge
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acacia’s en kopjes. Het wild kan hier uitstekend
geobserveerd worden. Onderweg eten we
onze picknick en op weg naar onze lodge in
Serengeti speuren we naar wild.
DAG 5 Serengeti
O|M|A
Bij het ochtendkrieken gaan wij op safaritocht in het schitterende Serengeti park. Na
het ontbijt volgt een nieuwe tocht op zoek
naar de ‘Big Five’ en de vele vogelsoorten
die hier leven. Na de lunch rusten wij even
uit en vertrekken in de late namiddag, een
ideaal moment om de dieren te spotten, voor
een laatste safaritocht in het wereldbekende
Serengeti nationaal park.
DAG 6 Serengeti 3 Ngorongoro
O|M|A
We rijden naar het Ngorongoro reservaat. We
stoppen aan de Olduvai Gorge, de prehistorische site ook wel de wieg van de mensheid
genoemd, en het museum. Ngorongoro is om-

geven door kraterwanden van 600 m. De krater wordt wel eens de tuin van Eden genoemd.
Het hele jaar door vind je in de krater alle
wildsoorten die in oostelijk Afrika voorkomen.
In de krater leven zowat 30.000 dieren.
DAG 7 Ngorongoro 3
Manyara nationaal park
O|M|A
De Ngorongoro krater is bekend voor zijn ‘Big
Five’ en is ook de thuis van de zeldzame zwarte
neushoorn. Tijdens onze safari door de krater
botsen we ongetwijfeld op vele leeuwen. In
de late namiddag rijden we naar Lake Manyara
waar wij verblijven in een lodge die de Great
Rift Valley en het meer overkijkt. We maken
een safaritocht in het park.
DAG 8 Manyara NP 3 Amboseli
nationaal park (Kenia)
O|M|A
Na het ontbijt rijden wij richting grens. Opnieuw in Kenia is onze volgende bestemming
Amboseli. Dit park heeft iets te bieden wat
geen enkel ander reservaat in Kenia heeft: een
schitterend zicht op de Kilimanjaro. Hier maak
je mooie plaatjes van de grote kudden olifanten met op de achtergrond de Kilimanjaro. Op
weg naar de lodge speuren we naar wild.
DAG 9 Amboseli NP
O|M|A
Wij brengen een volledige dag door in dit
spectaculaire park met game drives in de
vroege morgen en namiddag. Hier zie je grote
troepen buffels, zebra’s, gnoes, gazellen en
natuurlijk olifanten. De jager is hier vooral de
gevlekte hyena.
DAG 10 Amboseli NP 3 Nairobi
O|M|A
In de voormiddag maken we nog een mooie
safaritocht in het park. Na de lunch rijden we
terug naar de hoofdstad. In de late avond
transfer naar de luchthaven voor de terugvluchten naar Brussel.
DAG 11 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
safarireis.

www.hoboreizen.be

KENIA | TANZANIA
IN HET SPOOR VAN DE GNOES

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

04 juli

€ 5.050

€ 550

26 september

€ 5.050

€ 550

10 oktober

€ 5.050

€ 550

De wereldbekende natuur
reservaten Masai Mara en
Serengeti • De krater van
Ngorongoro • De kleurrijke,
rijzige Masai stam • Amboseli
nationaal park geflankeerd
door de Kilimanjaro

Kenia
Masai Mara

Victoria
meer

Nairobi

Serengeti
Amboseli NP
Ngorongoro
Manyara NP

Ta n z

ania
Dar Es Salaam
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Zin om een aflevering van National Geographic vanop de eerste rij
mee te maken? Het afwisselende landschap en de grote aantallen
verschillende dieren die je normaal alleen in een dierentuin
kan zien, maken dat op safari gaan in Kenia en Tanzania een
verplicht nummer is. Nergens in Afrika is de natuur zo veelzijdig
als bijvoorbeeld in het natuurpark Masai Mara. Maar zelfs daar
hebben we weinig oog voor als we de kans krijgen om de trek van
duizenden gnoes gade te slaan die honderden kilometers afleggen
in hun zoektocht naar nieuwe weidegronden. Tussendoor werpen
we een blik op de Kilimanjaro, de hoogste vrijstaande berg ter
wereld en tevens één van de grootste vulkanen die ooit uit de
aardkorst wist te barsten; maar niet voordat we in de eindeloze
grasvlakten van het wereldberoemde Serengeti National Park
speurden naar ‘The Big Five’.

HOOGTEPUNTEN

Indische Oceaan

www.hoboreizen.be

© Shutterstock.com

REISDUUR 11 dagen / 9 nachten

NOORD-AMERIKA

USA • WESTKUST
USA • ZUIDWEST
ALASKA
CANADA • WESTKUST
CANADA • OOSTKUST

72
74
76
78
80

71

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Los Angeles en terug vanuit San Francisco •
Lokaal transport in comfortabele bus (15 pax) • Alle overnachtingen in de vermelde hotels
of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Amerikaans ontbijt zoals vermeld
in programma • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo gids/chauffeur •
Fooi voor reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING USA · WESTKUST
DAG 1 Brussel 3 Los Angeles
O
Vertrek met internationale lijnvluchten naar
Los Angeles. Overbrenging naar het hotel.
DAG 2 Los Angeles
O
Uitgebreid bezoek aan de bekendste wijken
van Los Angeles: Hollywood (het muziektheater Hollywood Bowl met zijn schelpvormig
podium, de Hills met het Hollywood Sign, het
Mann’s Chinese Theatre de filmzaal waar premières plaatshebben, de Walk of Fame met zijn
2.000 sterren), Beverly Hills (Tour of the Stars’
Homes, Rodeo Drive) Santa Monica (strand
van de tv-serie Baywatch, pier), Venice Beach
(Muscle beach), downtown LA (El Pueblo, het
oudste deel van de stad).
DAG 3 Los Angeles 3 Universal Studios O
Bezoek aan de filmstudio’s van Universal. De
Studio Tour voert je langs vele filmlocaties en
de meer dan 500 gevels en decorstukken. De
speciale attracties als Shrek 4D, The Mummy,
Harry Potter, Water World en Animal Planet
Live! behoren tot de beste ter wereld. Rond
16 uur verlaten wij het filmpark voor een korte
rit naar San Diego.
DAG 4 San Diego
O
San Diego is de tweede grootste stad van California en heeft een bijzonder mooie ligging
aan zee. Wij bezoeken Balboa Park en rijden
daarna naar het hotel Del Coronado, een fraai
Victoriaans badhotel waar zowat alle Amerikaanse presidenten ooit hebben verbleven en
een paar bekende oude films zijn gedraaid.
In het stadscentrum wandelen wij langs de
oudste bakstenen gebouwen in het Gaslamp
kwartier, het winkelcentrum Horton Plaza met
zijn vernieuwende architectuur en de Harbor
Drive waar wij een uniek bezoek brengen aan
het reuze vliegdekschip USS Midway, dat nog
dienst deed in de Vietnam- en Golfoorlog. Met
behulp van een audiofoon maak je kennis
met de vele dekken en vertrekken van het

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en elektronisch visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -9 u
KLIMAAT een uitgesproken landklimaat
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2
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Grand Canyon
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Bryce Canyon
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San Francisco
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HOTEL
Marriott
Bay Club Island Palms
Best Western Plus
Prescottonian
Canyon Plaza Resort
Courtyard Marriott
Best Western Plus
Ruby’s Inn
New York New York/Luxor
Alpenhof Lodge
Best Western Plus
Yosemite Gateway Inn
Best Western Plus
Rama Inn
Holiday Inn
Fisherman’s Wharf
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gigantische schip. Oud-veteranen geven op
het bovendek bijkomende informatie over het
leven op de USS Midway. In Old Town werden
de meest historische gebouwen van San Diego
verzameld.
DAG 5 San Diego 3 Sea World
of San Diego Zoo
O
Vandaag heb je de keuze tussen een bezoek
aan Sea World waar de dolfijnen en de orca’s
de sterren zijn of de wereldbekende zoo van
San Diego. In de vele bassins van Sea World
kom je in contact met de dieren die in de oceanen leven. De zoo van San Diego is een van de
mooiste dierentuinen in de wereld en telt liefst
zo’n 4.000 dieren van meer dan 800 verschillende diersoorten.
DAG 6 San Diego 3 Prescott
O
Wij rijden door de Californische woestijn langs
zandduinen en cactusvelden (saguaro, cholla,
prickly pear, joshua tree) naar het typische far
west stadje Prescott. ’s Avonds genieten wij in
de Whisky Row van de country en westernsfeer.
DAG 7 Prescott 3 Grand Canyon
O
Dagrit naar het natuurwonder Grand Canyon.
In Montezuma Castle bewonderen wij een
eeuwenoude pueblo van de Anazasi, gebouwd in adobe. De Red Canyon en Oak Creek
Canyon zijn natuurlijke juweeltjes en een parel
voor het oog.
DAG 8 Grand Canyon
O
Wij brengen een ganse dag door in deze schitterende omgeving. De Colorado rivier heeft
zich door de eeuwen heen een weg gebaand
door de zachte lagen van deze uitzonderlijke
streek. De erosie heeft een adembenemend
spektakel gevormd dat wij al wandelend vanaf
de vele uitzichtpunten kunnen bewonderen.
Facultatief kan je over de canyon vliegen per
helikopter of vliegtuig.
DAG 9 Grand Canyon 3
Monument Valley 3 Page
O
Wij brengen een ganse dag door in het Navajo
indianenreservaat. Wij bezoeken Elephant Feet
en het wondermooie Monument Valley, het
decor voor vele western- en reclamefilms. Wij
rijden tussen de buds en lemen hutten van de
indianen.
DAG 10 Lake Powell
O
’s Morgens brengen wij een bezoek aan de
Glenn Dam, een van de afdammingen van de
Colorado rivier. Wij dalen af tot op de bodem
van de dam en bekijken de turbines. Op het
middaguur brengen wij een bezoek aan de
schitterende Antelope Canyon. De kloof is
gevormd door water en de binnenvallende
zonnestralen maken van het geheel een
sprookjesachtige omgeving. Na de middag
wandelen wij naar Horseshoe Bend in de Colorado rivier, een van de meest spectaculaire
hoefijzervormige bochten in het zuiden van de
Verenigde Staten.
DAG 11 Page 3 Bryce Canyon
O
Langs een decor van alpenweiden bereiken wij
Bryce Canyon, waar de grillen van de natuur
een fabelachtig schouwspel hebben gevormd.
Wij maken twee wandelingen: langs de rim
en in het bassin. Voor de meeste reizigers is

Bryce Canyon het hoogtepunt van de west
coast tour.
DAG 12 Bryce Canyon 3 Zion Park 3
Las Vegas
O
In de voormiddag brengen wij een bezoek
aan het mooie Zion National Park, een van
de lievelingsparken van de Amerikanen.
’s Namiddags rijden wij door de woestijn naar
het gok- en amusementsparadijs Las Vegas.
Een wandeling over The Strip bij avondlicht,
langs de grootste helverlichte casino’s, is een
onwaarschijnlijke belevenis.
DAG 13 Las Vegas 3 Death Valley 3
Mammoth Lakes
O
Wij doorkruisen in de Mojave woestijn Death
Valley een van de heetste plekken op aarde
en het laagste punt van het westelijk halfrond.
Wij bezoeken Zabriskie Point, bekend van
de gelijknamige prent van de filmproducer
Antonioni. Daarna rijden wij naar Badwater,
85 m beneden zeeniveau en het laagste punt.
In Furnace Creek vind je enkele schaarse
bronnen. In de omgeving van Stovepipe Wells
liggen indrukwekkende zandduinen. Langs
het Toi Yabe National Park rijden wij naar het
Zwitserland van Californië, Mammoth Lakes.
DAG 14 Mammoth Lakes 3 Mono Lake 3
Yosemite National Park
O
Bezoek aan Mono Lake en zijn kalksteen
rotsformaties. Het water is drie keer zo zout als
zeewater. Miljoenen vliegjes en garnalen zijn
het voedsel voor duizenden watervogels. Het
adembenemende landschap van Yosemite is
ontstaan door gletsjererosie van miljoenen
jaren. Bossen, bergweiden, meren, watervallen
en steile granieten wanden vormen het mooie
uitzicht langs 320 km verharde wegen in het
park.
DAG 15 Yosemite National Park
O
Wij verkennen verder het op één na oudste
park van de Verenigde Staten. In Mariposa
Grove staan 500 gigantische sequoia-bomen
waarvan sommige meer dan 3.000 jaar oud
zijn. Al wandelend bereiken wij de Grizzly
Giant. De stam heeft onderaan een doorsnede
van 9 m. Vanaf Glacier Point hebben wij een
groots panorama op de mooie omgeving en
Half Dome, het symbool van Yosemite. In de
late namiddag rijden wij naar Oakdale.
DAG 16 Oakdale 3 San Francisco
O
Na twee uur rijden bereiken wij San Francisco. Wij brengen een uitgebreid bezoek aan
Filbert Street (steilste straat), Lombard Street
(de bochtigste straat ter wereld), Coit Tower
(uitzicht over North Beach), Fisherman’s Wharf
(restaurants, winkels en visstalletjes), Golden
Gate Bridge, Alamo Square (Victoriaanse
huizen met op de achtergrond de wolkenkrabbers van het centrum) en Chinatown.
DAG 17 San Francisco
Vrije dag om uitgebreid te winkelen, ritjes te
maken met de kabeltram of een bezoek te
brengen aan Alcatraz.
DAG 18 San Francisco 3 Brussel
Terugvluchten naar Europa.
DAG 19 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een prachtige, afwisselende reis.

www.hoboreizen.be

USA · WESTKUST
BEST OF THE WEST
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€ 4.200

€ 820

06 juni

€ 4.200

€ 820

04 juli

€ 4.500

€ 850
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€ 4.500

€ 850

22 augustus

€ 4.400

€ 830
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Bezoek aan de oudste en
bekendste nationale parken
van de westkust •
De mooiste attractieparken •
Bezoek aan de meest
spraakmakende Amerikaanse
steden: Los Angeles, Las Vegas
en San Francisco
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Met overbekende steden als Los Angeles, San Francisco, San Diego
en de casinostad Las Vegas blijft de westkust van de Verenigde
Staten een toeristische topper bij uitstek. En dan zijn deze
indrukwekkende metropolen niet eens het hoofddoel van onze
reis. Dat zijn wel de vele prachtige nationale parken! Een beknopte
samenvatting: Yosemite met zijn immense granietwanden en
opmerkelijke Sequoiabomen, Bryce Canyon met zijn grillige
en bizar gevormde rotsformaties, de immense kloof van de
Grand Canyon, de monolieten van Monument Valley, de grillige
schoonheid van het bloedhete Death Valley...

HOOGTEPUNTEN
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Salt Lake City en terug • Lokaal transport met
comfortabele bus (15 pax) • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op
basis van een tweepersoonskamer • Amerikaans ontbijt zoals vermeld in programma • Alle
bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo gids/chauffeur • Fooi voor reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING USA ZUIDWEST
DAG 1 BrusseL 3 Salt Lake City
Vertrek met internationale vluchten naar Salt
Lake City. Overbrenging naar het hotel.
DAG 2 Salt Lake City 3 Dinosaur
National Monument
O
In de ochtend wonen we het wekelijkse
concert bij met een vijfhonderdtal uitvoerders van de Mormoonse gemeenschap, dat
wereldwijd wordt uitgezonden vanuit het
reusachtige conference center. Nadien rijden
wij naar het Dinosaur National Monument aan
de grens van Colorado en Utah. Het park heeft
een unieke verzameling dinosaurusfossielen
uit het Jura tijdperk. Meer dan 1.500 dinosaurusbeenderen kwamen in een rivierbedding
terecht en versteenden. We treffen een indrukwekkende fossielenmuur aan in de Quarry
Hall. We maken de Tour of the Tilted Rocks met
fotostops aan mooie petroglieven.
DAG 3 Dinosaur National Monument 3
Kremmling
O
We verkennen verder het Dinosaur nationaal
park langs de Green rivier. Op de Harpers Corner Road maken we verschillende fotostops
aan de vele uitkijkpunten. We maken een
mooie wandeling langs de Harper Corner Trail
met heel mooie uitzichten op de canyons van
de Green en Yampa rivieren. Daarna rijden we
richting het Rocky Mountain National Park,
een prachtig park met zijn hoge bergtoppen
in de Front Range, een deel van de Rocky
Mountains in het noordoosten van Colorado.
DAG 4 Kremmling 3 Rocky Mountain
National Park 3 Black Hawk
O
We rijden langs de Trail Ridge Road, de
mooiste weg van de Verenigde Staten en een
van de hoogste. We houden halt bij de vele
fantastische uitzichtpunten. Je kan er ook de
uitgestrekte toendra, diepe dalen en gletsjers
bewonderen.
DAG 5 Black Hawk 3 Breckenridge 3
Montrose
O
Na het ontbijt vertrekken we langs een
mooi berglandschap naar Montrose, de
toegangspoort tot het Gunnison National
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NACHTEN HOTEL
2
Crystal Inn
1
Springhill Suites
by Marriott
1
Super 8 by Wyndham
1
Ameristar Casino Resort
& Spa
1
Hampton Inn
1
Holiday Inn Hotel & Suites
1
Hampton Inn
2
BW Canyon de Chelly Inn
1
Inn at the Canyons
2
BW Plus Canyonlands Inn
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Park. We brengen een bezoek aan een van de
bekendste skioorden van de VS, Breckenridge.
Daarna verder door de Glenwood Canyon en
de mooie weg langs de Crystal rivier. Net voor
Montrose rijden we door een vruchtbaar landen wijngebied.
DAG 6 Montrose 3 Black Canyon of
the Gunnison National Park 3
Durango (Mesa Verde NP)
O
Oorspronkelijk was de Black Canyon van het
park 80 km lang, maar de bouw van drie dammen heeft ervoor gezorgd dat een groot deel
is overstroomd. Slechts 20 km blijft in de oude
staat maar is wel het diepste en mooiste deel
van het park. Een van de steilste, donkerste
en meest ruige canyons van de VS is gevormd
door de Gunnison rivier. De wanden van de
canyon bestaan uit vulkanisch materiaal,
overwegend zwart van kleur. De kloof bereikt
diepten van 600 m en is nooit meer dan 450 m
breed. De kloof lijkt nog extra donker omdat
het zonlicht weinig kans heeft de wanden te
beschijnen. We stoppen aan de vele mooie
uitkijkpunten en maken een wandeling naar
Warner Point. Daarna verder naar het nationale
park Mesa Verde met zijn 13de eeuwse rotswoningen van de Anasazi.
DAG 7 Durango 3 Mesa Verde
National Park 3 Cortez
O
We bezoeken de fascinerende overblijfselen van de Anasazi cultuur in Mesa Verde
National Park. Langs Ruins Road zien we de
ondergrondse kuilwoningen van de eerste bewoners. Daarna bouwden de Anasazi twee verdiepingen hoge bovengrondse woningen van
metselwerk. De woon- en stapelvertrekken
waren met elkaar verbonden. We bezoeken
het schitterende Cliff Palace, het beroemdste
rotswoningendorp. Langs de Mesa Top Loop
Drive zien we nog vele rotswoningen in het
tafelberglandschap.
DAG 8 Cortez 3 Four Corners NM 3
Chinle (Canyon de Chelly
National Monument)
O
Voor de middag bezoeken we een ander
deel van het Mesa Verde NP, Wetherill Mesa.
We maken wandelingen naar de rotswoningen Stephouse en naar een mooi uitzicht
op het tweede grootste rotswoningendorp
Long House. Op weg naar Canyon de Chelly
bezoeken we het Four Corners Monument, de
vierhoek in het zuidwesten van de Verenigde
Staten, waar de staten Arizona, Colorado,
New Mexico en Utah samenkomen. Het is het
enige punt in de Verenigde Staten dat wordt
gedeeld door vier staten, waardoor het gebied
de Four Corners-regio wordt genoemd. Het
monument markeert ook de grens tussen
twee semi-autonome Indiaanse regeringen,
de Navajo Nation, die het monument als
toeristische attractie onderhoudt, en het Ute
Mountain Tribe-reservaat.
DAG 9 Canyon de Chelly National Monument
O
Canyon de Chelly ligt in hartje Navajoland. Het
is een schitterende kloof in een dorre vlakte.
De rivier heeft zich een bedding gegraven en
de erosie heeft de rotsen prachtige vormen

gegeven. De canyon is al duizenden jaren
bewoond. Je vindt hier vele rotswoningen van
de Anazasi die goed bewaard zijn gebleven.
Voor de middag bezoeken we de North Rim,
na de middag de South Rim Drive. De hoofd
attractie is Spider Rock waarna we een wandeling maken naar White House. De lichtinval in
de late namiddag is sensationeel.
DAG 10 Canyon de Chelly 3 Valley of
the Gods 3 Muley Point 3
Monticello
O
Op weg naar Canyonlands bezoeken we de
Valley of the Gods dat sterk lijkt op Monument
Valley. Je ziet hier schitterende rotsen in een
leeg en weids woestijnlandschap. Op Muley
Point hebben we een prachtig uitzicht over
de canyon van de San Juan rivier en in de verte
zien we de buttes van Monument Valley.
DAG 11 Monticello 3 Canyonlands NP 3
Arches NP 3 Moab
O
We rijden naar het mooie Canyonlands National Park. We bezoeken het Needles district met
zijn kleurige zandsteenbogen, steile, smalle en
langgerekte rotsformaties en buttes. Daarna
naar Moab waar we onze reiskoffers achterlaten in het hotel en vervolgens rijden we naar
Arches National Park met zijn wereldberoemde
zandkleurige bogen, steile rotsformaties en
spectaculaire balancerende rotsen. Balanced
Rock lijkt de zwaartekracht te tarten. De weg
door het Arches NP eindigt bij Devils Garden
waar de grootste concentratie bogen en
smalle, langgerekte en steile rotsformaties te
vinden zijn. We eindigen onze dag met een
zicht op de bekendste boog, Delicate Arch.
De sportievelingen kunnen tot aan de boog
wandelen.
DAG 12 Moab 3 Canyonlands NP 3
Moab
O
Vandaag bezoeken we in Canyonlands het
mooiste deel van het park, ‘eiland in de lucht’,
de 1830m hoge vlakte in het noordelijk deel
van het park. Het biedt weidse uitzichten over
het hele park. We wandelen naar de schitterende uitzichtpunten met als apotheose White
Rim Overlook.
DAG 13 Moab 3 Arches NP 3
Salt Lake City
O
We bezoeken een tweede maal Arches National Park. We verplaatsen ons tot Windows waar
we dubbele bogen en buttes kunnen zien. Na
de lunch vertrekken we terug naar ons beginpunt Salt Lake City.
DAG 14 Salt Lake City 3 Brussel
Wij bezoeken de belangrijkste bezienswaardigheden van de hoofdstad van de Mormonen: het Capitool, Temple Square en het punt
waar wij een prachtig uitzicht hebben over
de stad en zijn omgeving. Terugvluchten naar
Brussel.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussels Airport en einde van een
prachtige natuurreis.

www.hoboreizen.be
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De rotswoningen van de
Anazasi in Mesa Verde
en Canyon de Chelly • De
dinosaurusfossielen van het
Dinosaur National Park • Trail
Ridge Road, de mooiste weg
van de Verenigde Staten
• De schitterende natuur
van Canyonlands en Arches
National Park • Valley of the
Gods, het andere Monument
Valley • Black Canyon, ruig en
steil
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De Grand Canyon mag dan de moeder aller parken zijn; dan heeft
ze toch veel dochters die haar naar de kroon steken! Neem nu het
zo veel uitgestrektere Canyonlands: meer dan 1.300 vierkante
kilometer kloven, tafelbergen en grillige rotsformaties. Overdag
zie je 50 tinten rood; bij zonondergang geraak je de tel kwijt.
Het is maar omdat we tijdens deze rondreis nog tal van andere
indrukwekkende parken zoals Rocky Mountain National Park,
Mesa Verde National Park en Black Canyon of the Gunnison
National Park moeten bezoeken, anders zouden we hier de
volle twee weken verblijven. De boog kan niet altijd gespannen
staan, denkt u? Dan heeft u het mis want eindigen doen in
Arches National Park, met niet minder dan 2.000 natuurlijke
bogen. Indianen noemen dit gebied ‘Devil’s Garden’. Zeker als het
over de natuurlijke fenomenen gaat, doe je er goed aan om de
oorspronkelijke bewoners op hun woord te geloven!

HOOGTEPUNTEN
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www.hoboreizen.be
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REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Anchorage en terug • Lokaal transport met
comfortabele minibus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis
van een tweepersoonskamer • Amerikaans ontbijt met uitzondering van dag 12 (volpension)
• Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo gids/
chauffeur • Fooi voor reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING ALASKA
DAG 1 Brussel 3 Anchorage
Vertrek met lijnvluchten naar Anchorage, de
grootste stad en het economische hart van
Alaska. Alaska is de grootste staat van de VS en
is ruim 53 keer groter dan België. Transfer naar
het hotel.
DAG 2 Anchorage 3 Palmer 3 Wasilla
O
Via de Glenn Highway verlaten we Anchorage.
In Palmer bezoeken we de unieke muskus
os boerderij. We leren er hoe deze Arctische
oerdieren leven en hier gedomesticeerd worden. In de namiddag maken we een vier uur
durende tocht met een boot op de Knik River.
We varen tot bij de in het water afkalvende
gletsjers en maken op de oevers van de rivier
een wandeling tussen de spectaculaire fauna
en flora van dit deel van de Chugach Mountains. In deze wondermooie bergomgeving
kunnen we met wat geluk het dierenleven,
zoals beren, observeren.
DAG 3 Wasilla 3 Talkeetna 3 Denali
O
We bevinden ons middenin Matanuska Valley,
de groententuin van Alaska. We bezoeken
The Agricultural Showcase waar het lange
zonlicht tijdens de zomerdagen zorgt voor
gigantische groenten en talloze bloemensoorten. In Wasilla bezoeken we het Iditarod HQ
van de wereldberoemde sledehondenrace.
We vervolgen onze tocht noordwaarts en
stoppen in Talkeetna, het vertrekpunt voor alle
beklimmingen van Mount Denali, de hoogste
berg van de Verenigde Staten. In de namiddag
rijden we verder naar Denali National Park. Bij
goed weer worden we onderweg geconfronteerd met een panorama dat je niet licht zult
vergeten: de 6.195 m hoge Mount Denali, een
muur van sneeuw en ijs, de blikvanger van het
Denali National Park.
DAG 4 Denali National Park
O
Het grote wild zwerft hier rond in een landschap van subarctische wildernis omgeven
door de hoogste toppen van het continent.
De toegang met de eigen wagen is verboden
om het unieke karakter van de wildernis te
bewaren. Wij rijden een hele dag met een
shuttlebus door het park en gaan op zoek naar
de grizzly, eland, kariboe, Dallschaap of een
arend.
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en elektronisch visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -10 u
KLIMAAT de gemiddelde temperatuur in de zomer bedraagt 18°C

HOTELS
PLAATS
Anchorage
Wasilla
Denali
Fairbanks
Delta Junction
Valdez
Kenaï
Seward
Anchorage
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1
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HOTEL
The Lakefront
BW Lake Lucille Inn
Grizzly Bear Resort
Pioneer Park Inn
Kelly’s Alaska Country Inn
BW Valdez Harbor Inn
BW King Salmon
Breeze Inn
The Lakefront
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DAG 5

Denali National Park 3
Nenana 3 Fairbanks
O
In de voormiddag bezoeken we de sledehondenkennel van het National Park. De rangers
gebruiken de sledehonden in de lange winter.
Zij vergasten ons op een educatieve demonstratie. Alvorens Fairbanks te bereiken maken
we een tussenstop in Nenana. In Nenana
wacht ons de beroemdste festiviteit van
Alaska: ‘The Nenana Ice Classic’. We bezoeken
er het kleine museum en wandelen door het
typische dorpje. In Fairbanks bezoeken we in
de late namiddag het Pioneerpark waar we
kennis maken met het dagelijkse leven in het
vroegere Alaska.
DAG 6 Fairbanks
O
Fairbanks is de tweede stad van Alaska en
ademt de sfeer van het hoge noorden. De stad
was een belangrijke handelspost. In de voormiddag maken we een zeer interessante tocht
met een boot op de Chena rivier. Tijdens de
boottocht bezoeken we een indianendorpje
en wanen we ons tussen de dierenhuiden
en kleine houten blokhutjes in de tijd van de
trappers. Nadien verkennen wij downtown
Fairbanks. In het Morris Thompson Cultural en
Visitors Center vinden wij veel informatie over
de inheemse bevolking en over de natuur van
Alaska.
DAG 7 Fairbanks 3 Delta Junction
O
Net buiten Fairbanks bezoeken we het
informatieve visitors center van het technisch hoogstandje, de Trans Alaska Pipeline.
In de nabijheid van de Pipeline bezoeken
we de reusachtige Golddredge nr 8 die ons
terugbrengt naar de goudzoekerstijd. Ieder
van ons zoekt met een ‘goldpan’ naar goud en
vindt gegarandeerd een paar gram. We volgen
vandaag de sporen van de 19de eeuwse goudzoekers en ontdekken de schoonheid van het
binnenland van Alaska. Onderweg bezoeken
we ondermeer North Pole, de verblijfplaats
van de kerstman en Delta Junction, het eindpunt van de legendarische Alaskan Highway.
DAG 8 Delta Junction 3 Valdez
O
Vandaag rijden wij via prachtige vergezichten
zuidwaarts, de Trans Alaska Pipeline volgend,
naar Valdez. We doorkruisen de wildernis
waarvoor zoveel mensen naar Alaska reizen:
de toendra, de taiga, de vlechtende rivieren
en de uitgestrekte berglandschappen met
eeuwig besneeuwde toppen. Fotografen
wanen zich vandaag dan ook in het paradijs!
We trekken langs het grootste nationale
park van Noord-Amerika, Wrangell-St. Elias.
Alvorens we in Valdez toe komen bezoeken we
de Worthington gletsjer en Horsetail en Bridal
Veil watervallen, waar we een korte wandeling
maken.
DAG 9 Valdez
O
Valdez kwam twee keer in het wereldnieuws:
in 1964 met een aardbeving van 9,2 op de
schaal van Richter en in 1989 met de olievervuiling door de olietanker ‘Exxon Valdez’.
We bezoeken dan ook het museum waar we
de nodige informatie vinden van deze twee
rampen. We bezoeken zowel het nieuwe als
het oude Valdez en gaan in de wijde omgeving
actief op zoek naar mooie vergezichten en

het vele dierenleven dat hier schuilt, zoals de
zeearend, zalm en beer. Ook een bezoek aan
de Fish Hatchery staat op het programma.
DAG 10 Valdez 3 Whittier 3 Kenai
O
Vroeg in de ochtend schepen we in op een
veerboot van de Alaska Marine Highway die in
ons in 7 uren van Valdez naar Whittier brengt.
Tijdens deze boottocht varen we door de wondermooie Prince William Sound die bekend is
om zijn talrijke in zee uitmondende gletsjers
en zijn rijk dierenleven. De route naar Kenai
voert door diverse mooie landschappen waar
we verschillende fotostops maken.
DAG 11 Kenai 3 Seward
O
Na het ontbijt bezoek aan de monding van de
Kenaïrivier in de Cook Inlet waar we op zoek
gaan naar zalmvissers. Op het strand worden
de zalmen onmiddellijk gefileerd. Bezoek aan
Kenai en het historische centrum. Op weg naar
Seward maken we een wandeling aan de Russian rivier naar de Russian watervallen.
DAG 12 Seward (Kenaï Fjords
National Park Cruise
met bezoek aan Fox Island) O|M|A
Vandaag schepen we in voor een boottocht
met als hoogtepunten de mogelijkheid tot het
observeren van walvissen, orka’s en zeeleeuwen. We varen ook tot in de nabijheid van
afkalvende gletsjers en worden van op het
water vergast op spectaculaire vergezichten.
In de trip is een lunch aan boord begrepen. Op
het mooie Fox Island wacht ons een avondmaal met gegrilde zalm alvorens we terug
varen naar Seward.
DAG 13 Seward 3 Anchorage
O
Wij rijden naar het Kenai¨Fjords National Park
waar we de reusachtige Exit gletsjer bezoeken
die deel uitmaakt van het imposante Harding
ijsveld. In Girdwood bezoeken we het Alaska
Wildlife Conservation Center waar we grizzly’s,
bruine beren, elanden, zeearenden, bizons
en andere wilde dieren in hun natuurlijke
omgeving kunnen observeren en fotograferen.
We maken nog een stop bij Potters Marsh en
rijden langs de Turnagain Arm.
DAG 14 Anchorage 3 Brooks Falls
berenexcursie 3 Anchorage
O
We maken een berenexcursie naar Brooks Falls.
We vliegen eerst naar de overzijde van Cook
Inlet waarna we overstappen in een watervliegtuig voor een vlucht van 20 minuten naar
Brooks Falls. Vanuit het uitkijkpunt heb je een
prachtig zicht over de wereldbekende Brooks
rivier in het hart van het Katmai National Park.
Hier huist de grootste populatie bruine beren.
In de zalmperiode jagen de beren in het water
op de vis.
DAG 15 Anchorage
O
We verkennen Anchorage, de hoofdplaats van
Alaska. Bezoek aan de grootste luchthaven van
watervliegtuigen ter wereld, het voornaamste
vervoermiddel van het uitgestrekte en weinig
wegen tellende Alaska.
DAG 16 Anchorage 3 Brussel
O
Terugvluchten naar Europa.
DAG 17 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een prachtige reis door de ongerepte natuur van Alaska.

www.hoboreizen.be

ALASKA
THE LAST FRONTIER
www.hoboreizen.be

De mythische bijnaam ‘The Last Frontier’ vat perfect de eigenheid
van deze schitterende natuurreis samen. In 1867 kocht de
Amerikaanse Secretary of State William H. Seward deze uithoek
van de wereld voor 7,2 miljoen dollar van de bijna bankroete
Russen. Er was veel kritiek op en zeer tegen haar zin ging het
Congres akkoord met de deal. De rijkdommen van de afgelegen
ruige regio werden langzaam maar zeker ontdekt: eerst de
walvissen, toen de zalmen, de g
 rizzly’s en gouden adelaars
vervolgens het goud, waarvan de ‘frontier towns’ nog altijd de
stille g
 etuigen zijn. En tenslotte het zwarte goud of de enorme
olievoorraden. U zal er ongetwijfeld minder lang over doen
om overtuigd te geraken van de pracht van deze onverdorven
wildernis!
AFREISDATA 2020
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HOOGTEPUNTEN
Ongerept natuurschoon •
Prachtige fjorden en gletsjers •
Op zoek naar de grizzly

Alask

Fairbanks
Delta
Junction
Denali
Wasilla
Anchorage
Valdez
Kenai
Denali Park

Bering
Zee

Seward

Golf van
Alaska

TOESLAG SINGLE

05 juli

€ 4.990

€ 920

12 juli

€ 4.990

€ 920

a

e Oc
Still

n
eaa

77

NOORD-AMERIKA

REISDUUR 17 dagen / 15 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Seattle en terug vanuit Salt Lake City • Lokaal
transport met een comfortabele bus (15 pax) • Alle overnachtingen in de vermelde hotels
of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Amerikaans ontbijt • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo gids/chauffeur • Fooi voor
reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING CANADA • WESTKUST
DAG 1 Brussel 3 Seattle
Met internationale lijnvluchten bereiken wij de
meest noordwestelijke stad van de Verenigde
Staten, de stad Seattle in de staat Washington.
DAG 2 Seattle 3 Vancouver
O
Seattle is een mooie stad! Wij wandelen rond
in het oude centrum rond Pioneer Square
en de Smith Building, Pike Pier Market van
waar de zalm naar alle werelddelen wordt
verscheept of wij bezoeken het interessante
Boeing Museum. Korte rit naar Vancouver.
DAG 3 Vancouver
O
Vancouver heeft een prachtige natuurlijke
haven. Wij bezoeken Canada Place, een
juweeltje dat een klipper met bollende zeilen
voorstelt. De koepeldaken zijn het symbool
voor de stad. In Stanley Park, een van de
mooiste stadsparken, genieten wij van een
uitzicht op de skyline van de stad en de vele
passerende boten. In een van de beroemdste
wijken, Gastown, het historische hart van
de stad, bruist het van de creativiteit. In het
noordelijk deel van de stad bezoeken wij
Capilano Suspension Bridge, een hangende
brug, waar ook een grote verzameling totempalen is te vinden.
DAG 4 Vancouver 3 Victoria 3
Vancouver
O
Met de veerboot varen wij naar Vancouver
Island. Wij bezoeken de wereldbekende
Butchart Garden, een 22 ha grote oase van rust
en bloemenpracht. Na de lunch verkennen wij
Victoria, de hoofdstad van British Columbia.
Wij wandelen naar het Parlement, de binnen
haven, het Empress hotel, Bastion Square
en China Town. De liefhebbers kunnen zich
verdiepen in de geschiedenis van de provincie
in het Royal British Columbia Museum.
DAG 5 Vancouver 3 Kamloops
O
Op weg naar de Rocky Mountains stoppen we
geregeld om het mooie landschap te fotograferen. In Hell’s Gate nemen we de kabelbaan
boven de kolkende Fraser rivier.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en elektronisch visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -9 u / -8 u
KLIMAAT maritiem klimaat en bergklimaat
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HOTEL
Marriott
Coast Tsawwassen Inn
Best Western plus
Kamloops
Clearwater Lodge
Lobstick Lodge
Canmore Inn & Suites/
Coast Canmore
Bayshore Inn
Holiday Inn
Holiday Inn
Best Western The Lodge
Crystal Inn
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DAG 6 Kamloops 3 Clearwater
O
Wij bezoeken het Wells Gray Park en zijn
indrukwekkende watervallen. Met zijn 540.000
hectare is het op twee na het grootste provinciale park van British Columbia. Al wandelend
maken wij kennis met deze mooie omgeving.
DAG 7 Clearwater 3 Jasper
O
Op weg naar Jasper in de provincie Alberta
komend vanuit het westen is de eerste echte
berg meteen ook de hoogste berg van de
gehele Canadese Rockies, de imposante 3.954
m hoge Mount Robson. Rondom liggen talrijke
gletsjers, immense ijsvelden, bossen, bloemenweiden en mooie valleien
DAG 8 Jasper
O
Jasper National Park is het grootste park in
de Rockies. Wij starten onze dag met een
wandeling aan het Maligne Lake, een stop aan
Medicine Lake en genieten van de Maligne
Canyon. Ook een bezoek aan Mount Edith
Cavell, een met sneeuw bedekte rotskap staat
op het programma. En via de mooie alternatieve route 93A bereiken wij de Athabasca Falls,
een waterval die van een 30 m hoge rotswand
omlaag stort en zich door een smalle canyon
slingert.
DAG 9 Jasper 3 Banff
Vandaag rijden wij door het land van gletsjers.
De landschappen zijn hier adembenemend!
Langs de Icefield Parkway belanden wij aan
de grootste ijskap: het Columbia Icefield. Met
een sneeuwmobiel maken wij een rondrit op
de gletsjer die drie grote rivieren voedt. Wij
wandelen naar Parker Ridge en hebben een
fantastisch uitzicht over Mount Saskatchewan
en het Columbia Icefield. Wij rijden langs een
van de mooiste bergwegen van de wereld.
Een korte wandeling voert naar een platform
vanwaar wij een prachtig uitzicht hebben over
het 240 m lager gelegen Peyto meer. Ook Bow
Lake kan zich qua schoonheid meten met de
andere meren. Wij overnachten in Canmore.
DAG 10 Banff 3 Lake Louise
O
Lake Louise is een van de beroemdste plekjes
natuurschoon van de Rockies. Het meer is een
echt juweeltje. Verschillende wandelingen
zijn mogelijk. De rest van de dag kammen wij
de omgeving van Lake Louise verder uit met
onder meer een bezoek aan Moraine Lake.
Nadien bezoeken wij het gezellige stadje
Banff.
DAG 11 Banff
O
’s Morgens maken wij een wandeling in de
Johnston Canyon. Na de lunch bezoeken wij
de Takakkaw Falls, de spiraal tunnels, Emerald
Lake en Natural Bridge.
DAG 12 Banff 3 Calgary 3
Waterton Lakes
O
Op weg naar het prachtige Waterton Lakes
met zijn glooiende grasvelden die overgaan
in met sneeuw bedekte bergtoppen en mooie
rotsformaties brengen wij een bezoek aan Calgary waar in 1988 de Olympische winterspelen
doorgingen.
DAG 13 Waterton Lakes 3 Glacier
National Park 3 Missoula
O
Na het ontbijt steken wij de grens met de
USA over en rijden naar Missoula. Onderweg
genieten we van het mooie landschap.

DAG 14 Missoula 3 Yellowstone
O
Mooie rit door het bergachtige noorden naar
Yellowstone, het eerste nationale park van de
Verenigde Staten ontstaan in 1872.
DAG 15 Yellowstone
O
Yellowstone heeft een grote variëteit wild. Je
vindt in de mooie valleien grazende bizons,
grizzly’s, beren, wolven en elk. Tijdens de
rondrit maak je kennis met ’s werelds meest
bijzondere geisers zoals ‘The Old Faithful ‘en
verschillende warmwaterbronnen.
DAG 16 Yellowstone
O
Wij ontdekken nieuwe delen van het mooie
park. De kleurrijke ‘Grand Canyon of the
Yellowstone River’ is adembenemend. In de
Lamar en Hayden valleien genieten wij van de
prachtige fauna en flora.
DAG 17 Yellowstone 3 Grand Teton
National Park
O
Na het ontbijt rijden wij naar het Grand Teton
National Park met zijn spectaculaire landschappen, majestueuze bergtoppen, meren en
uitzonderlijke dierenleven. We overnachten in
Jackson.
DAG 18 Jackson 3 Salt Lake City
O
Na een prachtig landschap van meren en hoge
bergtoppen, rijden wij door de landbouwstaat Idaho om uiteindelijk in de staat Utah
de hoofdstad Salt Lake City te bereiken. Wij
bezoeken het Capitool en Temple Square, het
centrum van de Mormonen.
DAG 19 Salt Lake City 3 Brussel
We nemen de terugvluchten richting Brussel.
DAG 20 Brussel
Aankomst te Brussel en einde van een prachtige natuurreis door de Rocky Mountains.

www.hoboreizen.be

CANADA · WESTKUST
DE TREK VAN DE BEER
REISDUUR 20 dagen / 18 nachten

www.hoboreizen.be

Deze reis is al jaren een klassieker in ons aanbod en niet
zonder reden. Waarom zou u niet onder de indruk geraken
van de granieten grandeur van The Rocky Mountains, met zijn
eeuwige sneeuw en gletsjers die zich grillig naar turquoise
meren en groene valleien kronkelen. En bestaat er een mooiere
vakantieherinnering dan een onverwachte ontmoeting met een
bruine beer, een buffel of een eland? Tijdens deze trip verkennen
we ook de Nationale Parken Grand Teton en Yellowstone waarin
The Old Faithfull-geiser, die elke keer weer stipt op tijd zijn stoom
afblaast, maar één van de vele attracties vormt.

PRIJS

De schitterende Rocky
Mountains • Bezoek aan
Vancouver, één
van de mooiste steden ter
wereld • De merenpracht
van Peyto, Bow, Waterton en
Louise • Ontmoetingen met
beren, elanden, buffels, en...
• Met een sneeuwmobiel
rondtoeren op de Columbia
ijsvelden • Yellowstone, het
mooiste nationale park van
de VS

TOESLAG SINGLE

06 juni

€ 4.400

€ 900

27 juni

€ 4.850

€ 900

€ 4.850

€ 900

€ 4.850

€ 900

15 augustus

€ 4.550

€ 900
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INBEGREPEN International vluchten naar Toronto en terug vanuit Montréal • Lokaal
transport met een comfortabele bus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of
gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld in het
programma (O=ontbijt, M= middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden
zoals beschreven in het programma • Hobo gids/chauffeur • Fooi voor reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING CANADA • OOSTKUST
DAG 1 Brussel 3 Toronto 3 Niagara
Met internationale vluchten naar Toronto. Aankomst en transfer naar het hotel in Niagara.
Eerste blik op de mooie, wereldberoemde
Niagara watervallen.
DAG 2 Niagara 3 Toronto
O
Het water van de watervallen stort zich met
donderend geraas over een breedte van 700 m
maar liefst 54 m naar beneden. We varen tot
aan de voet van de bulderende massa. Na
de middag rijden we terug naar Toronto de
grootste stad van het land. Onderweg nemen
we een kijkje in het mooie 19de-eeuwse stadje
Niagara-on-the-Lake. Toronto, de economische hoofdstad van het land, ligt aan het Lake
Ontario en is een aangename mengeling van
drukke wijken met oude en nieuwe huizen. We
maken een wandeling langs de belangrijkste
bezienswaardigheden.
DAG 3 Toronto 3 Ottawa
O
Vanop de 553 m hoge CN Tower hebben we
een mooi overzicht van de stad. Wij rijden naar
Ottawa door een prachtige streek, de 1.000
eilanden, een wirwar van kleine eilandjes op
de St Laurent rivier. We maken een boottocht
langs een aantal van de eilandjes, die zowat allemaal in privéhanden zijn. Daarna verder naar
Ottawa, een bruisende en culturele metropool.
DAG 4 Ottawa 3 Montréal
O
We maken een wandeling naar Parliament
Hill, waarop hoog boven de Ottawa rivier de
regeringsgebouwen staan. De wisseling van
de wacht is een aanrader. Bezoek aan het
Canadian Museum of Civilization. Het gebouw
is een architectonisch meesterwerk van architect Douglas Cardinal en domineert de oever
van de Ottawa rivier in Gatineau. Hij voegde
symbolen en concepten van de Indiaanse cultuur toe. We wandelen langs de sluizen in het
Rideau Canal dat hier uitmondt in de Ottawa
rivier. Ze overbruggen een hoogteverschil van
25m. Na de middag volgen wij de snelstromende Ottawa rivier naar het Franssprekende

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en elektronisch visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -5 u
KLIMAAT landklimaat

HOTELS
PLAATS
Niagara
Toronto
Ottawa
Montréal
Québec
Tadoussac
Matane
Gaspé
Percé
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HOTEL
Holiday Inn
Holiday Inn
Novotel
Novotel
Hotel Plaza
Tadoussac
Riotel
Baker/Plante
Riôtel Percé/
Les Trois Soeurs
Auberge l'Ambassadeur
Hotel Plaza
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deel van oost-Canada, Québec. Montréal is de
op een na grootste Franstalige stad ter wereld.
Het oude deel van de stad met zijn kinderkopjes doet denken aan Bretagne terwijl de torengebouwen dan weer een Noord- Amerikaanse
stad lijken. Vanop Mont Royal hebben we een
mooi zicht op de stad.
DAG 5 Montréal
O
Bezoek aan de stad en zijn bezienswaardig
heden: de Place Jacques-Cartier in het oude
deel van de stad en drukke ontmoetingsplaats
voor toeristen en inwoners, de Place d’Armes
biedt je een interessante kijk in het verleden
van de stad, de mooie neogotische basiliek
Notre-Dame. Nadien maken we een wandeling
door de ondergrondse stad, die een derde van
de binnenstad beslaat, en het nieuwe stads
gedeelte. Rest van de namiddag vrij.
DAG 6 Montréal 3 Québec
O
Wij reizen verder langs de St Laurent rivier
naar Québec, de enige ommuurde stad van
Noord-Amerika. Québec, de hoofdstad van
de gelijknamige provincie, is een van de
mooiste steden van Canada en de bakermat
van de Franse cultuur. De oude stad heeft een
doolhof van mooie straatjes en werd in 1985
als eerste Noord-Amerikaanse stad op de lijst
van de Unesco geplaatst. De oude stad bestaat
uit een boven- en benedenstad. Er vallen dus
heel wat trappen te overwinnen. We maken
een mooie wandeling langs alle bezienswaardigheden.
DAG 7 Québec 3 Montmorency
waterval 3 Park Jacques-Cartier 3
Québec
O
Wij bezoeken de spectaculaire Montmorency
waterval. Op een dik half uur van Québec ligt
het mooie Parc National de la Jacques-Cartier.
Het park heeft een van de mooiste gletsjer
valleien van Québec. We maken een mooie
wandeling en genieten van de prachtige
natuur. Wij rijden verder en ontdekken de
geschiedenis van de Hurons-Wendats indianen
van vroeger en nu. We maken kennis met hun
traditionele levenswijze, hun cultuur, keuken
en dansen.
DAG 8 Québec 3 Tadoussac
O
Voor wij door het prachtige bergachtige
gebied van Charlevoix rijden, geklasseerd als
Unesco werelderfgoed, steken wij de brug
over naar het mooie beschermde eiland
Île d’Orléans en rijden langs een idyllisch
landschap met kleine dorpjes met typische
houten huizen die doen denken aan het
vroegere Frankrijk. We bezoeken de basiliek
van Sainte-Anne-de-Beaupré, het belangrijkste
bedevaartsoord van Noord-Amerika. Tussen
Baie-St-Paul en La Malbaie volgen wij de oude
kustweg, route 362, die ons door enkele van
de mooiste dorpen en landschappen van de
provincie leidt. Tadoussac is een fotogeniek
1.000 inwoners tellend dorp en de plaats bij
uitstek om walvissen te spotten.
DAG 9 Tadoussac 3 Matane
O
We maken een rondvaart vanuit Les Escoumins
naar de walvissen die hier in de zomer in het
krill- en plankton rijke water van de Saguenay
fjord verblijven. We steken met een autoveer

de St Laurent rivier over naar Trois-Pistoles. We
rijden verder noordwaarts langs de rivier naar
Matane. Onderweg rijden we voorbij Bic en
zijn nationale park.
DAG 10 Matane 3 Gaspé
O
Na het ontbijt bezoeken we het Centre
d’Observation de la Montée du Saumon de
l’Atlantique. Van achter glas zien we hoe de
zalmen via de zalmtrappen omhoog zwemmen. De route van de vuurtorens brengt ons
langs uit het water oprijzende klippen van
baai naar baai en kleine fotogenieke plaatsjes
met kleurige houten huizen naar Gaspé, de
hoofdstad van het schiereiland.
DAG 11 Gaspé 3 Parc National de Forillon
3 Percé
O
In Gaspé bekijken we het moderne monument
van Jacques Cartier de Franse zeevaarder die
als eerste voet aan wal zette op Canadese
bodem. We maken een uitstap naar het mooie
nationale park van Forillon. We maken een
wandeling in het park dat maar liefst 200
vogelsoorten telt waaronder aalscholvers
en papegaaiduikers en wie weet komen we
misschien wel een eland, coyote, stekelvarken,
vos of zwarte beer tegen. Vanop een hoog
uitzichtpunt kunnen we kijken naar walvissen
en duikende aalscholvers. Dan naar het populaire stadje Percé waar nog altijd op krabben
wordt gevist maar dat vooral bekend is voor
de enorme Rocher-Percé, een 90 m hoge en
438 m lange monoliet in zee met een hoge
rotspoort aan het einde.
DAG 12 Percé 3 Baie des chaleurs 3
Amqui
O
Boottocht naar het voor de kust gelegen Île
Bonaventure met zijn 100 m hoge rotsen een
beschermd gebied waar zowat 250.000 zeevogels broeden waaronder de grootste kolonie
jan-van-genten. We maken een mooie wandeling naar het broedgebied en we komen tot
op enkele meters van deze vogels die we van
zeer dichtbij kunnen observeren. Vanop het
water hebben wij een uitstekend uitzicht op
de Rocher-Percé. We rijden verder langs de
zuidkust die van Jacques Cartier de naam ‘baai
van de hitte’ kreeg omdat het klimaat hier heel
wat milder is dan aan de noordkust. Ook het
landschap is minder ruig.
DAG 13 Amqui 3 Québec
O
In Grand-Métis brengen we een bezoek aan
een van de mooiste botanische tuinen van
Noord-Amerika. We rijden door de mooie vallei
van Matapédia naar Rimouski, het bestuurlijke
centrum van de regio aan de St Laurent rivier,
waar begin vorige eeuw de Empress of Ireland,
een zusterschip van de Titanic, met 1.000
immigranten aan boord na een aanvaring
zonk. We stoppen in het houtsnijdersdorpje
Saint-Jean-Port-Joli waar je de origineelste
souvenirs, creaties in hout, vindt. Tegen de
avond bereiken we Québec.
DAG 14 Québec 3 Montréal 3 Brussel
O
We verlaten Québec en volgen de Chemin du
Roy, de oude Koningsweg, die ons door enkele
van de oudste dorpen van Noord-Amerika
voert. Wij stoppen in de op een na oudste stad
van de provincie Québec, Trois Rivières. De
stad is vooral bekend om zijn papierindustrie.
We maken een wandeling door de oude stad
en rijden daarna verder naar Montréal waar wij
in de vooravond de terugvluchten nemen.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

CANADA · OOSTKUST
“ÇA A D’L’ALLURE!”
REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Tijdens één rondreis de meest romantische, statige, veelzijdige
en kosmopolitische steden ter wereld bezoeken, kan dat? Ja, dat
kan! Met Québec, Ottawa, Montréal en Toronto hebben we er zo
vier op een rij. Maar ook wat natuur betreft, is variatie troef. Van
de donderende Niagara Falls over woeste kliffen als Rocher-Percé
tot de meer bezadigde, maar daarom niet minder indrukwekkende
St Laurent rivier. Altijd toont moeder Aarde zich op haar paasbest.
In het Québécois kunnen we deze rondreis best als volgt
samenvatten: “Ça a d’l’allure!”

PRIJS

TOESLAG SINGLE

12 juli

€ 3.750

€ 750

09 augustus

€ 3.750

€ 750

13 september

€ 3.750

€ 750

(Indian Summer)

De wereldberoemde Niagara
watervallen • De oude
binnensteden van Montréal en
Québec • Het schilderachtige
berglandschap van Charlevoix
• De brede, majestueuze
St Laurent rivier • Het
schiereiland Gaspé, een
natuurparadijs met mooie
vissershavens
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COSTA RICA
MEXICO
GUATEMALA – HONDURAS
PANAMA
CUBA

84
86
88
90
92
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van San Jose • Lokaal transport in
comfortabele bus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis
van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo reisleiding
en plaatselijke Engelstalige gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING COSTA RICA
DAG 1 Brussel 3 San Jose
Internationale lijnvluchten naar San Jose.
Aankomst in de hoofdstad en transfer naar het
hotel.
DAG 2 San Jose 3 Koffieboerderij 3
La Paz Watervallen 3
San Jose
O|M|A
San Jose is omringd door vele aardbeiplantages en koffieplantages. Costa Rica is vooral
bekend om zijn uitstekende koffie. We brengen een bezoek aan het Doka Estate, een van
de bekendste koffieboerderijen. Hier maken
we kennis met het koffieproces. Vooraleer
terug te rijden naar de hoofdstad bezoeken
we de La Paz watervaltuinen. Langs een goed
begaanbaar pad wandelen we naar mooie
watervallen. In het park bezoeken we o.a.
de vlindertuin, het apenhuis, de katachtigen,
het vogelhuis, de kikkertentoonstelling, de orchideeën- en de kolibrietuin.
DAG 3 San Jose 3 Regenwoud 3 Puerto
Viejo de Limon (Cocles)
O|M|A
Op weg naar de Caribische kust bezoeken we
het regenwoud. Ook hier zie je hagedissen,
slangen en vlinders en leer je meer over de
belangrijke rol van de dieren. Tijdens een rit
met een open kabelbaan worden we ondergedompeld in de Costa Ricaanse natuur en
hebben we een schitterend zicht op La Amistad International Park. We rijden verder naar
Cocles in de buurt,van Puerto Viego de Limon
en genieten onderweg van een prachtig zicht
op de zee.
DAG 4 Cahuita Nationaal Park
O
Cahuita werd in 1970 een nationaal park met
de bedoeling het grootste koraalrif van het
land te beschermen. 123 soorten vis zijn hier
geteld samen met verschillende variëteiten
van koraal en andere ongewervelde dieren.
Het park bestaat uit een mooi regenwoud en
mangrove. We maken een natuurwandeling
en genieten van de rijke biodiversiteit van de
omgeving. Onderweg ontmoeten we apen,
leguanen, vogels en kaaimannen.
DAG 5 Puerto Viejo de Limon
(Cocles) 3 Tortuguero
O|M|A
Transfer naar Cano Blanco of Pavona en dan
met de boot naar onze lodge in Tortuguero,
het belangrijkste nestgebied voor zeeschild-

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -7 u
KLIMAAT verschillende klimaatzones
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NACHTEN HOTEL
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padden, een bedreigde diersoort. Na de middag bezoeken wij het dorpje.
DAG 6 Tortuguero
O|M|A
We maken een boottocht over talrijke kanalen.
Dit beschermde nationaal park is de thuishaven van vele soorten kikkers, tropische vogels
zoals papegaaien en kolibries, apen, kaaimannen, schildpadden en vissen. We varen langs
de kleine kanalen in Tortuguero National
Park om de vogels en dieren van dichtbij te
observeren.In de namiddag verkennen we
de plaatselijke trail achter de lodge in het
tropische regenwoud, op zoek naar kikkers,
vogels en apen.
DAG 7 Tortuguero 3 Arenal
O|M|A
We nemen de boot terug naar het vasteland
en rijden naar La Fortuna de San Carlos,
bekend om de vulkaan Arenal, de warmwaterbronnen, prachtige landschappen, wouden
en meren. Onze rit voert ons langs vruchtbare
velden vol bananen-, ananas en palmhartenplantages.
DAG 8 Arenal Nationaal Park
O|A
In de voormiddag maken we een tocht door
het Nationale Park dat aan de actieve kant van
de vulkaan ligt. De Arenal heeft zijn naam te
danken aan het zand (= Arena) dat jarenlang
door de vulkaan werd uitgebraakt. We wandelen over een grindpad doorheen het park en
aanschouwen de prachtige fauna en flora. Bij
mooi weer zien we de perfecte conische vorm
van de vulkaan. Na de middag genieten we
van de warmwaterbronnen in het hotel.
DAG 9 Arenal National Park 3
Monteverde
O|A
We vertrekken naar Monteverde, het wereldbekende nevelwoudreservaat met een zeer
gevarieerde fauna en flora: 400 vogelsoorten
waaronder de Quetzal, 490 vlinders, 100 zoogdieren, 2.500 plantensoorten en 200 varens.
In deze streek vestigden zich vele Quakers
aangetrokken door het vredelievende karakter
van het land.

DAG 10 Monteverde
O|A
Na het ontbijt leidt onze gids ons langs mooie
paden in dit unieke natuurreservaat. In het
meer dan 10.000 ha grote park vinden we
1.500 soorten orchideeën, varens en andere
tropische flora en fauna. Zo kruisen wij het
pad van de zwarte leguaan en de luiaard. In de
namiddag maken wij in het Selvatura Park een
wandeling op de hangende bruggen die soms
170 m lang zijn en je een prachtig zicht bieden
op het groene regenwoud.
DAG 11 Monteverde 3 Dominical
O|A
We rijden naar Dominical, gelegen aan de
stranden van de Grote Oceaan. Onderweg
maken we enkele fotostops.
DAG 12 Dominical 3 Manuel Antonio O|M|A
Na het ontbijt maken wij een boottocht door
de grootste mangrove van Centraal Amerika
turend naar het rijke dierenleven op de oevers.
Eens voorbij de monding van de rivier komen
wij in de oceaan terecht waar wij op zoek
gaan naar walvissen, dolfijnen en misschien
ontmoeten we zelfs zeeschildpadden. Daarna
rijden we verder naar Manuel Antonio.
DAG 13 Manuel Antonio
O|A
Het park Manuel Antonio is vooral gekend om
zijn witte zandstranden waarlangs een groen
woud groeit dat voor een welkome schaduw
zorgt. We bezoeken het park, thuis van de kapucijnapen, luiaards, brulapen en vele soorten
vogels.
DAG 14 Manuel Antonio 3 San Jose 3
Brussel
O
Wij maken een mooie boottocht op de Tarcoles
rivier en spotten een van de grootste kolonie
krokodillen in de wereld, ontdekken de rijkste
mangrove van de Pacific en het belangrijkste
reservaat voor de Scarlet Macaw (rode ara).
Transfer naar de luchthaven van San Jose waar
wij onze vluchten richting Europa nemen.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussels airport en einde van
een mooie natuurreis.

www.hoboreizen.be

COSTA RICA
DE NATUURPAREL VAN
CENTRAAL AMERIKA
REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Costa Rica betekent letterlijk ‘rijke kust’ en heeft zijn naam niet
gestolen! Dankzij liefst twaalf verschillende klimaatzones is het
land gezegend met een uitzonderlijke natuurlijke rijkdom: tussen
de tropische stranden van de oost- en de westkust tref je een
groen heuvellandschap, nevelwouden, regenwouden en vulkanen
aan. Costa Rica is evenwel niet alleen het land van de vulkanen,
heetwaterbronnen en zwaveldampen: dit land pronkt ook met een
ongeëvenaarde tropische flora en fauna: neusbeertjes, gifkikkers
en leguanen zijn maar een paar van de welkome gasten die ons
pad kunnen kruisen. Ruim 30% van het land is beschermd als
nationaal park!

HOOGTEPUNTEN
Bezoek aan de mooiste
nationale parken Tortuguero,
Monteverde en Manuel
Antonio • Wandelingen
op hangbruggen in de
boomtoppen, genietend van
de schitterende fauna en flora
van Costa Rica • Avondbezoek
aan het tweede grootste
beschermde nestgebied van
de Olive Ridley zeeschildpad
• Boottocht naar dolfijnen,
walvissen (in seizoen) en
zeeschildpadden

Minimum 10 deelnemers
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TOESLAG SINGLE

26 januari *

€ 4.320

€ 990

16 februari *

€ 4.320

€ 990

14 februari

€ 4.400

€ 990

08 maart *

€ 4.320

€ 990

07 maart

€ 4.400

€ 990

05 juli

€ 4.390

€ 990

25 oktober

€ 4.390

€ 990

22 november

€ 4.390
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* programma zie brochure 2019-2020

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Mexico stad en terug vanuit Cancun • Lokaal
transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op
basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het
programma • Hobo reisleiding en lokale Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen, chauffeurs
en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING MEXICO
DAG 1 Brussel 3 Mexico stad
We vliegen per regelmatige lijnvluchten naar
Mexico stad. Aankomst en transfer naar het
hotel.
DAG 2 Mexico stad
O|M|A
We bezoeken de grootste stad ter wereld, het
oude Tenochtitlan van de Azteken. Mexico
stad is het economische, politieke en culturele
centrum van het land. De drukke Madero laan
voert van de Alameda Central naar de Zocalo,
het hart van de stad. We wandelen langs het
mooie Huis van de Tegels, versierd met blauwe
en witte Puebla tegeltjes. De monumentale
Zocalo wordt gedomineerd door het stadhuis,
de enorme Metropolitan kathedraal, het presidentieel paleis waar we Diego Rivera’s meest
bekende werk over de Mexicaanse geschiedenis bekijken en de Templo Mayor, voor de
Azteken het centrum van het universum. Na
de lunch rijden we naar het Chapultepec Park.
De beroemdste attractie van het park is het
Antropologisch Museum met zijn grote collecties van Precolumbiaanse kunst, inbegrepen
het topstuk de Azteekse Kalender.
DAG 3 Mexico stad 3 Teotihuacan 3
Mexico stad
O|M
Na het ontbijt rijden we naar de heiligste
plaats voor miljoenen Mexicanen, de Basiliek
van de maagd Guadalupe. Verder naar een van
de belangrijkste archeologische vindplaatsen
en een van de best bewaarde precolumbiaanse centra van Mexico: Teotihuacan. We maken
een verkenningstocht door de site langs de
Weg der Doden naar de enorme Piramide van
de Zon en de kleinere Piramide van de Maan.
Op de weg vinden we de unieke tempel
van Quetzalcoatl versierd met reliëfs van de
regengod Tlaloc en de slangengod. Het Paleis
van de Quetzal Vlinder bevat mooie muurschilderingen net als de Tempel van de Jaguars.
Teotihuacan was een van de grootste steden in
die tijd maar raakte na de 7de eeuw in verval.
DAG 4 Mexico stad 3 Puebla 3
Oaxaca
O|A
We vertrekken vroeg langs de panoramische
Pan American snelweg over het ruige Sierra

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL zomer -8 u, winter -7 u
KLIMAAT gematigd
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Madre gebergte, langs nauwe kloven,
cactuswoestijnen, mangoplantages en kleine
plantages. Onderweg stoppen we in de mooie
koloniale stad Puebla, een Werelderfgoed site.
We bezoeken de kathedraal en de Zocalo.
Nadien rijden wij verder naar Oaxaca.
DAG 5 Oaxaca 3 Monte Alban 3
Oaxaca
O|A
In de ochtend bezoeken we Monte Alban, het
grote ceremoniële centrum van de Zapoteken
en nu Unesco werelderfgoed. De Gran Plaza
is omringd door tempels en piramiden, stille
getuigen van een van de grootste en meest
ontwikkelde beschavingen. Vanop de door
mensenhanden afgevlakte heuvel heb je een
prachtig uitzicht. Nadien verkennen we het
centrum van Oaxaca waar de Spaans koloniale
architectuur nog goed bewaard is gebleven.
We starten op de Zocalo, het hart van de stad.
Het plein wordt geflankeerd door de enorme
kathedraal waarvan de bouw startte in 1554
en pas eindigde in de 18de eeuw. We bezoeken de kleurrijke centrale markt. We wandelen
verder langs kunstgalerijen, cafés en boetieks
naar het meest belangrijke Spaanse bouwwerk
uit de 16de eeuw, de Santo Domingo kerk met
zijn schitterend barokke interieur. In het Oaxaca museum vind je de goudschat gevonden
in Monte Alban.
DAG 6 Oaxaca 3 Tehuantepec
O|M|A
Wij rijden eerst naar El Tule, een pittoresk
dorp vooral bekend om zijn sabino boom,
een cipres met een omtrek van 50 m en meer
dan 2000 jaar oud. Verder door naar Mitla,
de mythische stad van de dood, een unieke
archeologische site bekend om haar geometrische decoraties gevormd door duizenden
stenen in een mozaïekpatroon. Nadien zetten
wij onze reis verder zuidwaarts over het Sierra
Madre gebergte naar Tehuantepec.
DAG 7 Tehuantepec 3 Chiapas de Corzo 3
Sumidero Canyon 3
San Cristobal de las Casas
O|A
Verder door naar de provincie Chiapas en zijn
hoofdstad Tuxtla Gutierrez. In het kleine stadje
Chiapas de Corzo zien we de monumentale
koloniale achthoekige fontein. We gaan aan
boord van kleine motorboten voor een tocht
in de spectaculaire Sumidero canyon. We varen over de Grijalva tussen loodrechte wanden
die op sommige plaatsen tot 1.000 m boven je
uittorenen. Op onze tocht spotten we heel wat
tropisch wildleven: reigers, spinaapjes, ijsvogels en een zeldzame krokodil. Nadien rijden
wij verder naar San Cristobal de las Casas, de
aangenaamste stad van Mexico. Het klimaat is
er uitstekend, koel en gezond.
DAG 8 San Cristobal de las Casas 3
Zinacantan 3 Chamula 3
San Cristobal de las Casas
O|M
Vandaag bezoeken we een paar indiaanse
dorpen in de omgeving van San Cristobal de
las Casas. De Tzotzil en Tzeltal indianen die
hier wonen zijn afstammelingen van de Maya’s
en hebben hun gebruiken en klederdracht
behouden. Het katholiek geloof is gecombineerd met de precolumbiaanse geloven.
De vloer van de kerk van Chamula is bedekt

met pijnboomtakken en het licht van de vele
kaarsen wordt weerkaatst in de spiegels die de
heiligenbeelden omringen. Een ander mooi
dorp is Zinacantan. In de namiddag bezoeken
wij het historische centrum van San Cristobal.
DAG 9 San Cristobal de las Casas 3
Palenque
O|A
We rijden naar Palenque door een schitterend
landschap. Onderweg bezoeken we de prachtige reeks watervallen van Agua Azul.
DAG 10 Palenque 3 Campeche
O|M|A
In de ochtend bezoeken wij het hoogtepunt
van onze reis, de ruïnes van de mooie Mayasite Palenque, gelegen in het dichte tropische
regenwoud. De Templo de las Incripciones,
een tempel op de top van een piramide, is
een pareltje van de Mayaanse bouwkunst. We
bezoeken het Palacio een complex van binnenhoven, gangen, tunnels en afgewerkt met
een toren van vier verdiepingen. We bezoeken
ook de kleinere tempels van de Zon en het
Kruis met hun prachtige bas-reliëfs. Nadien
rijden wij verder naar de Golf van Mexico voor
overnachting in Campeche.
DAG 11 Campeche 3 Uxmal 3 Merida O|M
In de ochtend kort stadsbezoek aan Campeche. De stad heeft nog veel van haar koloniale
karakter behouden en werd tijdens de Spaanse overheersing omringd met een zeshoekige
dikke muur om ze te beschermen tegen de
vele aanvallen van de piraten. Wij rijden verder
naar Merida. Onderweg bezoeken wij enkele
van de meest interessante precolumbiaanse
steden van de Maya’s. We starten met Kabah
waar we hun bekendste attractie, het Paleis
van de Maskers, opgedragen aan de regengod
Chac, bezoeken. De gevel van 45 meter lang
is bedekt met 260 Chac-maskers, een masker
voor elke dag van de Mayakalender. Verder
door naar de bekendste en grootste archeologische site, Uxmal. Aan de ingang vinden we
de schitterende piramide van de Tovenaar, volgens de legende gebouwd in één nacht. Het
Vierkant van de Nonnen, is een plein dat aan
alle kanten wordt geflankeerd door gebouwen
met perfecte geometrische bas-reliëfs. Een
van de meesterwerken is het Gouverneurspaleis. Nadien rijden wij verder naar Merida, de
hoofdstad van de provincie Yucatan en gekend
als de witte stad.
DAG 12 Merida 3 Chichen Itza
O|M|A
We rijden langs kleine Maya dorpen naar Chichen Itza, een van de zeven wereldwonderen
en een unieke combinatie van Mayaanse en
Tolteekse kunst. De site wordt gedomineerd
door de Kukulcan piramide met zijn symbolen
van de Mayaanse tijdsmeting. We bekijken
de Tempel van de Krijgers en het Hof van de
Duizend Zuilen. In Chichen Itza vind je het
best bewaarde pelotaveld, het terrein waar het
rituele balspel werd gespeeld.
DAG 13 Chichen Itza 3 Ek Balam 3
Playa del Carmen
O|M
‘s Morgens brengen we een bezoek aan de
recent ontdekte archeologische site Ek Balam.
Hier werden unieke pleisteren beelden ontdekt van Maya krijgers en goden. Verder door
naar de Caribische kust met zijn prachtige
turkooizen zee.
DAG 14 Playa del Carmen 3
Cancun 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven van Cancun voor
onze terugvluchten naar Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een prachtige reis door het verleden van de Maya’s.

www.hoboreizen.be

MEXICO
IN VERVOERING DOOR DE CULTUUR VAN
DE MAYA’S, ZAPOTEKEN EN TOLTEKEN
www.hoboreizen.be

Mex-iii-cooo!!! Wie herinnert zich niet de langgerekte kreet
waarmee de Zangeres Zonder Naam destijds haar liefde
uitschreeuwde voor het Midden-Amerikaanse land en meer
bepaald voor een stoere caballero? Ook fijnbesnaarder artiesten
als Octavia Paz vatten treffend de volksaard: “Tijdens de fiestas
fluit, joelt en zingt de anders zo zwijgzame Mexicaan, steekt
hij voetzoekers af en schiet met zijn pistool in de lucht. Zijn
ziel ontladend, stijgt zijn geschreeuw als een raket op naar de
hemel, ontploft daar in groen, rood, blauw, en wit en stort op
duizelingwekkende wijze omlaag, een staart van gouden vonken
achter zich aan slepend.” Het valt niet helemaal uit te sluiten dat
menig reiziger hetzelfde gedrag vertoont na afloop van onze
Mexicoreis. Begrijpelijk, want die voert je van hoogtepunt naar
hoogtepunt.
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€ 600
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€ 3.850

€ 600

HOOGTEPUNTEN
Mexico City, de grootste stad
ter wereld • De spectaculaire
Sumidero canyon • Koloniale
pareltjes: San Cristobal
de las Casas en Oaxaca •
De wondere wereld van de
Maya’s, Zapoteken en Tolteken
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REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Guatemala City en terug • Binnenlandse
vlucht Guatemala City – Flores • Lokaal transport in een comfortabele bus • Verblijf in de
vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Alle maaltijden
zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en diensten
lokale Engelstalige gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap,
voorbereidende vergadering

DAGINDELING GUATEMALA | HONDURAS
DAG 1

Brussel 3 Guatemala City 3
Antigua
Internationale vluchten naar Guatemala City.
Bij aankomst transfer naar Antigua, één van de
mooiste steden van de 'Nieuwe Wereld'.
DAG 2 Antigua 3 Quetzaltenango O|M|A
Vandaag maken wij een mooie rit langs
spectaculaire zichten op de Sierra Madre
vulkanische keten. Onderweg bezoeken we
Iximché. Deze plaats was de hoofdstad van
het koninkrijk van de Kaqchikel van 1470 tot
1524.De site is mooi gelegen op een heuvel
en is omgeven door dennenbossen. De ruïnes
van de site liggen verspreid over vier plaza’s en
tellen ook enkele piramides.
DAG 3 Quetzaltenango 3 Atitlanmeer
3 Panajachel
O|M|A
Na het ontbijt rijden wij naar één van de
wonderen der natuur, het kratermeer Lago de
Atitlan, dat omsloten wordt door de omringende vulkaantoppen. Wij genieten tijdens een
boottocht van dit mooie kratermeer. Rond het
Lago de Atitlan liggen verschillende indianendorpjes verspreid waar de traditionele waarden
en gewoonten van de Maya’s nog terug te
vinden zijn. We bezoeken het pittoreske Santiago Atitlan, waar de inwoners nog steeds leven
volgens de stijl van de Tz’utuhil Maya’s. Nadien
nemen we onze intrek in ons hotel aan de rand
van het meer in Panajachel.
DAG 4 Panajachel 3 Chichicastenango
3 Antigua
O|M|A
’s Morgens bezoeken we in Chichicastenango
één van de meest kleurrijke en grootste indianenmarkten van Centraal-Amerika. Honderden
Maya’s uit de naburige dorpen stromen hier
toe om hun koopwaren aan te bieden. In
het midden van het kleurrijke spektakel van
de markt ligt de Santo-Tomaskerk waar de
eeuwenoude rituelen en ceremonies nog te
zien zijn. Bloemen, kaarsen en drank worden
geofferd en wierook gebrand. In de namiddag rijden we naar de vroegere hoofdstad
Antigua. De prachtige koloniale architectuur
valt onmiddellijk op. De stad werd vaak getroffen door aardbevingen maar de ruïnes van de
kerken en kloosters in de koloniale barokstijl
zijn nog heel duidelijk in het straatbeeld van
Antigua aanwezig.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN malariatabletten aan te raden
TIJDVERSCHIL -7 u
KLIMAAT tropisch maritiem
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DAG 5 Antigua
O|M|A
In de voormiddag bezoeken wij het Centro
Cultural La Azatea (muziekmuseum en Museo
del Cafe). Na de lunch maken wij een wandeling in het sfeervolle Antigua met zijn vele koloniale paleizen, kerken, kloosters en pleinen.
Schattige binnenpleintjes en indrukwekkende
godsdienstige gebouwen brengen ons terug
in het verleden, alsof wij rondlopen in een
levend museum van de Spaans-koloniale tijd.
DAG 6 Antigua 3 Pacaya vulkaan 3
Guatemala City
O|M|A
In de buurt van Antigua ligt een van de
bekendste weefdorpen van Guatemala, San
Antonio Aguas Calientes. Na ons kort bezoek
vertrekken we naar de imposante vulkaan
Pacaya.We wandelen omhoog naar de kraterwand. Tegen betaling kan ook met paarden
naar boven gegaan worden. Boven genieten
we van een prachtig uitzicht over het meer
van Atitlan, de steden Antigua en Guatemala
City en de omgeving. Nadien rijden wij naar
Guatemala City.
DAG 7 Guatemala City 3 Flores
O|M|A
In de voormiddag citytour van de hoofdstad
Guatemala City. Als voorbereiding op onze
bezoeken aan de twee belangrijkste Mayasites
bezoeken wij de beste musea over de Mayacultuur: Popol Vuh en het Ixchel museum van
Mayatextiel. In de namiddag transfer naar de
luchthaven voor onze vlucht naar Flores.
DAG 8 Flores 3 Yaxha 3 Flores
O|M|A
Wij bezoeken het archeologische park van
Yaxha, de tweede grootste gerestaureerde Mayasite van het land. De site ligt aan de rand van
een mooi meer verscholen in de jungle. Wij
bezoeken de verschillende tempelcomplexen.
Bovenop de belangrijkste tempel heb je een
fantastisch zicht op het meer. In de namiddag
bezoeken wij het charmante stadje Flores.
DAG 9 Flores 3 Tikal 3 Flores
O|M|A
Korte rit naar Tikal. Uitgebreid bezoek aan het
archeologisch park dat in de jungle verscholen
ligt. De meeste tempels liggen nog verborgen
onder het allesoverheersend groen. Tikal
heeft een mystiek uiterlijk, onder elke heuvel
kan een tempel schuilgaan. Dit architecturaal hoogstandje dat eeuwen geleden werd

gebouwd, ligt te midden van ongerept en beschermd natuurgebied. Een unieke combinatie
tussen natuur en cultuur. In de late namiddag
zakken wij terug af naar Flores.
DAG 10 Flores 3 Rio Dulce 3
Livingston
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar de Rio Dulce
Rivier waar wij een boottocht maken. Deze
rivier met de dicht begroeide oevers en veel
tropisch groen herbergt vele verrassingen:
warmwaterbronnen, prachtige waterlelies,
vogeleilandjes. Wij bezoeken het Castillo San
Felipe, een fort dat door de Spanjaarden werd
gebouwd. Wij nemen de boot naar Livingston,
een vissersdorp aan de rand van de oceaan en
enkel over het water te bereiken. Hier worden
wij verwelkomd door de zwarte Guatemal
teken die Spaans en Garifuna spreken.
DAG 11 Livingston 3 Quirigua 3
Copan (Honduras)
O|M|A
Wij varen naar Puerto Barrios. Wij rijden verder
met de bus naar Quirigua en bezoeken deze
oude cultus- en handelsstad van de Maya’s.
De prachtige gestileerde zuilen behoren tot
de mooiste beeldhouwwerken van de Maya’s.
Daarna vertrekken wij naar Copan, net over
de grens in Honduras. Deze archeologische
site is het meest zuidelijke Mayacentrum en
de plaats waar de decoratieve Mayakunst haar
hoogtepunt bereikte.
DAG 12 Copan 3 Guatemala City
O|M|A
In de ochtend verkennen wij de Maya-site van
Copan. We genieten van de prachtige stèles
in hoogreliëf. Topper is de Trap van de Hiërogliefen waarvan de duizenden met inscripties
bewerkte stenen het geheim van de Mayataal
omvatten. Vlakbij de site bezoeken we het
fraaie Museo Escultura Maya. We bewonderen
de prachtige altaren, stèles en hiërogliefen. Hier
is ook de replica van de Rosalilatempel te zien.
Nadien rijden wij naar Guatemala City.
DAG 13 Guatemala City 3 Brussel
O
We brengen een bezoek aan het Archeologisch en Etnologisch Museum. Nadien vertrek
naar de luchthaven voor onze terugvluchten
naar Europa.
DAG 14 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

GUATEMALA | HONDURAS
IN HET SPOOR VAN DE MAYA’S
VROEGER EN NU
REISDUUR 14 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Gerenommeerde architecten, pientere wiskundigen, creatieve
kunstenaars, vooruitstrevende astronomen, ... Dat het een
veelzijdig en getalenteerd volk was, is nog het minste wat je van
de Maya’s kan zeggen. Verdween hun beschaving bijna van de
ene dag op de andere in de meest mysterieuze omstandigheden,
dan hebben hun majestueuze tempelcomplexen de tand des tijds
uitstekend doorstaan. Logisch dus dat hun nazaten in Guatemala
en Honduras het strekkende voorbeeld van hun notoire
voorouders niet willen beschamen en op hun beurt de fraaiste
steden van ‘de Nieuwe Wereld’ bouwden.

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

16 januari *

€ 3.550

€ 380

20 februari *

€ 3.550

€ 380

02 april

€ 3.650

€ 390

09 juli

€ 3.650

€ 390

22 oktober

€ 3.650

€ 390

19 november

€ 3.650

€ 390
* programma zie brochure 2019-2020
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€ 3.650
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€ 3.650

€ 390
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€ 3.650

€ 390
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AFREISDATA 2021

Het kleurenpalet van de
Maya’s op de marktjes van
Chichicastenango en rond het
meer van Atitlan • De mooiste
overblijfselen van de Maya
architectuur in de jungle van
Guatemala en Honduras •
Boottocht op het helderblauwe
meer van Atitlan tussen
imposante vulkanen •
Bezoek aan maar liefst vier
Unesco werelderfgoed sites •
Beklimming van de prachtige
Pacaya vulkaan

INBEGREPEN Internationale vluchten van en naar Panama City • Binnenlandse vlucht
Bocas del Toro – Panama City • Lokaal transport in comfortabele bus • Verblijf in de vermelde
hotels of gelijkwaardig • Alle maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het
programma • Hobo reisleiding en diensten Engelstalige gids(en) • Fooien voor gids(en),
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING PANAMA
DAG 1 Brussel 3 Panama City
Met internationale vluchten naar Panama City.
Aankomst en transfer naar het hotel.
DAG 2 Panama City 3 San Lorenzo 3
Portobelo 3 Panama City
O|M
We rijden met de bus naar Colon. Onderweg
stoppen we in het nieuwe visitors center van
Agua Clara waar we een mooi zicht hebben
over de recente uitbreiding van het kanaal. In
Colon rijden we met de bus door het nationaal
park naar het mooi gelegen fort van San
Lorenzo, Unesco werelderfgoed en een mooi
voorbeeld van militaire architectuur van de
17de en 18de eeuw. Het fort werd gebouwd
om de monding van de Rio Chagres te kunnen
overzien die veel gebruikt werd door commerciële- en slavenschepen. We brengen een
bezoek aan de koloniale havenstad Portobelo.
Van de 17de tot de 19de eeuw diende de
haven als een Spaans fort en was de levendige
terminal van de handelsroute. Nu zien we
nog de dikke muren van de stenen verdedigingswerken, kanonnen en overblijfselen van
uitkijktorens. In de kerk staat het beroemde
zwarte Christusbeeld.
DAG 3 Panama City 3 Inheemse
bevolking 3 Panama City
O|M
Vandaag maken we kennis met de inheemse
bevolking, de Embera stam. We worden hartelijk onthaald en leren over hun levenswijze.
We vinden hun woongebied na een boottocht
over de Chagres rivier. De Emberavrouwen
bereiden een heerlijke authentieke lunch met
vis uit het meer. Nadien bezoeken we de Summit Garden waar we de harpij ontdekken, de
nationale vogel van Panama.
DAG 4 Panama City 3 Altos de Campana 3
El Valle De Anton
O|M
We rijden door Altos de Campana, Panama’s
oudste nationale park en de thuis van meer
dan 200 vogelsoorten, 39 zoogdieren, 62 amfibieën en 86 reptielen. Vanop Cerro Campana,
de hoogste top van het park, hebben we een
prachtig zicht op de golf van Panama, Punta
Chame en op heldere dagen van Isla Taboga.
We rijden verder naar El Valle de Anton, een
stadje gelegen in de vallei van de grootste
slapende vulkaan van Midden-Amerika. De
vallei is de enige plaats in de wereld waar je
‘square trees’ met rechthoekige stammen kunt
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -7 u, winter -6 u
KLIMAAT tropisch
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vinden. In de namiddag bezoeken we de in
het woud gelegen El Nispero zoo, waar je alle
dieren van Midden-Amerika kunt bewonderen.
We spotten met wat geluk tapirs, kapucijnaapjes, jaguars en meer dan 50 soorten vogels.
Hier kun je de met uitsterven bedreigde
gouden klompvoetkikker zien. De kikker wordt
beschouwd als een geluksbrenger.
DAG 5 El Valle
O|A
Het pittoreske stadje is de ideale uitvalsbasis
voor mooie wandelingen. Wij maken een tocht
naar de top van de Cerro Gaital, gelegen in
het nevelwoud van het Gaital nationaal park.
Ook de 35 m hoge Chorro El Macho waterval
staat op ons programma en La Piedra Pintada,
een enorme rots, versierd met precolombiaans
beitelwerk.
DAG 6 El Valle 3 Nata 3 Chitré
O|M/A
We bezoeken de authentieke ambachtenmarkt
van El Valle waar de inheemse Ngöbe-Buglé
bevolking hun kleurrijke goederen aan de man
probeert te brengen. Nata is de oudste stad
van Panama en is gesticht in 1522 door Conquistadors op zoek naar goud. De basiliek is de
oudste van dit deel van de wereld. Plaatselijke
kunstenaars deden al het houtsnijwerk zoals
het altaar en de opmerkelijke kansel. In Chitré
brengen we een bezoek aan de pittoreske
stad.
DAG 7 Chitré 3 Rum Toer 3
Isla Canas 3 Chitré
O|M|A
We bezoeken de Hacienda San Isidro, waar de
beste rum van Panama, Ron Abuelo, wordt
gemaakt. We volgen de verschillende stappen
om van suikerriet rum te maken en proeven
de 5, 7 en 12 jaar oude rum. Na de proeverij
krijgen we een traditionele Panamese lunch
aangeboden. Na de middag rijden we naar Isla
Canas op de zuidelijke kust van het schiereiland Azuero. Isla Canas is omringd door verschillende soorten mangroves. De bekendste
attractie van het eiland zijn de zeeschildpadden. Van juli tot januari leggen vijf soorten
zeeschildpadden hun eieren op de 14km
beschermde stranden. Tijdens een avondwandeling zien we met wat geluk de schildpadden
aan land komen om hun eieren te leggen.
DAG 8 Chitré 3 Boquete
O|M
We rijden naar Boquete, gelegen aan de voet
van de Baru vulkaan en het hoogste punt van
Panama. Boquete heeft een fijn klimaat en is
omringd door dichte jungle. Koffieplantages
wisselen er glooiende heuvels en ruige vulkanen af. We bezoeken het stadje en maken een
rit langs de heuvels bezaaid met koffieplanten.
We volgen de Caldera rivier, bewonderen de
basaltrotsen en stoppen aan de San Ramon
waterval.
DAG 9 Boquete 3 Bocas del Toro
O|M
We brengen een bezoek aan de koffieplantage
Finca Lerida, gelegen op 1700 m hoogte waar
we het hele koffieproces kunnen volgen. Na de
middag rijden we naar de provincie Bocas del
Toro. Met een boot bereiken we het mooiste
eiland van de archipel, Isla Colon, waar we drie
nachten verblijven in Bocas del Toro stad. De
hoofdstad van het eiland heeft een leuk centrum met gekleurde huisjes en een Caribische
sfeer.

DAG 10 Bocas del Toro: Dolfijnbaai 3
Cayo Zapatilla 3 Cayo Coral
O|M
Met een boot varen we naar Dolphin Bay waar
we de dolfijnen in kleine groepen van 5 of 6
zien spelen. Het rustige water en de overvloed
aan kleine vissen, schaaldieren en inktvis zijn
de perfecte grond voor de jonge tuimelaars.
De Zapatillas zijn de mooiste eilanden van de
Bocas del Toro archipel. Hier tref je ongerepte
witte zandstranden, kristalheldere turquoise
wateren en één van de meest aantrekkelijke
koraalriffen van Panama. Een van de beroemdste snorkelplekken in Bocas del Toro is Cayo
Coral, een klein eiland gelegen in het kanaal
van Bastimentos en het Popa eiland. De zee
is hier erg rustig en de ideale plaats voor
alle leeftijden om al snorkelend naar de vele
tropische vissen, koralen en kleurrijke sponzen
te kijken.
DAG 11 Bocas del Toro 3 Isla
Bastimentos 3 Bocas del Toro O|M
Isla Bastimentos is een van de grotere eilanden
van de archipel. We maken een boottocht
door een mangrove waar we met wat geluk
luiaards, brulapen, pijlgifkikkers, kaaimannen
en tropische vleermuizen kunnen aantreffen.
We varen naar Red Frog strand, een van de
populairste stranden van het eiland, en Isla
Solarte, een 8 km2 lang eiland. Nadien tijd om
Bocas verder te ontdekken.
DAG 12 Bocas del Toro 3 Panama City O|A
In de ochtend bezoeken we het mooiste
strand van Boca del Drago, Starfish beach, je
raadt het al zo genoemd vanwege de overvloed aan zeesterren. Een prachtig strand omringd door wuivende palmen. Na de middag
rijden we naar de luchthaven voor onze vlucht
naar Panama City. Transfer naar het hotel.
DAG 13 Panamakanaal
O|M|A
Ons verblijf in Panama is niet volledig zonder
een tocht op het Panamakanaal. Niet enkel het
versluizen is een ware belevenis maar ook de
mooie natuur aan weerszijden van het kanaal
loont de moeite. We varen (afhankelijk van
het vaarschema) door de Mirafloressluizen en
belanden verder in de Pedro Miguel sluizen en
varen door tot het Gatunmeer in Gamboa. Met
de bus rijden we terug naar Panama City. Onderweg genieten we van een mooi uitzicht op
de baai van Panama en de skyline van de stad.
’s Avonds eten wij in een typisch Panamees
restaurant waar we vergast worden op een
folkloristische show en maken we kennis met
het nationale kostuum ‘La Pollera’.
DAG 14 Panama City 3 Brussel
O|M
We rijden langs het kleurrijke Biodiversity
museum, het eerste ontwerp in Latijns-Amerika van de wereldbekende architect Frank
Gehry. Daarna bezoeken we Casco Viejo, het
oude centrum van Panama City. De oude stad
is mooi gerestaureerd en is uitgeroepen tot
wereld-erfgoed. We wandelen door de smalle
straatjes en ontdekken een mix van Spaanse
koloniale, neoklassieke en art nouveau
architectuur. Stop bij de ruïnes van Panama
Viejo, gesticht in 1519 en de eerste Europese
nederzetting aan de Stille Oceaan. Overbrenging naar de luchthaven voor onze vluchten
naar Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussels airport en einde van een
mooie reis.

www.hoboreizen.be

PANAMA
KONINGIN VAN TWEE WERELDEN
REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

De voltooiing van het Panamakanaal door architect Ferdinand
de Lesseps inspireerde een bevlogen dichter in 1914 tot de
slagzin “A man, a plan, a canal – Panama!” Behalve een fantastisch
palindroom (= een zin waarbij de betekenis gelijk blijft als je hem
van achter naar voren leest), is dit een waarheid als een koe. En
dan had hij niet eens het vernieuwde kanaal (2016) gezien dat
de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt. De nieuwe
sluizen en kanalen bieden nu ruimte aan schepen van liefst 366 m
lang! Maar niet alleen dit logistieke wonder brengt ons naar dit
onontdekt deel van Centraal-Amerika. Neem nu Panama-City.
Door de vele wolkenkrabbers loopt de vergelijking met New York
helemaal niet mank. Met Miami nog minder. Dit is ten slotte de
poort naar het Zuiden. En zo maken we tijdens ons tocht kennis
met het koloniaal erfgoed, tropisch regenwoud en smaragdgroene
gebergtes. Honderden vogelsoorten voelen zich hier in hun sas.
Net zoals u na de eerste kennismaking.

De schitterende skyline van
Panama City • Het ingenieuze
Panamakanaal • De zee
schildpadden op Isla Cana •
Boquete, look-a-like van een
Zwitsers bergdorp omringd
door prachtige junglewouden
en vulkanen • Bocas del Toro,
het paradijs en een absolute
must voor liefhebbers van
gifkikkers, tropische jungle en
een onderwaterwereld met
mooie koraalriffen

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

07 januari

€ 4.190

€ 550

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

05 januari

€ 4.250

€ 570

04 februari

€ 4.190

€ 550

02 februari

€ 4.250

€ 570

10 maart

€ 4.190

€ 550

02 maart

€ 4.250

€ 570

06 oktober

€ 4.250

€ 570

03 november

€ 4.250

€ 570

Caraïbische zee
Portobelo

Bocas del Toro
Boquette

Altos de
Campana NP
El Valle de Anton

Panama City

Panama

Chitré
Isla Cana
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Havana en terug • Binnenlandse vlucht
Holguin – Havana • Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde
hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • en 1 nacht bij de lokale
bevolking (casa particular) • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het
programma • Hobo reisleiding en lokale Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen, chauffeurs
en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAG 1 Brussel 3 Havana
Met internationale vluchten naar Havana.
Warme ontvangst en transfer naar het hotel.
DAG 2 Havana
O|M|A
De dag start met een bezoek aan één van de
beroemde tabaksfabrieken. We zien hoe de
vaardige handen van de ‘torcedores’ de beste
sigaren ter wereld rollen. Hierna wandelen
we in Oud Havana over de mooiste pleinen
en bezienswaardigheden. De oude, kleurrijke
koloniale gebouwen zijn in perfecte staat. Het
zal je niet verbazen dat deze wijk opgenomen
is in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. ’s
Namiddags rijden we in stijl over de Malecon,
de boulevard die van de kust naar de stad
loopt. De Amerikaanse oldtimers die ons
vervoeren zijn onlosmakelijk verbonden met
het beeld dat we van Cuba hebben.
DAG 3 Havana 3 Piñar del Rio 3
Viñales
O|M|A
Via de Tabak Route rijden we naar Viñales.
Onderweg bezoeken we ‘El patio de Pelegrin’,
het sociaal cultureel project van de kunstenaar
Mario Pelegrin. In zijn kleine paradijs komen
zowel jongeren als ouderen samen om muziek
te maken, te converseren en te sporten.
Na een traditionele lunch van gegrild varken
met rijst en bonen vervolgen we onze panoramische rondrit door de vallei van Viñales, die
werd uitgeroepen tot nationaal monument.
We bewonderen de wereldberoemde, dichtbegroeide ‘Mogotes’ of kalksteenheuvels. We
overnachten in een ander symbool van Cuba,
de ‘casas particulares’.
DAG 4 Viñales 3 Cienfuegos
O|A
Vandaag staat er een lange rit door centraal
Cuba op het programma. We rijden over de
‘autopista’ en verwonderen ons over de vervoermiddelen die de autoweg met ons delen:
paardenkarren, fietsen en slapende koeien. We
stoppen in Caleta Buena voor een verkwikkende zwempartij en om te lunchen. In de late
namiddag maken we nog een wandeling door
het charmante Cienfuego. Het stadje is een
van de oudste steden van Cuba en is gekend
voor haar ‘doolhof’ met kronkelende en doodlopende straatjes.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en toeristenkaart
REISDOCUMENTEN hepatitis A
TIJDVERSCHIL -7 u in de zomer, -6 u in de winter
KLIMAAT tropisch (droog seizoen van november tot april)

HOTELS
PLAATS
Havana
Vinales
Cienfuegos

NACHTEN
3
1
1

Trinidad
Camagüey
Santiago

2
1
2

Baracoa

2
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HOTEL
San Miguel
casa particular
Melia La Union/
Melia San Carlos
La Calesa
Santa Maria
Iberostar Imperial/
Iberostar Gran Hotel
El Castillo/Porto Santo

STERREN
 /

nvt / nvt
 /

+ /+
+ /+

 /
 /
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DAGINDELING CUBA

DAG 5

Cienfuegos 3 Santa Clara 3
El Nicho 3 Trinidad
O|M|A
We bezoeken Santa Clara, de laatste rustplaats
van Che Guevara en tevens de plek waar hij
zijn grootste overwinning behaalde. Wandeling naar de watervallen van El Nicho. Daarna
verder naar Trinidad en haar unieke koloniale
architectuur. We slenteren over de kassei
straatjes en bezoeken o.a. Templo de Yemaya,
een Santeria-tempel met verschillende altaren.
DAG 6 Trinidad
O|A
Bezoek aan de Valle de Los Ingenios. Tegen het
einde van de 18de eeuw werd de suikerindustrie stevig verankerd in deze vallei, wat
Trinidad veel voorspoed bracht.
Vrije namiddag om deze gezellige stad te
ontdekken.
DAG 7 Trinidad 3 Sancti Spiritus 3
Camagüey
O|A
We rijden naar Sancti Spiritus, een stadje dat
onterecht nog weinig bezocht wordt door
toeristen. We stoppen aan de Yayobo-brug, die
werd uitgeroepen tot nationaal monument.
Met zijn grote terracotta bogen is deze brug
uit 1825 uniek in Cuba. Volgens de overlevering voegden de werklieden geitenmelk toe
aan het cement om de brug sterker te maken.
Net als vele andere plekken in Cuba staat ook
Camagëy op de Unesco-werelderfgoedlijst.
Het is één van de oudste steden van Cuba en
tot 1950 was het het centrum van de veefokkerij.
DAG 8 Camagüey 3 Bayamo 3
Santiago
O|A
Met de bici-taxi rijden we door het labyrint van
straatjes en pleinen. We verlaten de stad en
rijden verder naar het Oosten, naar Santiago
de Cuba, bakermat van de Cubaanse ‘Son’. Onderweg stoppen we in Bayama, de stad waar
het Cubaanse volkslied ‘La Bayamesa’ werd
gecomponeerd.

DAG 9 Santiago de Cuba
O|M|A
Na het ontbijt maken we een jeepsafari naar
de indrukwekkende geologische formatie La
Gran Piedra. Onderweg merken we dat we
ineens in een frisser microklimaat terechtkomen. De vegetatie is uitbundig. ’s Namiddags
stadsbezoek. Vanop het El Morro fort genieten
we van een adembenemend uitzicht over de
zee.
DAG 10 Santiago 3 Baracoa
O|M|A
Panoramische rit langs de kust naar het Caribische stadje Baracoa, de landingsplaats van
Columbus in 1492. Onderweg is er mogelijkheid tot zwemmen.
DAG 11 Baracoa
O|M|A
Dagwandeling in Humboldt NP, het belangrijkste nationaal park van Cuba. Het gebied omvat
bergen, plateaus, kustvlakten, baaien en
koraalriffen en kent de hoogste diversiteit aan
fauna en flora van de Cubaanse archipel en de
Caribische eilanden.
DAG 12 Baracoa 3 Holguin 3 Havana O|M|A
We volgen het ‘Sendero de Cacao’ en leren
alles over de cacaoplant. Een avontuurlijke
weg brengt ons via Moa naar Holquin, waar
we ’s avonds laat het vliegtuig nemen naar
Havana.
DAG 13 Havana 3 Brussel
O
In de voormiddag wonen we een repetitie
bij van de dansgroep ‘Havana Queens’. Zij
combineren traditionele en moderne dans tot
een flitsend spektakel. Nadien brengen we
nog een bezoek aan Finca Villa Vigia, het huis
van Ernest Hemingway, dat nu een museum is
met meer dan 22.000 persoonlijke spullen van
de beroemde schrijver. We stoppen even in het
vissersdorp Cojimar, bekend van Hemingway’s
‘De oude man en de zee’. Vrije tijd tot aan de
transfer naar de luchthaven voor de terugvluchten.
DAG 14 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis.

www.hoboreizen.be

NIEUW

CUBA
EEN COCKTAIL VAN SIGAREN, SALSA, RUM ÉN
CULTUUR EN NATUUR!
www.hoboreizen.be

Rum, sigaren, salsa, Che en Hemingway ... het zijn maar enkele
van de ingrediënten van de pittige cocktail die Cuba jou serveert.
Laat je verrassen door de authenticiteit van Cuba, een waar
openluchtmuseum waar het rijke historisch verleden haar sporen
naliet. In Havana en Trinidad en Camagüe proef je de charme van
de koloniale tijd. Maar niet alleen cultuur valt er te zien: ook de
natuur is paradijselijk – witte zandstranden en uitbundig tropisch
regenwoud. Cuba is genieten! Amerikaanse oldtimers, muziek en
dans op elke hoek van de straat, een rijk koloniaal patrimonium en
een prachtige natuur. En dan hebben we de uiterst vriendelijke en
gastvrije Cubanen nog niet ontmoet!
AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

16 maart

€ 3.900

€ 350

13 april

€ 3.900

€ 350

16 november

€ 3.900

€ 350

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

25 januari

€ 3.900

€ 350

15 maart

€ 3.900

€ 350

De sfeer van het koloniale
verleden in Trinidad, Santiago
de Cuba, Oud Havana en
Cienfuegos • De zwoele
rumba- en salsamuziek en
de Cubaanse sigaren • Het
romantische Trinidad met de
prachtige koloniale huizen
en schilderachtige straten •
Camagüe, een van de oudste
steden van Cuba en gekend
voor haar ‘doolhof’ met
kronkelende en doodlopende
straatjes • Het Humboldt
National Park, nog een
ongerept stukje regenwoud
en de idyllische stranden •
Een rit in Havana met een
Amerikaanse oldtimer

Golf van Mexico
Viñales

De volgorde van het programma kan veranderen.

HOOGTEPUNTEN
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REISDUUR 14 dagen / 12 nachten
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Lima en terug • Binnenlandse vluchten:
Lima – Chiclayo, Trujillo – Lima, Cuzco – Lima • Vlucht over de Nazcalijnen • Lokaal transport
met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis
van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo-reisleiding
en diensten Engelstalige lokale gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING PERU
DAG 1 Brussel 3 Lima
Vertrek met internationale vluchten naar Lima.
Bij aankomst transfer naar het hotel.
DAG 2 Lima
O|A
Stadsbezoek Lima. We brengen een bezoek
aan de Plaza Mayor met het stadhuis, de
kathedraal en het bisschoppelijk paleis. Wij
bezoeken de Casa Aliaga, de best bewaarde
koloniale woning. Verder door naar het San
Francisco klooster, een prachtig voorbeeld
van koloniale architectuur, de residentiële
wijken Miraflores en San Isidro gelegen aan
de oceaan.
DAG 3 Lima 3 Chiclayo
O|M
In de buurt van Lima ligt de pre-Inca site van
Pachacamac. Deze site was een belangrijk
pelgrimsoord en bestaat uit verschillende
paleizen en tempels die gebouwd werden ter
ere van de god Pachacamac. Terug in Lima
bezoeken we het Museum voor Antropologie
en Archeologie, rijk aan aardewerk en textiel.
Lunch in het bekende La Rosa Nautica restaurant. Tegen de avond nemen wij het vliegtuig
naar Chiclayo in het Noorden.
DAG 4 Chiclayo 3 Trujillo
O|M
Wij bezoeken het schitterende Museo Tumbas
Reales, waar de recent ontdekte graftombes
van de Heren van Sipan ondergebracht zijn.
De Moches waren de meest vooraanstaande
beschaving voor de komst van de Inca’s. Zij
begroeven hun leiders met hun kostbaarste
bezittingen. Op weg naar Trujillo stoppen wij
in het Archeologisch Complex van El Brujo.
Hoogtepunten van dit belangrijk Moche complex zijn de prachtig gedecoreerde muren en
de rijk getatoeëerde mummie van de Lady van
Cao, een 25 jarige vrouwelijke leider. Tegen
de avond aankomst in Trujillo, gekend voor
zijn koloniale huizen met typische balkons en
patio’s.
DAG 5 Trujillo 3 Lima
O|M
Stadsbezoek aan de Plaza de Armas, de
kathedraal en enkele goed bewaarde koloniale

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A
TIJDVERSCHIL winter: -6 u, zomer: -7 u
KLIMAAT mediterraan klimaat maar fris op de hoogvlakten

HOTELS
PLAATS
Lima
Chiclayo
Trujillo

NACHTEN
3
1
1

HOTEL
José Antonio Deluxe
Casa Andina Select Hotel
Costa del Sol Trujillo Centro
(voorheen Libertador)

Ica
Nazca
Arequipa

1
1
2

Colca Canyon
Puno

1
2

Viñas Queirolo
Nazca Lines
Costa del Sol Wyndham
Arequipa (voorheen Libertador)
Colca Lodge
Costa del Sol Titicaca
(voorheen Libertador)

Cuzco

3

Aguas Calientes

1

96

Palacio del Inka,
a Luxury Collection Hotel
El Mapi by Inkaterra
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herenhuizen. Wij bezoeken de piramides van
de zon en de maan. Vooral de piramide van
de maan is indrukwekkend. Deze piramide is
bedekt met veelkleurige bas-reliëfs van bovennatuurlijke wezens met uitpuilende ogen en
scherpe hoektanden. Daarna verkennen wij
Chan-Chan, de grootste adobe stad ter wereld
en hoofdstad van de Chimu beschaving. In
Huanchaco maken wij kennis met vissers die
nog steeds gebruik maken van hun ‘caballitos
de totora’, de letterlijke vertaling van kleine
paarden uit totora riet geweven. Transfer naar
de luchthaven en vlucht naar Lima.
DAG 6 Lima 3 Paracas 3 Ica
O|A
Rustige rit langs de kustlijn naar Paracas. Wij
maken een mooie boottocht naar de Ballestas
eilanden, thuis van de Humboldt pinguïns,
zeeleeuwen en vogelkolonies. Onderweg bewonderen wij de Candelabro, onverklaarbare
lijnen die een kandelaar voorstellen. Wij rijden
verder naar Ica waar we overnachten in een
wijngaarddomein.
DAG 7 Ica 3 Nazca
O|A
Wij rijden naar Nazca waar wij met een klein
en wendbaar vliegtuig de mysterieuze 2000
jaar oude geometrische figuren overvliegen.
Nadien brengen wij een bezoek aan de Chauchilla begraafplaats, bezaaid met door de zon
gebleekte schedels en beenderen, potscherven en mummies.
DAG 8 Nazca 3 Arequipa
O|A
Mooie dagrit naar Arequipa, de witte stad
met op de achtergrond de El Misti vulkaan.
Onderweg zien wij afwisselende mooie landschappen en houden regelmatig halt om te
fotograferen.
DAG 9 Arequipa
O|M
Bezoek aan de stad die voor een groot deel
werd opgetrokken uit de zilverwitte stenen
die door de El Misti werden uitgestoten. We
verkennen de Plaza de Armas één van de
mooiste hoofdpleinen van het land met zijn
mooie gebouwen en enorme kathedraal. Wij
brengen een bezoek aan het fotogenieke
Santa Catalinaklooster, gebouwd in 1580. In
het eco-vriendelijke complex Alpaca Mundo
maken we kennis met het volledige productieproces van de alpacawol. Na de lunch kan je
zelf de stad verkennen of gaan shoppen.
DAG 10 Arequipa 3 Colca Canyon
O|M|A
Langs een spectaculaire weg rijden we naar
de Colca Canyon. We zien indrukwekkende
vulkanen en passeren uitgestrekte grasvlaktes
waarop vicuña’s, alpaca’s en lama’s grazen. We
houden halt aan mooie uitzichtpunten en passeren kleurrijke stalletjes waar lokale vrouwen
hun koopwaar uitstallen. Wij verblijven in
de buurt van Chivay in een bijzonder mooie
omgeving. De ontelbare landbouwterrassen
zijn indrukwekkend.
DAG 11 Colca Canyon 3 Puno
O|M
Het uitzicht vanaf Cruz del Condor is
adembenemend. Van hieruit kunnen wij de
zweefvluchten van de majestueuze condors
volgen. Onderweg houden wij halt aan mooie
uitzichtpunten en bezoeken enkele typische
dorpjes. Vanuit de Colca Canyon rijden wij naar
Puno, dat op 3.850 m aan de oevers van het
Titicaca meer ligt.

DAG 12 Puno 3 Titicaca meer 3 Puno O|M
Wij brengen een ganse dag door op het Titicaca meer, ’s werelds hoogstgelegen bevaarbare
meer. In de vroege ochtend brengen wij een
bezoek aan de Uros indianen die op drijvende
eilanden van riet wonen. Wij varen verder naar
Isla Taquile, een onvoorstelbaar mooi eiland,
waar wij gastvrij ontvangen worden door de
lokale families die ons onderhouden over hun
traditionele levenswijze. Zij zijn vakbekwame
wevers die met alpacawol mooie kledingstukken maken.
DAG 13 Puno 3 Cuzco
O|A
Met de bus rijden wij naar Cuzco, het centrum
van het Incarijk en de mooiste Zuid-Amerikaanse stad. Onderweg bezoeken wij Sillustani, de raadselachtige pre-Inca graftorens
en wij stoppen op het hoogst gelegen punt
La Raya. Tijdens de rit bezoeken wij de ruïnes
van Racchi, waar de Inca’s een unieke bouwstijl
hanteerden. In Andahuaylillas bewonderen wij
het schitterende interieur van een mooi koloniaal kerkje dat de naam kreeg ‘de Sixtijnse
kapel van de Andes’.
DAG 14 Cuzco
O|M
Wij maken een mooie wandeling in Cuzco. Wij
bezoeken de tempel van de zon, de levendige
Plaza de Armas en de barokke 17de-eeuwse
kathedraal. Daarna rijden wij naar de ruïnes
van Tambomachay met zijn waterfonteinen,
Kenko, het religieuze centrum, Puca-Pucara,
het rode fort, en de site van Sacsayhuaman.
Rest van de namiddag vrij.
DAG 15 Cuzco 3 Chinchero 3
Ollantaytambo 3
Aguas Calientes
O|M
Tocht naar de heilige vallei van de Inca’s.
Wij rijden naar het pittoreske Chinchero waar
wij de goed bewaarde Incamuur en de koloniale kerk met mooie fresco’s bewonderen.
In het dorp heeft een kleurrijke markt plaats,
een lust voor het oog en de lens. Verder naar
Maras, waar zout gewonnen wordt. De talrijke
zoutterrassen zijn oogverblindend wit. Na de
lunch bezoeken wij de overblijfselen van het
schitterende gebouwencomplex van Ollantaytambo. Dit bouwwerk is op een strategische
plaats gebouwd en een mooi voorbeeld van
de Incahiërarchie. We nemen de trein vanuit
Ollantaytambo naar Aguas Calientes, de
uitvalsbasis voor ons bezoek aan de Machu
Picchu.
DAG 16 Aguas Calientes 3
Machu Picchu 3 Cuzco
O|M
Na een vroeg ontbijt nemen we de bus tot bij
de ingang van de Machu Picchu. De site is één
van de zeven wereldwonderen. Geleid bezoek
aan de ruïnes van de meest legendarische stad
van de Inca’s. De overblijfselen zijn omgeven
door een schitterende natuur. Na de lunch rijden wij met de trein en bus terug naar Cuzco.
DAG 17 Cuzco 3 Lima 3 Brussel
O|M
Vlucht naar Lima. Bij aankomst bezoeken wij
het mooie Larco Herrera Museum, ondergebracht in een 18de-eeuws herenhuis. Het
museum heeft de meest uitgebreide collectie
van pre-Columbiaanse kunst in Peru. Nadien
naar de luchthaven voor onze terugvluchten
naar Brussel.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een boeiende reis door het Inca-rijk.
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PERU
HET RIJK VAN DE INCA’S
REISDUUR 18 dagen / 16 nachten

www.hoboreizen.be

Peru, één van Zuid-Amerika’s meest authentieke landen,
herbergt een zeldzame mengeling van rijke historie, culturele
verscheidenheid en prachtige natuur. We nemen u mee over de
adembenemende hoogvlaktes van het Andesgebergte, langs
uitgestrekte zoutvlakten en door de pittoreske straten van
koloniale steden. U vaart over het legendarische staalblauwe
Titicacameer, slentert over bonte weekmarkten en ontdekt vanuit
de lucht de imposante geometrische figuren van de Nazcacultuur.
De ruïnes van de mystieke Inca-stad Machu Picchu zijn letterlijk en
figuurlijk het hoogtepunt van deze reis.

HOOGTEPUNTEN
Meest volledige Peruprogramma • Cuzco, de
mooiste stad van ZuidAmerika en het centrum
van het Incarijk • Boottocht
op het Titicacameer naar
Taquile eiland en de Uros
indianen • Excursie naar de
Colca Canyon, woonplaats
van de condor • Bezoek
aan het nieuwe maar nu al
legendarische museum van
de Koninklijke graven van
Sipan
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Buenos Aires en terug • Binnenlandse
vluchten: Buenos Aires – Salta, Salta – Iguazu, Iguazu – Buenos Aires, Buenos Aires – Ushuaia,
Ushuaia – El Calafate, El Calafate – Buenos Aires • Lokaal transport met comfortabele bus •
Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoons
kamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle
bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en
plaatselijke Engels- of Franstalige gidsen • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding •
Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING ARGENTINIË
DAG 1 Brussel 3 Buenos Aires
Vertrek met internationale vluchten naar
Buenos Aires.
DAG 2 Buenos Aires
O|M
Aankomst en kennismaking met de belangrijkste bezienswaardigheden van het bruisende
Buenos Aires. We bezoeken de Plaza de Mayo
met de Cabildo en de kathedraal, La Boca, de
wijk San Telmo. We rijden langs de haven Puerto Madero en het groene Palermo. Tenslotte
stoppen we op het kerkhof van La Recoleta
voor een bezoek aan het graf van Evita Peron.
DAG 3 Buenos Aires 3 Salta
O|A
Vlucht naar Salta. Salta is ongetwijfeld de
stad in Argentinië die het best haar koloniale
erfgoed heeft bewaard. Je vindt er nog veel
huizen met typische balkons met balustrades
in ijzersmeedwerk. Het centrum is de Plaza 9
de Julio waar de belangrijkste gebouwen van
de stad staan. Tijdens een stadswandeling
snuiven we de sfeer op van de koloniale architectuur en de plaatselijke markt. We bezoeken
het MAAM of het Museo de Arqueología de
Alta Montaña.
DAG 4 Salta 3 Purmamarca 3 Salta
O|M
Van Salta rijden we via de beroemde Quebrada
de Humahuaca naar Purmamarca, een gezellig
dorp waar het lijkt alsof het verleden is blijven
hangen. Purmamarca ligt aan de voet van
de fotogenieke Cerro de los Siete Colores,
een veelkleurige spectaculaire rotswand die
opdoemt boven het dorp. Op het hoofdplein staat een mooi 17de -eeuwse kerkje.
Een volgende halte is de Paleta de Pintor,
een rotswand met een onbeschrijflijk mooi
kleurenspel. We lunchen in Humahuaca. In het
dorpje Uquia zien we in het pittoreske kerkje
opmerkelijke schilderijen die engelen tonen in
harnassen. In Tilcara brengen we een bezoek
aan een pre-Inca nederzetting.
DAG 5 Salta 3 Cafayate
O|A
Vroeg vertrek naar Cafayate. We volgen de
spectaculaire Quebrada de las Conchas. De
roodbruine wanden van de kloof zijn van
zandsteen. De erosie door wind en water
heeft voor indrukwekkende surrealistische
rotsformaties gezorgd. De bevolking heeft ze
fantasierijke namen gegeven: het Amfitheater,
de Duivelskeel, de Obelisk en de Kastelen. In
de late namiddag komen we aan in Cafayate
een mooi koloniaal stadje omringd door
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rivieren en wijngaarden. Cafayate ligt in een
schitterend landschap in het hart van de
Calchaquivallei, gekend om zijn lekkere witte
Torrontes wijn. Een bezoek aan een bodega
met bijhorende wijndegustatie staat op het
programma.
DAG 6 Cafayate 3 Salta
O|M
We rijden langs een andere route door een
bochtig droomlandschap terug naar Salta.
Spectaculair is de Quebrada de las Flechas,
waar tegen rotsen van rode zandsteen vuursteenachtige rotsformaties als speerpunten
oprijzen, wat de kloof zijn naam bezorgde. We
rijden door de Calchaqui vallei langs kleine
typische dorpen zoals Molinos en San Carlos.
Cachi is een pittoresk stadje gesticht in de
17de eeuw en ligt aan de voet van de met
sneeuw bedekte Cachi berg. Een beetje verder
bewonderen we de reuze cardón cactussen in
het Nationaal Park Los Cardones. Via een spectaculaire bergweg bereiken we de Cuesta del
Obispo. We houden even halt bij de Piedra del
Molino (Molensteen) op de top van de smalle
bergpas (3.347 m). Tegen de avond komen we
terug aan in Salta.
DAG 7 Salta 3 Iguazú
O|M
Binnenlandse vlucht naar Puerto Iguazú.
DAG 8 Iguazú watervallen
(Argentijnse zijde)
O|A
Vandaag brengen wij de ganse dag door aan
de Argentijnse zijde van de watervallen. Het
nationale park is het grootste beschermde
natuurgebied van Zuid-Amerika en heeft een
ongekende rijke flora. Vanuit het bezoekerscentrum nemen wij het treintje naar het station ‘Cataratas’. Via een uitgebreid netwerk van
staketsels en wandelpaden kan u de talrijke
watervallen van dichtbij bewonderen.
DAG 9 Iguazú watervallen (Braziliaanse
zijde) 3 Buenos Aires
O
Deze ochtend bezoeken wij de Braziliaanse
zijde van de machtige watervallen. Over
een breedte van 3 km liggen maar liefst 275
watervallen waarvan sommige met een verval
van 80 m. Langs de aangelegde paden kunnen
wij de watervallen benaderen. Transfer naar
luchthaven voor vlucht naar Buenos Aires.
DAG 10 Buenos Aires 3 Ushuaia
O|A
Vlucht naar Ushuaia, de meest zuidelijke stad
van de wereld! De gezellige hoofdstad van
Vuurland ligt aan het Beagle kanaal en telt vele
huisjes van hout en beschilderde golfplaten.
DAG 11 Ushuaia
O|A
Wij varen met een catamaran op het smaragdgroene Beaglekanaal en genieten van de
schitterende aanblik. Zeeleeuwen en kolonies
aalschovers, albatrossen en diverse meeuwensoorten bevolken de eilanden. Nadien bezoeken wij het nationale park Tierra del Fuego.
Deze halve dag trip gaat langs attracties als de
Rio Pipo vallei, de Ensenada baai, het zicht op
het Redonda eiland, de baai van Lapataia en
haar groene en zwarte lagunes. Het natuurlandschap van bergketens, gletsjers, meren en
bossen zal u ongetwijfeld bekoren.
DAG 12 Ushuaia 3 El Calafate
O|A
Wij vliegen naar El Calafate, een stadje dat aan
de rand van het Andesgebergte en Chili ligt.

Het is de toegangspoort van een adembenemend natuurschouwspel, het nationale park
Los Glaciares, tot werelderfgoed uitgeroepen
door de Unesco. El Calafate is een aangenaam
stadje. Het is gezellig flaneren in de enige
maar leuke drukke hoofdstraat.
DAG 13 El Calafate 3 Perito Moreno
gletsjer 3 El Calafate
O|A
De prachtige azuurblauwe Perito Moreno gletsjer is 30 km lang, 5 km breed, tot 74 m hoog
en is de grootste attractie van het nationale
park Los Glaciares. Het is de enige gletsjer in
de wereld die nog groeit. De gletsjer leeft! Je
wordt voortdurend opgeschrikt door gekraak
en gerommel. Brokken sneeuw en ijs donderen in het water. Met een catamaran varen we
langs de steile gletsjerwanden van meer dan
60 m hoog. Na de middag wandelen we op
een soort staketsel langs de Perito Moreno en
kunnen langs verschillende hoeken de gletsjer
van dichtbij bewonderen.
DAG 14 El Calafate 3 boottocht
Lago Argentino 3 El Calafate O|M
Met een catamaran vertrekken wij uit Puerto
Bandera voor een tocht op het Lago Argentino. Wij varen voorbij de mooie blauwe ijsschotsen. Een schitterende belevenis wanneer
de boot tussen de ijsmassa’s door laveert. De
Upsala gletsjer is 80 m hoog en 7 km breed.
Op de terugweg varen we langs de ijsmuur
van de 135 m van de Speggazini gletsjer.
DAG 15 El Calafate 3 Buenos Aires
O|A
Vlucht naar de hoofdstad. ’s Avonds genieten wij nog van een diner en tango show en
beluisteren de typische Argentijnse muziek en
liederen.
DAG 16 Buenos Aires 3 Brussel
O
Vrije voormiddag om deze bruisende stad verder te verkennen. Transfer naar de luchthaven
voor onze vluchten naar Europa.
DAG 17 Brussel
Aankomst in Brussel.
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ARGENTINIË
DON’T CRY FOR US ARGENTINA!
REISDUUR 17 dagen / 14 nachten
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Vereenzelvigt u Argentijnse cultuur ook met de tango? Misschien
denkt u dan meteen aan de twee kenmerken van deze sierlijke
dans? Passie en erotiek. Dat mag! Maar de tango is zo veel meer:
het enthousiasme van de twee danspartners, sierlijke danspassen,
… Kortom, tango is vooral gedeelde vreugde. Samen genieten.
Daar gaat het om! Daarom maakten wij van ‘samen genieten’
meteen het motto van deze rondreis. Van het bruisende Buenos
Aires, de machtige watervallen van Iguazú, schilderachtige
valleien en magische canyons in het noorden tot en met de
natuurwonderen in het zuidelijkste puntje van het continent.
Gegarandeerd gedeelde vreugde bij heel de groep. En dat zonder
dat u jaren moet oefenen op aartsmoeilijke danspassen.

HOOGTEPUNTEN
Het bruisende Buenos
Aires, de stad van de
tango • Het schitterende
koloniale erfgoed van Salta •
De magische canyons in het
Noorden • De spectaculaire
watervallen van Iguazú •
De azuurblauwe gletsjers
en ijsvelden van Patagonië •
Ushuaia, de laatste halte van
de wereld
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Armenia en terug vanuit Bogota • Binnen
landse vluchten Neiva – Bogota, Bogota – Cartagena, Cartagena – Bogota • Alle vermelde
transfers met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale gidsen •
Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING COLOMBIA
DAG 1 Brussel 3 Armenia
Met lijnvluchten naar Armenia, gelegen in één
van de mooiste gebieden van Colombia, de
Triangulo del Café, uitgeroepen tot wereld
erfgoed in het Zuidwesten van Colombia.
DAG 2 Armenia
O|M|A
In de ochtend bent u enkele uurtjes vrij om
uit te rusten. Koffie is het exportproduct van
Colombia. We genieten van het groene tapijt
van koffieplanten langs steile hellingen, enkel
onderbroken door finca’s (koffieboerderijen)
en heliconia bloemen. We bezoeken een koffie
haciënda, bekijken het productieproces en
proeven van de lekkere Colombiaanse koffie.
DAG 3 Armenia 3 Valle del Cocora
& Filandia 3 Armenia
O|M
We bezoeken de vallei van Cocora, gelegen in
het centrale gebergte van het departement
Quindio, en deel uitmakend van het nationale
park de los Nevados. Hier komt de nationale
boom van Colombia, de Palma de Cera of waxpalmboom, veel voor. De palm kan 60 meter
hoog worden en is erg buigzaam. Het gebied
is vogelrijk met verschillende soorten kolibries
en de zeldzame palm papegaai. We verkennen
het gebied al wandelend. In de omgeving van
Quindio rivier vinden wij de grootste waxpalm
exemplaren. Het gebied is bekend om zijn forelkwekerijen.Tijdens de lunch proeven we een
traditionele maaltijd van gerookte forel. In de
namiddag laten wij ons onderdompelen in de
plaatselijke sfeer van de mooie stadjes Salento
en Filandia, met hun talrijke koloniale huizen.
DAG 4 Armenia 3 Popayan
O|A
In de vroege ochtend vertrekken wij naar
Popayan. Onderweg bezoeken wij in Buga
de Basiliek. Het miraculeuze Christusbeeld
trekt jaarlijks duizenden pelgrims. Popayan
is gesticht in 1537 en wordt omwille van zijn
witgekalkte gevels de ‘Witte Stad’ genoemd.
In de namiddag bezoeken wij het historisch
centrum. Rond het park Caldas vind je de
belangrijkste overheids- en religieuze gebouwen. Eén van de symbolen van de stad is het
originele gebouw Torre del Reloj. We wandelen
verder naar Puente de Humilladero, bezoeken
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de barokke kerken Santo Domingo en San
Francisco, het Panteon de los Proceres, het
religieuze museum en het museum Mosquera
opgetrokken in Settecento stijl dat toehoorde
aan de gelijknamige generaal.
DAG 5 Popayan 3 Silvia 3
Tierradentro
O|M|A
Na het ontbijt rijden wij naar het pittoreske
stadje Silvia met zijn mooie huizen omgeven
door suikerrietplantages. Wij bezoeken de
zeer kleurrijke markt van Silvia. De inheemse
Guambiano’s leven in de vele nabijgelegen
bergdorpjes en komen op dinsdag in hun
traditionele anacos kledij hun fruit, groenten
en handwerk verkopen. Na het marktbezoek
vertrekken wij naar Tierradentro.
DAG 6 Tierradentro 3 San Agustin O|M|A
In de ochtend bezoeken wij Tierradentro,
de tweede belangrijkste archeologische
site in Colombia na San Agustin. Tierradentro is beroemd voor de prachtig bewerkte
ondergrondse graven. Momenteel zijn er al
een 100tal van deze graven ontdekt. Het is
nog altijd niet duidelijk wie deze graven en
beelden bouwde. We bezoeken het Archeologisch en het Antropologisch museum. In dit
laatste museum zien wij gebruiksvoorwerpen
van de Paeces gemeenschap, de inheemse
bevolkingsgroep die in deze omgeving leefde.
Nadien verder naar San Agustin.
DAG 7 San Agustin 3 Isnos 3
San Agustin
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar het plattelandsstadje Isnos, waar wij in twee belangrijke archeolo
gische vindplaatsen Alto de los Idolos en Alto de
las Piedras een aantal van de grootste beelden
vinden en zeer goed bewaarde graftombes.
Wandelend tussen de beelden en graftombes
genieten we van prachtige vergezichten. Na
de lunch bezoeken wij het Archeologische
Park San Agustin, Unesco werelderfgoed sinds
1995. Vijfduizend jaar geleden woonden hier
twee stammen in de aangrenzende valleien. Ter
hoogte van San Agustin kwamen zij samen om
handel te drijven en hun doden te begraven. Je
vindt hier reuze beelden en begraafplaatsen. We
bezoeken het archeologische museum, de cere
moniële Lavapatas bron en klimmen naar het
Lavapatas terras voor een prachtig zicht over de
bergachtige omgeving doorkruist met rivieren.
Daarna genieten we van de spectaculaire kloof
waardoor de Magdalena rivier zich slingert.
DAG 8 San Agustin 3 Neiva 3
Tatacoa Woestijn 3 Neiva
O|M|A
In de ochtend vertrek naar Neiva. Bij aankomst
rijden we onmiddellijk door naar de Tatacoa
woestijn. De Tatacoa woestijn is van een ongekende schoonheid en wordt omgeven door
hoge bergen. Het is geen woestijn in de letterlijke zin van het woord want er groeien ook
volop planten in het gebied maar in het zachte
gesteente zijn prachtige erosielandschappen
ontstaan. Wij overnachten in Neiva.
DAG 9 Neiva 3 Bogota
O|M
Na het ontbijt rijden wij naar de luchthaven
van Neiva voor de vlucht naar Bogota, de
hoofdstad van Colombia. Bij aankomst reizen
wij naar Zipaquira. Onderweg rijden wij langs

massa’s serres waar rozen worden gekweekt.
Het stadje Zipaquira is omringd door zoutmijnen.
De ondergrondse zoutkathedraal is indrukwekkend. Wij volgende de kruisweg naar de kathedraal
die 190 m diep ligt. Boven het altaar kan je het
grootste zouten kruis van de wereld bewonderen,
gemaakt door de Colombiaanse kunstenaar Carlos
Enrique Rodriguez. Wij rijden terug naar Bogota
en nemen de kabelbaan naar de Cerro Monserrate, een kerk die 500 m boven Bogota uitreikt en
vanwaar je een prachtig zicht hebt over de stad.
DAG 10 Bogota
O|M
Ons stadsbezoek starten wij in La Candelaria, het
historische centrum. De Plaza Bolivar is omringd
met grote Spaanse koloniale gebouwen, het justitiepaleis, de kantoren van de burgemeester, de oudste
school van het land San Bartolomé en de Casa de los
Comuneros. De kathedraal huisvest een schat aan
religieuze kunstvoorwerpen. Bogota heeft mooie
musea. Wij bezoeken het museum Botero, genoemd
naar de beroemde Colombiaanse kunstenaar, dat
werken van Picasso, Renoir, Dali, Matisse en Monet
bezit. In het goudmuseum kun je 32.000 gouden
voorwerpen en 20.000 stenen, keramiek en textiel
uit het rijke culturele verleden bewonderen.
DAG 11 Bogota 3 Villa de Leyva
O|M
Bij het verlaten van Bogota rijden we langs andere
meer moderne wijken van de stad. Langs de Real
del Comercio vind je verschillende stijlen van
architectuur, oud en nieuw met invloeden van over
de hele wereld. De Zona Rosa is de hypermoderne
wijk van de hoofdstad met vele shoppingcentra
en hippe restaurants. Op weg naar Villa de Leyva
bezoeken wij het museum El Fosil. In dit gebied werden prehistorische fossielen gevonden waaronder
een kronosaurus van 120 miljoen jaar oud en 20m
lang. Het mooie Dominicanenklooster del Santo
Ecce Homo dateert uit de 17de eeuw. Nadien naar El
Infiernito een precolumbiaanse astronomische site
van de Muisca Indianen. Een eerste avondbezoekje
aan Villa de Leiva.
DAG 12 Villa de Leyva 3 Bogota 3
Cartagena
O|A
Villa de Leyva is een schitterend 16de -eeuwse
stadje en is een koloniaal juweel. De Plaza Mayor
is één van de grootste pleinen van Zuid-Amerika.
Smalle steegjes, prachtige witte koloniale huisjes,
straten bezaaid met kinderkopjes, kerken en
musea, de tijd is hier echt blijven stilstaan! Na de
verkenning van dit stadje rijden wij naar de luchthaven van Bogota en vlucht naar Cartagena.
DAG 13 Cartagena
O|M
Cartagena is de mooiste stad van Zuid-Amerika!
Met zijn mooi ommuurde binnenstad en zijn
fort Castillio de San Felipe komt de geschiedenis
terug tot leven. Wij starten het stadsbezoek met
het klooster en de kerk van La Popa. Vervolgens
naar het Fort de San Felipe. Het fort werd op de
San Lazaro heuvel gebouwd om de stad tegen
piraten te beschermen. In de oude stad bezoeken
we San Pedro Claver kerk en nemen we een kijkje
in de overwelvingen van de stadsmuur. Na de
lunch bezoeken we het koloniale district startende
van het park Bolivar. Rond het plein vind je het
goudmuseum en het inquisitiepaleis met zijn grote
barokke deur. We eindigen de dag met de Santo
Domingo kerk en de kathedraal en wandelen over
de stadsversterkingen.
DAG 14 Cartagena 3 Bogota 3 Brussel O|M
Vlucht van Cartagena naar Bogota voor onze
terugvluchten naar Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een reis naar een
mooi land met een zeer vriendelijke bevolking.

www.hoboreizen.be

COLOMBIA
COLOMBIAANS MAGISCH-REALISME
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Wat hebt u gemeen met Zorro, Gabriel Marquez en Christoffel
Columbus? Zorro koos als achtergronddecor het kleurrijke
plein van het koloniale stadje Villa de Leyva om zijn picareske
avonturen nog meer grandeur te geven. Nobelprijswinnaar,
Marquez, gebruikte de techniek van het magisch realisme om de
verscheidenheid aan kleuren en geuren van het Colombiaanse
plattelandsleven te kunnen beschrijven. Columbus gaf zijn naam
aan dit immense land dat als enige op het Latijns-Amerikaanse
continent aan twee oceanen grenst. En dankzij Hobo Reizen kan
u nu in voetsporen treden van de gemaskerde held, de gevierde
schrijver en de allereerste wereldreiziger en u laten overweldigen
door de schier oneindige variatie van het Andesgebergte, de
precolumbiaanse schatten, de pittoreske dorpjes en tot en met de
idyllische Caraïbische stranden.

Uiterst vriendelijke bevolking
• Cartagena, de mooiste
stad van Latijns-Amerika •
Hooggebergte, prachtige
koloniale dorpen en steden,
natuur en precolumbiaanse
cultuur • Groene koffievalleien
• San Agustin, de grootste
archeologische vindplaats

Zee
he
isc
b
ï
ra
Ca Cartagena

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

03 januari

€ 3.950

€ 470

24 januari

€ 3.950

€ 470

10 juli

€ 3.950

€ 470

31 juli

€ 3.950

€ 470

04 september

€ 3.950

€ 470

20 november

€ 3.950

€ 470

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

22 januari

€ 3.950

€ 470

Villa de Leyva
Armenia

Stille Oceaan
Cali

Bogota

Colombia

Tierradentro
Silvia
Popayan
San Agustin

© Shutterstock.com
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REISDUUR 15 dagen / 13 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Santiago en terug • Alle vermelde
binnenlandse vluchten • Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de
vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals
vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en
ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale Engelsof Franstalige gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap,
voorbereidende vergadering

DAGINDELING CHILI
DAG 1 Brussel 3 Santiago
Internationale vluchten naar Santiago.
DAG 2 Santiago
A
Aankomst in Santiago. Wij verkennen de stad
met de voornaamste bezienswaardigheden
zoals de Plaza de Armas, de kathedraal, de Plaza
de la Constitucion. Daarna genieten wij van het
prachtige uitzicht vanop de Cerra San Cristobal.
DAG 3 Santiago 3 wijnstreek 3
Santiago
O|A
In de voormiddag uitstap naar de wijnstreek
ten zuiden van Santiago. Wij bezoeken een
wijngaard en genieten van een heerlijke kennismaking met de Chileense wijnen. Nadien
rijden wij terug naar Santiago om de stad verder te bezoeken. Wij maken een wandeling in
de gekendste wijken van de residentiele buurt
zoals Lastarria, Brazil en Yungay. Hier leeft de
high society van Santiago.
DAG 4 Santiago 3 Valparaíso 3
Vina del Mar 3 Santiago
O|A
Volledige dag excursie naar Valparaiso en
omgeving. Valparaiso is de grootste havenstad
van Chili. De sfeervolle en kleurrijke volkswijken staan op de Werelderfgoedlijst van de
Unesco en nodigen uit tot een wandeling. We
bezoeken ‘La Sebastina’, een van de huizen van
Pablo Neruda, de beroemde dichter. Wij rijden
verder naar Vina del Mar. Wij snuiven de sfeer
op in deze chique en trendy badplaats met
veel tuinen.
DAG 5 Santiago 3 Calama 3
San Pedro de Atacama
O|A
Vlucht naar Calama, de hoofdstad van de
Atacamawoestijn. Bij aankomst rijden we naar
het dorpje San Pedro de Atacama. Dit dorpje
op 2.400 m hoogte is een van de zeer weinige
natuurlijke oases in de woestijn. Het dorpje
met de smalle straatjes ademt nog de sfeer uit
de koloniale tijd. Vlakbij San Pedro ligt de 3000
jaar oude archeologische vindplaats Tulor. In
deze nederzetting zien we nog overblijfselen
van cirkelvormige huizen en opslagplaatsen.
Het fort (pucara) van Quitor werd 700 jaar geleden door de Atacameños gebouwd. Vanop
de top van het fort hebben we een mooi zicht
op de omgeving. In San Pedro bezoeken we
het mooie koloniale kerkje. Tegen de valavond
rijden wij naar de Valle de la Luna waar de

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A
TIJDVERSCHIL -4 u
KLIMAAT van woestijnklimaat tot bergklimaat

HOTELS
PLAATS
NACHTEN HOTEL
Santiago
3
Torremayor
San Pedro de Atacama
2
Diego del Almagro
Santiago Airport
1
Holiday Inn Airport
Puerto Varas
2
Solace
Puerto Natales
3
Costaustralis
Torres del Paine
1
Lago Grey
Santiago
1
Torremayor
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natuur de meest bizarre rotsformaties heeft
gebeeldhouwd. Al wandelend genieten we
van de schitterende omgeving. De zonsondergang is adembenemend.
DAG 6 San Pedro de Atacama 3
Salar de Atacama 3 Toconao 3
San Pedro de Atacama
O|M|A
Wij rijden naar het grote zoutmeer Salar de
Atacama. Onderweg stoppen wij even bij
het mooie kerkje in Toconao. De Salar de
Atacama is het grootste zoutmeer ter wereld.
In dit zoutmeer leven 3 soorten flamingo’s.
Een mooie weg brengt ons tot een hoogte
van 4500 m naar de schitterende lagunes van
Miscanti en Meñiques. Wij genieten van een
schitterend uitzicht op deze turkoois blauwe
meren en de omliggende bergen en vulkanen.
We zien vicuña’s, alpaca’s en verschillende
soorten watervogels.
DAG 7 San Pedro de Atacama 3
El Tatio-geisers 3 Calama 3
Santiago
O|A
Vroeg vertrek naar de El Tatiogeisers op een
hoogte van 4.500 m. Voor zonsopgang is het er
ijzig koud. De tientallen geisers treden alleen
bij zonsopgang in werking. Op de terugweg
zien we enkele kuddes vicuna’s die enkel
op deze hoogte te vinden zijn. Wij stoppen
even in het dorp Machuca, niet meer dan een
gehucht maar met een heel mooi kerkje. In de
namiddag rijden we naar de luchthaven van
Calama voor onze binnenlandse vlucht naar
Santiago de Chile.
DAG 8 Santiago 3 Puerto Montt 3
Puerto Varas
O|A
Vanuit Santiago vliegen wij naar Puerto Montt.
Kort bezoek aan de stad en de visserswijk
Angelmo. Verder naar Puerto Varas een
charmant 19de -eeuws vissersstadje. Ons hotel
ligt vlakbij het Llanquihemeer vanwaar je een
prachtig uitzicht hebt op de Osorno vulkaan.
DAG 9 Puerto Varas 3 Chiloe eiland 3
Puerto Varas
O|A
Bijna volledige dag bezoek aan het Chiloe
eiland, het tweede grootste eiland van Chili.
Het eiland is gekend voor de rijke flora met
naaldbossen van cipressen en regenwoud.
Door zijn geïsoleerde ligging ontstond de
typische Chilote cultuur van mythen en sagen.
De architectuur van het eiland is gekenmerkt
met prachtige houten huizen en kerken. Wij
houden regelmatig halt in typische dorpjes.
In Castro bezoeken wij de palafitos, kleur-

rijke paalwoningen die op het water werden
gebouwd.
DAG 10 Puerto Varas 3 Punta Arenas 3
Puerto Natales
O|A
Vlucht naar Punta Arenas, gelegen aan de
Straat van Magallanes en de toegangspoort
voor zuidelijk Patagonië. Door de desolate en
immense vlaktes van de Patagonische steppes
rijden wij naar Puerto Natales.
DAG 11 Puerto Natales 3 Balmaceda
en Serrano Gletsjers 3
Puerto Natales
O|M|A
Per boot varen wij door de Ultima Esperanza
Fjord naar de Serrano en de Balmaceda gletsjers. Deze gletsjers vormen de zuidelijkste uitlopers van de Patagonische ijskap en monden
uit in de baai. Aan de Serrano gletsjer gaan we
van boord en wandelen door het typische
Patagonische woud naar de voet van de
Serrano gletsjer. Nadien varen wij terug.
DAG 12 Puerto Natales 3 Torres del Paine
National Park
O|M|A
Deze dag is ongetwijfeld een hoogtepunt
van de reis. Het 242.000 ha grote Torres del
Paine National Park is genoemd naar de drie
markante granieten pilaren. Het gebied is
uniek omdat alle landschappen van Patagonië
hier te zien zijn en het bezit een uitzonderlijke
rijke flora en fauna. Wij genieten van de diepblauwe meren, rivieren, gletsjers. Dit gebied
telt een enorme verscheidenheid aan vogels.
Wij botsen regelmatig op kuddes guanaco’s
en met wat geluk zien wij vossen en nandus.
Per bus en al wandelend bewonderen we deze
unieke natuur. Wij besluiten de dag met een
wandeling naar een mooi uitkijkpunt op de
Grey gletsjer.
DAG 13 Torres del Paine 3
Puerto Natales
O|M|A
Gans de voormiddag genieten wij nog van dit
schitterende Park, een combinatie van meren,
lagunes, watervallen, gletsjers en bergen.
Na de middag rijden wij terug naar Puerto
Natales.
DAG 14 Puerto Natales 3 Punta Arenas 3
Santiago
O|M|A
Transfer naar de luchthaven voor onze laatste
binnenvlucht naar Santiago.
DAG 15 Santiago 3 Brussel
O
Overbrenging naar de luchthaven van Santiago
voor de vluchten richting Brussel.
DAG 16 Brussel
Aankomst te Brussel.

www.hoboreizen.be

CHILI
HET LAND
WAAR DE AARDE OPHOUDT
REISDUUR 16 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Een reis naar het eind van de wereld in 16 dagen! Is het land maar
180 km breed dan omspant het met zijn lengte van liefst 4.300 km
de afstand tussen Peru en het uiterste Zuidelijke puntje van het
Amerikaanse vasteland. En reken maar dat er wat te zien valt: in
de Atacamawoestijn vindt u tal van ecologische en archeologische
schatten die je zeker niet in de allerdroogste woestijn ter wereld
zou verwachten: vierduizend meter boven zeeniveau zijn de
Tatio Geisers bijvoorbeeld één van de meest opzienbarende
natuurgrillen. Door onderaardse stromen en hoge temperaturen
spuiten deze geisers wel 10 meter hoog de lucht in. Door de
mineralen die zich in de wateren bevinden krijgen de kraters alle
kleuren van de regenboog. Of neem nu het ruige en bergachtige
Nationale Park Torres del Paine. De gure wind sleet de rotsen uit
tot granieten pilaren die ruim 2 km boven de Patagonische steppe
uittorenen.

HOOGTEPUNTEN
De adembenemende
natuurpracht • Noorden:
de droge Atacamawoestijn
met geisers, zoutmeren,
flamingo’s • Zuiden: het ruige
en wilde Patagonië met het
mooiste natuurpark van ZuidAmerika: Torres del Paine •
Het bruisende en gezellige
Santiago • Het geïsoleerde
eiland Chiloe

Minimum 10 deelnemers

PRIJS

TOESLAG SINGLE

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

25 januari

€ 5.800

€ 960

23 januari

€ 5.800

€ 960

22 februari

€ 5.800

€ 960

20 februari

€ 5.800

€ 960

04 april

€ 5.800

€ 960
€ 960
€ 960

Deze reis kan gemakkelijk
verlengd worden met een
bezoek aan de Paaseilanden,
4 dagen | 3 nachten + 1 extra
nacht in Santiago. Meer
informatie bij Hobo Reizen.

Calama

Paaseiland

San Pedro
de Atacama

Viña del Mar

Santiago

Val Paraiso

Chili

€ 5.800
€ 5.800

Stille O
ceaan

24 oktober
07 november

Puerto Varas
Puerto Montt
Chiloe
eiland

Torres
del Paine
Punta Arenas
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Quito en terug vanuit Guayaquil • Binnenlandse
vluchten Guayaquil – Galapagoseilanden – Guayaquil • Lokaal transport met comfortabele
bus • Luxe schip voor rondvaart langs Galápagos-eilanden • Overnachtingen in de vermelde
hotels/schip of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld
in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangs
gelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gids
• Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING ECUADOR
DAG 1 Brussel 3 Quito
Internationale vluchten naar Quito, de hoofd
stad van Ecuador. Aankomst in Quito en
overbrenging naar het hotel.
DAG 2 Quito
O|M
De stad is door de Unesco erkend als wereld
erfgoed. De oude stad, met haar kerken,
kloosters en wit gepleisterde woningen met
rode daken, is sinds de koloniale tijd niet veel
veranderd. Het centrum wordt gevormd door
de Plaza de la Independencia en is geflankeerd
door de kathedraal, het presidentieel paleis
en het paleis van de aartsbisschop. Ook de indrukwekkende San Francisco kerk staat op ons
programma. Vervolgens rijden wij naar Mitad
del Mundo, waar de evenaar langs loopt. Een
monument staat er precies op de breedtegraad
nul. In het Etnografisch Museum maken wij kennis met alle bevolkingsgroepen van Ecuador.
DAG 3 Quito 3 Otavalo
O|M|A
Tijdens de rit naar Otavalo genieten wij van
prachtige landschappen en mooie dorpjes.
We bezoeken de mooie Cuicocha lagune. Wij
kuieren rond op de markt van Otavalo waar de
textielproducten een zee van kleuren vormen.
De poncho’s, wollen truien, dekens, Panama
hoeden, indiaanse juwelen vinden gretig
afnemers onder de toeristen. De traditionele
klederdracht van de inheemse bevolking is
een streling voor het oog. Op onze weg naar
onze haciënda stoppen wij even in Cotocachi
waar lederwaren worden verkocht.
DAG 4 Otavalo 3 Quito
O|M
Na het ontbijt rijden wij naar Peguche waar
stoffen worden geweven met oude schietspoel weefgetouwen. Ook een atelier van
traditionele muziekinstrumenten staat op het
programma. We zien hoe een panfluit gemaakt
wordt. In Calderon maken de inwoners poppen en dierenfiguren van brooddeeg. De fel
gekleurde figuurtjes worden op de graven
van overleden familieleden gelegd. Wij rijden
verder langs de valleien van Guayllabamba en
Cayambe. Onderweg passeren wij vele melkboerderijen en plantages waar rozen worden
gekweekt. We bezoeken een rozenkwekerij.
Nadien terug naar Quito.
DAG 5 Quito 3 Papallacta 3 Quito
O|M
Vandaag volgen wij de kaneelroute die de

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -6 u
KLIMAAT tropisch klimaat en bergklimaat

HOTELS
PLAATS
Quito
Otavalo
Cotopaxi
Riobamba
Cuenca
Guayaquil
Galapagos
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NACHTEN
4
1
1
1
2
2
3

HOTEL
Hilton Colon
Pisanqui
La Cienega
Hacienda Abraspungo
Santa Lucia
Wyndham
Galapagos Legend
(junior suites)
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Spaanse veroveraar Francisco de Orellana nam
in 1542 toen hij op zoek was naar specerijen
en goud. Het uitzicht is prachtig, een combinatie van sneeuw en subtropische bossen.
Papallacta is vooral bekend om zijn warmwaterbronnen en is gelegen in het ecologisch
reservaat Cayambe-Coca. Het complex is het
aantrekkelijkste van Ecuador en wordt druk
bezocht. Wij genieten van de heilzame kracht
van de warmwaterbronnen. In de namiddag
bezoeken we een kolibrie-farm en maken we
een wandeling in het natuurreservaat aan de
rand van het Amazonewoud.
DAG 6 Quito 3
Cotopaxi National Park
O|M|A
Via de Avenue van de Vulkanen rijden we naar
het Cotopaxi National Park, met als blikvanger de Cotapaxi vulkaan (5.897 m,) één van
de hoogste actieve vulkanen ter wereld . Op
de wijde, open paramo zie je lama’s en wilde
paarden. We maken een wandeling rondom de
Laguna Limpiopungo.
DAG 7 Cotopaxi 3 Banos 3
Riobamba
O|M|A
We rijden verder in de Andes langs de ‘Avenue
van de vulkanen’, een gebied met sneeuw
bedekte bergen en vulkanen en kleurrijke marktjes . Baños ligt aan de ingang van
Amazonewoud. Het is een druk bezochte
toeristische trekpleister voor de Ecuadorianen,
vooral bekend om zijn warmwaterbronnen en
de watervallen in de omgeving. Er hangt een
leuke, ontspannen sfeer. We wandelen naar de
waterval El Pailón del Diablo via een hangbrug
met spectaculair uitzicht. We maken kennis met
de plaatselijke suikerriet lekkernij melcoche
en bezoeken een atelier van de taguanoot, het
ivoor van het Amazonewoud. Overnachting
in Riobamba aan de voet van de Chimborazo
vulkaan, de hoogste piek van Ecuador.
DAG 8 Riobamba 3 Cuenca
O|M|A
Wij nemen de Nariz del Diabolo of de Duivelsneus, het bekende zigzagspoor, een treinrit die
je nooit zal vergeten! Schitterende landschappen glijden voorbij. In Alausi rijden wij verder
met de bus naar Cuenca. Onderweg bezoeken
wij Ingapirca, één van Ecuadors grootste Inca
ruïnes.
DAG 9 Cuenca
O|A
Bezoek aan het mooie koloniale Cuenca, de
op twee na grootste stad van Ecuador. Cuenca
moet je al wandelend ontdekken. De Ecuadorianen beschouwen Cuenca als de mooiste stad
van het land. Smalle klinkerstraten, binnenplaatsen, pleinen vol met bloemen en groen,
wit gepleisterde huizen met grote houten
deuren en gietijzeren balkons bevestigen dat
plaatje. Wij bezoeken een atelier waar de beste
Panama hoeden worden gemaakt.We bezoeken het schitterende etnografisch museum
van de Banco Central.
DAG 10 Cuenca 3 El Morro Port 3
Guayaquil
O|M
Wij vertrekken naar Guayaquil, de belangrijkste haven en grootste stad van het land.
Onderweg rijden wij naar El Morro Port waar
wij de boot nemen naar het Vogeleiland. Wij
varen door de mangroves waar een massa
vogels zitten. Wij spotten o.a. dolfijnen en roze
reigers. Op het eiland broeden de prachtige

fregatvogels. De mannetjes lokken de talrijke
vrouwtjes met hun rode opgeblazen ‘keelzak’.
Een boeiend schouwspel. Nadien naar
Guayaquil. De inwoners zijn erg gastvrij en
stralen levenslust uit. De rivier Guayas vormt
de grootste attractie van de stad. Ze is bezaaid
met schepen, vlotten en kano’s vol producten
afkomstig van de dorpen en plantages.
DAG 11 Guayaquil 3 Galapagos
O|M|A
Vlucht naar het eiland Baltra op de Galapagoseilanden. De eilanden zijn reusachtige
vulkaantoppen die vanaf de oceaanbodem
oprijzen. Bij aankomst op de eilanden worden
wij onmiddellijk naar ons luxe schip gebracht.
Aanduiding van de kajuit en briefing over
de activiteiten van de volgende dagen. In de
namiddag bezoeken wij het hoogland van het
Santa Cruz eiland. Hier vinden wij in een natuurlijk reservaat de beroemde reuzenschildpadden die een gewicht van meer dan 250 kg
kunnen bereiken. Zij behoren tot de oudste en
zeldzaamste reptielsoorten ter wereld. Wij ontdekken ook met bossen begroeide kraters die
zijn ontstaan toen lava naar beneden stortte
in de onderliggende magmakamers. Het is
een ideale plek om vogels te spotten zoals de
Galapagostiran of de rode vliegenvanger.
DAG 12 Galápagos
O|M|A
We zetten koers naar het Genova eiland, waar
het lava landschap een paradijs is voor de
blauwvoetgenten. We spotten op El Barranco
o.a. ook knalgele kanaries, zeeleeuwen,
pelsrobben, gevlekte adelaarsroggen. We wandelen, snorkelen of kijken naar de wondere
onderwaterwereld vanop de glasbodemboot.
In de namiddag verkennen we Darwin Bay,
waar fregatvogels en grote kolonies roodvoetgenten de show stelen. Met een dosis geluk
krijgen we ook een short-eared owl te zien ( de
enige uilsoort die overdag jaagt).
DAG 13 Galápagos
O|M|A
Wij landen op Santa Cruz en volgen het
wandelpad naar Dragon Hill. Dragon Hill is
een heel belangrijke broedplaats voor de landleguanen. Van op de heuvel hebben wij een
schitterend zicht op onze ankerplaats en de
omliggende eilanden. We spotten flamingo’s
aan de lagunes. Het woud is de leefomgeving
van spotvogels, Darwin vinken en de Galapagosduif. De vegetatie is hier gevarieerd: rode
en zwarte mangroves, zoutwaterbosjes. In de
namiddag bezoeken we het Santa Fé eiland,
habitat van de landleguanen. We ontdekken
zeeleeuwen op de zandstranden. We zien
endemische cactusbomen. Mogelijkheid tot
snorkelen, glasbodemboot of zalig op het dek
genieten.
DAG 14 Galápagos 3 Guayaquil
O
Wij gaan aan wal aan de noordzijde van Santa
Cruz (Bachas Beach). Achter het strand liggen
kleine meertjes waar we kustvogels, Darwinvinken, spotvogels en meeuwen kunnen
spotten. De vegetatie is hier gevarieerd: rode
en zwarte mangroves, zoutwaterbosjes. Dit
strand is een van de voornaamste broedplaatsen voor de zeeschildpadden. Het vrouwtje
legt – tot 4 keer per jaar meer dan 70 eieren.
Nadien vertrek naar de luchthaven van Baltra
voor onze vlucht naar Guayaquil.
DAG 15 Guayaquil 3 Brussel
O|M
Citytour van Guayaquil. Onze weg leidt o.a.
langs de neogotische kathedraal, het Bolivar
park waar de leguanen vrij rond lopen, het
Malecon waterfront, het historische district
Las Penas,…Transfer naar de luchthaven voor
onze terugvluchten naar Brussel.
DAG 16 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een
prachtige reis.

www.hoboreizen.be

ECUADOR
DE HIGHLANDS EN
DE GALÁPAGOS EILANDEN
REISDUUR 16 dagen / 13 nachten

www.hoboreizen.be

Als we u vertellen dat de 19de eeuwse bioloog Charles Darwin
op de Galápagos-eilanden inspiratie vond voor het ontwikkelen
van zijn wereldberoemde evolutietheorie, dan hoeven we er
wellicht niet bij te zeggen dat u hier de meest uiteenlopende en
zeldzame diersoorten zal aantreffen: van zeeleeuwen, leguanen
en flamingo’s tot reuzeschildpadden. Kijk ook niet verbaasd op als
je zelfs een pinguïn voorbij ziet waggelen. Maar voor we naar dit
unieke eiland vliegen, bent u op het vasteland al lang onder de
indruk gekomen van de besneeuwde vulkanen, de hooglanden
van de Andes en de kleurrijke indianendorpjes.

HOOGTEPUNTEN
Grootste concentratie ter
wereld van vulkanen •
Mooie kunstenaarsdorpjes
• Kleurrijke markten •
Adembenemende met
sneeuw bedekte bergen •
De Galápagos eilanden: de
vulkanische dierentuin van
Darwin waar het wemelt
van de zeldzame vogels en
zeedieren die nergens anders
ter wereld voorkomen

€ 1.200

24 juli

€ 6.200

€ 1.200

18 september

€ 6.200

€ 1.200

30 oktober

€ 6.200

€ 1.200
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TOESLAG SINGLE

€ 6.200

ceaa

PRIJS

13 maart
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Minimum 10 deelnemers

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Buenos Aires en terug • Binnenlandse vluchten:

Buenos Aires – Trelew, Trelew – Ushuaia, Ushuaia – El Calafate, Punta Arenas – Puerto Montt,
Bariloche – Buenos Aires • Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de
vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens
programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en plaatselijke Engels- of Franstalige gidsen •
Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING ARGENTINIË | CHILI
DAG 1 Brussel 3 Buenos Aires
Vertrek met internationale vluchten naar
Buenos Aires.
DAG 2 Buenos Aires
O|M
Aankomst in Buenos Aires en transfer naar
het hotel. Kennismaking met de meest
Europese hoofdstad van Zuid-Amerika en
waar de tango is ontstaan. Wij bezoeken de
zeer brede 9de Juli boulevard, rijden voorbij
het bekende Colon operagebouw, de Obelisk
en komen zo terecht op één van de mooiste
pleinen van Buenos Aires de Plaza de Mayo.
Het plein is het hart van de stad en herbergt
het presidentsgebouw, de Casa Rosada, het
oude stadhuis El Cabildo en de kathedraal
met het mausoleum van generaal José San
Martin, Argentinië’s nationale volksheld.
Daarna gaat het naar de kleurige Italiaanse
havenwijk La Boca. Onze trip gaat verder
langs de dokken en Plaza San Martin naar de
mooie wandelwijk Palermo. De grote parken
zijn er beplant met jacaranda’s en palo borracho bomen. Ons bezoek aan de stad eindigt
in één van de oudste wijken: Recoleta. Op het
kerkhof liggen Evita (Eva Peron) en andere
beroemdheden.
DAG 3 Buenos Aires 3 Trelew 3 Punta
Tombo 3 Puerto Madryn
O|M|A
Met een binnenlandse vlucht bereiken wij
Trelew. Wij rijden naar Punta Tombo waar
miljoenen pinguïns en zeevogels leven. Je ziet
duizenden pinguïns achter elkaar de zee in en
uit lopen. De looproute heeft de toepasselijke
naam ‘Penguin Highway’ gekregen. Je ziet
hier enkel de Magelhaen pinguïn. Rondom
de kolonies zie je vele aalscholvers. Na het
bezoek transfer naar Puerto Madryn waar wij
overnachten.
DAG 4 Puerto Madryn 3 Peninsula de
Valdés 3 Puerto Madryn
O|A
Het schiereiland Valdés is een paradijs voor
zeehonden, zeeleeuwen en zeeolifanten. Zij
brengen hier hun jongen ter wereld, leren
ze zwemmen en jagen. Op het schiereiland
woont niemand en kan je genieten van de
ongerepte natuur en de hemelse stilte. In
november kunnen we walvissen van dichtbij
spotten.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A
TIJDVERSCHIL -4 u
KLIMAAT bergklimaat

HOTELS
PLAATS
Buenos Aires
Puerto Madryn
Ushuaia
El Calafate
Torres del Paine
Punta Arenas
Puerto Varas
Bariloche
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NACHTEN
2
2
2
3
2
1
1
2

HOTEL
NH Lancaster
Dazzler
Los Acebos/Fueguino
Kosten Aike/Imago
Lago Grey
Cabo de Hornos
Solace
Edelweiss

STERREN
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

DAG 5

Puerto Madryn 3 Trelew 3
Ushuaia
O|A
Vlucht naar Ushuaia, de meest zuidelijke stad van
de wereld! De gezellige hoofdstad van Vuurland
ligt aan het Beagle kanaal en telt vele huisjes van
hout en beschilderde golfplaten. Door de steile
straatjes waan je je even in San Francisco!
DAG 6 Ushuaia
O|A
In de voormiddag varen wij met een catamaran op het smaragdgroene Beaglekanaal
en genieten van de schitterende natuur.
Zeeleeuwen en kolonies aalschovers, albatrossen en diverse meeuwensoorten bevolken
de eilanden. Wij bezoeken het nationale park
Tierra del Fuego. Deze halve dag trip gaat
langs attracties als de Rio Pipo vallei en haar
beverrijke Ensenada baai, het Beagle kanaal,
zicht op het Redonda eiland, de baai van Lapataia en haar groene en zwarte lagunes. Het
natuurlandschap van bergketens, gletsjers,
meren en bossen zal u ongetwijfeld bekoren.
DAG 7 Ushuaia 3 El Calafate
O|A
Wij vliegen naar El Calafate, een stadje dat aan
de rand van het Andesgebergte en Chili ligt.
Het is de toegangspoort van een adembenemend natuurschouwspel, het nationale park
Los Glaciares, tot werelderfgoed uitgeroepen
door de Unesco. El Calafate is een aangenaam
stadje. Het is gezellig flaneren in de enige
maar leuke drukke hoofdstraat.
DAG 8 El Calafate 3 Perito Moreno
gletsjer 3 El Calafate
O|A
De prachtige azuurblauwe Perito Moreno gletsjer is 60 m hoog, 4 km breed en is de grootste
attractie van het nationale park Los Glaciares.
Het is de enige gletsjer in de wereld die nog
groeit. De gletsjer leeft! Je wordt voortdurend
opgeschrikt door gekraak en gerommel.
Brokken sneeuw en ijs donderen in het water.
Met een catamaran varen we langs de steile
gletsjerwanden van meer dan 60 m hoog. Na
de middag wandelen we op een soort staketsel langs de Perito Moreno en kunnen langs
verschillende hoeken de gletsjer van dichtbij
bewonderen.
DAG 9 El Calafate 3 Upsala en
Spegazzini gletsjer
O|M|A
Met een catamaran vertrekken wij vanuit
Puerto Bandera voor een tocht op het Lago
Argentino. Wij varen voorbij de mooie blauwe
ijsschotsen. Een schitterende belevenis wanneer de boot tussen de ijsmassa’s doorlaveert.
Het hoogtepunt van de trip is de Upsala
gletsjer, 80 m hoog en 7 km breed! Wij varen
verder tussen de ijsbrokken. Op de terugweg
passeren wij de ijsmuur van 135 m van de
Speggazini gletsjer.
DAG 10 El Calafate 3
Torres del Paine (Chili)
O|A
Na een vroeg ontbijt rijden wij naar de Chileense grens. Na de grensformaliteiten rijden
wij naar het indrukwekkende Parque Nacional
Torres del Paine, één van Zuid-Amerika’s
mooiste en wildrijkste berggebieden. Het
park is genoemd naar de drie scherpe pieken
die uit de steppe omhoog rijzen. Het gebied
is uniek omdat je er alle landschappen van
Patagonië terugvindt. Torres del Paine is één

van de beste plekken in Patagonië om dieren
te observeren. Wij botsen regelmatig op
guanaco’s, nandu’s en vossen.
DAG 11 Torres del Paine
O|A
Wij brengen de volledige dag door in het
schitterende nationale park, een combinatie
van meren, lagunes, watervallen, gletsjers,
bergen en pieken. In de omgeving van de
Salto Grande maken wij een wandeling naar
een mooie uitzichtpunt en wij besluiten de
dag met wandeling naar een uitkijkpunt over
de Grey gletsjer.
DAG 12 Torres del Paine 3
Punta Arenas
O|A
Na het ontbijt werpen we nog een laatste blik
op het prachtige Torres del Paine en rijden
daarna via het gezellige stadje Puerto Natales
naar Punta Arenas. Wij doorkruisen de immense, desolate vlakte van de Patagonische
steppe. Punta Areanas ligt aan de Straat van
Magellaan en de inwoners riepen deze stad uit
tot de meest zuidelijke stad ter wereld op het
vasteland.
DAG 13 Punta Arenas 3 Puerto Montt 3
Puerto Varas
O|A
Vlucht van Punta Arenas naar Puerto Montt,
gelegen in het merengebied of Los Lagos zoals
de Chilenen dit mooie deel van Chili noemen.
Wij logeren 17 km verder in Puerto Varas,
een leuke toeristenplaats aan het meer en
vertrekpunt van onze mooie boottocht naar
Bariloche in Argentinië. Het stadje heeft een
aantal authentieke huizen en een grote kerk in
Duitse stijl.
DAG 14 Puerto Varas 3 Bariloche
(Argentinië)
O|A
Vandaag maken wij een schitterende tocht
over 3 meren: Lago Todos Los Santos, Lago
Frias en Lago Nahuel Huapi. Wij rijden eerst
langs het Llanquihue meer en bezoeken de
smaragdgroene watervallen aan de Petrohue
rivier. Verder naar het haventje van Petrohue
aan het Lago Todos los Santos waar we
inschepen voor onze eerste boottocht over
het gelijknamige meer. We genieten van een
mooi uitzicht op de Osorno en de Puntiagudo
vulkanen. We komen aan in Peulla. Na de middag steken wij de grens met Argentinië over
en zetten onze merentocht verder. ‘ s Avonds
komen wij aan in Bariloche waar we overnachten.
DAG 15 Bariloche
O|A
Bariloche, één van de mooiste streken van
de wereld, wordt ook wel het Zwitserland
van Zuid-Amerika genoemd. Wij maken de
dagtrip ‘Circuito Grande’. Wij rijden eerst langs
het Nahuel Huapi Meer en de Limay rivier. Wij
volgen weg 65 langs de Traful rivier en hebben
een mooi uitzicht over het meer. We stoppen
even in het dorpje Traful en rijden verder langs
Puerto Arrayanes. Vandaar volgen wij de route
langs de 7 meren. De weg loopt tussen de
meren Correntoso en Espeyo tot Villa la Angostura. Wij hebben even tijd om dit pittoresk
Alpendorpje te verkennen. Daarna keren wij
terug naar Bariloche.
DAG 16 Bariloche 3 Buenos Aires
O|A
Vlucht naar de hoofdstad. ´s Avonds genieten
wij nog van een diner en tango show en
beluisteren de typische Argentijnse muziek
en liederen.
DAG 17 Buenos Aires 3 Brussel
O
Vrije voormiddag om deze bruisende stad verder te verkennen. Transfer naar de luchthaven
voor onze vluchten naar Europa.
DAG 18 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

ARGENTINIË | CHILI
DE ADEMBENEMENDE
NATUURPRACHT VAN PATAGONIË
REISDUUR 18 dagen / 15 nachten

www.hoboreizen.be

Patagonië is de ultieme bestemming van elke rechtgeaarde
wereldreiziger! Wie heeft er nog nooit gedroomd om zich in één
en dezelfde reis te laten overdonderen door de kleurrijke flora van
Chili en de door de wind gegeselde pampa’s van Argentinië? We
reizen door kurkdroge steppes, door de glooiende valleien, met
altijd die prachtige achtergrond van sneeuwbedekte toppen van
de Andes op de achtergrond. Maar niet alleen rondom ons valt er
altijd wat te zien: speur in de lucht ook eens naar wilde ganzen,
spechten, ibissen en kieviten. En wie weet, zie je zelfs arenden en
condors!

HOOGTEPUNTEN
Buenos Aires, stad waar
de tango is ontstaan •
De zeehonden, -leeuwen
en -olifanten van Peninsula
Valdes • Ushuaia, de laatste
halte van de wereld! •
Het mooiste natuurpark van
Zuid-Amerika: Torres del Paine
• De merengebieden van
Argentinië en Chili

Minimum 10 deelnemers

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

12 januari *

€ 6.500

€ 990

02 februari *

€ 6.500

€ 990

07 februari

€ 6.600

€ 990

01 maart *

€ 6.500

€ 990

07 maart

€ 6.600

€ 990

25 oktober

€ 6.500

€ 990

09 november

€ 6.500

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

10 januari

€ 6.600

€ 990

€ 990
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Deze reis kan gemakkelijk verlengd worden met een bezoek aan de Foz do Iguaçu watervallen,
3 dagen | 2 nachten. Meer informatie bij Hobo Reizen.

Stille O
ceaan

* programma zie brochure 2019-2020

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Rio de Janeiro en terug vanuit Salvador
de Bahia • Alle vermelde binnenlandse vluchten • Verplaatsingen met comfortabele bus •
Verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Alle
maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding
en diensten lokale Engelstalige gids • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap, voorbereidende vergadering

DAGINDELING BRAZILIË
DAG 1 Brussel 3 Rio de Janeiro
Vluchten naar Rio de Janeiro.
DAG 2 Rio de Janeiro
O|A
Aankomst in Rio de Janeiro en overbrenging
naar het hotel aan het wereldberoemde
strand van Ipanema. Kennismaking met deze
bruisende stad. We maken een panoramische
ciytour met o.a. de Boulevard Olimpico, Museu
do Amanhã (of het Museum van Morgen)
gebouwd door Santiago Calatrava voor de
Olympische Spelen van 2016. Verder naar
de modernistische kathedraal en de Sambadrono, de plaats waar de carnavalsoptochten
paraderen en gebouwd door Oscar Niemeyer.
We passeren nog de Cinelandia, het Theatro
Municipal (Operagebouw) met een ontwerp
gebaseerd op de Parijse Opera, de Nationale
Bibliotheek en de Candelaria kerk.
DAG 3 Rio de Janeiro
O|M
Gans de dag op verkenning in Rio. De stranden
van de stad zoals Leblon, Ipanema en Copacabana zijn wereldberoemd. Met een kabelbaantje bereiken wij het ‘suikerbrood’. Van hieruit
hebben wij een spectaculair zicht op Rio. Het
Christusbeeld op Monte Corcovado, de hoogste
berg van de stad, domineert de skyline van
de stad zodat een bezoek zich opdringt. Het
uitzicht is hier grandioos!
DAG 4 Rio de Janeiro 3 Congonhas 3
Ouro Preto
O|M
Wij verlaten Rio en zetten koers naar Ouro
Preto. Wij doorkruisen het gebergte dat de
staten Rio de Janeiro en Minas Gerais van elkaar
scheidt. Onderweg maken wij kennis met
‘comida mineira’, de specifieke keuken van
Minas Gerais. In Congonhas bezoeken wij één
van de meesterwerken van Aleijadinho. Wij
overnachten in Ouro Preto in het hartje van de
Minas Gerais, een mijnstreek vol historische herinneringen aan het rijke verleden van Brazilië.
DAG 5 Ouro Preto 3 Mariana 3
Belo Horizonte
O|M|A
Door de goudkoorts van weleer is de stad nu
nog steeds één groot openluchtmuseum van
rijk versierde barokke kerken en gebouwen,
fonteinen en pleinen. Ouro Preto, wat ‘zwart

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN gele koorts en malaria aan te raden
TIJDVERSCHIL -5 u
KLIMAAT varieert sterk per regio, rond januari valt de Braziliaanse
vakantieperiode, met vochtige drukkende hitte rond Rio de Janeiro

HOTELS
PLAATS
Rio
Ouro Preto
Belo Horizonte
Foz do Iguaçu
Pantanal
Cuiaba
Brasilia
Salvador

NACHTEN
2
1
1
2
2
1
1
2
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HOTEL
Arena Ipanema
Pousada Classica
Mercure Lourdes
Vivaz Cataratas
Rio Mutum
Deville Prime
Golden Tulip Brasilia
Alvorada
Wish da Bahia

STERREN
 /
 /
 /
 /+
 /
 /

 /

 /

goud’ betekent, wordt sinds 1980 door Unesco
beschermd, waardoor de sfeer en uitstraling
uit de 17de eeuw blijft bestaan. Wij bezoeken
de mooie kerken en musea. Wij brengen een
bezoek aan Mariana, het stadje dat zoals Ouro
Preto profiteerde van de goudrush en de
eerste hoofdstad van de Minas Gerais was. Mariana wordt sterk bepaald door de Braziliaanse
barok. De belangrijkste bezienswaardigheden
zijn de kerk Sao Francisco en de kathedraal da
Sé. Wij brengen ook een bezoek aan de goudmijn. Wij reizen verder naar Belo Horizonte
waar wij overnachten.
DAG 6 Belo Horizonte 3
Foz do Iguaçu
O|A
Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht
naar Foz do Iguaçu. Overbrenging naar het hotel. Een eerste kennismaking met dit machtige
natuurwonder. Wij bezoeken de Braziliaanse
zijde van de indrukwekkende watervallen.
Over een breedte van 3 km liggen maar liefst
275 watervallen waarvan sommige met een
verval van 80 m. Langs de aangelegde paden
kunnen wij de watervallen benaderen.
DAG 7 Foz do Iguaçu
O|M
Vandaag brengen wij de ganse dag door
aan de Argentijnse zijde van de watervallen.
We wandelen op houten staketsels langs de
watervallen en kunnen langs alle kanten dit
natuurgeweld bewonderen. Het nationale
park is het grootste beschermde natuurgebied
van Zuid-Amerika en heeft een ongekende
rijke flora. Met jeeps rijden wij door de weelderige subtropische plantengroei naar de oever
van de rivier. Met een speedboot varen wij
tot vlakbij de watervallen. Een onvergetelijke
ervaring!
DAG 8 Foz do Iguaçu 3 Cuiaba 3
Pantanal
O|M|A
Na ons ontbijt vliegen wij naar Cuiaba. Overbrenging naar de pousada, gelegen in het
hartje van de Pantanal. Op weg naar de lodge
observeren we verschillende soorten vogels,
kleine dieren en de typische landschappen.
DAG 9 Pantanal
O|M|A
Wij maken kennis met één van de grootste natuurreservaten van onze planeet: de Pantanal
(de helft van de oppervlakte van Frankrijk).
Men vindt er de grootste concentratie van
fauna van Zuid-Amerika. Een goed opgeladen fotobatterij is een must tijdens onze
tochten door de schitterende fauna en flora
van dit immense moerasgebied. Tijdens een
safari doorheen de Pantanal observeren wij
ontelbare vogelsoorten. Langs de oevers van
de meren liggen honderden kaaimannen of
‘jacarés’ te zonnen. Na het avondmaal maken
wij een nachtelijke boottocht en gaan wij op
zoek naar roofdieren.
DAG 10 Pantanal 3 Cuiaba
O|M|A
Vroege wake up om vanop een bootje de
zonsopgang te bewonderen. Heel vroeg in de
ochtend kan je de meeste dieren spotten. We
keren terug naar de lodge voor het ontbijt. Na
het ontbijt observeren wij tijdens een ecologische wandeling heel veel vogelsoorten. In de
Pantanal kan men vogels en zoogdieren zien

die elders al uitgestorven of zeldzaam zijn.
Op de rivierbedding maken wij kennis met de
capivara, het grootste knaagdier ter wereld. Na
de lunch rijden wij terug naar Cuiaba waar we
overnachten.
DAG 11 Cuiaba 3 Brasilia
O|M|A
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht
naar de hoofdstad Brasilia, de geniale architectonische stad. Bezoek aan de fascinerende
mooie stad waar veel cement, marmer en gekleurd glas is gebruikt. De stad werd ontworpen door de stedenbouwkundigen Costa en
Niemeyer. Veel gebouwen staan in het water.
DAG 12 Brasilia 3 Salvador de Bahia
O|A
Vlucht naar Salvador de Bahia of zoals haar
volledige naam luidt São Salvador da Bahia de
Todos los Santos, in het Nederlands ‘Heilige
verlosser van de Allerheiligenbaai’. De stad
dankt zijn naam aan het feit dat de Portugezen de baai binnenvoeren op de dag van
Allerheiligen in 1501. De baai wordt dan ook
de Allerheiligenbaai genoemd.
DAG 13 Salvador de Bahia
O|A
Bezoek aan het historisch centrum van de stad.
Wij maken kennis met een unieke, exotische
en vibrerende cultuur. Salvador is een van
de oudste steden van Brazilië, van 1549 tot
1763 was het zelfs de hoofdstad. Van het rijke
verleden, dankzij suikerriet en cacao, heeft de
stad een schat aan historische monumenten
overgehouden. De ontwikkeling van Salvador
is sterk beïnvloed door het grote aantal slaven
die vanuit Afrika in Salvador aankwamen om
tewerkgesteld te worden op de vele plantages
en suikermolens die de stad omringden. We
starten met de beroemde vuurtoren van Barra,
een historisch monument met een mooi uitzicht op de baai Todos los Santos. Verder naar
de bovenstad. Hoogtepunt van ons bezoek is
de schilderachtige wijk Pelourinho. De kleurrijke koloniale gebouwen en mooie kerken zijn
nog mooi bewaard. De Sao Francisco kerk is
een van de meest versierde kerken van Brazilië
door de overvloedige decoratie met bladgoud.
’s Avonds worden we vergast op een diner met
een spetterende Braziliaanse folkloreshow
met o.a.capoeira, de acrobatische Braziliaanse
gevechtskunst.
DAG 14 Salvador de Bahia 3 Brussel
O|M
In de voormiddag bent u even vrij. Nadien
gaan we verder op verkenning in de benedenstad van Salvador met o.a. de Ribeirawijk, de
koloniale Senhor do Bonfimkerk, de belangrijkste lift Lacerda Elevator en de Mercado
Modelo, een enorme markt met allerlei souvenirwinkeltjes… Nadien naar de luchthaven
voor onze vluchten naar Europa.
DAG 15 Brussel
Aankomst in Brussels Airport en einde van een
prachtige reis.

www.hoboreizen.be

BRAZILIË
500 JAAR NATUUR EN CULTUUR
REISDUUR 15 dagen / 12 nachten

www.hoboreizen.be

Brazilië is niet alleen het grootste land van Zuid-Amerika, maar
ongetwijfeld ook het meest indrukwekkende: neerstortende
watervallen, de onstuimige Amazone en ’s wereld grootste
regenwoud worden in hoog tempo afgewisseld met koloniale
steden, historische gebouwen en een enorme variëteit aan
culturen. Verder wordt dit bruisende land ook gekenmerkt door
z’n ruimhartige bevolking: ‘Tudo Bém’ oftewel ‘Alles is OK’ moet
zowat de meest gehoorde uitdrukking van de Brazilianen zijn.
Het kan dan ook nauwelijks verbazing wekken dat de samba, de
lambada en veel andere swingende muziek hier hun oorsprong
vonden.

HOOGTEPUNTEN
Spetterend Rio de Janeiro •
De indrukwekkende
watervallen van Iguaçu •
De barokke pracht van de
Minas Gerais • Drie dagen
in het natuurwonder van
de Pantanal • Salvador de
Bahia: de Afrikaanse roots van
Brazilië

Minimum 10 deelnemers

TOESLAG SINGLE

€ 4.900

€ 500

10 juli

€ 4.900

€ 500

02 oktober

€ 4.900

€ 500

13 november

€ 4.900

€ 500

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

02 april

€ 5.000

€ 500
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Paramaribo en terug • Lokaal transport met
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels/resorts of gelijkwaardig op basis
van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Hobo reisleiding
en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap,
voorbereidende avond

DAGINDELING SURINAME
DAG 1 Brussel 3 Paramaribo
Met internationale vluchten naar Paramaribo,
de hoofdstad van Suriname.
DAG 2 Paramaribo 3 Warappakreek 3
Paramaribo
O|M
We starten onze tocht in Suriname met de
‘Warappakreek trip’, een gevarieerde tour vol
met historie, cultuur en natuur. De Warappakreek is een natuurlijke kreek van de
Commewijne rivier die rond 1740 in cultuur is
gebracht door de kolonisten die daar suiker-,
katoen- en koffieplantages hebben opgericht.
Een van de hoogtepunten van de dag is de
boottrip door de Warappakreek. Deze kreek
werd na de afschaffing van de slavernij steeds
minder gebruikt en was daardoor dichtgeslibd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de natuur
ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan.
De Warappakreek is een paar jaar geleden
opnieuw uitgegraven.
DAG 3 Paramaribo 3 Commewijne
plantages 3 Frederiksdorp
O|M
Wij starten de dag met een bezoek aan het
huis van de bekende Borgoe rum. Wij vertrekken uit Paramaribo en bezoeken onderweg
het natuurpark Peperpot. We maken een
tocht door het tropisch bos, waar de kans
groot is dat we dieren zien zoals apen, vogels,
leguanen en mooie vlinders. Daarna brengen
wij een bezoek aan het openluchtmuseum in
het Fort Nieuw Amsterdam. Vervolgens varen
we met een traditionele Javaanse tentboot
de Surinamerivier af en spotten de pinkbelly
dolfijnen. Daarna met de boot de Commewijne rivier op en brengen we een bezoek
aan de plantages Rust en Werk en plantage
Frederiks dorp. We gebruiken onze lunch op
de plantage Frederiks dorp. We maken kennis
met een voormalige plantage. Wie denkt aan
de Surinaamse plantages denkt al snel aan de
gruwelijkheden van de slavernij. Het systeem
was gebaseerd op macht en racisme om
zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat bracht
ook innovaties voort als het ingenieuze polderstelsel. Voor de slaven werden de plantages
na en enkele generaties leefgemeenschappen
waar zij verbonden raakten met het land en
hun voorouders. We overnachten in Frederiksdorp.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en toeristenkaart
INENTINGEN gele koorts aan te raden
TIJDVERSCHIL -5 u In de zomer, -4 u in de winter
KLIMAAT tropisch

HOTELS
PLAATS
Paramaribo
Frederiksdorp
Nickerie
Overbridge
Anaula
Berg en Dal
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Overbridge River
Anaula Jungle
Berg en Dal Nature
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DAG 4

Frederikksdorp 3 Albina 3
Saint-Laurent (Frans Guyana) 3
Kourou (ESA) 3 Paramaribo
O|M
We vertrekken vroeg in de ochtend naar
Albina en reizen met een korjaal (boomstamkano) naar het buurland Frans-Guyana naar
St. Laurent du Maroni. Van daaruit rijden we
met de bus naar het CSG in Kourou. Het Centre
Spatial Guyanais (CSG) is het belangrijkste
lanceercentrum van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Vanop deze plaats worden
alle Europese Ariane raketten gelanceerd.
Het complex ligt slechts 500 kilometer van
de evenaar waardoor deze plaats momenteel
de meest gunstige lanceerbasis ter wereld is.
Door de aardrotatie krijgt een raket bij zijn lancering vanop Kourou een extra versnelling van
500 meter per seconde. We krijgen een rondleiding (indien op dat ogenblik toegankelijk
voor publiek) aan de ESA en het Space Museum. Nadien terug naar St. Laurent.Wie heeft de
film Papillon niet gezien of het boek gelezen?
We brengen een bezoek aan de beruchtste gevangenis van Frankrijk, waar Papillon tientallen
jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Henri
Charrière, ook wel Papillon genoemd, wordt
naar eigen zeggen onterecht veroordeeld voor
moord door valse getuigenissen. Hij krijgt een
levenslange gevangenisstraf in Frans Guyana.
Vastberaden is hij om niet de rest van zijn
leven in de gevangenis door te brengen en
onderneemt dan ook diverse pogingen om te
ontsnappen. Bij zijn negende poging lukt het
dan eindelijk om te ontsnappen. Vele andere
gevangen hebben hun tijd in Saint-Laurent
niet overleefd door het zware werk in de
jungle, ondervoeding en tropische ziekten. De
gevangenis is nu een museum. Onder begeleiding van een gids krijgen we alle verhalen te
horen over de barre omstandigheden waarin
de gevangenen moesten leven en kunnen we
een kijkje nemen in de cellen. Nadien maken
we een mooie wandeling door de kleurrijke
binnenstad van Saint Laurent. Daarna reizen
we terug naar Paramaribo.
DAG 5 Paramaribo
O|M
We maken een stadsrondrit door de historische houten binnenstad van Paramaribo die
op de Unesco werelderfgoedlijst staat. De
hoogtepunten zijn Fort Zeelandia, de houten
Petrus- en Pauluskathedraal, de oude Joodse
synagoge naast de moderne moskee, het
Onafhankelijkheidsplein, de drukke centrale
markt met haar exotische groenten, fruit
en medicinale planten, het Koto museum
(Surinaamse klederdrachten) en het Kwakoe standbeeld (symbool voor de slavernij).
Nadien bent u vrij om de stad op eigen houtje
te verkennen.
DAG 6 Paramaribo 3
Nieuw Nickerie
O|M|A
We reizen naar het westen. De eerste stop is
het plaatsje Groningen in het district Saramacca. Deze plaats is zo’n 150 jaar geleden
opgezet door emigranten uit de gelijknamige
Nederlandse stad. We steken de Coppename
rivier over en belanden in het district Coronie.
Hier waren het vooral Engelsen en Schotten
die de eerste plantages aanlegden. We rijden

verder naar Wageningen, gelegen in het district Nickerie, het centrum van de Surinaamse
rijstteelt. We rijden langs de vele rijstvelden
naar de tweede grootste stad van het land,
Nieuw Nickerie.
DAG 7 Nieuw Nickerie 3 Bigi Pan 3
Paramaribo
O|M
Na het ontbijt bezoeken wij de markt van
Nickerie, waarna de bus ons naar de vertrekplaats voor een boottocht naar het Bigi
Pan natuurgebied brengt. Dit is een typisch
‘wetland’-landschap met kreken, mangroves,
natte en droge moerasgebieden. Dit gebied
telt meer dan 120 vogelsoorten, waaronder de
bekende rode ibis, de visarend en kunnen we
zelfs kaaimannen zien. Na de lunch rijden we
terug naar Paramaribo.
DAG 8 Paramaribo 3 Jodensavanne 3
Overbridge
O|M|A
Na het ontbijt gaan wij naar de Jodensavanne,
genoemd naar de Joodse planters die hier
vanaf de tweede helft van de 17de eeuw neerstreken. Op deze oude Joodse nederzetting
zijn nog de ruïnes te zien van de oudste synagoge in Zuid-Amerika en vele goed bewaarde
grafstenen. We bezoeken het inheemse dorp
Powakka en maken kennis met de typische
cultuur. Na de rondleiding rijden wij naar het
Overbridge River Resort waar wij de nacht
doorbrengen in comfortabele cabana’s.
DAG 9 Overbridge 3 Anaula
O|M|A
Onze indrukwekkende tocht naar het zuiden
begint met een busrit van twee uur naar het
dorp Atjonie. Dat is de aanmeerplaats voor alle
boten die uit de jungle van Suriname komen
en het verste plaatsje dat je per auto kan
bereiken. Met onze korjaal of cane (uitgeholde
boomstam) maken wij een vaartocht van
ongeveer 45 minuten naar het Anaula Jungle
Resort. Wij verkennen het eiland.`
DAG 10 Anaula
O|M|A
Wij stappen in de korjaal en varen naar Gunsi
en Nieuw Aurora. Tijdens de dorpswandelingen maken wij kennis met de cultuur van de
lokale Marron bevolking. Zij staan ook wel
bekend als bosnegers en stammen af van de
vroegere weggelopen slaven. Bovendien staat
er vandaag een spannende jungle-tocht op
het programma. ‘s Avonds worden we vergast
op een dans- en muziekvoorstelling.
DAG 11 Anaula 3 Berg en Dal
O|M|A
Vrije voormiddag. Na de lunch vertrekken wij
weer naar Atjonie waarna de bus ons naar
het Berg en Dal Nature Resort brengt. Het
is gelegen in een bosrijke omgeving aan de
Surinamerivier.
DAG 12 Berg en Dal 3 Brownsberg
natuurpark 3 Berg en Dal
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken we het Brownsberg
natuurpark. Rond deze 500 m hoge top ligt het
park van 12.000 ha. Op de top ontrolt zich een
prachtig uitzicht van heuvelachtig hoogbos
met op de achtergrond het stuwmeer, vol
boomstammen die uit het water steken. Brulapen zijn hier sterk aanwezig, net als herten,
goudhazen en liefst 300 vogelsoorten. We vervolgen onze trip naar de Afobakka stuwdam
die het land van energie voorziet.
DAG 13 Berg en Dal 3 Paramaribo 3
Brussel
O
Vrije voormiddag om een historische wandeling te maken, een canopy tour door de
boomtoppen van 1,2 km lang, te kajakken of
gewoon lekker te luieren en te genieten van
de natuur. Transfer naar de luchthaven en
vlucht naar Europa.
DAG 14 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis in je eigen taal.

www.hoboreizen.be

VERNIEUWD

SURINAME

PROGRAMMA

EEN VEELHEID VAN CULTUREN
GEZEGEND MET EEN PRACHTIGE NATUUR
www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Suriname, het vroegere Nederlands Guyana, ook bekend als de
wilde kust onder de ontdekkingsreizigers in de middeleeuwen!
Ontdek, ervaar, beleef en praat Nederlands in het enige land
van Zuid-Amerika waar Nederlands wordt gesproken en
onderwezen. Suriname is een smeltkroes van culturen, heeft een
overweldigende natuur van onaangetast tropisch regenwoud waar
grote rivieren doorheen slingeren, maar ook de stad Paramaribo
met zijn koloniale houten gebouwen zal je bekoren.
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De historische houten
koloniale woningen in
Paramaribo • De lokale Maron
bevolking, afstammelingen
van de weggelopen slaven
• Het tropische regenwoud
en zijn grote rivieren • Frans
Guyana: bezoek aan de ESA
lanceerbasis in Kourou en aan
de Papillon gevangenis

Brazilië
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ZUID-AMERIKA

REISDUUR 14 dagen / 12 nachten

INBEGREPEN Internationale vluchten naar Santa Cruz en terug • Binnenlandse vluchten
Santa Cruz – Sucre, Uyuni – La Paz en La Paz – Santa Cruz • Lokaal transport met comfortabele
bus, boot en jeep • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis
van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals
beschreven • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding en lokale
Engelssprekende gids(en) • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING BOLIVIË
DAG 1 Brussel 3 Santa Cruz
Met internationale vluchten naar Santa Cruz.
DAG 2 Santa Cruz
O|A
Aankomst en transfer naar het hotel. City tour
van Santa Cruz.
DAG 3 Santa Cruz 3 Cotoca 3
San Javier 3 Concepcion
O|M|A
Na het ontbijt vertrekken we in oostelijke
richting naar Concepcion. Dit is het gebied van de Missiones of het gebied waar
vanaf het einde van de 17de eeuw een groot
aantal jezuïeten missionarissen de inheemse
bevolking bekeerden. De Jezuïeten stichtten
een tiental missiones. Wij zien verschillende
prachtige kerkjes die toen door de jezuïeten
met de hulp van de inheemse bewoners
gebouwd werden. Deze kerkjes werden lange
tijd verwaarloosd maar werden onlangs
gerestaureerd en een aantal van deze kerkjes
behoort nu tot het Werelderfgoed van de
Unesco. Onderweg zien wij de dorpjes Cotoca, Pailas, Pailon en Los Troncos. Het dorp San
Javier heeft een prachtige oude missiekerk.
Dit kerkje uit het midden van de 18de eeuw
is een van de best bewaard gebleven kerkjes.
We bezoeken de Piedras de Paquia, bestaande uit een aantal enorme monolieten. Verder
genieten wij van een prachtig panoramisch
zicht op de Chiquitanvallei.
DAG 4 Concepcion 3 Santa Rita 3
Santa Cruz
O|M
In Concepcion bezoeken we de grootste kerk
uit de regio. De kerk is overdadig versierd. In
het nabijgelegen museum verdiepen wij ons
in de geschiedenis van de missiones. We zien
ook de houten beelden die de Chiquitos ambachtslieden maakten. Wij rijden via San Javier
terug naar Santa Cruz.
DAG 5 Santa Cruz 3 Sucre
O|A
Vlucht naar Sucre. Tegenwoordig geldt de oude
binnenstad van Sucre als de best bewaarde
Spaanse koloniale stad in Zuid-Amerika, met
zeer veel witte gebouwen. In 1991 werd de binnenstad opgenomen in de Werelderfgoedlijst

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
INENTINGEN hepatitis A, gele koorts strikt aanbevolen tot noodzakelijk
TIJDVERSCHIL winter +5 u, zomer +6 u
KLIMAAT regenseizoen december-april

HOTELS
PLAATS
Santa Cruz
Concepcion
Sucre
Potosi
Uyuni

NACHTEN
3
1
2
1
1

Soniquera

1

Uyuni
(zoutvlakte)
Huatajata
Isla del Sol
La Paz

2

HOTEL
Cortez
Concepcion
De Su Merced
Coloso
Jardines de Uyuni/
Girasoles
Ojos de perdiz/
Los Flamencos
Salt Hotel Luna Salada

1
1
1

Inca Utama Hotel & Spa
Posada del Inca Eco Lodge
Europa
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van de Unesco. Wij bezoeken o.a. het Etnisch
Textielmuseum (ASUR), het Vrijheidshuis waar
Simon Bolivar de onafhankelijkheid van Bolivië
tekende, de Recoleta, de San Xavier Universiteit
en het Parque Bolivar en het kerkhof.
DAG 6 Sucre 3 Tarabuco 3 Sucre
O|M|A
De zondagmarkt van Tarabuco is zonder twijfel
een van de meest kleurrijke markten van
Bolivia. Van heinde en verre komen indiaanse
ambachtslieden naar dit op 3.200 meter hoogte
gelegen stadje om daar hun waren te verkopen.
Velen dragen daarbij nog hun eigen traditionele klederdrachten. Zeer karakteristiek zijn
de ‘morriones’, de op helmen lijkende hoeden
van de mannen. Op onze terugweg bezoeken
wij het mooie kerkhof van Sucre. Rest van de
namiddag vrij in het mooie Sucre om zelf de
koloniale pracht te gaan verkennen en de sfeer
op te snuiven.
DAG 7 Sucre 3 Potosi
O|M
Potosi ligt op een hoogte van meer dan
4.000 meter en is de hoogst gelegen stad
in de wereld! Potosi ligt aan de voet van de
berg ´Cerro Potosi´ of ´Cerro Rico´, een berg
vol zilvererts. Door al het zilvererts dat werd
gewonnen groeide Potosi uit tot één van de
grootste steden in de wereld op grote hoogte
met een bevolking van meer dan 200.000
personen. Het meeste Spaanse zilver was van
Potosi afkomstig. Net als Sucre is ook Potosi
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de
Unesco. De voornaamste attractie in Potosi is
het bezoek aan een mijn. Hier woont El Tio, de
beschermheer tegen de aardbevingen. Verder
bezoeken we nog het mooie klooster van
Santa Teresa.
DAG 8 Potosi 3 Uyuni
O|M|A
Vooraleer wij naar Uyuni rijden bezoeken wij
La Casa de la Moneda, de kathedraal en het
San Francisco klooster. De zoutvlakten van
Uyuni behoren waarschijnlijk tot de mooiste
gebieden in Zuid-Amerika. Met een oppervlakte van 12.000 km², gelegen op een hoogte
van 3.650 m, is het de grootste zoutvlakte
ter wereld. Bij aankomst kan je nog even
Uyuni verkennen, een klein stadje dat in 1889
gesticht werd.
DAG 9 Uyuni 3 Soniquera
O|M|A
In de ochtend bezoek aan het treinkerkhof
van Uyuni, waar oude Chileense treinen staan
te roesten. Daarna rijden we verder naar het
zuiden en bezoeken onderweg de lagunes
Canupa, Hedionda Chiarcota, Hedionda, Honda en Ramaditas. Op weg naar ons hotel in de
Siloli woestijn, ver van de bewoonde wereld,
genieten we van prachtige landschappen.
DAG 10 Soniquera 3 Uyuni
O|M|A
Bezoek aan de Stenen Boom, een rotsformatie
van meer dan 8 m hoog. Verder naar de Laguna
Colorada en de Sol de Mañana geisers. Laguna
Colorada is een prachtig, door mineralen rood
gekleurd zoutmeer. Het ligt op een afgelegen
hooglandgebied en is door een surrealistisch
boomloos landschap omringd. Vogelspotters
kunnen hun hartje ophalen aan de zeldzame
James Flamingo’s die in het meer wonen wat
een uniek en prachtig beeld oplevert. 50 km
ten zuiden van het meer ligt de 5.000 m hoge

Sol de Mañana. Hier bevinden zich borrelende
modderpoelen die rokende en stinkende zwaveldampen in de verse berglucht uitspuwen.
Wij rijden terug naar ons zouthotel en bezoeken
onderweg de Rock Valley, Italia Perdida en
Laguna Vinto.
DAG 11 Uyuni
O|M|A
Dagexcursie op de zoutvlakte en Isla Pescado.
Ongeveer 40.000 jaar geleden was deze vlakte
een deel van het Minchinmeer, een reusachtig
prehistorisch meer. Toen het meer opdroogde,
bleven twee meren en twee grote zoutvlakten
over. Er wordt geschat dat het 10 miljard ton
zout bevat, waarvan ongeveer 25.000 ton
jaarlijks weggehaald wordt. In de Salar de Uyuni
liggen verschillende zogenaamde eilanden,
rotspunten die boven de zoutvlakte uitsteken,
waaronder het centraal gelegen Isla del Pescado of Incahuasi. Er groeien grote cactussen van
de soort Trichocereus pasacana, waarvan de
grootste wel 12 meter hoog is. We maken een
wandeling op het eiland. Daarna gaan we in
Colchani de zoutwinning bekijken. Bij aankomst
in het zouthotel kan je nog een wandeling
maken en van de zonsondergang genieten.
DAG 12 Uyuni 3 La Paz 3 Huatajata O|M|A
Wij vliegen naar La Paz. Bij aankomst rijden we
verder naar Tihuanaco. We brengen een bezoek
aan de goed bewaarde ruïnes van een van de
oudste beschavingen in dit deel van de wereld.
De Zonnepoort, de tempel van Kalasasaya en
de piramide van Akapana zijn de getuigen van
een groots verleden. Nadien rijden wij naar
Huatajata aan het Titicacameer. Bezoek aan het
Andean Eco dorp en het Altiplano Museum.
Wij ontmoeten er de familie Limachi, die voor
Thor Hyerdhal de totorariet boten de RA II en de
Tigris bouwde. Na het diner gaan we naar het
‘Alajpacha’ Observatorium en leren er over de
kosmosvisie bij de Aymara’s en bewonderen de
prachtige sterrenhemel.
DAG 13 Huatajata 3 Isla del Sol
O|M|A
Wij maken een boottocht op het Titicacameer
naar Copacabana en wandelen rond op de lokale markt en bezoeken de kerk met de heilige
Madonna. Vervolgens verder naar het Eiland
van de Zon of Isla del Sol, één van de heiligste
plaatsen van de Inca’s. Wij brengen een bezoek
aan de Pilcocaina zonnetempel. Nadien trekken we verder met lama’s naar onze Posada.
Dag 14 Isla del Sol 3 La Paz
O|M|A
In de ochtend dalen we af en varen naar het
Maaneiland en bezoeken de ‘Inak Uyu’ of de
tempel van de Zonnemaagden, vervolgens
varen we naar Cocotoni en verder naar La Paz.
In de namiddag verkenning van La Paz. Wij
bezoeken de belangrijkste bezienswaardigheden: het centrale plein met de koloniale San
Francisco kerk en de befaamde heksenmarkt
waar de Bolivianen gedroogde lama embryo’s
kopen. Zij geloven namelijk dat je de boze
geesten buiten je huis houdt als de embryo’s
onder de voordeur begraven liggen. Wij rijden
naar de Vallei van de Maan met zijn grillige
vormen, ontstaan door erosie.
DAG 15 La Paz 3 Santa Cruz
O|M
Vlucht naar Santa Cruz en bezoek aan het
nationale park van Guembe.
DAG 16 Santa Cruz 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvluchten naar Europa.
Dag 17 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een mooie
reis naar het hart van de Andes.

www.hoboreizen.be

BOLIVIË
HET HART VAN DE ANDES
REISDUUR 17 dagen / 14 nachten

www.hoboreizen.be

Omwille van de besneeuwde bergtoppen, de onherbergzame
landschappen, de eindeloze savanne en het schier
ondoordringbaar regenwoud noemen sommigen Bolivië het
meest gesloten land van het continent. Zij dwalen. Precies dankzij
het geïsoleerde karakter bleef de gastvrije Indiaanse cultuur
intact. Onze ontmoetingen met de hartelijke lokale bevolking
zullen u dan ook lang bijblijven. Maar dat geldt evengoed voor
de romantische witte stad Sucre of de haast buitenaardse witte
zee van zeshoekige zoutschotsen van Salar de Uyuni. Zo bent u
meteen in de sfeer voor een ontmoeting met El Tio (de oom),
een door de Spanjaarden verzonnen afgod om de mijnwerkers
harder te laten werken in de zilvermijn van Potosi.

HOOGTEPUNTEN
Surrealistisch en fabelachtig
mooi: Uyuni zoutvlakte
• Adembenemende
landschappen, flora en fauna,
vulkanen • Het werelderfgoed
in Sucre en Potosi • De
indianenmarkt van Tarabuco
• De prachtige 18de eeuwse
kerkjes van de Missiones • Het
helblauwe Titicacameer, de
wieg van de Inca beschaving

Minimum 10 deelnemers

PRIJS
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Trinidad
Titicaca meer

Bolivië

La Paz
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Tiwanaku

Sucre
Potosi
Uyuni zoutvlakten
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OCEANIË

AUSTRALIË
NIEUW-ZEELAND

116
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INBEGREPEN Internationale lijnvluchten naar Melbourne en terug vanuit Sydney •
Binnenlandse vluchten: Adelaide – Coober Pedy, Alice Springs – Cairns, Cairns – Sydney
• Lokaal transport met comfortabele bus, Coober Pedy – Alice Springs met Greyhound
bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig, op basis van een
tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=Avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven •
Hobo gids/chauffeur • Fooi voor reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING AUSTRALIË
DAG 1 EN 2 Brussel 3 Melbourne
Met internationale lijnvluchten naar Melbourne, de culturele en modehoofdstad
van Australië. Wij landen ’s avonds op dag 2.
Overbrenging naar het hotel in het hartje van
Melbourne voor een welverdiende rust.
DAG 3 Melbourne
O
Uitgebreide sightseeingtour door Melbourne,
de stad van de mooie parken. Per tram en te
voet verkennen we deze aangename stad.
Wij bezoeken Flinders station en de mooie
omgevingsaanleg van de Yarra rivier, vergapen
ons aan de Victoriaanse architectuur van de
St Paul’s kathedraal, wandelen door Bourke
Street en Collins Street, bewonderen de theaters Princess en Regent, het stadhuis en het
parlementsgebouw.
DAG 4 Melbourne 3
Wilson Promontory 3 Foster
O
Wij reizen naar Wilson Promontory, het meest
zuidelijke punt van Australië en een van de
populairste parken. Wij wandelen er langs de
rotsstranden, tussen de gombomen en de reuzenvarens en de vele diersoorten die het park
rijk is. Met wat geluk kunnen wij kangoeroes,
wombats, emoes en koala’s bewonderen in
hun natuurlijke omgeving.
DAG 5 Foster 3 Port Campbell
O
Wij rijden langs een van de mooiste autoroutes ter wereld ‘The Great Ocean Road’ naar Port
Campbell. Wij doorkruisen mooie kustplaatsen. Na elke bocht verbaas je je telkens weer
over spectaculaire vergezichten. De populairste attractie is de rotsengroep de 12 apostelen.
Loodrecht rijzen kalkstenen rotsblokken uit
de zee.
DAG 6 Port Campbell 3 Robe
O
Wij vervolgen onze weg langs de Great Ocean
Road en maken verschillende stops in het Port
Campbell National Park. In Warrnambool kun
je walvissen spotten (juni tot september). In
het Towerhill Park wandelen wij in kraters van

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en toeristenvisum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +8 u, +9 u
KLIMAAT verschillende klimaatzones: van gematigd warm tot
woestijnklimaat

HOTELS
PLAATS
Melbourne
Foster
Port Campbell
Robe
Kangaroo Island
Adelaide
Coober Pedy
Alice Springs
Ayers Rock

1
2
1
1
3
2

HOTEL
Duxton Rendezvous
Prom Country Lodge
Best Western
Great Ocean Road
Best Western Melaleuca
Kangaroo Island Seafront
The Sebel Playford
Desert Cave
Mercure
The Outback Pioneer

Cairns (Palms Cove)
Sydney

3
2

The Reef House
Holiday Inn Old Sydney
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eeuwenoude vulkanen waar wij koala’s en
emoes van dichtbij kunnen bewonderen. Door
grote wouden rijden wij verder tot in Robe.
DAG 7 Robe 3 Kangaroo Island
O
Via het Coorong National Park, een broedplaats voor duizenden pelikanen en de meren
Alexandria en Albert bereiken we in de late
namiddag Cape Jervis waar we de ferry nemen
naar Kangaroo Island.
DAG 8 Kangaroo Island
O
Wij brengen de ganse dag door op dit prachtige eiland, het derde grootste van Australië.
We brengen een bezoek aan Seal Bay waar wij
ons temidden van de zeldzame Australische
zeeleeuwen begeven. Ook een bezoek aan
het Flinders Chase National Park met de
Remarkable Rock en Admiral’s Arch staan op
het programma. Ondertussen kijken wij onze
ogen uit naar koala’s en kangoeroes.
DAG 9 Kangaroo Island 3 Adelaide
O
Na een welverdiende nachtrust schepen we
’s morgens in richting Adelaide. In de Mc
Laren Vale vallei, één van Australië’s beste
wijnstreken, rijden wij door pittoreske dorpen
en langs mooie wijnboerderijen. Uitgebreid
bezoek aan de mooie, groene stad Adelaide.
DAG 10 Adelaide 3 Coober Pedy
O
Vlucht naar Coober Pedy, een van de meest
bijzondere steden van Australië en de wereldhoofdstad van de opaalmijnbouw. In de
taal van de Aborigines betekent Coober Pedy
‘blanke man in een gat’. De plaats lijkt wel
het uiteinde van de wereld. Het leven speelt
zich hier grotendeels onder de grond af. De
unieke edelstenen komen van de meer dan
70 opaalmijnen. Huizen, winkels, kerken en
zelfs het hotel zijn in een rots uitgehouwen.
Wij maken een rondrit langs de opaalvelden,
bezoeken een ondergrondse woning en kerk,
genieten van prachtige uitzichten en stoppen
bij de dingo fence, een hek met een lengte
van 5300 km dwars door het land, tegen de
verspreiding van de dingo, de Australische
wilde hond.
DAG 11 Coober Pedy 3 Alice Springs
O
Met de typische Greyhound bus rijden wij naar
Alice Springs, het centrum van de Outback.
Transfer naar het hotel. Wij verkennen de stad.
DAG 12 Alice Springs 3
Ayers Rock (Uluru)
O
Rit naar Ayers Rock. Transfer naar het hotel en
eerste kennismaking met de mooie omgeving.
Bij een glas bubbels genieten wij van een
schitterende zonsondergang boven Ayers
Rock. De ondergaande zon kleurt de rotsformatie in alle schakeringen van donkerrood tot
roestbruin.
DAG 13 Ayers Rock
O
In de vroege ochtend begeven we ons naar
Ayers Rock voor een kleurrijke zonsopgang in
een van de indrukwekkendste decors van gans
Australië. De plots opduikende rotsformatie
is een echt natuurwonder. De inheemse
bevolking, de Aboriginals, maakten hier heel
wat rotstekeningen. Na een wandeling rond
Ayers Rock neuzen wij rond in het interessante
culturele centrum. De Kata Tjuta (Olga’s)
moet niet onderdoen voor Ayers Rock. De
zonsondergang is een prachtig schouwspel.

DAG 14 Ayers Rock 3 Alice Springs
O
Wij reizen terug naar Alice Springs, de bekendste Outback stad van het land. Bezoek aan de
attracties van Alice Springs zoals The Flying
Doctors, The School of the Air, het telegrafisch
museum en Anzac Hill.
DAG 15 Alice Springs 3 Glen Helen 3
Alice Springs
O
Vandaag volgen wij de uitgestrekte Macdonnel bergketen en bezoeken de belangrijkste
waterputten in dit onherbergzame gebied.
Standley Chasm, Simpsons Cap, Ellery Creek,
Ochre Pits en Glen Helen Gorge staan op het
programma
DAG 16 Alice Springs 3 Cairns
O
In de voormiddag maken we in de omgeving
van Alice Springs kennis met de gebruiken en
het dagelijkse leven van de Aboriginals. Op
een aanschouwelijke manier vertelt men ons
over hun op natuurkennis steunende levenswijze. We proeven van wormen en kangoeroestaart, een lekkernij voor de Aboriginals.
In de late namiddag vlucht naar het tropische
Cairns, gelegen aan het grote Barrier koraalrif.
DAG 17 Cairns 3 Great Barrier Reef
3 Cairns
O|M
Dagtrip met een catamaran naar de rijke
koraalriffen van het Great Barrier Reef. Al
snorkelend en met een glasbodemboot kun je
koraalkijken, op rotspoelontdekking of exploratie. Een dag om nooit te vergeten!
DAG 18 Cairns 3 Kuranda 3 Cairns
O
Met de legendarische trein sporen wij langs watervallen, suikerrietplantages, houten bruggen
en diepe valleien. De spectaculaire tocht eindigt in Kuranda, de belangrijkste stad van het
Atherton tafelgebergte. In Kuranda bezoeken
wij de plaatselijke markt. Met de Skyrail dalen
wij terug af en in het Aboriginal Dance Theater
kijken wij geboeid naar de dansen en het leven
van de Aboriginals uit het regenwoud.
DAG 19 Cairns 3 Sydney
O
Vlucht naar de mooiste stad van Australië,
Sydney. Transfer naar het hotel en eerste kennismaking met de stad.
DAG 20 Sydney
O
Volledige dag sightseeing in Sydney een stad
van contrasten – van de traditionele Victoriaanse architectuur van het stadhuis en het
Queen Victoria gebouw naar de wolkenkrabbers van het zakencentrum; van de design van
het Opera House naar de moderne ontwikkelingen van Darling Harbour. Wij wandelen
door de botanische tuin naar Lady Macquarie’s
Chair van waar wij een schitterend zicht hebben op de haven, het Opera House en de brug.
Met de overzet naar Manly varen wij in de zeer
mooie baai en bewonderen wij de skyline van
Sydney. Ook een bezoek aan het Opera House
staat op ons programma.
DAG 21 Sydney 3 Brussel
O
Vrije dag. Een dag om uit te rusten of op eigen
houtje de stad in te trekken en de laatste
koopjes te doen. Met internationale lijnvluchten terug richting Europa.
DAG 22 Brussel
Aankomst te Brussel en einde van deze fascinerende rondreis.

www.hoboreizen.be

AUSTRALIË
DOWN UNDER
REISDUUR 22 dagen / 19 nachten

www.hoboreizen.be

Op zoek naar een immens gevoel van ruimte en vrijheid? Naar
oneindige tropische regenwouden, uitgestrekte woestijnen, wijde
hoogvlakten en mondaine, kosmopolitische wereldsteden? Vlieg
met ons naar het andere einde van de wereld en doorkruis de
onmetelijke outback. Uiteraard begeven we ons naar de beroemde
monoliet Ayers Rock, één van de indrukwekkendste decors van
gans Australië en ontdekken we de wondere onderwaterwereld
van het Great Barrier Reef.
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De schitterende steden
Melbourne en Sydney, het
decor van verschillende
tv-reeksen • Met een
catamaran naar het mooiste
koraalrif: Great Barrier Reef
• De onmetelijke outback
met de mysterieuze Ayers
Rock • De dierenwereld
van Kangaroo Island • De
schitterende natuur van
het Wilson Promontory
Park, Campbell National
Park • Coober Pedy,
de ondergrondse
wereldhoofdstad van de
opaal • De prachtige zuidelijke
kustlijn • De wijnstreek rond
Adelaide

Blue Mountain
Rock
Sydney

Kangaroo Robe
Island

Melbourne

Port Campbell

Foster
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04 juli

€ 5.950

€ 960

05 september

€ 5.950

€ 960

19 september

€ 5.950

€ 960

17 oktober

€ 5.950

€ 960
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INBEGREPEN Internationale vluchten naar Auckland en terug vanuit Christchurch
• Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of
gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma
(O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven • Hobo reisleiding en Engelstalige chauffeur/gids • Fooi voor reisleiding en
chauffeur/gids • Documentatiemap en voorbereidende avond

DAGINDELING NIEUW-ZEELAND
DAG 1 EN 2 Brussel 3 Auckland
Met internationale lijnvluchten naar het verre
Nieuw-Zeeland.
DAG 3 Auckland
Aankomst in Auckland, door de Aucklanders
‘De Stad van de zeilen’ genoemd. Stadsbezoek
met o.a. Parnell Road, een gerestaureerde wijk
in Victoriaanse stijl en het Auckland Museum.
Vanop de Sky Tower hebben wij een mooi
uitzicht over de stad en de omgeving.
DAG 4 Auckland 3 Rotorua
O
Wij verlaten Auckland met als eindbestemming
Rotorua, waar zich één van de 3 geothermische
gebieden ter wereld bevindt. Maar eerst brengt
de rit ons naar Te Puke voor een bezoek aan een
kiwiplantage, de vrucht van Nieuw-Zeeland.
DAG 5 Rotorua
O|A
In het Rainbow Springs Park krijgen wij de
zeldzame kiwi te zien, een vogelsoort die
alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt. Er worden
ook regenboogforellen gekweekt. Een bezoek
aan het Whakarewarewa Thermal Reserve is
een must. Het stoomt en sist er uit ontelbare
schoorstenen en het borrelt uit ondoorzichtige
moddergaten. De Pohutu geiser spuit er regelmatig. ’s Avonds wonen wij een Hangi bij, dit
is een traditioneel Maori feestmaal waarbij de
gerechten in de ondergrondse stoom klaargemaakt worden. Een zang- en dansvoorstelling
volgt op de maaltijd.
DAG 6 Rotorua 3 Taupo
O
Wij zetten onze reis zuidwaarts verder met een
bezoek aan de Waimangu-vallei. Hier bevindt
zich het grootste kokende meer ter wereld, de
Waimangu Cauldron. Een wandeling brengt ons
langs kraters en dampende riviertjes tot aan het
Rotomahana-meer. Het thermisch gebied WaiO-Tapu beslaat in totaal 17 km2. Wij bezoeken
het meest indrukwekkende gedeelte van het
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en NZeTA (New
Zealand Electronic Travel Authority) en IVL (International Visitor
Conservation Levy)
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +11 u
KLIMAAT zeeklimaat met in de bergen een hooggebergte klimaat

HOTELS
PLAATS
Auckland
Rotorua
Taupo
Wellington
Nelson

NACHTEN HOTEL
1
Haka New Market Hotel
2
Ibis Rotorua/
Distinction Rotorua
1
Suncourt/Wairakei Resort
1
Bay Plaza
2
Nelson /Saxton Lodge

Greymouth

1

Fox Glacier
Wanaka

1
1

Queenstown

2

Te Anau

1

Dunedin
Christchurch

1
1
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Ashley/ Kingsgate/
Lake Brunner
Westhaven
Oakridge Resort
Garden Court Suites/
Ramada Remarkables
Distinction Te Anau/
Kingsgate Te Anau
Victoria
Breakfree on Cashel
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park. Even ten noorden van Taupo ligt het Warakei Geothermical Power Station, waar via een
ondergronds buizenstelsel heet water naar de
elektriciteitsturbines wordt gestuurd. Op weg
naar het hotel in Taupo stoppen wij nog aan
de Huka-waterval die zich door een 15 meter
nauwe kloof naar beneden stort.
DAG 7 Taupo 3 Wellington
O
Wij verlaten Taupo en volgen de weg naar
Wellington langs het Tangariro National Park en
vervolgens langs de Kapiti kust aan de Tasman
Sea. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland wordt
weleens vergeleken met San Francisco, en niet
zonder reden! Een kabeltram en een groot
aantal houten huizen in Victoriaanse stijl, die
in fel contrast staan met de wolkenkrabbers
in glas en staal, sieren de heuvels. Wij nemen
de Cable Car naar de wijk Kelburn, vanwaar
wij een prachtig zicht hebben over de stad,
de haven, de Cook Strait en bij goed weer het
noorden van het Zuidereiland. We brengen een
bezoek aan het Te Papa Museum, het nationale
museum geopend in 1998. Kunst- en cultuurliefhebbers komen hier zeker aan hun trekken.
DAG 8 Wellington 3 Nelson
O
De veerboot brengt ons in 3 uur over de Cook
Strait naar het Zuidereiland. Langs de noordkust rijden wij naar Nelson door de provincie
Marlborough, die uitgegroeid is tot een van de
belangrijkste Nieuw-Zeelandse wijnproducenten. Nelson is een leuke badplaats in het noorden van het eiland en is een populair punt om
het Abel Tasman National Park te bezoeken.
DAG 9 Nelson 3 Abel Tasman Park 3
Nelson
O
Vandaag gaan we op verkenning in het Abel
Tasman National Park. Het mooie park is een
van de drukbezochtste parken en tegelijk ook
het kleinste. Het Abel Tasman Park is populair
door het prachtige kustlandschap van granieten
rotsen en de combinatie van helder water en
witte stranden. Een boottocht en wandeling in
het Abel Tasman N.P. staan op het programma.
DAG 10 Nelson 3 Greymouth
O
Na het ontbijt verlaten we Nelson richting
West Coast. Een groot deel van de schilderachtige route loopt langs de Buller River. In
Cape Foulwind wandelen we naar de pelsrobbenkolonie. We vervolgen onze weg langs de
grillige westkust, een lange smalle strook van
wilde schoonheid. We houden halt in Punakaiki en bezoeken Paparoa National Park. De
blikvangers van dit park zijn de zogenoemde
pannenkoekenrotsen, die uit honderden
lagen geërodeerde kalksteen bestaan. Ook
opvallend zijn de blowholes of spuitgaten.
Overnachting in Greymouth, de grootste stad
aan de westkust.
DAG 11 Greymouth 3 Fox Glacier
O
De grootste attractie van de westkust wordt
gevormd door twee wereldberoemde
gletsjers, de Franz Jozef en de Fox. Nergens
ter wereld slagen deze gletsjers erin tot een
gematigd regenwoud vlak bij zee door te
dringen. Een wandeling naar de Franz Jozef
Gletsjer is een ideale manier om van de schitterende omgeving te genieten. Een facultatieve helikoptervlucht over het hooggebergte
behoort tot de mogelijkheden.
DAG 12 Fox Glacier 3 Wanaka
O

Wij vervolgen onze reis in zuidelijke richting. In
Haast verlaten wij de westkust. De route over de
Haast-pas is een van de vier wegen die de westkust
met de rest van het Zuidereiland verbindt. Op onze
weg naar Wanaka genieten wij nog van mooie vergezichten over het Lake Hawea en het Lake Wanaka.
DAG 13 Wanaka 3 Queenstown
O
Vandaag rijden wij door Centraal Otago, de streek
waar de eerste kolonisten hun schapen lieten
grazen. In 1861 werd het eerste goud ontdekt
en brak de goudkoorts in alle hevigheid los. We
houden even halt in het stadje Arrowtown. Deze
vroegere nederzetting uit de Goldrush is een
bezoekje waard. We stoppen aan de Kawarau
Suspensionbridge waar liefhebbers van bungeejumping een sprong in de diepte (134 m) wagen.
We bewonderen de adembenemende sprongen
van deze durvers.
DAG 14 Queenstown
O
Queenstown is prachtig gelegen aan het schitterende meer Wakatipu en tussen de hoge, meestal
met sneeuw bedekte toppen van de Zuidelijke
Alpen. Vandaag bent u vrij om dit gezellige stadje
te verkennen. Overal zijn leuke winkeltjes. Vanop
Bob’s Peak, 450 m boven de stad geniet u van een
prachtig uitzicht. Ook meer avontuurlijke activiteiten zijn mogelijk zoals een vaartocht over het
woeste water met de Shotover Jet, een 4x4 tocht
doorheen de ruige Skipperscanyon, paragliding,...
DAG 15 Queenstown 3 Milford Sound 3
Te Anau
O
Wij verlaten Queenstown met aan de linkerkant de
bergketen de Remarkables en aan de rechterkant
het Wakatipu-meer. Te Anau is gelegen aan het
gelijknamige meer. Te Anau is de poort van het
Fjordland National Park, waar één van de mooiste
bergwegen ter wereld ons door het Eglingtondal
en de Homertunnel naar de Milford Sound leidt.
Tijdens een rondvaart op de fjord hebben wij
prachtige uitzichten op watervallen, gletsjers en
bergen, waaronder de Mitre Peak.
DAG 16 Te Anau 3 Dunedin
O
De rit gaat vandaag van de onbezoedelde natuur
naar de bewoonde wereld, door vruchtbare vlakten
met talrijke schapenfokkerijen. Onderweg bezoeken
wij een schapenboerderij en maken er kennis met
het dagelijkse leven op een farm. Dunedin was in
de tijd van de goldrush dé stad van het land. Nu
nog straalt de stad levendigheid uit. Op het uiterste
punt van het Otago-schiereiland leven een 40-tal
koningsalbatrossen. Met een vleugelspanwijdte van
drie meter zijn het de grootste vliegende vogels.
Nog een hoogtepunt is de geeloogpinguïn, één van
de zeldzaamste en meest bedreigde pinguïnsoorten
ter wereld. De hoiho, zoals hij genoemd wordt door
de Maori, dankt zijn naam aan zijn geelkleurig oogmasker. Vanuit goed gecamoufleerde loopgraven
met observatieposten kunnen we deze buitengewone dieren van dichtbij bespieden.
DAG 17 Dunedin 3 Christchurch
O
Door wisselende landschappen langs de kust
bereiken wij de Moeraki Boulders. Het zijn grote
ronde stenen die zo’n 60 miljoen jaar geleden op
de zeebodem zijn gevormd. We houden even halt
in Oamaru, de meest ‘victoriaanse’ stad van Nieuw
Zeeland. Heel wat historische gebouwen zijn opgeknapt en geven het centrum een mooie uitstraling.
Verder naar Christchurch, de meest Engelse stad
buiten Engeland. Met een stadsbezoek eindigt
deze rondreis. Ondanks de zware aardbeving van
22 februari 2011 die ongeveer 2/3 van de oude
binnenstad verwoestte, heeft Christchurch toch
nog zijn authentiek en vriendelijk karakter weten
te bewaren.
DAG 18 Christchurch 3 Brussel
O
Overbrenging naar de luchthaven voor onze
vluchten naar Europa.
DAG 19 Brussel
Aankomst in Brussel en einde van een prachtige reis.

www.hoboreizen.be

NIEUW-ZEELAND
HET MAORI SPROOKJE
www.hoboreizen.be

‘Het land van de lange witte wolk’. Zo omschrijven de trotse
Maori’s, de oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland hun land,
hiermee verwijzend naar de onovertroffen ongerepte natuur. En
die toont zich in het land dat meer schapen dan mensen telt, dan
ook in alle mogelijke gedaantes: woeste bergen, ijzige gletsjers,
idyllische fjorden, ruige rotskusten, prachtige meren, wilde
rivieren, werkende vulkanen, tropische regenwouden. En dan
vergeten we nog de hagelwitte palmkusten waar vaak walvissen
en dolfijnen opduiken.
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Schitterende ongerepte
natuur • Fjorden, gletsjers en
wilde kusten • Maori kunst
en cultuur • Cruise op de
Milford Sound • Geothermisch
Wonderland op het Noorder
eiland
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REISDUUR 19 dagen / 15 nachten

MIDDEN-OOSTEN

OMAN
THE SULTANS OF SWING
Minimum 10 deelnemers

REISDUUR 9 dagen / 7 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten naar Muscat en
terug • Lokaal transport met comfortabele bus en jeeps •
Overnachtingen in de vermelde hotels /tentenkamp of gelijk
waardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden
volgens het programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale
Engelstalige gids • Fooien voor reisleider, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap en voorbereidende avond
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€ 450
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DAGINDELING OMAN

MIDDEN-OOSTEN

DAG 1 Brussel 3 Muscat
Met internationale lijnvluchten naar de hoofdstad Muscat. Transfer naar het hotel Al Falaj
( /).
DAG 2 Muscat
O|M|A
Kennismaking met de hoofdstad van het
sultanaat Oman. Muscat is het bewijs van een
harmonieus samengaan van moderne commerciële centra met de traditionele cultuur.
We wandelen rond in het typische Muttrah
met zijn levendige vismarkt en kleurrijke soek.
Bezoek aan het particulier museum Bait Al
Zubair, of het huis van de familie Zubair. De
bouw van de Sultan Qaboz Moskee werd in
1998 voltooid. Korte stop aan het Al Alampaleis van sultan Qaboz. Het Royal Opera House
is een van de mooiste gebouwen van Muscat.
DAG 3 Muscat en omgeving
O|M|A
In de voormiddag bezoek aan de vissoek
van Barkha. Verdere rit naar Nakhl, met zijn
vele dadelpalmen, warmwaterbronnen en
prachtige fort. Het fort van Nakhl is een van de
meest indrukwekkende forten van Oman en
troont op een hoge rotsheuvel en is omgeven
met dadelpalmplantages. De warmwaterbronnen van Athowarah ontspringen in een smalle
wadi, vormen een riviertje en brengen de oase
tot leven. Wij rijden naar Rustaq, gekend voor
de heilzame werking van het water van de
warmwaterbron. Het fort van Rustaq staat op
een heuvel en wordt door een muur met vele
torens omgeven. Een beetje verder ligt het
mooie fort van Al Hazm.
DAG 4 Muscat 3 Nizwa
O|M|A
Wij rijden verder naar Nizwa. Nizwa is het
religieuze centrum van Oman en heeft vele
historische monumenten en is bekend om zijn
zilversmeedkunst. De soeks zijn de belangrijkste uit de regio. Het schitterende fort dateert
van 1650 en is een van de oudste van het

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en
visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +1 u
KLIMAAT mediterraan

120

Deze reis kan gemakkelijk
verlengd worden met een
bezoek aan Dubai/Abu
Dhabi, 4 dagen | 3 nachten.
Meer informatie bij Hobo
Reizen.

sultanaat. Overnachting in hotel Golden Tulip
in Nizwa ( /).
DAG 5 Nizwa 3 Al Hamra 3 Misfah 3
Jabal Shams 3 Nizwa
O|M|A
De regio rond Nizwa is betoverend mooi. Het
fort van Jabrin is een van de best bewaarde
monumenten van Oman. In de 17de eeuw was
dit fort een bloeiend centrum van astronomie,
Arabische literatuur, islamitisch recht, wetenschappen en kunsten. Al-Hamra is een oud lemen dorpje. Sommige van de huizen zijn nog
bewoond en tellen verschillende verdiepingen. In de oase kunnen we het falaj-systeem
(= waterkanalen) in werking zien. Door de
falaj stroomt het water ondergronds vanuit de
bergen naar het dorp. In Misfah staan de traditionele huizen op de steile bergwanden en
rotsen en zijn in steen opgetrokken. Op de top
van Jehel Shams genieten wij van een mooi
uitzicht op de diepe steile Grand Canyon.
DAG 6 Nizwa 3 Wahiba woestijn
O|M|A
Vandaag genieten wij van de schitterende
landschappen van Oman: van de duinen van
de Wahabi woestijn naar groene wadi’s en enkele lieflijke oasedorpjes. Ibra is de oudste stad
in de regio en heeft nog mooie voorbeelden
van de leemarchitectuur. Daarna vertrekken
wij naar de Wahiba woestijn, een gebied met
meer dan 20 zandduinvarianten. Hier leven
tientallen planten- en diersoorten. Overnachting in het Safari Desert Camp (nvt /).

DAG 7 Wahiba woestijn 3 Sur
O|M|A
Vandaag naar Sur, gelegen aan de oostkust
van Oman met een belangrijk historisch
verleden als havenstad. Wij rijden naar Wadi
Bani Khalid, een zeer mooie wadi die bijna het
hele jaar door water bevat. De wadi is zeer
pittoresk: kleine dorpjes, waterpoelen en een
weelderige vegetatie. Op weg naar Sur zien
wij langs de kust de traditionele dhows of de
gekromde teakhouten vissersboten. Slechts
enkele dhowwerven zijn nog in gebruik. Het
kleine dorpje Aya is nog vrij traditioneel en ligt
aan een kreek vlakbij Sur. In Sur ontdekken wij
de levendige soek. Langs de kade zien wij de
traditionele dhows’s. Nachts gaan wij de met
uitsterven bedreigde groene zeeschildpadden
observeren. Overnachting in hotel Sur Plaza
( /).
DAG 8 Sur 3 Muscat 3 Brussel
O|M
Na het ontbijt rijden wij langs de kustweg terug naar Muscat. De weg loopt langs prachtige
witte stranden bedekt met veelkleurige schelpen, diepe ravijnen, rotsen die door de wind
en golven zijn vervormd en mooie groene
wadi’s. We maken een wandeling in de idyllische Wadi Shab een van de mooiste wadi’s
van het land. Wij stoppen aan de verzonken
krater van Bimah. Wij rijden naar een hotel in
Muscat waar we ons kunnen opfrissen. Nadien
transfer naar de luchthaven van Muscat voor
onze terugvluchten naar Brussel.
DAG 9 Brussel
Aankomst in Brussel.

www.hoboreizen.be

MIDDEN-OOSTEN

JORDANIË
IN DE KAMELENSPOREN VAN
LAWRENCE VAN ARABIË
Minimum 10 deelnemers

AFREISDATA 2020

REISDUUR 8 dagen / 7 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten naar Amman en terug
• Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachting in de
vermelde hotels/tentenkamp of gelijkwaardig op basis van
een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het programma
(O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en
ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Jeep tour
in Wadi Rum • Hobo reisleiding en lokale Engelstalige gids •
Fooien gidsen, chauffeurs en reisleider • Documentatiemap en
voorbereidende avond

PRIJS

TOESLAG SINGLE

04 april

€ 2.000

€ 450

11 april

€ 2.200

€ 450

19 september

€ 2.200

€ 450

10 oktober

€ 2.200

€ 450

31 oktober

€ 2.200

€ 450

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

03 april

€ 2.250

€ 460

10 april

€ 2.250

€ 460

DAGINDELING JORDANIË

www.hoboreizen.be

zend jaar geleden uitgegraven uit de rotsen.
Wij bereiken al wandelend de site doorheen
een smalle kloof. Voorbij deze kloof of de Siq
ligt de beroemde ‘Al-Khazneh’. De eerste aanblik op dit gebouw dat uit de zachtroze rotsen
is uitgehakt is adembenemend. Wij wandelen
verder naar het theater, de koningsgraven en
andere schitterende bouwwerken. Daarna
beklimmen wij de trappen naar het meest
indrukwekkende gebouw van Petra: Ad-Deir
(het Klooster). Van op deze plaats genieten wij
van een spectaculair vergezicht.
De tweede dag gaan wij hoofdzakelijk de
hoger gelegen plaatsen bezoeken zoals de
Hoge Offerplaats.
DAG 6 Petra 3 Wadi Rum
O|M|A
In de voormiddag bezoeken we het wondermooie ‘Klein Petra’ en de ruïnes van de meer
dan 8000 jaar oude nederzettingen Beidha
en Basta. Daarna rijden we naar Wadi Rum.
In Wadi Rum genieten wij van het prachtige
maanlandschap en de kleurschakeringen
van de imposante rotsformaties. Deze regio
is beter gekend als de ‘Maanvallei’. Het is hier
dat Lawrence of Arabia verbleef tijdens de
Arabische opstand in 1917. Tijdens een tocht
met een 4x4 jeep gaan we op zoek naar de
rode duinen en bewonderen wij de grootsheid
van de natuur. Deze nacht slapen wij in een

authentiek tentenkamp In het midden van
de woestijn. Overnachting in Sun City Camp/
Memories Aicha Luxury Camp (nvt /).
DAG 7 Wadi Rum 3 Kerak 3
Dode Zee
O|M|A
Wij verlaten de schitterende woestijn van Wadi
Rum en rijden naar een ander natuurfenomeen, de Dode Zee. Onderweg stoppen wij in
Kerak. Het kasteel van Kerak is een indrukwekkende kruisvaarderburcht. We wandelen door
enkele van de talloze overwelfde gangen en
kamers. Nadien verder naar De Dode Zee. Dit
natuurverschijnsel ligt 400 meter onder het
zeeniveau! Wij hebben de gelegenheid om
te baden of beter te ‘drijven’ in dit erg zoute
water. Overnachting in het Dead Sea Spa Hotel
( /).
DAG 8 Dode Zee 3 Amman 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven en terugvluchten
naar Brussel en einde van deze korte maar
prachtige culturele reis.

REISDOCUMENTEN
internationaal paspoort en visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +1 u
KLIMAAT subtropisch
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MIDDEN-OOSTEN

DAG 1 Brussel 3 Amman
A
Vertrek per lijnvluchten naar Amman. Transfer
naar hotel Harir Palace ( /).
DAG 2 Jerash 3 Woestijn-kastelen 3
Amman
O|M|A
Wij maken een uitstap in de omgeving van
Amman. Wij houden halt in Jerash, één van
de best bewaarde Romeinse steden en een
mooi voorbeeld van het vernuftige urbanisme
van de Romeinen. Wij wandelen door de
geplaveide hoofdstraat en bezoeken het ovalen forum, de theaters, ruime marktpleinen,
publieke fonteinen en verschillende tempels. Na de middag staan enkele beroemde
woestijnkastelen op het programma. De naam
Kasteel is maar een benaming want de functie
van deze gebouwen is meervoudig. Qasr
Amra is vanwege de wandschilderingen het
interessantste woestijnkasteel. De fresco’s zijn
niet alleen bijzonder door hun schoonheid en
hun goede staat maar ook door het feit dat er
mensenfiguren op afgebeeld staan, wat door
de islam verboden is. Qasr al Kharane lijkt op
een echt fort.
DAG 3 Amman 3 Madaba 3
Berg Nebo 3 Petra
O|M|A
In de ochtend brengen wij een kort bezoek
aan Amman. De citadel, het gerestaureerde
Romeins theater, het Forum en de Grote
Huseinni Moskee en de soeks staan op het
programma. Vertrek naar Madaba. Op de vloer
van de Sint-Joriskerk ligt de antieke kaart van
het ‘Heilig Land’ in mozaïek. De berg Nebo is
de plaats waar volgens de overlevering Mozes
net voor hij stierf zou uitgekeken hebben over
het beloofde land. In het kerkje van de Franciscanen bevinden zich unieke vroegchristelijke
mozaïeken. Daarna vertrekken wij naar Petra
waar wij overnachten in Petra Movenpick
(afreizen april 2020)/ The Old Village ( /).
DAG 4 EN 5 Petra
O|M|A
Petra is een unieke bezienswaardigheid en
mag terecht een wereldwonder genoemd worden. Wij bezoeken dan ook gedurende twee
dagen deze prachtige rozerode stad van de
Nabateeërs. De stad werd meer dan tweedui-

MIDDEN-OOSTEN
NIEUW

LIBANON
Wit land van ceders
en historische sites
AFREISDATA 2020

REISDUUR 9 dagen / 8 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten naar Beiroet en terug
Lokaal transport met comfortabele bus • Overnachtingen in de
vermelde hotels/klooster of gelijkwaardig op basis van een
tweepersoonskamer (single kamer in klooster afhankelijk van
beschikbaarheid) • Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangs
gelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding
en lokale Engelstalige gids • Fooien voor reisleider, gidsen en
chauffeurs • Documentatiemap en voorbereidende avond

PRIJS

TOESLAG SINGLE

11 april

€ 2.890

€ 350

12 september

€ 2.890

€ 350

03 oktober

€ 2.890

€ 350

MIDDEN-OOSTEN

DAGINDELING LIBANON
Dag 1 Brussel 3 Beiroet
Met internationale lijnvluchten naar de hoofdstad Beiroet. Transfer naar het hotel Le Commodore ( /).
DAG 2 Beiroet
O|M|A
In de voormiddag genieten we van een
exclusieve ‘City and people’ tour. We krijgen de
gelegenheid om persoonlijk kennis te maken
met enkele inwoners van Beiroet. Zij vertellen
ons over het leven in hun stad. Nadien gaan
we op verkenning in Beiroet. We ontdekken
‘the Pigeon Rock’ en wandelen een stukje
langs de alom gekende Corniche. We bezoeken de heropgebouwde benedenstad. De
trendy Solidere wijk werd prachtig gerestaureerd. Verder naar de Aminmoskee, de soeks,
de Bohémien wijk Gemmayze en het Nationaal
Museum.
DAG 3 Beiroet 3 Jeita 3 Harissa 3
Byblos
O|M|A
De Grotten van Jeita behoren tot de mooiste
ter wereld. De grotten hebben twee niveaus:
de lager gelegen kunnen per boot bezocht
worden, de bovengalerij te voet. Het 19de
eeuwse reuze O.L. Vrouwbeeld van Harissa
staat op de top van een berg 500 m boven de
zee vanwaar we een prachtig panoramisch
uitzicht hebben. Verder naar Byblos, de oudste
stad ter wereld die zonder onderbreking al
meer dan 7000 jaar bewoond is. Wij zien o.a.
de citadel en het kruisvaarderskasteel,…
We maken nog een leuke wandeling langs het
pittoreske haventje en in de oude soeks. Overnachting in Byblos, hotel Ahiram ( /).
DAG 4 Byblos 3 Batroun 3 Tripoli 3
Qadisha Vallei (Qozhaya)
O|M|A
Batroun was een van de belangrijkste steden
van de Feniciërs. We bezoeken de stadsomwalling die de Feniciërs bouwden. Verder
naar Tripoli, de tweede stad van Libanon.
We bezoeken het Sint-Gilliskasteel dat in de
12de eeuw gebouwd werd en de levendige
soeks. Verschillende Moslimmonumenten zijn
nog goed bewaard zoals de Grote Moskee en
de Taylanmoskee. Nadien rijden wij naar de
‘heilige’ vallei van Qadicha met haar versterkte
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kloosters. We overnachten in een van de meest
vooraanstaande kloosters: het aan de rotsen
hangende Saint Antoine Monastery (nvt /nvt) in
Qozhaya.
DAG 5 Qadisha Vallei 3
Cederwoud 3 Baalbeck
O|M|A
De Qadisha Vallei is een van de diepste en
mooiste valleien van Libanon en behoort tot
het Unesco Werelderfgoed. Tijdens een mooie
wandeling ontdekken we enkele van de belangrijkste vroegchristelijke kloosters in deze
prachtige vallei. Daarna rijden wij naar het
cederwoud. Sommige van deze cederbomen
zijn meer dan 1000 jaar oud en zijn een echt
natuurwonder. De cederboom is het nationale
embleem van Libanon en deze boom prijkt op
de Libanese vlag. Verder naar Baalbeck, hotel
Palmyra ( /).
DAG 6 Baalbeck 3 Anjar 3 Niha 3
Ksara 3 Deir El Qamar
O|M|A
In de voormiddag rondleiding in dit imposante
Romeinse heiligdom, opgedragen aan de drie
godheden Jupiter, Venus en Mercurius. Vervolgens bezoek aan Anjar, de enige getuigenis
van de dynastie van de Omayaden. Het stadje
Niha was al bewoond sinds de Romeinse
tijd en is bekend voor de overblijfselen van
een Romeinse tempel uit de 1ste eeuw voor
Christus. We stoppen in Chateau Ksara waar
wij rondwandelen in de wijnkelders en van de
lekkere Libanese wijn proeven. Nadien naar
Deir El Qamar, hotel Deir el Oumara ( /).
DAG 7 Deir El Qamar 3 Beiteddine 3
Sidon 3 Tyre
O|M|A
Deir El Qamar is beroemd voor de paleizen in
oude Libanese stijl. In Beiteddine bezoeken
wij het prachtige 19de eeuwse paleis. In dit

paleis woonde de emir tot 1840, nadien werd
het de residentie van de Ottomaanse regering.
Het paleis heeft prachtige gedecoreerde
plafonds, kleurrijke mozaieken, luxueuze
Turkse baden, haremvertrekken en een mooie
tuin. In Sidon bezichtigen wij het ‘Kasteel van
de Zee’ gebouwd door de kruisvaarders, de
gerestaureerde karavanserai Khan el Franj en
het Debbane Palace. We snuiven de sfeer op in
de oude soeks. Transfer naar ons guesthouse
in Tyre, Al Fanar Auberge ( /).
DAG 8 Tyre 3 Qana 3 Beiroet
O|M|A
Na het ontbijt bezoeken wij de Fenicische stad
Sour (Tyre). Deze stad was in de oudheid zeer
welvarend en heeft heel wat Unesco Werelderfgoed . We ontdekken in de archeologische
site (Al Medina en Al Bass) nog heel wat mooie
overblijfselen uit de Romeinse tijd: straten,
bogen en arcades, publieke baden en een van
de grootste hippodromen ooit gebouwd. In de
namiddag bezoeken we Qana, waar de parabel
ontstond waar Jezus zijn eerste mirakel verrichtte: hij veranderde water in wijn. Nadien
rijden we terug naar Beiroet, hotel Commodore ( /).
DAG 9 Beiroet 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvluchten naar Brussel.

REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort en
visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +1 u
KLIMAAT Mediterraan

www.hoboreizen.be

FAROER EILANDEN
18 PARELS IN DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN
Minimum 10 deelnemers

REISDUUR 8 dagen / 7 nachten

AFREISDATUM 2019
05 juni
www.hoboreizen.be

INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van Vágar
• Alle vermelde transfers met aangepast transport • Alle
overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op
basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het
programma (O=ontbijt, M=middagmaal, LP= lunchpakket) •
Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven
in het programma • Hobo reisleiding en lokale Engelstalige
gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs •
Documentatiemap en voorbereidende avond

12 juli

PRIJS

TOESLAG SINGLE

€ 3.400
HOOGTEPUNTEN
€ 3.400

€ 370
€ 370

We kozen de acht mooiste eilanden uit. Verwacht je
aan steeds wisselend en dramatisch licht, aan ruwe
schoonheid en authenticiteit op deze wilde, winderige
eilanden die tussen Schotland en IJsland liggen en in
2015 door National Geographic werden uitgeroepen
tot de mooiste reisbestemming.

DAG 1 Brussel 3 Kopenhagen 3 Vágar
Lijnvlucht naar Kopenhagen en vervolgens
naar Vágar op het gelijknamige eiland. We
ontdekken de magische landschappen en
prachtige dorpjes in alle kleuren van de
regenboog. We bezoeken het prachtige dorp
Gásadalur, een van de meest gefotografeerde
plaatsen op de Faroer met zijn mooie waterval.
Vanuit het oude dorpje Bøur hebben we een
mooi zicht op Tindhólmur .
Overnachting in hotel Vágar ( /).
DAG 2 Vágar 3 Mykines 3 Runavík O|LP
We varen naar het meest westelijke eiland
Mykines. Onderweg zien we majestueuze
zeekliffen en het spectaculaire eilandje
Tindhólmur met zijn spitse bergtoppen. Op
Mykines maken we een mooie wandeling naar
een rotseiland en de vuurtoren. Het eiland
heeft een zeer rijk vogelleven. We zien de koddige papegaaiduikers en de jan-van-genten.
Die laatsten broeden enkel op Mykines.
We reizen verder naar Runavík op het eiland
Eysturoy. Overnachting in hotel Runavík
( /).
DAG 3 Runavík 3 Saksun 3 Tjørnuvík 3
Garðahúsið 3 Runavík
O|M
We rijden naar de afgelegen dorpen Saksun en
Tjørnuvík. Onderweg hebben we een prachtig
zicht op de Risin en Kellingin rotsformaties.
Saksun is een pittoresk dorp met een natuurlijke haven die nu geblokkeerd wordt door
zand. Wanneer het laagtij is kan je wandelen
tot in zee. We rijden over de brug die Streymoy
en Eysturoy verbindt naar het dorp Tjørnuvík
dat omringd wordt door bergen en waar
we opnieuw een mooi zicht hebben op de
rotsformaties de Reus en de Heks. Op onze
tocht passeren wij ook de waterval Fossá. We
gebruiken onze lunch in Garðahúsið waar de
lokale boeren ons uitnodigen in hun huis en

REISDOCUMENTEN
identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -1 u
KLIMAAT koel zeeklimaat

de lokale producten laten proeven. In de late
namiddag rijden we terug naar Runavík.
DAG 4 Runavík 3 Klaksvík 3 Kalsoy 3
Tórshavn
O|M
Met de ferry varen we van Klaksvík op het eiland Bordoy naar het eiland Kalsoy. Een 12 km
lange weg slingert door 4 tunnels die de vier
dorpen van het eiland verbindt. We stoppen in
het dorp Mikladalur, gekend om zijn artiesten
en saga’s. Langs de oceaan kan je het mooie
beeld van de Seal Woman zien. We bezoeken
het dorp Trøllanes waar we een wandeling
maken naar de bijzonder mooi gelegen Kallurvuurtoren .Verder naar Torshavn waar we
overnachten in hotel Hafnia ( /).
DAG 5 Tórshavn 3 Nólsoy 3
Tórshavn
O|LP
Vandaag verkennen we het eiland Nólsoy .
We wandelen door het dorp en maken kennis
met de unieke attracties van het eiland, zoals
Ove’s roeiboot de Diana Victoria. In 1986
roeide Ove Joensen op zijn eentje van de
Faroer eilanden naar de Kleine Zeemeermin
in Kopenhagen. Na de lunch wandelen we
naar de top van het eiland waar we een mooi
panoramisch zicht hebben op Tórshavn en
de nabije eilanden. Terug met de ferry naar
Tórshavn.
DAG 6 Tórshavn 3 Sornfelli 3
Norðadalsskarð 3 Tórshavn
O
We rijden van Tórshavn over de bergweg
‘Oyggjarvegur’, waar we genieten van het

uitzicht over de kleinste hoofdstad van de
wereld en het nabije eiland Nólsoy. Verder naar
Sornfelli en Norðadalsskarð, genietend van de
stilte, de uitzichten en de schitterende natuur.
Terug in Tórshavn hebben we vrije tijd om de
stad te verkennen. ’s Avonds kunnen we gaan
dineren in het authentieke Áarstova waar je
Faroers’ lamsvlees kunt krijgen.
DAG 7 Tórshavn 3 Kirkjubøur 3
Gamlarætt 3 Vágar
O|M
We starten de dag in Torshavn met een wandeling door de oude stad, Tinganes en het mooie
Reyn met zijn zwarte huizen en grasdaken. We
bezoeken het architecturale Nordic house. Na
de middag rijden we naar Kirkjubøur, het oude
culturele centrum, waar we de ruïne van de
gotische St Magnus kathedraal zien, daterend
van de 13de eeuw. Hier bezoeken we de nog
steeds gebruikte middeleeuwse kerk en een
boerderij die al 17 generaties lang eigendom
is van dezelfde familie. Verder naar Gamlarætt
op de westkust van het eiland Streymoy. Met
een speedboot bezoeken we de westelijke
zijde van het eiland ‘Hestur’. Je betreedt hier
een andere wereld. De 400 m hoge kliffen
met duizenden vogels en grote grotten mag
je niet missen bij een bezoek aan de Faroer
eilanden. Wij rijden verder naar Vagar waar we
overnachten in hotel Vágar ( /).
DAG 8 Vágar 3 Kopenhagen 3
Brussel
O
Vluchten naar Brussel.
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EUROPA

DAGINDELING FAROER EILANDEN

INBEGREPEN Internationale vlucht Brussel – Reykjavik – Brussel • Alle vermelde transfers
met aangepast transport • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig •
Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Alle bezoeken zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding en lokale gidsen •
Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond

DAGINDELING IJSLAND
DAG 1 Brussel 3 Reykjavik
Per regelmatige lijnvlucht naar Reykjavik.
DAG 2 Reykjavik 3 Þingvellir 3
Gullfoss 3 Geysir 3
Borgarfjörður
O|A
Vertrek naar Þingvellir, sinds 1930 een natio
naal park dat opgenomen is op de Wereld
erfgoedlijst van de Unesco. Þingvellir toont
op een mooie manier de Midden-Atlantische
breuk en is opmerkelijk voor zijn geologie en
de meest historische site van het eiland. Verder
naar Gullfoss, een van Ijslands mooiste watervallen. Het water valt in twee trappen ruim
32 m naar beneden. In Geysir bevindt zich
de bekendste geiser van Ijsland en misschien
wel van de hele wereld. Naar hem zijn alle
geisers in de wereld genoemd. Hij spuit een
waterstraal van 30 m omhoog. Wij kruisen de
Kaldidalur bergpas en bewonderen de ruige
schoonheid van het Ijslandse hoogland. Verder
langs de Langjokull gletsjer naar de spectaculaire watervallen Hraunfossar en Barnafoss. We
rijden verder door de vruchtbare Borgarfjörður
regio en bezoeken Reykholt, de woonplaats
waar de 13de eeuwse leider en een van de
grootste Ijslandse schrijvers en dichters, Snorri
Sturluson, leefde. Onze laatste stop van de dag
maken wij bij de grootste hete warmwaterbron, Deildartunguhver.
DAG 3 Borgarfjörður 3 Snæfellsnes 3
West Fjorden
O|A
Vandaag ontdekken we het mystieke schiereiland Snæfellsnes. Eerst een korte stop aan
het zandstrand van Búðir en dan verder naar
Arnastapi, een gehucht met een piepklein
haventje dat is omgeven met mooie basaltformaties. Er nestelen veel zeevogels. Het
kroonjuweel van het schiereiland is de oude
vulkaan Snæfelljökull en is vooral bekend
geworden door het boek van Jules Verne, Reis
naar het binnenste der aarde. De krater gaat
schuil onder een ijskap. Wij rijden door kleine
vissersdorpen naar het pittoreske Stykkishólmur waar wij aan boord gaan van de ferry die
de Breiðafjörður baai kruist. Wij verblijven in
de unieke omgeving van Vatnsfjörður.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort of identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -2 u
KLIMAAT mild; korte zomers, lange winters

HOTELS
PLAATS
NACHTEN HOTEL
Reykjavik
3
Klettur
Borgarfjörður
1
Borganes Hotel
Vatnsfjorour
1
Flokalundur
Isafjörður
1
Isafjordur/Horn
Hrútafjörður
1
Laugarbakki
Akureyri
1
Edda Akureyri
Húsavik
1
Fosshotel Husavik
Eglisstaðir
1
Guesthouse Egilsstadir
Kirkjubaejarklaustur
1
Fosshotel Glacier
Lagoon
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STERREN
 /
 /

nvt /
 /

nvt /
nvt /
 /

nvt /
nvt /

DAG 4 Barðaströnd 3 Isafjörður
O|A
Na het ontbijt rijden wij naar het meest westelijke punt van Ijsland. Vogelliefhebbers kunnen
hier hun hart ophalen aan de naar schatting
één miljoen vogels waaronder de grootste
kolonie alken, vele stormvogels en drieteenmeeuwen. Het is de beste plaats in Ijsland
om de papegaaiduikers te observeren. Langs
verlaten wegen rijden we langs fjorden en genieten van de Westfjord Alpen. We maken nog
een stop aan de Dynjandi waterval en bekijken
de maatregelen die genomen zijn om het dorp
Flateyri te beschermen tegen lawines.
DAG 5 Isafjörður 3 Holmavik 3
Hrútafjörður (Laugarbakki)
O|A
We rijden naar de bijna helemaal verlaten fjorden van Isafjarðardjúp. Dit is het oudste deel
van Ijsland waar wij genieten van de woeste
wildernis. We rijden verder door het dorp
Súðavik en zigzaggen langs Mjoifjörður en Isafjörður terwijl wij heel wat verlaten boerderijen
ontdekken en met drijfhout bedekte kusten,
krioelend van de zeehonden. In Hólmavik
bezoeken wij het interessante heksenmuseum
dat vertelt van de hekserij in de streek in de
17de eeuw.
DAG 6 Hrutafjörður 3 Skagafjörður 3
Akureyri
O|A
Onze toer gaat nu richting noorden. Onze eerste stop maken wij in de paardenkwekerij op
de Gauksmýri boerderij waar wij kennis maken
met de kenmerken van de Ijslandse paarden.
We rijden verder naar het mooie Skagafjörður
district waar we het regionale folkmuseum
in Glaumbær bezoeken. We komen toe in
Akureyri, de hoofdplaats van het noorden.
Korte kennismaking met de stad en dan naar
ons hotel.
DAG 7 Akureyri 3 Mývatn 3 Húsavik O|A
Na het ontbijt rijden we langs de kustlijn van
Eyafjörður naar een van de bekendste water
vallen van Ijsland, Goðafoss. Verder door naar
Myvatn, een paradijs voor de vogelliefhebbers,
geologen en andere natuurfreaks. De toer van
vandaag bevat eveneens de pseudokraters
van Skútustaðir, de lavaformaties van Dimmuborgir, de ronde krater van Hverfjall, het
Krafla gebied dat in de jaren 70 en 80 vulkanisch actief was en het geothermische gebied
van Námaskarð met zijn kokende modderpoelen, zwavelbronnen en veelkleurige solfatarenveld. Wij overnachten in het charmante
vissersplaatsje Húsavik.
DAG 8 Húsavik 3 Dettifoss 3
Eglisstaðir
O|A
We starten de dag met een whale watching
toer. Daarna rijden we verder langs het Tjörnes
schiereiland naar het Jökulsárgjúfur nationaal
park waar ijsmassa’s en vulkaanuitbarstingen
een uniek landschap hebben gevormd. We
ontdekken de basaltformaties van Hljóðaklettar of echorotsen genoemd. Onze volgende
stop is Europa’s machtigste waterval, Dettifoss,
vooraleer wij verder oostwaarts rijden over het
barre en onbewoonde plateau van Jökuldalsheiði naar het vruchtbare Filjótsdalur district.

DAG 9

Egilsstaaðir 3 Oost Fjorden 3
omgeving Skaftafell
O|A
We rijden langs de heuvelachtige kustlijn
van de oostelijke fjorden, een wereld op zich.
Fáskrúðsfjörður is een vissersdorp gelegen in
de gelijknamige fjord. In de negentiende eeuw
was het de uitvalsbasis van Franse zeelui.
Getuige daarvan de Franse straatnamen, een
ziekenhuis voor Franse zeelui, een eigen kapel
en kerkhof. We brengen er een bezoek aan het
Franse museum. In Stöðvarfjörður bezoeken
wij het stenenmuseum van Petra Sveinsdottir.
In Alftarfjorour zien we duizenden zwanen.
Met op de achtergrond de prachtige en grootste Europese Vatnajökull gletsjer exploreren
we vandaag de wonderen van het zuidoosten.
We laten de Oost fjorden achter ons en bereiken de zuidkust in de buurt van Jökulsarion.
Wij komen voorbij verschillende gletsjers op
weg naar de Jökulsárlón lagune. Hier maken
wij een boottocht tussen reuze ijsbergen.
DAG 10 Omgeving Skaftafell 3 Vik 3
Reykjavik
O|A
We rijden verder naar het Skaftafell National
Park, een prachtige groene oase aan de voet
van de stratovulkaan Oraefajökull, de hoogste
top in Ijsland. Verder door naar Skeiðarársandur, een enorme spoelzandvlakte gevormd
door talrijke gletsjerrivieren. We rijden langs
het enorme Eldhraun lavaveld en de zwarte
spoelzandvlakte van Myrdalssandur. Vik is
het meest zuidelijke dorp van Ijsland. We
bezoeken het adembenemende zwarte strand
in Reynishverfi. Op de rotsen van de kaap van
Dyrhólaey leven duizenden zeevogels. We
stoppen aan de waterval Skogafoss waar de
Myrdalsjökull gletsjer bovenuit torent. Onder
de ijskap zit de vulkaan Katla. In de late namiddag bereiken we de hoofdstad Reykjavik
DAG 11 Reykjavik
O
Vrije dag in Reykjavik, de meest noordelijke
hoofdstad van de wereld. Je kunt de oude
stadskern bezoeken of één van de vele musea.
DAG 12 Reykjavik 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven voor onze terug
vlucht. Einde van een mooie reis naar een
uniek land.

www.hoboreizen.be

EUROPA

IJSLAND
DE GEBOORTE VAN DE AARDE
REISDUUR 12 dagen / 11 nachten

www.hoboreizen.be

HOOGTEPUNTEN

Treed het land van vuur en ijs binnen en buig diep het hoofd
voor de creativiteit van moeder natuur: hoog opspattende
warmwaterbronnen, kleurrijke zwavelgebieden, withete
lavastromen, pruttelende modderpoelen, ... Zo moet de geboorte
van de aarde er miljoenen jaren geleden uitgezien hebben. En wie
goed kijkt, ziet misschien ook de trollen en elfen die hier volgens
hardnekkige geruchten nog steeds ronddwalen. Of waren het dan
toch de schaduwen van het noorderlicht op de eindeloze steen- en
zandwoestijnen?

Grote verscheidenheid aan
natuurverschijnselen • Paradijs
voor natuurliefhebbers •
Grillige rotsformaties, fraaie
tafelbergen, kleurrijke
warmwaterbronnen •
Indrukwekkende gletsjers en
watervallen • Het zeer rijke
vogelleven

Minimum 14 deelnemers

PRIJS

Groenlandzee

TOESLAG SINGLE

15 juni

€ 4.900

€ 790

13 juli

€ 4.900

€ 790

Ísafjörður

Húsavík
Dettifoss
Akureyri

Hrutafjordur

Egilsstaðir

IJsland

Snæfellsnes

Reykjavik
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© johan van cutsem

FOTOREIZEN

ETHIOPIË Danakil depressie
MONGOLIË Nauryz Arendfestival en op trektocht
met de nomadische Kazakken
IJSLAND De wonderlijke Westfjörden
GROENLAND Expeditie met historisch zeilschip

“Johan Van Cutsem, beroepsfotograaf, werkte
voor zowat alle Vlaamse en Waalse kranten,
reisbladen en agentschappen als Belga en
Reuters . Zijn foto’s werden regelmatig bekroond.
Momenteel heeft hij een eigen fotogalerie en
doceert hij fotografie. Afgelopen jaar werd hij
meermaals genomineerd voor internationale
awards. Johan begeleidt de Hobo fotoreizen die
voor fotografen van elk niveau geschikt zijn!”

FOTOREIZEN

ETHIOPIË
DANAKIL DEPRESSIE
REISDUUR 10 dagen / 7 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van Addis
Abeba – binnenlandse vluchten volgens programma • Lokaal
transport in bus/jeeps • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig en tenten op basis van een tweepersoonskamer/tent • Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en
ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Fooien
voor gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf
en lokaal Engelssprekende gidsen • Twee voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

31 januari

€ 3.095

€ 295

Een avontuurlijke trip (goede fysieke conditie aangewezen) naar één
van de heetste, laagste en geologisch meest actieve gebieden ter
wereld. Het is een expeditie naar een afgelegen gebied waar geen
overnachtingsmogelijkheden zijn. U slaapt 3 nachten in tenten.
Er is een douchetent aanwezig. De meereizende koks zorgen voor
heerlijke maaltijden.

DAGINDELING ETHIOPIË

www.hoboreizen.be

Verder naar Dallol, 116 m onder de zeespiegel
en dus één van de laagste plekken ter wereld,
waar we ons verbazen over het kleurrijke
vulkaanlandschap. Opnieuw kamperen in
Hamed Ela.
DAG 6 Hamed Ela 3 Mekele
O|M|A
Rit naar Mekele. De markt in Mekele is de
plaats waar het zout vanuit de Danakil wordt
verhandeld. Grote dromedariskaravanen vertrekken dagelijks vanuit Mekele, ze doen er zes
dagen over om Dallol te bereiken. De karavaan
legt ongeveer honderdveertig kilometer af van
hoog- naar laagland. Iedere dag wordt het een
stukje warmer. Na het laden van de zoutblokken, die gedolven worden door de Afar, komen
de dromedarissen volgeladen terug. Het is de
grootste zoutmarkt van Ethiopië. Op de markt
is het een en al bedrijvigheid; dromedarissen
staan klaar voor vertrek en worden beladen
met ‘voer’ voor onderweg; anderen worden
verlost van de zware zoutblokken; weer anderen liggen, herkauwend, uit te rusten. Jongens
sjouwen met de amoles (zoutblokken); een
paard en wagen wordt geladen om het zout
naar de stad te vervoeren, kortom een en al
bedrijvigheid. Het levert een prachtig beeld op
dus zeker een bezoek waard. Overnachting in
een hotel.
DAG 7 Mekele 3 Tigray 3 Gheralta O|M|A
Vandaag bezoeken we de beroemde kerken
van Tigray. Na een klim van 1,5 uur bereiken
we Debre Maryam Korkor, een rotskerk
hooggelegen in het Gheralta gebergte. Na
de inspanning genieten we van het adem
benemende uitzicht! Ook Abreha we Astebeha

staat op het programma. Dit is een uniek voorbeeld van een rotskerk uitgehouwen in een
verticale wand. Alle pilaren zijn monolieten.
Het interieur is mooi beschilderd. Overnachting in de comfortabele lodge Agoro ( /).
DAG 8 Gheralta
O|M|A
We bezoeken nog een aantal mooie voorbeelden van de typische rotskerken, o.a. Debre
Tsion, één van de oudste exemplaren van
Ethiopië. De rit ernaartoe voert ons door het
prachtige Ethiopische landschap. Overnachting in de lodge Wukro (nvt /nvt).
DAG 9 Gheralta 3 Mekele 3
Addis Abeba
O|M|A
We sluiten de reis in schoonheid af met een
bezoek aan het fascinerende klooster van
Debra Damo. Bovenop een tafelberg, hoog
boven alles uit, leven de monniken hier nog
steeds zoals in de middeleeuwen. Je kunt hen
alleen bereiken via een steile bergwand met
behulp van een dik touw van ossenleer. Onze
begeleiders helpen ons hierbij. Rit naar Mekele
en vlucht naar Addis Abeba.
DAG 10 Brussel
Een nachtvlucht brengt ons terug naar Brussel.
Einde van een bijzondere reis.
REISDOCUMENTEN internationaal paspoort en
visum
INENTINGEN gele koorts, hepatitis, meningitis,
buiktyfus en malariatabletten
TIJDVERSCHIL zomer +1 u, winter +2 u
KLIMAAT gematigd, regenmaanden: juli, augustus en
september
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FOTOREIZEN

DAG 1 Brussel 3 Addis Abeba
Vertrek naar Addis Abeba.
DAG 2 Addis Abeba
M|A
Aankomst in de hoofdstad Addis Abeba. Na de
middag brengen we een bezoek aan de stad
gesticht door keizer Menelik II in 1886. Tot dan
veranderden de keizers hun hoofdstad zodra
de houtvoorraad was opgebruikt. Addis Abeba
ligt op een hoogte van 2500 m in het Entotogebergte en geniet het hele jaar door van een
uitstekend klimaat. De stad heeft brede boulevards met jacaranda’s, interessante musea
en de grootste markt van Afrika. Wij bezoeken
de ‘Holy Trinity Cathedral’ en het nationale
museum. Overnachting in hotel Ambassador
( /).
DAG 3 Addis Abeba 3 Mekele 3
Erta Ale
O|M|A
Na een vroeg ontbijt transfer naar de luchthaven voor onze vlucht naar Mekele. Met
4x4’s rijden we, eerst over asfalt en nadien
over gestolde lava, naar ons basiskamp aan
de voet van de vulkaan Erta Ale. De Erta Ale
is 613m hoog en is de meest actieve vulkaan
van Ethiopië. Het is één van de enige vier
vulkanen ter wereld met een lavameer op de
top. ’s Avonds wandelen we op de rand van de
krater en genieten we van het schouwspel van
de gloeiende lava. We kamperen op de rand
van de Caldera.
DAG 4 Hamed Ela
O|M|A
’s Morgensvroeg dalen we af naar het basiskamp waar we ontbijten. Met onze 4x4’s rijden
we door de Danakil depressie naar het Afdera
zoutmeer. Al eeuwen wordt er door de Afar bevolking zout gewonnen in de Danakil woestijn.
De Danakil depressie ligt 103 meter onder zeeniveau en is de heetste plek van Ethiopië. We
slaan onze tenten op in het dorpje Hamed Ela.
DAG 5 Hamed Ela 3 Dallol 3
Hamed Ela
O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Asebo, waar we
de activiteiten van de zoutmijnwerkers kunnen
gadeslaan. Ze snijden het zout in vierkante
blokken en laden ze op de rug van kamelen.

FOTOREIZEN

MONGOLIË
NAURYZ ARENDFESTIVAL EN OP TREKTOCHT
MET DE NOMADISCHE KAZAKKEN
Maximum 10 deelnemers

REISDUUR 14 dagen / 12 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van Ulaan

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

15 maart

€ 3.375

€ 290

Toeslag single enkel geldig voor de overnachtingen
in Ulaan Baatar en Olgii – geen single mogelijk in gertenten
© johan van cutsem

Baatar • Lokaal transport in comfortabele bus/jeeps • Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig en gertenten
op basis van een tweepersoonskamer/gertent, 2 overnachtingen
in een groepsger (mannenger/vrouwenger) bij de arendjager •
Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt, M=middagmaal,
A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden
zoals beschreven in het programma • Fooien voor gidsen en
chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en lokaal Engelssprekende gidsen • Twee voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

DAGINDELING MONGOLIË

FOTOREIZEN

© johan van cutsem

DAG 1 Brussel 3 Ulaan Baatar
Met internationale lijnvluchten vliegen wij
naar Ulaan Baatar, de hoofdstad van Mongolië.
DAG 2 Ulaan Baatar
M|A
Wij landen en maken kennis met onze
plaatselijke gids. Transfer naar het hotel. We
bezoeken de bezienswaardigheden van de
stad: het mooie Gandan klooster, het enorme
Sukhbaatar plein, het Zanabazar Museum,
de Chojin Lama tempel, ... We wonen een
traditionele muziekvoorstelling bij met keelzangers, mooie melodieën op de viool met
paardenkop en folkloristische dansen.
Hotel Bayangol of gelijkwaardig ( /).
DAG 3 Ulaan Baatar 3 Olgii
O|M|A
We vliegen naar Olgii in het uiterste westen. Ontmoeting met het team dat ons zal
begeleiden naar de Kazakse arendjagers. We
rijden 4 tot 5 uur en bereiken de plek waar de
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volgende dag het arendfestival plaats heeft.
Overnachting in een gertent (nvt /nvt).
DAG 4 EN 5
Op jacht met de arendjagers en
op zoek naar het sneeuwluipaard
O|M|A
De Mongoolse Kazakken gebruiken de vrouwelijke arenden voor het jagen. De arenden
zijn getraind om op vossen, wolven, konijnen
en wilde katten te jagen. We vergezellen de
jager op zijn jacht op voornamelijk vossen
en leren meer over het leven van de Kazakse
Mongolen. Op onze tocht is het niet uitgesloten dat we sneeuwluipaarden spotten. We
rijden terug naar Olgii waar we overnachten in
het Eagle Dreams hotel.
DAG 6 EN 7
Nauryz Arendfestival
O|M|A
We ontmoeten de Kazakken voor ‘de rodeo
van de arendjagers’. Een fantastische gelegenheid voor fotoliefhebbers om deze prachtige
vogels van dichtbij te bewonderen. Er komen
tientallen arendjagers naar het festival om hun
getrainde vogels te testen in wedstrijden op
snelheid en behendigheid. Tijdens het festival
genieten we ook van de traditionele Kazakken
paardenwedstrijden zoals ‘BushKushi’, waar de
ruiters proberen het geitenvel van de tegenstander van de rug van het paard te halen, en
‘Kiss woman on horseback’ waar de ruiters al
rijdend geldstukken van de grond proberen
op te pikken. Het Kazakse Nauryz feest bestaat
al duizenden jaren en wordt gekenmerkt door
een grote gastvrijheid waar de hoofdmaaltijd
bestaat uit een koude soep samengesteld met
vlees, vet, kurt, graan, uien en zout. Overnachting in een gertent (nvt /nvt).
DAG 8 Olgii 3 Ulaangom
O|M|A
We nemen afscheid van onze arendjager en
zijn familie en rijden langs de noordoostelijke
route waar we schitterende zichten hebben

op het Altai gebergte. We bereiken Ulaangom
waar we kennis maken met Gantumur en zijn
familie. Overnachting in een gertent (nvt /nvt).
DAG 9 EN 10
Op stap met de nomaden
O|M|A
Samen met deze Mongoolse familie en hun
kudde trekken we twee dagen richting Twin
Peaks. We helpen bij het opzetten van de typische gertenten (nvt /nvt) waarin we overnachten.
DAG 11 Olgii
O|M|A
We verblijven nog een halve dag bij de nomadische familie. Na de lunch nemen we afscheid
van deze zeer gastvrije Mongolen en rijden
terug naar Olgii waar we overnachten in het
Eagle Dreams hotel ( /).
DAG 12 Olgii 3 Ulaan Baatar
O|M|A
Een vroeg ontbijt en dan naar de luchthaven
voor onze terugvlucht naar de hoofdstad.
Hotel Bayangol of gelijkwaardig ( /).
DAG 13 Omgeving Ulaan Baatar
O|M|A
In de vroege ochtend vertrekken we naar
het Genghis Khan Statue Complex. Het
Ruiterstandbeeld van Genghis Khan is een 40
meter hoog stalen standbeeld van Genghis
Khan en ligt in een prachtig landschap. Het
standbeeld staat niet ver van de Tuul rivier op
een 54 kilometer ten oosten van Ulaanbataar.
Het standbeeld is symbolisch in oostelijke
richting geplaatst, richting de geboorteplaats
van Khan.
DAG 14 Ulaan Baatar 3 Brussel
O
Terugvluchten naar Brussels Airport.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort
en visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +6 u
KLIMAAT extreem landklimaat, lange koude winter,
korte warme zomer

www.hoboreizen.be

FOTOREIZEN

IJSLAND
DE WONDERLIJKE WESTFJORDEN
REISDUUR 8 dagen / 7 nachten

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

05 juni

€ 3.950

€ 350

INBEGREPEN Internationale vluchten naar en van Keflavik
en binnenlandse vlucht Isafjordur-Reykjavik • Alle vermelde
transfers met aangepast vervoer • Overnachtingen in de
vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt,
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen
en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo
reisleiding/beroepsfotograaf en lokale Engelssprekende gids •
Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap • Twee voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

DAGINDELING IJSLAND WESTFJORDEN
DAG 1

DAG 3 Westfjorden
O|A
Vandaag staan er liefst 10 fotogenieke fjorden
op het programma. We slingeren ons op weg
richting Drangsnes. Met elke bocht verandert
het landschap. Spierwit Siberisch drijfhout
en nieuwsgierige zeehonden duiken steeds
meer op. De hotpots van Drangsnes lopen
haast naadloos over in de oceaan. De kleine
vissershaven bruist van de bedrijvigheid.
Overnachting in Drangsnes in guesthouse
Malahorn (nvt /nvt).
DAG 4 Westfjorden
O|A
Een spectaculaire onverharde weg brengt ons
naar het afgelegen Djupavik. De vervallen
haringfabriek en bijhorend roestend schip zijn
topmotieven. We hobbelen verder naar Krossneslaug, het allicht mooist gelegen zwembad
van IJsland op het einde van de wereld. Baaien
vol drijfhout, een eenzaam houten kerkje, een
waterval die uitmondt in zee, het passeert allemaal de revue. Tweede overnachting in hotel
Drangsnes.
DAG 5 Westfjorden
O|A
Acht nieuwe fjorden wachten om verkend te
worden. In Reykjanes wordt er zout gewonnen

met geothermale energie. We fotograferen
de zeehondenkolonie van Hvitanes, de dieren
lijken er wel minder schuw dan elders. Later op
de dag bereiken we Isafjordur, de hoofdstad
van de Westfjorden. Het stadje van 3.000
inwoners, een kosmopolitische oase volgens
Lonely Planet, leeft op tijdens de lange zomerdagen en biedt alle mogelijke voorzieningen.
Overnachting in Isafjordur in hotel Isafjorour
( /).
DAG 6 Westfjorden
O|A
We maken een daguitstap naar Hornstrandir,
het meest afgelegen stukje IJsland waar geen
permanente bewoning meer is. De poolvos
heeft er het rijk voor zich sinds de bevolking er
rond 1950 wegtrok. We laten ons afzetten per
schip in Hesteyri en wandelen naar de resten
van een Noors walvisstation. Op de terugweg
kijken we uit naar walvissen. Overnachting in
Isafjordur in hotel Isafjorour ( /).
DAG 7 Westfjorden 3 Reykjavik
O
Terugvlucht naar Reykjavik. De kleurrijke
huizen van ‘s werelds meest noordelijke hoofdstad, de bekroonde architectuur van Harpa,
Perlan, de Hallgrimskerk en Tjornin, het stadsmeer met de tientallen vogelsoorten vormen
evenveel fotomotieven. Meer inspiratie kan je
vinden in het fotomuseum of de glimlach van
de lokale bevolking op een mooie zomerdag.
Overnachting in hotel Centrum ( /).
DAG 8 Reykjavik 3 Brussel
O
Transfer naar de luchthaven Keflavik en vlucht
naar Brussel.

REISDOCUMENTEN internationaal paspoort of
identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -2 u
KLIMAAT mild; korte zomers, lange winters

www.hoboreizen.be
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FOTOREIZEN

Brussel 3 Keflavik (Reykjavik) 3
Stykkisholmur
A
Met een regelmatige vlucht naar Keflavik.
Van Keflavik zetten we meteen koers naar het
pittoreske havenstadje Stykkisholmur op het
schiereiland Snaefellsnes. Vanop de overzijde
van Walvisbaai hebben we een mooi zicht op
Reykjavik. Via Borgarnes dat uitkijkt over de
omliggende scheren, zandbanken en bergen,
gaat het verder richting de centrale basaltbergen van Snaefellsnes. Sommige rhyolietwanden zijn felgekleurd. Overnachting in
Stykkisholmur. Overnachting in hotel
Stykkisholmur ( /).
DAG 2 Stykkisholmur 3 Westfjorden O|A
‘s Ochtends schepen we in op de Baldur,
de ferry die ons over de Breidarfjordur zal
varen. We houden even halt op Flatey, het
grootste van de 2500 eilanden waarmee de
fjord bezaaid is. Een paradijs voor vogels,
zeehonden en robben. Wanneer we enkele
uren later aanleggen in Brjanslaekur zijn we in
de Westfjorden.Het uitgestrekte rode strand
Raudasandur en de vogelkliffen van Latrabjarg
worden ons volgende motief. De tot 450 meter
hoge kliffen zijn heuse vogelappartementen,
bewoond door vele miljoenen zeevogels. We
slapen in hotel Flokalundur (nvt /nvt).

FOTOREIZEN

GROENLAND
UNIEKE FOTOREIS IN EXPEDITIESFEER
OP EEN HISTORISCH ZEILSCHIP
Maximum 12 deelnemers

REISDUUR 10 dagen / 9 nachten
INBEGREPEN Internationale vluchten Brussel – Keflavik
– Brussel, Reykjavik – Constable Point – Reykjavik •
Overnachtingen in tweepersoonskajuiten (twee bedden)
met wasbak op een historisch zeilschip (geen single mogelijk
op boot) • Gedeeld sanitair (2 douches en 2 toiletten) •
2 overnachtingen in Ijsland • Maaltijden zoals vermeld in
het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)
• Hobo reisleiding/beroepsfotograaf • 2 voorbereidende
avonden + 1 evaluatievergadering

AFREISDATA 2020

PRIJS

TOESLAG SINGLE

18 augustus

€ 6.700

€ 120

AFREISDATA 2021

PRIJS

TOESLAG SINGLE

31 augustus

€ 6.900

€ 120

Toeslag single enkel geldig voor 2 nachten hotel –
geen single mogelijk op zeilschip
Afhankelijk van de ijsgang en de weersomstandigheden kan de
volgorde van het programma veranderen.

DAGINDELING GROENLAND

FOTOREIZEN

DAG 1 Brussel 3 Keflavik
Lijnvlucht naar Keflavik. Overnachting in
Skuggi Hotel ( /).
DAG 2 Reykjavik 3
Ittoqqortoormiit
O|M|A
Chartervlucht naar Constable Point, een
kleine luchthaven in NO Groenland. Prachtige
zichten vanuit het vliegtuig. We schepen in
op de Donna Wood, een sfeervolle historische
tweemaster die de volgende acht dagen onze
thuis wordt. We verlaten de Hurryfjord en
zetten koers naar het meest afgelegen dorp
ter wereld, Ittoqqortoormiit, waar de Inuit nog
steeds voornamelijk van de jacht op ijsberen,
zeehonden, muskusossen en narwals leven. .
DAG 3 Hekla Havn
O|M|A
We zeilen westwaarts tussen heuse ijskastelen. Talloze bergen ijs van 50 meter hoog en
soms wel honderden meters lang veranderen
permanent van kleur. We zoeken de beste
invalshoek voor onze foto’s en maken regelmatig een landing voor een nog beter beeld. We
gaan voor anker in Hekla Havn en maken een
mooie wandeling, nadien genieten we van de
absolute stilte en de zachte avondtinten.
DAG 4 Via de Föhnfjord naar
de Harefjord
O|M|A
De granieten kliffen van Milneland torenen
ruim 2.000 meter uit boven het kalme water
van de Föhnfjord. Ze staan in fel contrast met
de basalten bergen aan bakboordzijde. Wat
later volgen de felrode zandstenen bergen van
Red Island. Iets verderop is het vaak zoeken
naar wat open water tussen gigantische ijsbergen die de meest bizarre vormen hebben. Met
de zodiac zoeken we de mooiste exemplaren
en hun fotogeniekste kanten op in het gezel-

REISDOCUMENTEN
internationaal paspoort of identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +0 u
KLIMAAT toendraklimaat langs kust
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schap van nieuwsgierige zeehondjes. Anker in
Harefjord voor twee nachten.
DAG 5 Harefjord
O|M|A
Vandaag maken we een lange wandeling op
zoek naar muskusossen, sneeuwhoenen en
sneeuwhazen. We picknicken met uitzicht op
een afkalvende gletsjer die zich met het nodige gedruis in zee stort. Het zilverbloeiende
wolgras, de vuurrode blaadjes van de kraaibes
en de gele verkleuring van de dwergberk
en kruipwilg contrasteren met de felgroene
mossen en paarse wilgenroosjes. We sluiten de
dag af met een heerlijke BBQ aan land, in een
fantastisch kader.
DAG 6 Bear Island
O|M|A
We varen oostwaarts en kunnen niet anders
dan onder de indruk zijn van de vlijmscherpe
bergpieken die de nauwe Ofjord omzoomen.
Prachtige landing aan de voet van een van de
afkalvende gletsjers. We gaan voor anker in het
pittoreske Jytteshavn op Bear Island.
DAG 7 Bear Island
O|M|A
Wandeling op Milneland of Bear Island met
uitstekend uitzicht op de archipel. Alhoewel

de naam het laat vermoeden leven er geen
beren op Bear Island. Toch zal de gids bij elke
wandeling in de toendra voorop lopen met
een geweer. Het is moeilijk te geloven dat hier
1000 jaar geleden al een Thule-nederzetting
was.
DAG 8 Hall Bredning
O|M|A
Via de brede Hall Bredning zeilen we richting
Hurry Fjord. Opnieuw wordt onze route grotendeels bepaald door de enorme ijsbergen
die we onderweg tegenkomen. In tegenlicht
glimmen ze als edelstenen, van vlakbij geven
ze de details van hun schoonheid prijs: kleurschakeringen en buitenaardse vormen. Bij
valavond is het fotofeest compleet.
DAG 9 Constable point 3 Reykjavik
O
We worden wakker vlakbij Constable Point en
genieten een laatste keer van de onwezenlijke
stilte en de mix van herfstkleuren en eeuwig
ijs. Terugvlucht naar Reykjavik . Mogelijkheid
voor facultatief bezoek aan Reykjavik. Overnachting in Skuggi Hotel ( /).
DAG 10 Keflavik 3 Brussel
O
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REISVOORWAARDEN
Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten
ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
ARTIKEL 2: INFORMATIE VAN DE ORGANISATOR EN DOORVERKOPER
VOOR DE SLUITING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST
2.1 / De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger,
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data
en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en
data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van
tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet
vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in
de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte
mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van
de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen
zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie
over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen
betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 / De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 / De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt,
vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
ARTIKEL 3: INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
3.1 / De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent
hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten
of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 / Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
ARTIKEL 4: DE PAKKETREISOVEREENKOMST
4.1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken
is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of
een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 / De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval
de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over
de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te
melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn
verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de
E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te
dragen.
4.3 / Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de
reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing,
over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
ARTIKEL 5: DE PRIJS
5.1 / Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij
de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op
vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 / Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 / Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 / In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die
kosten.
ARTIKEL 6: BETALING VAN DE REISSOM
6.1 / Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 / Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor
de vertrekdatum.

132

6.3 / Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
ARTIKEL 7: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PAKKETREIS
OVEREENKOMST
7.1 / De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden
op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de
hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 / Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
ARTIKEL 8: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of
de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
ARTIKEL 9: WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR DE AFREIS
9.1 / De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst,
met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis
niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager,
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 / Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt
ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te
wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 %
te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem
op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de
pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten,
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van
zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch
beëindigd wordt, en
5° n voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en
de prijs ervan.
9.3 / Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van
de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 / Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de
organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
ARTIKEL 10: OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR AFREIS
10.1 / De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en
de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst
in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn,
maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer
dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à
zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan
twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het
begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt
opgezegd.
10.2 / In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen
die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
11.1 / De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen
vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het
begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten
uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld,
stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de
pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2 / De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar
de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder
betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger
recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 / De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
ARTIKEL 12: NON–CONFORMITEIT TIJDENS DE REIS
12.1 / De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een
eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 / Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit,
tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger
recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig
artikel 15.
12.3 / Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de
reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te
verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 / Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger,
andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere
kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis
van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst
is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 / Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de
uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door
de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger
de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een
schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de
reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 / Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals
afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen
per reiziger.
12.7 / De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun
bijzondere behoeften.
12.8 / De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de
betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de
Unie niet kan beroepen.
12.9 / De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de
uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij
wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten,
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
EN DE PROFESSIONEEL
14.1 / De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten
die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten
door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 / Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de
verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de
organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.
ARTIKEL 15: PRIJSVERMINDERING EN SCHADEVERGOEDING
15.1 / De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2 / De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 / De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet
kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
ARTIKEL 16: VERPLICHTING TOT BIJSTAND
16.1 / De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke
autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij
het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 / Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van
de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen.
Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.
ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING
17.1 / Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de
doorverkoper.
17.2 / Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet
de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een
oplossing kan worden gezocht.
17.3 / Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de
reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het
einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de
doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
ARTIKEL 18: VERZOENINGSPROCEDURE
18.1 / Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 / Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de
betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te
stemmen.
18.3 / Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen.
18.4 / Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 / Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
ARTIKEL 19: ARBITRAGE OF RECHTBANK
19.1 / Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan
kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor
de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor
de rechtbank.
19.2 / De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3 / De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag
méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 / Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij
de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf
tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
rechtbanken beslecht worden.
19.5 / Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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REISVOORWAARDEN
Bijzondere voorwaarden Hobo reizen
ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1 / Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt bij Hobo reizen en
zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden.
1.2 / Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame,
meerderjarige persoon. Door de aard van de rondreizen kunnen wij geen
boekingen aanvaarden van minderjarige personen. Het is niet mogelijk
om deel te nemen aan de rondreizen als niet-begeleide minderjarige(n).
De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze
voorwaarden is voldaan. Elke bevestiging van boeking door Hobo reizen
gebeurt onder opschortende voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de aanbieder van de accommodatie en vluchten.
ARTIKEL 2: DE PRIJS
2.1 / De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is, behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte diensten zijn
inbegrepen behalve deze die ingevolge lokale reglementeringen enkel ter
plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2.2 / De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon.
2.3 / De prijzen bevatten:
a. de intercontinentale lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse) heen en
terug van de reizigers en hun bagage (20kg tenzij anders vermeld) en de
bagagehandeling.
b. de binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen zoals gekend op 18/09/2019, tenzij anders vermeld.
c. het vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals beschreven in het programma.
d. het verblijf in een hotelkamer of (ger)tent.
e. alle ingangsgelden, diensten, taksen zoals beschreven in het programma.
f. de diensten van de reisbegeleider.
g. alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen tijdens de ganse rondreis.
h. de bijdrage voor de verzekering financieel onvermogen en professionele aansprakelijkheid.
i. BTW volgens de correcte aanslagvoeten
2.4 / Niet inbegrepen zijn:
a. kosten voor reispaspoort, visum, inentingen, annulerings- en reisbijstandsverzekering en andere formaliteiten.
b. alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs.
c. de niet vermelde maaltijden
d. het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven.
e. de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
ARTIKEL 3: SAMENSTELLING VAN DE PRIJS
3.1 / De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen onder voorbehoud van een
kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing
bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van
de Bijzondere reisvoorwaarden.
3.2 / Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen van het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden
berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zoals geldig op 18/09/2019.
Het kan voorkomen dat een land na de afsluitingsdatum van de prijsberekening van deze brochure een extra taks (bijvoorbeeld BTW op hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) invoert.
Verhogingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto
bij de reissom gevoegd.
3.3 / Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de andere
vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op
18/09/2019, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen na deze
datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de reissom gevoegd.
3.4 / Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft
de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.
ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM
4.1 / Voorschot
Het voorschot bedoelt in artikel 6 van de Algemene voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. In geval van boeking tot
45 dagen voor de afreis: 30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. De saldo rekening moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek vereffend
worden. In geval van late boeking (minder dan 45 dagen) is de volledige
reissom onmiddellijk verschuldigd.
4.2 / Laattijdige of niet betaling
a. Boekingen 45 dagen of meer voor afreis
Bij niet of onvolledige betaling van de reis op de vervaldag zijn van
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling
verschuldigd:
- conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag
- een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag
- indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft
Hobo Reizen het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6
verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van
Hobo Reizen om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen
met de aangerekende vergoeding worden verrekend
b. Boekingen minder dan 45 dagen voor afreis. Bij gebreke van onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft Hobo Reizen het recht om
de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat
geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd
door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Hobo reizen om
bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen.
ARTIKEL 5: FORMALITEITEN
5.1 / De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake te vervullen formaliteiten die hem in de brochure worden
meegedeeld.
5.2 / De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig
internationaal paspoort, pasfoto’s, …) en is zelf verantwoordelijk voor het
verstrekken van de concrete en correcte inlichtingen die vereist zijn voor
zijn rondreis aan de officiële instanties en de reisorganisator.
5.3 / De reiziger die de pakketreisovereenkomst afsluit moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen (persoonlijke, administratieve, medische
en fysische) verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van
belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de organisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
5.4 / Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische dienen
zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.
5.5 / Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle reizen vermeld
in de brochure. Inschrijven in het paspoort van de ouders is niet voldoende.
Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika, Namibie en
Botswana reizen, moeten een kopie van het meertalig geboortecertificaat
van het kind in het Engels, verkrijgbaar bij de gemeente, bij zich hebben.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar die reizen naar Zuid-Afrika, Namibie en
Botswana geldt de kids-ID als alternatief voor het meertalig geboortecertificaat. Ouders die met hun kinderen naar Tanzania reizen moeten bij de
gemeente het document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen en bijvoegen bij de aanvraag samen met een ‘parental declaration’.
5.6 / Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van reizigers uit bepaalde landen en gedurende bepaalde periodes,
om naar of dat land te reizen. De voorschriften kunnen ten allen tijde
veranderen. Als visa geweigerd worden door de ambassade zijn we niet
aansprakelijk.
5.7 / Voor alle rondreizen vermeld in de brochure/website is een internationaal paspoort, geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. Per bezocht
land zijn er minstens twee blanco pagina’s vereist.
5.8 / De kosten voor het visum zijn voor rekening van de reiziger.
5.9 / Medische voorzieningen en gezondheidszorg. Voor een aantal bestemmingen vermeld in deze brochure is het voor de reiziger noodzakelijk
op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Gezien medisch advies
over deze bestemmingen regelmatig wijzigt, dient de reiziger een bevoegd

arts te raadplegen en met hem/haar de nodige voorzorgen te treffen. Wij
raden u ten zeerste aan te overleggen met uw arts of bij het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwerpen over de nodige inentingen en u over
andere voorzorgsmaatregelen te informeren.
5.10 / Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartaandoeningen, astma, …) moeten bij de inschrijving gemeld worden aan
de reisorganisator.
ARTIKEL 6: BAGAGE
6.1 / Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of vloeistoffen in
de handbagage.
6.2 / Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering
van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage (lost luggage)
van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de
luchthaven te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage niet recupereren en/of een schadevergoeding
bekomen voor eventuele schade. Voor de intercontinentale lijnvluchten en
rondreizen is één stuk bagage van maximum 20 kg en één stuk handbagage van maximum 5 kg volgens de geldende afmetingen toegelaten tenzij anders gemeld. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste
van de reiziger. Voor bepaalde binnenlandse vluchten op onze rondreizen
is het aantal kg beperkt.
ARTIKEL 7: DIENSTREGELING
7.1 / Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. Hobo
Reizen behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met
een andere route of vluchtschema te voorzien. Ook kan een bus transfer
naar een Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële
schadevergoeding kan worden geëist.
7.2 / Vertragingen, annuleringen, overboekingen
Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese Verordening over Vergoedingsstelsels’ opgelegd
aan de luchtvaartmaatschappijen, die de conventie van Montreal hebben
goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag
van Montreal hebben onderschreven. Voor het andere vervoer blijven de
limieten van aansprakelijkheid van de conventie van Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag gelden.
ARTIKEL 8: ANNULERING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST
DOOR DE REIZIGER
8.1 / De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven of
tegen ontvangstbewijs aan Hobo Reizen worden medegedeeld, met aanduiding van de bestelde reis.
8.2 / De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de
administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.
8.3 / De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de
datum, waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering
heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag
van 9 uur tot 18 uur). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht
te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder
punt 8.4 zijn aangeduid per persoon.
8.4 / Annuleringskosten: tot 70 dagen voor de afreis dag: 30% van de reissom; van 70 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom;
van 42 dagen tot en met 31 dagen voor de afreis: 75% van de reissom; van
30 dagen tot afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.
ARTIKEL 9: KAMERS
9.1 / Wij bieden onze reizigers de mogelijkheid in te schrijven in een single
kamer met de speciale aanvraag tot dubbele kamer te delen. De aanvraag
kan slechts worden bevestigd indien een tweede persoon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met dezelfde aanvraag, zoniet blijft men ingeschreven
op basis van een single kamer. Een bevestigde dubbele kamer te delen kan
automatisch terug een single kamer worden, indien de persoon die de kamer
deelde zijn reis annuleert. De kosten voor de single kamer zijn dan voor rekening van de reiziger die aan de reis deelneemt. Single kamers zijn beperkt tot
5 per reis. Onder een 3-persoonskamer of triple wordt een tweepersoonskamer verstaan waarin een derde bed wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een
opvouwbaar bed dat niet de kwaliteit biedt van een bed dat vast in de kamer
staat. In sommige kamers wordt de ruimte hierdoor beperkter. De prijzen
voor dat kamertype kunnen op verzoek verkregen worden.
ARTIKEL 10: REISDOCUMENTEN, REISDUUR EN PROGRAMMA
10.1 / De tickets voor de lijnvluchten worden ter beschikking gesteld op de
luchthaven.
10.2 / Deelnemers dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de
reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge
van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terug betaalbaar.
10.3 / De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet
op het afgesproken tijdstip aanwezig is draagt de aansprakelijkheid voor
alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
10.4 / Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag
van heen- en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden
steeds beschouwd als reisdagen.
10.5 / Bij de hotels, resorts en lodges wordt de kwalificatie vermeldt die
geldt in het betreffende land, indien van toepassing. De kwalificaties kunnen sterk uiteenlopen naargelang het land of het continent en zijn niet altijd vergelijkbaar met onze westerse normen en kwaliteitseisen.
10.6 / Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij een vroegere afreisdatum of latere retourvlucht kan een
supplement verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.
ARTIKEL 11: DE REISLEIDER
11.1 / De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met het verloop van de reis, de veiligheid, het groepsgebeuren en de conditie dienen
te volgen.
11.2 / De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen
hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en die een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt.
11.3 / De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om de reis te ondernemen. Indien een reiziger door een ernstige niet
naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert kan
na overleg tussen reisleider en reisorganisator Hobo Reizen en eventueel
andere dienstverleners een reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten en zelfs naar de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder
aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reissom of op een schadevergoeding.
ARTIKEL 12: WIJZIGINGEN TIJDENS DE REIS
12.1 / De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het
specifieke karakter van de reizen kunnen met zich meebrengen dat tijdens
de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten
worden aangebracht.
12.2 / Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt
door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zal Hobo
Reizen via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een
passend alternatief aan te bieden.
12.3 / De bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie
en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de brochure is aangegeven.
De reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die
zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden.
ARTIKEL 13: AARD VAN DE REIS
13.1 / De reiziger bevestigt op de hoogte te zijn van het specifieke karakter
van de reis met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en/of
mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van, plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
13.2 / De reiziger zal zijn arts op de hoogte brengen van het specifieke
karakter van zijn gekozen reis. Mocht het nodig zijn kan de reiziger onder
gesloten omslag medische gegevens aan de reisleider afgeven. De reisleider opent de omslag alleen in situaties waarin het nuttig of noodzakelijk
is. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn
van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau
van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.

13.3 / In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in gevaar
gebracht worden door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. Door
wisselende politieke situaties en/of plaatselijke niet te voorziene acties
van lokale groeperingen zou het kunnen dat de veiligheid van de reiziger
in het gedrang zou kunnen komen en/of zijn bezittingen op dat ogenblik
worden afgenomen.
13.4 / Andersvaliden moeten ongeacht de aard van hun handicap de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om de reisorganisator
toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Alle kosten die rechtstreeks
verbonden zijn aan het niet nakomen van deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger.
ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING
14.1 / De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Hobo Reizen onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart
tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht
enkel na de vakantie wordt ingediend kunnen de feiten niet altijd meer
vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de
klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk
ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na
het einde van de reisovereenkomst Hobo Reizen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.
14.2 / Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te
worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in
aanmerking worden genomen.
14.3 / Voor geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor geschillen
die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden is alleen de
rechtbank van Leuven bevoegd. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST
15.1 / De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomsten aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame
gegevensdrager.
15.2 / Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard
tegen betaling van kosten naast de eventuele prijsaanpassing.
15.3 / Naam correctie, naamswijziging, overdracht
a. Tot en met 45 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten, die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of
reserveringen verhoogd met 25 euro per dossier.
b. Vanaf 44 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten die
kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van
het ticket en/of reserveringen verhoogd met 50 euro per dossier.
c. vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en
andere leveranciers aangerekende kosten die kunnen variëren van de
administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 100 euro per dossier.
15.4 / Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies en activiteiten
deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dat geval
geen aanspraak worden gemaakt op enige terugbetaling van een gedeelte
van de betaalde reissom.
ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
16.1 / De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator
(indien van toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid
niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van
de wet van 21 november 2017.
16.2 / De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens
gegevens die ons bekend waren op het ogenblik van de publicatie. Indien
zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de
aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de
reisorganisator worden meegedeeld.
16.3 / De prestaties van de reisorganisator Hobo Reizen nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de
terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij
andere vervoermiddelen.
16.4 / In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening nr.
2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan
van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze
kan bekeken worden op http://air-ban.europa.eu.
16.5 / In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening
nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van
de exploiterende luchtvaarmaatschappijen die betrekking hebben op uw
vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de
boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de
vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij de voorreisvergadering. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in
elk geval voor de check-in of, als er bij het overstappen op een aansluitende
vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.
16.6 De vluchten worden in regel uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappijen Aerolineas Argentinas, Air Canada, Air Europa, Air France, Air
Madagascar, Air Namibia, All Nippon Air, Avianca, Brussels Airlines, British
Airways, China Airlines, Delta, Emirates, Garuda Indonesia, Iberia, Jetairways, KLM, Korea Air, Latam, Lufthansa, Malaysian Airlines, Miat, Quantas,
Qatar Airways, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss Air, Thai
Airways, Turkish Airlines, United Airlines. Deze lijst is niet limitatief.
16.7 / De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
goede verloop van de excursies die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren
of dagen bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien.
16.8 / Hobo Reizen noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele
aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de
reiziger niet naleven van de plaatselijke wetten en voorschriften van een
land of streek.
16.9 / De reiziger zorgt ervoor dat hij een reisbijstandsverzekering heeft
afgesloten aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.
ARTIKEL 17: MINIMUM AANTAL DEELNEMERS
Het minimum aantal deelnemers op elke reis is vastgesteld op acht betalende reizigers. Indien dit minimum niet wordt gehaald behoudt Hobo
reizen zich het recht voor de reis te annuleren tot 15 kalenderdagen voor
de vertrekdatum. In dergelijk geval kan de reiziger geen aanspraak maken
op schadeloosstelling.
ARTIKEL 18: PRIJZEN BROCHURE
Van zodra de nieuwe brochure 2020 – 2021 verschijnt en beschikbaar is vervallen de prijzen van de brochure 2019 – 2020.
ARTIKEL 19: AANVAARDING
Door inschrijving op een reis van deze brochure verklaart de reiziger zich
akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden en
bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.
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Kleine groepen van 8 tot 16 personen

