
KRAKOW

4 tot 5 dagen met      of

Vlucht naar Krakau, oude 
hoofdstad van Polen en sedert 
1978 op de werelderfgoedlijst 
van de UNESCO.
Het cultureel erfgoed van ‘de 
parel aan de Poolse kroon’ is 
enorm: de Wawelburcht, 
koninklijke residentie met een 
unieke verzameling Vlaamse 
wandtapijten, Rynek Glowny met 
de lakenhal, het mooiste 
middeleeuwse marktplein van 
Europa, de gotische Barbakan, de 
kathedraal, de raadhuistoren… 
Naar Oswiecim voor bezoek aan 
het concentratiekamp van 
Auschwitz en het uitroeiings-
kamp Birkenau, waar onder het 
nazi-regime bijna een anderhalf 
miljoen mensen de dood vonden. 
Een uiterst beklijvende ervaring. 
Een uitstap naar Wieliczka, een 
der oudste zoutmijnen van 
Europa, met tal van 
ondergrondse meren en grotten 
met prachtige sculpturen. 
Afsluiten in Krakow met een 
bezoek aan de joodse wijk 
Kazimierz, haar oude synagoge 
en aan het Schindler museum. 

KOPENHAGEN

5 tot 6 dagen met      of

Vliegreis of busreis naar 
Kopenhagen. Bezoek er de 
koninklijke kastelen 
Christianborg en Rosenborg, het 
pretpark Tivoli, de vele musea, 
het pittoreske Nyhavn, de 
beroemde zeemeermin of de 
Carlsberg brouwerij met het 
Experimentarium en flaneren 
nadien door de Stroget, de 
drukke shoppingwijk.
In Roskilde ontdek je de 
Vikingers en hun drakars, maar 
ook de praalgraven van de 
Deense koningen.
Op kijkafstand van Zweden in 
Helsingor ligt slot Kronborg, het 
kasteel van Hamlet en wat verder 
zuidwaarts het Louisiana 
Museum voor moderne kunst in 
Humlebaek en het Karen Blixen-
museum (auteur van ‘Out of 
Africa’) in Rungsted. Of naar slot 
Frederiksborg en Frederiksvaerk 
in Hillerod. Op de terugreis: een 
stop in Odense waar de 
sprookjes van Hans Christian 
Andersen herleven en we een 
bezoek brengen aan het 
openluchtmuseum.
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ANDERE BESTEMMINGEN

DE PROVENCE

5 tot 8 dagen met

Een busreis met verblijf in de 
pausenstad Avignon van waaruit 
we de Provence leren ontdekken.
Bezoeken aan het Romeinse 
nalatenschap in Orange, Arles en 
Nîmes, Vaison-la-Romaine, 
Glanum in Saint-Rémy de 
Provence en de Pont du Gard 
maar ook aan heel wat musea, 
kastelen en kloosters. We komen 
op de meest idyllische plekjes 
zoals Gordès, Les Baux en Aigues-
Mortes. We rijden langs de 
onmetelijke lavendelvelden of 
begeven ons door de ongerepte 
natuur in de Camargue om er de 
‘Gardians’ aan het werk te zien, 
langs de diep ingesneden 
Calanques nabij Marseille. De stad 
zelf en le château d’lf maar ook 
Fontaine de Vaucluse, Sénanque, 
Roussillon staan op het 
programma, en uiteraard ook een 
uitgebreid bezoek aan Avignon 
zelf.

ROME

4 tot 7 dagen met      of

Je kiest voor een vier- of 
vijfdaagse vliegreis met verblijf in 
een hotel in de Terminibuurt of 
zes tot zeven daagse busreis met 
overnachting in het goedkopere 
Fregene.
Er is de ontdekking van het
barokke Rome: Piazza Venezia, 
Trevi-fontein, Sint-Andreus kerk, 
de chique winkelstraat Via 
Condotti, Piazza Navona met de 
vierstromen fontein, het 
Panthéon...
Een volle dag het antieke Rome: 
de Via Appia Antica en de 
catacomben van Calixtus, het 
Capitool. Een wandeling langs 
het Forum Romanum, een 
bezoek aan het Colosseum en 
het Circus Maximus. Vaticaanstad 
met de Sint-Pietersbasiliek, de 
bibliotheek, de Sixtijnse kapel is 
eveneens een must maar ook 
Villa d’Este, de Villa Adriana in 
Tivoli.
Tenslotte een uitstap naar de 
antieke havenstad Ostia Antica en 
dan de vlucht naar Brussel.

TOSCANE-VENETO

6 tot 8 dagen met

Busreis via Milaan naar Verona 
waar we het amphitheater, Piazza 
dei Signori, Piazza delle Erbe en 
de Romaanse basiliek San Zeno 
bezoeken. Verder naar Verona en 
via Villa Rotonda naar Vincenza 
voor het Teatro Olimpico en naar 
ons hotel in Lido de Jesolo, even 
buiten Venetië. Een bezoek aan 
de Dogenstad vanaf Piazza San 
Marco: de prachtige basiliek, het 
Dogenpaleis, via de brug der 
Zuchten, de Campanile, langs de 
pittoreske straatjes naar de Rialto 
brug.
De volgende dag eerst naar 
Ravenna (het Mausoleum van 
Theodorik, het graf van Dante, de 
basiliek...) en verder naar Pisa. 
Overnachting in Montecatini.
Een dagje Siena, San Gimignano 
en Volterra of een uitgebreid 
bezoek aan de kunststad Firenze: 
Piazza del Duomo, de kathedraal, 
de Campanile, Piazza della 
Signoria, Palazzo Vecchio en 
Galleria degli Uffizi.

ANDALUSIE

5 tot 6 dagen met

We vliegen op Malaga, 
metropool aan de Costa del So.  
Bezoek aan het Picasso museum 
en transfer naar Sevilla, 
hoofdplaats van de provincie 
Andalucia, smeltkroes van 
antieke en Moorse culturen. We 
bezoeken de Plaza de Toros, het 
Alcázar, de Cathedral de Sevilla, 
beleven een flamenco-avond in 
de uitgangswijk Triana.
Vervolgens naar Cordoba, met 
haar wereldberoemde Mezquita, 
waar je de zonsondergang aan 
de Guadalquivir moet zien om 
daarna te flaneren door het 
oude Joodse kwartier, Juderia. 
Eventueel nog een bezoek aan 
de Plaza de los Capuchinos, het 
Alcazar en de Palacio de Viana. 
Ten slotte naar Granada, het 
cultureel en intellectueel centrum 
van Andalusië. We bezoeken 
zeker het Alhambra, de 
Generalife, het paleis van Karel V 
en de kathedraal met de 
koninklijke kapel. Op weg naar 
Malaga, even een 
natuurwandeling in de Sierra 
Nevada en dan de vlucht terug.
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