
DMVAMOS76 ZATERDAG 26 MAART 2011 DE MORGEN 

Vertrekdata:
18/05/11 - 14/09/11 - 09/11/11

Prijs per persoon in dubbel 2.945 EUR
Prijs per persoon in single 3.685 EUR
Vertrek  14/09/11 & 09/11/11: + 50 EUR supplement 

Inbegrepen: Vluchten met British Airways (inclusief luchthaven-
taksen), binnenlandse vlucht George-Durban, verblijf op basis van
half pension, alle excursies. Min. 6, max. 18 deelnemers

Meer info: www.livetotravel.eu of bij uw vertrouwde reisagent
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ALLE HOOGTEPUNTEN: 14 DAGEN

• Kaapstad
• Wijnlanden
• St Lucia
• Hluhluwe
• Swaziland
• Kruger Park De andere manier van reizen

09 223 00 69  WWW.DJOSER.BE

groepsrondreizen 
wereldwijd

Djoser
lic. A1641

De andere manier van reizen
09 223 00 69  WWW.DJOSER.BE

groepsrondreizen 
wereldwijd

Djoser
lic. A1641

15/08: RUSLAND - LUXE-
CRUISE VAN ST PETERSBURG

TOT MOSKOU (11 DAGEN)

05/09: GROTE RONDREIS
NEPAL-TIBET & INDRA JATRA

FESTIVAL (21 DAGEN)

09/09: NEPAL - TREKTOCHT 
ANNAPURNA SANCTUARY &

POON HILL (17 DAGEN) 

13/09: PAPUA NEW GUINEA -
DE BELEVENIS VAN UW
REISLEVEN (15 DAGEN)

14/09: RUSLAND - ST 
PETERSBURG: MUZIEK EN

PALEIZEN (5 DAGEN)

07/10: OEZBEKISTAN - HET
BESTE VAN DE ZIJDEROUTE 

(12 DAGEN)

NEDERLANDSTALIG 
BEGELEIDE GROEPSREIZEN

MEER GROEPSREIZEN EN INDIVIDUELE PROGRAMMA’S OP

WWW.ASTERIAEXPEDITIONS.BE
INFORMATIE & RESERVATIE 

Tel: 050 33 25 10 of info@asteriaexpeditions.be of via uw reisagent
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lic. A6083 écht op reis!

Wat is écht op reis voor jou?
Ontdek het via
www.koningaap.be

Koning Aap - Reizen naar het Midden-Oosten

Egypte - 16 d. - Vanaf €795

Marokko - 15 d. - Vanaf €995

Jordanië - 10 d. - Vanaf €1095

Pioniersreis Armenië, Iran & Turkije - 23 d. - Vanaf €2595

Écht op reis is voor mij verdwalen in de stilte. 
Die vind ik terug op mijn trektocht door Marokko. Ik reis 
met een kleine karavaan kamelen met bedoeïenen van 
oase naar oase. De verlatenheid en het gezelschap van 
de karavaan geven me tijd om na te denken over mijn 
leven. Elke trage stap van de kameel voel ik me meer 
één met de woestijn en het leven dat de mensen met de 
getaande gezichten achter de diepblauwe hoofddoek 
leven. Hoe verder van de bewoonde wereld, hoe meer ik 
me thuisvoel in de eindeloze gele zandduinen, prachtig 
geribbeld door de wind.

Vakantie

Plaats hier je advertentie! 
Bel gratis 0800/131 31 of fax 0800/134 34

*Reisvoorwaarden van toepassing

02/ 719 90 92
www.norfolkline.com

Dunkerque - Dover

€39*

tot 2 dagen retour,
auto + 4 pers.

Norfolkline is nu onderdeel van DFDS Seaways

Nu onderdeel van DFDS Seaways
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REISADVIES OP MAAT
DIRECT BIJ UW SPECIALIST

www.africatours.be
info@africatours.be

T. 051/70 81 71

BESTEL
GRATIS
ONZE NIEUWE BROCHURES

070-35 08 18€ 0,30 p/m
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€3.099pp
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Royal Wedding in Londen

In Londen wordt alles in gereedheid gebracht
voor het koninklijk huwelijk tussen prins William
en Kate Middleton op 29 april. Ook de hotels zijn
klaar voor de toestroom van toeristen die het huwe-
lijk willen bijwonen of van dichtbij willen meema-
ken. Een goedkoop bed vinden lijkt dan ook onbe-
gonnen werk. De inwoners van Londen bieden ech-
ter een oplossing en verhuren hun gastenkamers
en extra slaapkamers via londonrentmyhouse.com.
De gemiddelde prijs voor een kamer bij mensen
thuis is 38 euro per nacht. Helemáál goedkoop
slaap je rond het koninklijk huwelijk in jeugdher-
bergen. Wie genoegen neemt met een bed in de
slaapzaal, kan al voor 9,72 euro terecht in het Hostel
639. Wie een tweepersoonskamer verkiest, betaalt
in het Torquay Hostel 23,70 euro per persoon.(TDG)

www.hostelworld.com

¤9,72 

Wandelweekend in Friesland

Als de tijd is aangebroken om weer buiten te
komen, doet niets de longen zo opengaan als een
heerlijk weekendje wandelen. Voor een frisse neus
met dat ietsje meer is Friesland ideaal. Het barst er
van de prachtige natuurgebieden, interessante his-
torische sites en natuurlijk veel water. Veel hoeft
het niet te kosten, toch niet voor wie een weekendje
boekt bij Weekend Company. Daar loopt momen-
teel immers een promotie waarin weekends met
twee overnachtingen, twee ontbijten en één drie-
gangendiner worden weggegeven voor 75 euro per
persoon. Eén daarvan gaat naar het Friese Hotel
Boschlust in het zuiden van de regio Gaasterland.
Andere 75 euroweekends met een driegangendiner
gaan naar Belgisch Luxemburg, Krakau, Tirol, Pisa
en Maastricht. (TDG)

www.weekendcompany.be

¤75 

Met de Fiat 500 door Sicilië

Sicilië verkennen in een van de meest iconische
auto’s ooit in Italië gemaakt, staat hoog op het ver-
langlijstje van elke italofiel.  500Vintagetour biedt
een  wijnroute langs de Etna aan, waarbij verschil-
lende stops worden gemaakt om van wijn te proe-
ven. Of de ‘On the Steps of the Godfather’-route die
langs de haltes van het verhaal van Don Corleone
loopt, waar Francis Ford Coppola de film gemaakt
heeft. Voor 149 euro per wagen (er kunnen vier per-
sonen in) kun je deze tours maken in een vintage
Fiat 500. Je hoeft niet op een landkaart  te kijken,
maar rijdt in een heus konvooi van oude Fiats ach-
ter de gids aan. Wie nog meer vrijheid wil, kan een
vintage Fiat 500 huren voor enkele dagen  en daar-
mee op eigen houtje Sicilië verkennen. Via Delicous
Italy vind je andere leuke arrangementen. (DP)

www.500vintagetour.com en www.deliciousitaly.com

¤149

Wandelen in de Julische Alpen

De Alpen stoppen niet in Italië of in Zwitserland.
Ook Slovenië is een Alpenland en behalve minder
toeristisch ook een stuk goedkoper. Een wandelreis
langs de Via Alpina is dé manier om dit authentieke
stukje Alpen te ontdekken. Wie in maart een wan-
deltocht in Slovenië boekt bij Anders Reizen, krijgt
bovendien vijftig euro korting. Dat brengt de
totaalprijs op 440 euro per persoon in plaats van
490 euro. Inbegrepen zijn logies in kleinschalige
pensions en hotels, bagagevervoer, transfers, route-
beschrijving en ontbijten. De reis heen en terug is
niet inbegrepen. Je kan individueel deze trip boe-
ken tussen mei en oktober, rekn op vijf uur wande-
len per dag. Behalve naar Slovenië biedt Anders
Reizen ook individuele wandelreizen aan van naar
Guatemala tot India. (TDG)

www.andersreizen.be

¤440
WAAR VOOR UW GELD Onze reisredactie zoekt elke week naar value for money, aanbiedingen die waar

voor hun geld bieden, zowel in binnen- als buitenland.  DOOR DEBBIE PAPPYN EN TINA DE GENDT
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