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SPECIAL VAKANTIE EN REIZEN

De mooiste plekjes op aarde
Vlaanderen Vakantieland stelde in samenwerking met uitgeverij Lannoo de 1000 favoriete reismomenten uit het rijke programma-archief te boek. Het resultaat is een knoert van een toerismegids waarbij alle
landen aan bod komen. De presentatoren geven ook hun persoonlijke top 10 in het boek. (Foto's vrt)
De top 3 van reporter
De top 3 van presentatrice en
reporter Saartje Vandendriessche : Vincent Verelst :

De top 3 van reporter
Ben Roelants :

1. KENIA
Oog in oog met The Big Five in Afrika : olifant, leeuw, luipaard, neushoorn en buffel. Een zeer intense ervaring die ervoor zorgt dat je als een
‘ander’ en ‘rijker’ mens terugkeert.

1. NEPAL
Een trekking door de Himalaya, het
onherbergzaamste en hoogste gebergte ter wereld, staat bovenaan.

1. OEGANDA
Gorilla’s spotten in het Bwindi Impenetrable Forest. Een heel emotionele
ervaring in een onherbergzaam stuk
jungle.

2. SPANJE
2. NOORSE FJORDEN
Fietsen langs de revolutionaire archiPer zeilboot de majestueuze Sogne- tectuur van de Ciudad de las Artes &
fjord invaren. De natuur is er onuit- de las Ciencias (Stad van de Kunst en
Wetenschap) in Valencia.
puttelijk mooi en gevarieerd.

2. CANADA
De Canadian Rockies, Jasper, Banff
en Alberta. Canada is van een ongekende schoonheid, alsof God er z'n
hemel schiep.

3. FRANKRIJK
De Provence is een aanslag op je zintuigen. Maar dat hoef je de Belg niet
meer uit te leggen.

3. MALLORCA
Een bezoek aan het bergdorp Valldemossa, het andere Mallorca ver weg
van de drukke stranden.

3. NOORWEGEN
Ooit lag Noorwegen onder een dik
pak ijs, vandaag is de gletsjer Jostedalsbreen daarvan de grootste getuige.

Saartje Vandendriessche.

Vincent Verelst.

Ben Roelants.

✁

DE 1000 FAVORIETE
REISBESTEMMINGEN

VAN VLAANDERENS POPULAIRSTE REISPROGRAMMA

De Himalaya kent zijn
gelijke niet op aarde.

Heb je al een reisadviseur?

VOORDEELBON € 24,95
Al meer dan 25 jaar is Vlaanderen Vakantieland dé referentie voor wie inspiratie zoekt voor een vakantie, ver weg of dichtbij. Hier worden alle landen van
de wereld voorgesteld: de topbezienswaardigheden, de leukste activiteiten,
de typische gerechten, reistijden…
Laat je meeslepen in de 1000 favoriete
reismomenten en de mooiste reportages
uit het rijke programma-archief. Een
kanjer van een toerismegids in meer
dan 640 bladzijden.

Zicht op de Kilimanjaro
(Tanzania) vanuit
buurland Kenia.

644 blz.

€ 24,95
i.p.v.
€ 39,99

Wie geen tijd of zin heeft om via de reisbrochures
van de traditionele touroperators, via de reisagent of op het internet op zoek te trekken naar
dé ideale vakantiereis, kan altijd een beroep doen
op een persoonlijke reisadviseur. Dit zijn onafhankelijke reisspecialisten die hun klanten persoonlijk reisadvies geven. Niet enkel tijdens de
kantooruren, maar ook ’s avonds of tijdens het
weekend. Kortom; wanneer – en ook waar – het
de klant het beste uitkomt. Indien nodig, verplaatsen ze zich daarbij tot bij de klant. Een 150tal ervaren reisadviseurs hebben zich nu verenigd in Travel Experts, een volledig onafhankelijke vereniging van reisadviseurs. Zij beperken zich niet tot één touroperator of vliegtuigmaatschappij, maar zoeken naar het perfecte reisvoorstel op maat. Reisadviseurs praten
daarom zo lang mogelijk met hun klant tot ze precies weten welke bestemming en welk
vakantieconcept bij hun verlangens en hun budget past. Een vakantieganger wil niet langer
‘op vakantie’, maar wil iets bijzonders ervaren. En indien er onderweg problemen opduiken,
zijn de reisadviseurs van Travel Experts 24u op 24, en 7 dagen op 7 bereikbaar.

Info: www.travel-experts.be

Advertorial

Ultieme rondreis in Zuid-Afrika
OB61541

De Blauwe Vogel heeft een boontje voor Zuid-Afrika, door velen omschreven als het
mooiste land ter wereld. Je ontdekt waarom in deze 22-daagse rondreis, zonder twijfel de
meest complete rondreis in Zuid-Afrika die in België wordt aangeboden. Tijdens de rondreis komen alle hoogtepunten aan bod: het Kruger Nationaal Park, Swaziland, Westkaap, Kaapstad en veel
meer. Onderweg wordt er overnacht in knappe hotels
en lodges. Prijs: 3.590 euro. Vertrekdata: 14 april, 14
juli, 1 september, 14 en 21 oktober en 11 november. De
Blauwe Vogel organiseert morgen een themadag over
deze reis om 15u in het auditorium van De Blauwe Vogel (Luikersteenweg 62 in Sint-Truiden). Toegang is
gratis, maar je dient wel op voorhand te
reserveren!

*Actie zonder aankoopverplichting. Extra
voordeelbonnen via www.dezondag.be/
acties. Winkelprijs Standaard Boekhandel
€ 39,99. Uw voordeel € 15,04.
Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m.
28/02/2015. Niet cumuleerbaar met andere
kortingen en/of promotionele aanbiedingen.
Bij uitputting van de promotie kan u reserveren
voor afhaling op een latere datum. Deze
aanbieding is niet geldig op de voorraad op de
winkelvloer tegen de gewone handelsprijs.

Haal met deze voordeelbon
‘TOP 1000 VAN VLAANDEREN
VAKANTIELAND’ bij Standaard
Boekhandel voor € 24,95*
i.p.v. € 39,99

Info: 011 705 500,
www. deblauwevogel.be
DB738819A5

