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Uw reis, onze passie
Bij Voyage Unique streven we naar je utlieme reisgenot. We kunnen daarvoor 
buigen op meer dan 30 jaar ervaring binnen ons team. Dat iedere reis daarbij 
uniek moet zijn, is het doel waar we met veel passie naar streven. Bij ons leg je 
je vakantie in de ervaren handen van je Travel Designer. Vanaf de eerste ken-
nismaking tot na terugkomst. 

Voor ons begint je reis al vanaf de het eerste persoonlijke contact. In ons kantoor, 
via telefoon, mail of buiten de openingsuren bij je thuis. We maken een grondige 
analyse van je wensen en werken die zorgvuldig uit naar een vakantie op maat, 
binnen het vooropgestelde budget. Het liefst besproken of gefinaliseerd bij een 
glaasje bubbels. 
 
Voor vertrek bezorgen we je een verfijnde briefing met een mooi reisdocumen-
tenpakket. Ook tijdens en na je reis blijft je adviseur een nauw aanspreekpunt. Of 
je nu kiest voor een voor verre, lange reis, een citytrip of autovakantie.

Belangrijk is dat we steeds vertrekken vanuit ons buikgevoel en jarenlange ex-
pertise. Pas als het helemaal goed zit, steken we de reis in een mooie verpakking. 
Waar we niet achter staan, verkopen we niet. Dat is en blijft ons statement en 
succes.

We wensen je veel lees- en reisplezier,
Graag tot binnenkort,

Pedro, Martine en Marino

ONZE 5 KERNWAARDEN

Samen delen we meer dan 60 jaar professionele ervaring in toerisme.

We werken enkel met zorgvuldig uitgekozen partners en specialisten.

Voor jouw vakantie hebben we steeds aan alles gedacht. Jij hoeft enkel te genieten.

Meer dan 250 bestemmingen wereldwijd zelf bezocht.

Je welverdiende vakantie beschouwen we als je meest kostbare tijd van het jaar.

30 jaar ervaring 
Passie voor reizen

EXPERTISE EN  
KNOWHOWKwaliteit voor  

jouw droomreis
Doorgedreven service
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Over Voyage Unique
Voyage Unique is een ervaren reisbureau in Sint-Martens-Latem, gespecialiseerd in à-la-cartereizen, cruises, 
groepsreizen en luxe reizen. Samen bezochten we al meer dan 250 bestemmingen wereldwijd. Buiten onze 
eigen expertise doen we beroep op ons netwerk zorgvuldig geselecteerde nichetouroperators en lokale contacten. 
Ons team staat klaar om je droomreis te realiseren, volledig op maat van jouw wensen.

Een doorgedreven service 
voor jouw droomreis, vanaf de eerste 

kennismaking tot na terugkomst.

VOYAGE UNIQUE 
Kortrijksesteenweg 62 (Huize Minne)

9830 Sint-Martens-Latem
Vlot bereikbaar én private parking voor de deur

CONTACTEER ONS
info@voyage-unique.be 

09 296 40 40
www.voyage-unique.be
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Team

PEDRO
General Manager & Travel Designer
pedro@voyage-unique.be

Specialiteit:
Afrika – Cruises – Club Med –  
Groepsreizen – Luxe Reizen

“Sinds mijn 12e organiseerde ik al de va-
kanties van ons gezin. Mijn ouders wa-
ren toen nog geen grote reizigers, maar 
toch kon ik hen af en toe overtuigen om 
naar Luxemburg, Duitsland of Oostenrijk 
te trekken. Ze gaven me een budget en ik 
maakte een selectie.”

“Op mijn 18e ging een wereld voor mij open 
op rondreis door Griekenland, destijds een 
behoorlijk atypische reis voor een jonge 
gast. Maar dat was het ‘m net: ik zocht 
toen al naar dat ietsje meer, wildvreemde 
culturen, en nieuwe horizonten om te ont-
dekken.”

“Kort daarna startte ik mijn studies toe-
risme en het avontuur was begonnen. Ik 
maakte elk jaar minstens vijf reizen en zet-
te begin 2017 na 20 jaar in toerisme ein-
delijk de stap naar een eigen reisbureau: 
Voyage Unique. Onze slogan ‘Uw reis, onze 
passie’ komt recht uit mijn hart.”

MARTINE
Travel Designer
martine@voyage-unique.be

Specialiteit:
Azië – Europa – Midden-Oosten – 
Autorondreizen – Familievakanties

“Als dochter van twee schippers zit reizen 
me al van kinds af in het bloed. Aan boord 
van ons schip ging ik bijvoorbeeld slapen in 
Brussel en werd ik wakker in Luik. En toch 
duurde het tot mijn 25e voor ik definitief 
in de toeristische sector startte. Intussen 
kon mijn kennis al 33 jaar rijpen.”

“Bij mij ben je onder andere aan het juis-
te adres voor reizen naar Bali op de meest 
opzienbarende manier. Geen tourist traps, 
maar met persoonlijke begeleiding en on-
dergedompeld in de unieke cultuur. Top 
of the bill voor mij is het Midden-Oosten. 
Wat begon als een sceptische eerste reis, 
groeide uit tot mijn favoriete bestemming 
aller tijden.”

“Ik probeer steeds mijn ervaring en visie 
met jouw persoonlijke wensen te matchen. 
Dat jouw welverdiende vakantie keer op 
keer onvergetelijk wordt, dát is mijn  
prioriteit.”

MARINO
Backoffice & Accountancy
marino@voyage-unique.be

Specialiteit:
Het papierwerk achter de  
schermen

“Als cijfermagnaat en perfectionist sprong 
ik met veel engagement mee in het avon-
tuur van mijn partner Pedro. Met mijn 
kennis meeschrijven aan zijn droom en 
die van onze klanten, geeft me echt een 
boost.”

“Zelf reis ik ook enorm graag, ben ik gek 
op cruises, verfijnde gastronomie en het 
prospecteren van luxehotels. En gezien 
mijn textiel- en interieurachtergrond kan 
ik de chique interieurs van bijzondere boe-
tiekhotels ontzettend appreciëren.”

Cadeautip
ONZE REISCHEQUE
• Bepaal zelf het geschonken bedrag
• 1 jaar geldig
• Deskundig advies bij de boeking

Meer info en aanvraag: voyage-unique.be/reischeque
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Bij toonaangevend luxespecialist Silverjet bestaat het hotelaanbod enkel uit zelf bezochte hotels die aan hun eigen hoge kwaliteitseisen 

voldoen. Pakketreizen zijn steeds inclusief luxe privétransfers en gebruik van de airportlounge bij vertrek. Daarbij regelen ze met 

plezier een tafel in uw favoriete restaurant, je tee-time bij het golfen … En weten ze bij speciale gelegenheden zoals een huwelijksreis of 

jubileum steeds een extraatje voor je te regelen.

Wereldexpo Dubai
‘Connecting minds, creating the future’. 
Onder die noemer tonen meer dan 190 lan-
den de toppen van hun kunnen op vlak van 
duurzaamheid, mobiliteit en hernieuw-
bare energie. In de zoektocht naar nieuwe 
oplossingen voor de grootste uitdagingen 
van onze tijd belooft Expo 2020 Dubai een 
grensverleggende wereldtentoonstelling 
te worden.

Genieten van een luxueuze winterzon-
vakantie naar Dubai doe je uiteraard met 

je met mozaïek betegelde badkamer, is het 
trouwens heerlijk wakker worden.

Verder geniet je hier van ultieme luxe 
op vlak van gastronomie en de haast le-
gendarische, persoonlijke service die 
Four Seasons zo typeert. En kom je he-
lemaal tot rust in het extravagante spa- 
center van maar liefst 7.600 m². Compleet  
uitgerust met regentunnels, ijsgrotten, 
sauna’s en een overdekt zwembad met 
glazen overkapping.

De wereld van morgen ontdekken? Dan moet je wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai bezoeken, door 
corona verplaatst naar 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Uit het aanbod van Dubai-specialist Silverjet 

selecteerden we drie hotels die je reis naar het Midden-Oosten helemaal onvergetelijk maken. 

3 Luxe hotels voor winterzon  
mét wereldtentoonstelling

Expo 2020 Dubai

“Het Midden-Oosten heb ik 
persoonlijk al zo’n tien keer 

bezocht. Maar Expo 2020 Dubai is 
echt een extra reden om ook deze 

winter opnieuw te gaan.” 
– Martine

een verblijf in stijl. We regelen jouw Dubai- 
vakantie daarom graag samen met onze 
partner Silverjet, een reisorganisatie met 
een gevoel voor luxe in hun DNA.

Four Seasons Resort Dubai
In het Four Seasons Resort Dubai logeer 
je in een exclusief gedeelte van Jumeirah 
Beach, op korte afstand van het stadscen-
trum. Vanop je grote balkon kijk je uit over 
de Arabische Golf of Dubai-skyline. In je 
vrijstaand ovalen bad en regendouche, in 
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Meer info en boeken
Voyage Unique | Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 296 40 40 | info@voyage-unique.be | www.voyage-unique.be

‘adults only’ zwembad. Verder vind je hier 
luxueuze zonneterrassen en een apart kin-
derbad met glijbanen.
 
Westin Dubai Beach Resort
Wie in Jumeirah Beach wil genieten van 
een verblijf in neoklassieke stijl, raden we 
het Westin Dubai Beach Resort aan. Een 
imposant resort, met een echt uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding, behorend tot 
de modernste van de hele buurt. Op korte 
afstand van Dubai Marina.

Ook qua hoogstaande cuisine kom je hier 
niets tekort. Van internationale keuken 
met live cooking en Italiaanse specialitei-
ten tot wildrestaurant met open keuken 
en wijnbar met exclusieve kelder. Tijdens 
je verblijf mag je bovendien vrij gebruik 
maken van alle bars, restaurants en voor-
zieningen van zusterhotel Meridien Mina 
Seyahi naast de deur.

Ritz Carlton Dubai
Ook gelegen op een bevoorrechte locatie 
aan Jumeirah Beach: het Ritz Carlton 
Dubai. Vlak tegenover enkele nieuwe  
places to be: Dubai Marina en boulevard 

‘The Walk’.

Kenmerkend aan dit hotel zijn de uitsteken-
de, persoonlijke service voor veeleisende 
gasten en de fraaie tuin van 13.000  m². 
Een oase van rust met vier zwembaden, 
waaronder een grote ‘free form’ pool en 

Four Seasons Dubai Resort

Ritz Carlton Dubai

Westin Dubai Beach Resort

01/10/21 - 31/03/22
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We bieden je altijd de beste specialisten voor je gewenste reisbestemming. Wie beter dan onze ‘Zuid- 
Amerikaspecialist’ Niels om Peru aan je voor te stellen? Als geen ander kent hij het land en zijn geheimen door 
en door. In tien verrassende tips gidst hij je naar de verborgen schatten in het mysterieuze rijk van de Inca’s.

10 Onmisbare insidertips  
voor een rondreis naar Peru

1

4 8

529

37
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Zet voet op Latijns-Amerikaanse bodem met Sudamerica Tours, de Belgische specialist voor reizen naar de Nieuwe Wereld.  

Puur genieten geblazen op hun perfect uitgestippelde rondreizen naar Midden- en Zuid-Amerika, de Caraïben en Antarctica.
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Meer info en boeken
Voyage Unique | Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 296 40 40 | info@voyage-unique.be | www.voyage-unique.be

Peru

Lima
1. Kies voor een treinreis 
Een reis naar Peru moet een treinreis be-
vatten. Denk aan luxueuze treinreizen à 
la Orient Express, zoals één of meerdere 
nachten in de Belmond Andean Explorer, 
Hiram Bingham of Titicaca-trein.

2. Buggy’s en sandboards
Weinigen weten het, maar Peru heeft een 
grote zandwoestijn met enorme zanddui-
nen en oases. Maak een tocht met buggy’s 
of glij naar beneden op een sandboard, ide-
ale activiteiten voor families met tieners.

3. Skylodge
In de heilige vallei van de Inca’s kan je 
spectaculair overnachten in een skylodge: 
een glazen capsule, bevestigd aan de rots-
wand. Te bereiken met een via ferrata en 
zipline, een unieke ervaring voor avon-
turiers.

4. Slapen aan het Titicacameer
Het Titicacameer is het hoogst bevaarbare 
meer ter wereld. De oevers en zijn eilanden 
beleef je op zijn best in de unieke logemen-
ten Titilaka Relais & Châteaux en Amantica 
Lodge.

5. Wijnwoestijn
Wie Peru zegt, zegt Pisco. Maar het land 
telt ook wijngaarden met uitstekende 
wijnen. In Viñas Queirolo bij Ica logeer je  
temidden de wijnranken in een rotswoes-
tijn.

6. Regenboogberg Vinicunca
Pas een decennium geleden werd met het 
smelten van de sneeuw Regenboogberg 
Vinicunca ontdekt. Intussen een absoluut 
hoogtepunt voor trekkingliefhebbers.

7. Topgastronomie
In de top 20 van de beste restaurants ter 
wereld staan maar liefst drie Peruaanse 
etablissementen. Niet op de lijst, maar 
wel een unieke gastronomische ervaring: 
toprestaurant MIL. Midden in de Andes, 
met zicht op de de concentrisch Inca- 
terrassen van Moray.

8. Luxueuze riviercruise
Verken de Amazonerivier met een luxu-
euze boetiekcruise. Met luxerederijen  
Delfin Amazon Cruises en Aqua Expeditions  
ontdek je bovendien het Pacaya Samiria- 
reservaat.

9. Mancora Beach
Hoewel het land niet bekend is om zijn 
stranden, zijn de witte zandstranden van 
Mancora simpelweg idyllisch. Ontspan na 
een prachtige reis in Hotel KiChic of DCO 
Suites Lounge & Spa.

10. Sla Lima niet over
Boetiekhotels, toprestaurants, de herop-
waardering van de Barranco-wijk en het 
koloniale centrum hebben Lima nieuw 
leven ingeblazen. En wat dacht je van een 
leuke fietstocht of een spannende para-
pente-vlucht?

“Als reisbegeleider voor een 
Belgische touroperator leerde 
ik Peru voor het eerst kennen, 
nu 21 jaar geleden. Liefde op 
het eerste gezicht. Meteen. 
Ik bleef er één jaar wonen, 
doorkruiste het hele land 

tientallen keren en trok twee 
maanden met de rugzak tot 
diep in het Amazonewoud. 
Later trouwde ik met een 

Peruaanse en kregen we ook 
een half-Peruaanse zoon.”

“Het land zelf telt naast de 
beroemde klassiekers nog 

tal van minder bekende 
regio’s die daarom niet 

minder adembenemend zijn. 
Wat mij betreft heeft Peru 
alle ingrediënten voor een 

onvergetelijke reis.”

Niels,  
Peru-kenner bij uitstek
Foto Niels in Chachapoyas aan 

de ruïnes van Kuelap (2019). De 
‘verborgen’ site in het noorden 

van Peru was tot voor kort amper 
toegankelijk, maar werd recent 

vlot bereikbaar gemaakt met een 
kabelbaan.

89

2 5

4

10

6 73 - -

Ruïnes van Kuelap
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Meer info en boeken
Voyage Unique | Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 296 40 40 | info@voyage-unique.be | www.voyage-unique.be

Silversea is een toonaangevende rederij voor all-inclusive luxecruises. Zelfs de kaviaar en butlerservice zijn inbegrepen. De kleinere, 

intieme schepen navigeren moeiteloos tot in het hart van een stad. En wagen zich zelfs aan minder bekende havens om een glimp van 

authentieke kustparels op te vangen.

Op 18 juni 2021 luidde de tewaterlating van Silver Moon in Athene een nieuw tijdperk van ultraluxe cruises in. Voortbouwend op het succes 
van zusterschip Silver Muse. Met royaal ruime suites en de weergaloze touch die we van Silversea gewend zijn. Maar bovenal is het uitkijken 
naar het exclusieve S.A.L.T.-programma, de crème de la crème in culinair cruisen.

Silver Moon, het neusje van de zalm 
in ultraluxe cruises

Enkel en alleen suites
De 298 suites van het negende schip van de 
snelgroeiende Silversea-vloot zijn zowat 
de ruimtelijkste van de zeven zeeën. Bijna 
allemaal met balkon, maar al zeker alle-
maal met inbegrepen butlerservice. En met 
411 bemanningsleden voor 596 passagiers, 
zijn er aan boord van de Silver Moon maar 
liefst twee crewleden voor elke drie gasten.

Nieuw culinair concept
Uitsluitend aan boord van de Silver Moon 
geniet je van ‘Sea And Land Taste’, kortweg 
S.A.L.T. Een gloednieuw, exclusief concept 
dat je helemaal in de specifieke eetcultuur 

van je bestemming onderdompelt. Lik dui-
men en vingers af bij de bijzondere diners 
in S.A.L.T. Kitchen, een restaurant dat zijn 
recepten en smaken aanpast aan elke ha-
ven. Uiteraard steeds volgens het seizoen. 

Ook S.A.L.T Bar gooit met zijn cocktails 
telkens het roer om, immer geïnspireerd 
door de plaats waar het schip zich op dat 
moment bevindt. Je culinair nóg dieper 
verankeren in je bestemming? De topchefs 
van S.A.L.T. Lab nemen je aan wal graag 
mee naar lokale markten, wijndegustaties, 
kookworkshops en regionale restaurants. 

WAAR VAART SILVER 
MOON HEEN?

Sinds het schip aan zijn maidentrip  
begon, heeft Silver Moon al verschillen-
de 10-daagse cruises afgewerkt. Het is 

dan ook het allereerste ultraluxe cruise-
schip dat dit jaar te water ging. 

Tot eind oktober vaart het nog in en 
rond de Middellandse Zee, daarna zet 
de kapitein via de Emiraten koers naar 
Azië. Met onder andere Singapore, Hong 
Kong en Bangkok op het programma. 

Volgend jaar in de lente doet Silver 
Moon opnieuw de Middellandse Zee 
aan. Met vaarroutes naar de Griekse 
Eilanden, rond de laars van Italië en 
het Iberisch Schiereiland. In de zomer 
volgen Noord-Europa en de Britse  
Eilanden. 
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Cruise met Silversea Expeditions naar de ongerepte natuurparels van onze aardbol. Steeds met minstens 17 doorgewinterde 

expeditieleden aan boord. En met topgastronomie, zelfs op de meest afgelegen plekken.

Bij Belgische touroperator Footprints Luxury Cruises kies je uit een volledig cruise-gamma van meer dan 25 rederijen. Samen met deze 

specialist kunnen we je reis bovendien naar een volgend niveau tillen, met een naar wens samengesteld programma vóór of na je cruise.

“Nu of nooit”, dachten we. En namen voor januari 2023 een optie op 
een luxueuze expeditiecruise voor een kleine groep naar het woeste 
Antarctica, aan boord van de Silver Cloud. Zin om mee te gaan op 
dit door onszelf begeleide avontuur naar de zuidpool? Laat het ons 
zeker weten, de plaatsen zijn beperkt.

Op expeditie naar 
Antarctica

Ruige Drake Passage
Hoewel start- en eindpunt Ushuaia in Argentinië nog verras-
send levendig is, hebben veel reizigers het over het ‘einde van 
de wereld’. Een laatste glimp van iets dat op een stad lijkt voor 
ze de onherbergzame Drake Passage oversteken. En op weg naar 
Antarctica van de wereldkaart dreigen te vallen.

De zeestraat bulkt van oceaanlegendes, zeemansverhalen en na-
tuurfenomenen. De geroutineerde expeditieleden delen graag hun 
kennis over de ruige zee. 

Antarctisch Schiereiland
Bij aankomst in het ijzige rijk van Antarctica, ervaar je meteen 
de spanning van het werkelijk onbekende. IJsbergen zo groot als 
wolkenkrabbers steken de lucht in. Op imposante locaties als Hope 
Bay drijven de blauw getinte gletsjes langzaam voorbij. Keer op 
keer kippenvel, want je beseft: dit is zowat de minst verkende plek 
op aarde. En bijna niemand kan zoiets meemaken. 

Pinguïns & bultruggen
Op de Zuidelijke Shetlandeilanden verken je met sneeuw bedekte 
landmassa’s zoals Elephant en Deception Island. Treed in de voet-
sporen van enkele van de grootste en dapperste ontdekkingsrei-
zigers uit de geschiedenis.Vaak in het gezelschap van albatrossen, 
pinguïns, bultruggen en misschien zelfs een zandloperdolfijn of 
twee. 

GROEPSREIS BEGELEID 
DOOR VOYAGE UNIQUE:

EXPEDITIECRUISE 
ANTARCTICA
met Silversea Expeditions
Schip: Silver Cloud

CALENDAR-ALT 16/01/23 – 28/01/23
13 dagen / 12 nachten
Verschillende suitetypes
Prijs op aanvraag

“We kozen voor dit programma van 
Silversea Expeditions aan boord van de 

Silver Cloud, het meest comfortabele 
ijsklasseschip voor expeditiecruises. 

Dankzij de maar liefst 20 excursieboten 
verlopen alle excursies simultaan en 

bijzonder vlot. Zo hoef je zeker niets te 
missen.” 
– Pedro
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Buiten Europa zijn Amerika en Canada wellicht bij de eerste bestemmingen waar we terug vrij naartoe zullen kunnen reizen. Een fly & 
drive is misschien de beste manier om deze landen op eigen ritme te ontdekken. Met specialist Wings ‘n Wheels componeren we graag je 
gedroomde reis, volledig op maat van jouw wensen. Droom alvast even weg bij deze twee voorbeeldreizen.

Zelf achter het stuur 

SELFDRIVE  
BAKERMAT USA VAN 
NOORD NAAR ZUID
19 dagen / 18 nachten
Van: New York 
Naar: Fort Lauderdale, Florida

Huurwagen, moto of 
mobilhome?
Tijdens deze rondreis doorkruis je van 
noord naar zuid de staten die zich als eer-
ste verenigden. Van kosmopolitisch New 
York tot latino Florida. De Big Apple is  
alvast een prachtig startpunt om de 
States te verkennen. Van Broadway en het  
Empire State Building tot 5th Avenue en 
het Vrijheidsbeeld.

Haal – afhankelijk van wat je verkiest – 

“Van camper tot grote luxe, voor 
elk wat wils in Noord-Amerika! 

Van de Westkust met zijn Nationale 
Parken tot New York en Florida. 

Vraag naar onze tips en weetjes.” 
– Pedro en Martine

je huurwagen, moto of mobilhome op en 
cruise richting Philadelphia, bakermat van 
de Amerikaanse onafhankelijkheid. Eens 
aangekomen in Washington DC raden we 
je zeker het beroemde Smithsonian, het 
intrigerende International Spy Museum 
en Capitol Hill aan.

Interactieve ruimtevlucht
Via enkele stops in Williamsburg, Norfolk 
en Virginia bereik je het natuurgebied van 
Outer Banks in North Carolina. De aaneen-
schakeling van eilandjes, vissersdorpen, 
stranden, vuurtorens en meren maken 
dit tot een geliefkoosd decor voor heel 
wat filmregisseurs.

Na Charleston blijf je in Orlando best 
minstens een dag of twee. Bezienswaar-

Wings ’n Wheels organiseert al meer dan 25 jaar op maat gemaakte selfdrives en begeleide reisprogramma’s. Samen met hen stellen 

we je droomreis op maat samen. Voor een top fly & drive naar Canada, USA, Alaska, Hawaii, Australië, Nieuw-Zeeland of de eilanden in de 

Stille Oceaan.

digheden als Sea World, Epcot en Univer-
sal Studios wil je niet missen. In het Nasa 
Space Center beleef je nog een interactieve 
ruimtevlucht voor door te rijden naar de 
laatste stop: uitblazen in het mondaine 
Fort Lauderdale.

New York
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Amerika & Canada op eigen ritme
SELFDRIVE  
WILDE WESTEN 
VAN CANADA
20 dagen / 19 nachten
Van: Vancouver 
Naar: Vancouver

Legendarische Icefield Parkway
Na Vancouver en Hell’s Gate Canyon 
brengt een panoramische rit je langs de 
Yellowhead Highway. In Wells Gray Natio-
nal Park geniet je van het indrukwekkende 
Helmcken Falls. 

In Jasper vergaap je je aan de Rocky 
Mountains en zijn meest prominente 

berg: Mount Robson. Langs watervallen, 
meren en gletsjers maak je daarna kennis 
met Icefield Parkway. Een van de mooiste 
routes ter wereld. Een rit met de ‘snow-
coach’ op de Athabasca Gletsjer mag hier 
niet ontbreken.

Enige woestijnlandschap 
van Canada
Na een bezoek aan Banff National Park 
wacht je onder andere nog een tocht per 
gondellift naar Sulphur Mountain en Fort 
Steele. Waar gouddelvers vroeger hun 
kampen opsloegen. In Oliver Park ontdek 
je het enige woestijnlandschap van Canada, 

en in Comox is het vooral uitkijken naar 
orca’s en tientallen vogelsoorten.

Langs Route 4 profiteer je van een meer 
dan geslaagde trip naar Tofino. Met dank 
aan het regenwoud van Pacific Rim en de 
overvloed aan wildlife. Trouwens, wat 
dacht je van een bootexcursie langs de 
ruige westkust, op zoek naar walvissen?

Moraine Lake, Canada
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Wie Portugal zegt, denkt wellicht spontaan aan Lissabon en zijn 
kust, Porto of de Algarve. Minder gekend is de Alentejo-regio en zijn 
hoofdstad Évora. Het oude centrum met smalle straatjes en witge-
kalkte huizen, Unesco Werelderfgoed, is dé uitgelezen uitvalsbasis 
om de regio te leren kennen. Ideaal voor een actieve gezinsvakantie 
of rondreis buiten platgetreden paden.

De verrassingen 
van de Alentejo 

Riviersafari
Iets bijzonders beleven in de natuur van de Alentejo? Een avon-
tuurlijke riviersafari neemt je mee naar een binnenland van beken 
en rivieren. Te voet en per kano krijg je bovendien toegang tot de 
meest afgelegen gebieden van de streek. Een gespecialiseerde 
gids deelt graag zijn kennis over de wilde dieren die je pad kruisen.

“Tussen de wijngaarden slaap je 
 hier letterlijk onder de sterren” 

– Martine

Ook in Europa en langs de Middellandse Zee ontdek je steeds weer iets buitengewoons. Martine van Voyage 
Unique deelt graag haar persoonlijke tips en toemaatjes voor een topvakantie in Portugal, Italië en Kroatië. 

Sprekend vanuit haar eigen reiservaringen, voor jou uitgetest en goedgekeurd. 

Onze vakantietips in Europa

WELK DEEL VAN EUROPA WIL JIJ  ONTDEKKEN?
Vertel ons welke bestemming helemaal bovenaan op je lijstje staat en hoe je die wil beleven. Citytrip, rondreis,  

huwelijksreis of nog iets anders, we zoeken het graag voor je uit.   Contacteer ons voor meer informatie. 

Griezelen in de bottenkapel
De Capela dos Ossos lijkt wel een spookhuis in de São Francisco- 
kerk van Évora. De muren van de beenderenkapel zijn gebouwd 
met duizenden gestolen schedels en botten. Een ijzingwekkende 
herinnering aan de gruwelijke kant van het Iberische christendom.

Romantische sterrenhemel
In hotel L’AND Vineyards kan je een hele nacht naar de sterren 
kijken. Vanuit het zwembad, vanop je terras … Of vanuit je bed, 
turend door het glazen dak. Tussen de wijngaarden slaap je hier 
letterlijk onder de sterren.

Évora

M
on

sa
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In Puglia, in de hiel van de laars, beleef je Italië ten voeten uit. Zet 
je op een gezellig terras op een pittoresk pleintje, neem een koffie 

– zoals ze die enkel in Italië kunnen maken – en laat het leven zich 
als een film voor je afspelen. 

La dolce vita in Puglia

Unieke eetadresjes
De niet te evenaren, Italiaanse keuken proeven op een onverge-
telijke locatie? Onze unieke adresjes tillen je vakantie culinair naar 
het volgende niveau. Van een tafeltje in de meest gerenommeerde 
restaurants, tot charmante etablissementen die voor de rest van 
de wereld nog een groot geheim bleven. Of wat dacht je van een 
subliem diner op een terras in een natuurlijke grot met zicht op zee? 

Pasta van ‘la mama’ in Bari
De schelpvormige pasta ‘Orecchiette’ kennen we allemaal uit de 
supermarkt. Maar in Puglia worden ze nog steeds met de hand 
gemaakt. In het oude stadsgedeelte van Bari vind je zelfs de Orec-
chiette-straat, waar Italiaanse mama’s de pasta op de stoep voor 
hun huis klaarmaken. En in augustus maken ze er tijdens de ‘Sagra 
delle Orecchiette’ zelfs een groot eetfestijn van.

Ongewoon overnachten in een trullo 
Een trullo is een typisch huisje in Zuid-Italië die je enkel en alleen 
in Puglia vindt. Ze werden zo’n 500 jaar geleden opgetrokken, 
aanvankelijk zonder cement. Omdat ze op die manier sneller af-
gebroken konden worden, moest je minder belasting betalen. 

Vandaag zorgen de puntige daken en witte muren vooral voor 
romantische charme. Superleuk om in te logeren en bovendien een 
aanrader voor het hele gezin. De kinderen wanen zich meteen in 
een kabouterhuisje. De inrichting is aangepast aan de authentieke 
sfeer, maar wel voorzien van hedendaags comfort.

DE TROEVEN VAN PUGLIA
• Op en top charme in de hiel van de Italiaanse laars
• Authentieke hotelletjes en trullo’s
• Relaxt reizen met kleine afstanden
• Italiaanse gastronomie en lokale specialiteiten
• Welgekomen afkoeling ter afwisseling van  

het zwoele binnenland

“Onze unieke adresjes tillen je vakantie in Italië
 naar het volgende niveau” 

– Martine

Torre Sant’Andrea

TrulloSalento
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Een ontspannen vibe, veel rust en natuur, tradities en een authentie-
ke sfeer. Tegelijkertijd ook levendig, luxueus en trendy. Kroatië, hier 
kan je niet lang genoeg blijven als je van alles iets wil meepikken. 
Lees gerust verder, Martine wijst je graag de weg.

Kroatië te land en ter zee

Cruisen naar de eilanden
Een ideale kennismaking met Kroatië? Vlieg bijvoorbeeld naar 
Split, en laat je vandaar met een klein cruiseschip (19 kajuiten) 
langs verschillende eilanden meevaren tot in Dubrovnik. Elke 
avond leg je aan in een kleine haven om het centrum te verkennen. 
Daar zelf de plaatselijke restaurantjes uitkiezen is voor vislief-
hebbers een waar festijn. 

Deze formule is perfect voor één week. Je kan altijd nog verlengen 
in Dubrovnik, of er een voorafje aanbreiden in Split.

Hvar en de Adriatische Kust
Een andere heerlijke plek om van de Adriatische Kust te genieten 
is eiland Hvar. Amper een uurtje varen vanuit Split en voor enkele 
nachten de ideale uitvalsbasis.

De boulevard van Hvar ademt de sfeer van Saint Tropez. Een 
prachtige promenade aan de Adriatische Kust, omzoomd met 
palmbomen en jachten.

3 TIPS VOOR EEN FLY & DRIVE 
NAAR KROATIË EN SLOVENIË
Ook de combinatie Kroatië-Slovenië is een grote aanrader. 
Zowel voor jong als oud. Vraag ons gerust naar de mo-
gelijkheden, we delen met plezier onze ervaringen. Hier 
alvast drie tips voor een geslaagde vakantie met huurauto.

1. Zadar (Kroatië)
Heel plezant, zeker voor kinderen, om hier het zinderende 
licht- en geluidsspektakel van ‘De Zonnegroet’ te beleven. 
Het zeeorgel zorgt voor een magisch muziekspel op het 
ritme van de golven. Vanuit Zadar kan je de verschillende 
eilanden van de Kornati-archipel bovendien makkelijk 
bezoeken.

2. Dubrovnik (Kroatië)
Game of Thrones al gebingewatcht? Een van de belangrijk-
ste filmlocaties uit de topserie is Dubrovnik. De oude stad 
met dikke stadsmuren en rode daken in contrast met het 
blauwe water van de Adriatische Zee was het gedroomde 
decor voor King’s Landing: de hoofdstad van Westeros.

3. Lipica (Slovenië)
Op deze plek worden al meer dan 400 jaar de wereldbe-
roemde Lipizzaner-paarden gefokt. We regelen voor jou 
gerust een rondleiding door de stoeterij. Of waarom niet: 
een rijvoorstelling (enkel in de zomer), paardrijlessen of 
dressuurcursus? 

“De boulevard van Hvar ademt de sfeer van Saint Tropez” 
– Martine

Hvar

Hvar
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Private Chef
Ma Cuisine et Moi heeft het geluk gehad om bij te dragen aan 
talloze speciale events, of het nu verjaardagen, communies of 
homeparty’s zijn. Elk evenement is speciaal voor ons en we 
brengen hetzelfde gevoel van plezier, creativiteit en verbeel-
ding in alles wat we doen. Wanneer u deze populaire service 
boekt, bent u toe aan een unieke culinaire ervaring die u en 
uw gasten zal doen verlangen naar meer.

Takeaway
Of u nu een feestje organiseert of gewoon wanhopig op zoek 
bent naar een heerlijk vers menu, deze service brengt de lek-
kerste en creatiefste culinaire concepten rechtstreeks naar 
uw keuken, zonder dat er veel gedoe aan te pas komt. Bekijk 
onze menu’s en bestel eenvoudig via mail, chat, WhatsApp ...

Event Catering
Wij brengen gevoel voor stijl en logistieke knowhow mee 
naar een breed scala aan evenementen, of het nu gaat om 
klantenrecepties, diners, persdagen of mode-evenementen. 
We zijn bedreven in het werken met uw merkidentiteit en het 
creëren van een evenement dat een duidelijke afspiegeling 
is van uw doelstellingen en doelgroep. 

Ma Cuisine Et Moi boeken voor je volgende event? Contacteer ons.

Golflaan 30, 9830 Sint-Martens-Latem
0476 22 00 23

delphine@macuisineetmoi.be
www.macuisineetmoi.be
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LEMALA MPINGO  
RIDGE LODGE
1. Pal in een veel minder bezochte  

regio van het Tarangire National Park.  
Exclusieve rust zonder andere lodges in 
de nabijheid.

2. Ruime, comfortabele kamers met  
canvaswanden. Ligbad én extra ligbed 
op een uitzonderlijk terras met magni-
fiek panorama over het park.

3. Dat je ook vanuit het heerlijke zwem-
bad eindeloos over Tarangire National 
Park kan turen, maakt deze lodge een 
schitterend begin- of eindpunt van je 
safari. Eerst op verkenning door de bush, 
daarna ontspannen in het water. En een 
zicht dat nooit gaat vervelen.

Als een doorgewinterde Afrika-expert creëert Africadona een volledig op maat gemaakte reis die helemaal beantwoordt aan je wensen. 

Samen met hen maken we er een een buitengewone ontdekkingsreis van.

Op safari gaan, dat is tijd nemen. Wilde dieren laten zich geen timing opleggen, maar kiezen zelf waar, wan-
neer en óf ze ten tonele verschijnen. De keuze van je uitvalsbasis is dus cruciaal. Van de noordelijke Serengeti, 
de Ngorongoro-krater tot Tarangire: in Tanzania heeft Africadona het perfecte verblijf in petto. Voor ons  
selecteerden ze drie bijzondere lodges, steeds met een spectaculair uitzicht over de bush … vanuit je bad!

A bath with a view

© Lemala Mpingo Ridge Lodge

© LEMALA

© LEMALA © LEMALA
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&BEYOND NGORONGORO 
CRATER LODGE
1. Buitengewone ligging op de westelijke 

rim en een oogverblindende view van 
180° over de kratergrond. Hier is de 
zonsopgang op z’n mooist.

2. Verschillende, verrassende hoekjes 
(soms vanuit piepkleine raampjes)  
geven je unieke zichten. Je valt van de 
ene verbazing in de andere.

3. Wanneer je terugkomt van safari is je 
ligbad al gevuld en drijven er rozen-
blaadjes in. Badje, glaasje vonkelwijn, 
en een prachtzicht over de krater. Dan 
is je dag helemaal af.

“Ik ben al 20 jaar hopeloos verliefd op Afrika en ga er minstens één 
keer per jaar naartoe.  Je safari is bij ons dus in ervaren handen.”
– Pedro

ASILIA SAYARI CAMP
1. Toplocatie in de Serengeti, héél dicht 

bij een oversteekplaats van de jaarlijkse 
Grote Trek van juli tot oktober. Dichter 
bij de wilde gnoes van Tanzania kan je 
amper geraken.

2. Origineel concept, bekroond met on-
derscheidingen voor duurzaam en fair-
trade-toerisme. Ruime tenten met alle 
comfort zoals ligbad met zicht over de 
uitgestrekte savanne. 

3. Primeur: de eerste op zonne-energie 
werkende microbrouwerij in de bush. 
Geniet tijdens de sundowner van vier 
unieke biertjes, speciaal gebrouwen 
voor Asilia. 

© &BEYOND

© &BEYOND

© ASILIA

© ASILIA © ASILIA

© &BEYOND
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Van tropische regenwouden en actieve vulkanen, tot natuurlijke zandstranden en frisgroene rijstvelden. Dat alles maakt 
Indonesië, het land van duizenden eilanden, de ideale bestemming voor de actieve reiziger. Maar ook voor wie met het 
gezin op verkenning wil door natuur en cultuur, met fantastische logiesmogelijkheden. Deze 20-daagse rondreis met 
privéchauffeur en -gids legt Java en Bali helemaal bloot.

Java en Bali in stijl

Yindi Travel is een Belgische nichetouroperator, gespecialiseerd in belevingsreizen op maat. Met zorg samengesteld vanuit persoonlijke 

ervaringen. Zo ben je zeker van een reis vol bijzondere bezienswaardigheden, authentieke belevenissen, unieke accommodaties en 

ervaren lokale gidsen.

Wereldberoemde tempels
Yogyakarta en de omgeving van Mid-
den-Java dompelen je helemaal onder in 
de cultuur van Java. Zo treed je vol ontzag 
binnen in de Unesco Werelderfgoedsite van 
Borobudur. Niets dat de rijke, culturele ge-
schiedenis van het Indonesische eiland zó 
kan weerspiegelen als dit wereldberoemde 

tempelcomplex. Ook in Prambanan word je 
met verstomming geslagen: het grootste 
Hindoe-Javaanse tempelcomplex van heel 
Indonesië.

Vulkanen in Oost-Java
In het oostelijke deel van Java krijg je de 
kans om enkele vulkanen van dichtbij te 

zien. In de eerste plaats Bromo, wellicht de 
makkelijkst bereikbare vulkaan ter wereld. 
Wat een ervaring om vanop de kraterrand 
de zon te zien opkomen over het maan-
achtige landschap.

Op Ijen zorgen het zwavelmeer in de krater 
en de unieke omgeving voor een waanzin-

Borobudur

Pura Ulun Danu Bratan
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nig kleurenspektakel. Onderweg ontmoe-
ten we de ‘Sulfur People’ die met manden 
vol sulfiet dagelijks de berg op- en aflopen.

Koraalduiken in Bali
De mooiste snorkelspot van Bali? Menjan-
gan Island, te bereiken vanuit Pemuteran. 
Glashelder zeewater en een bonte zeebo-
dem vol kleurrijk koraal. Verder valt hier 

ook de Balinese levensstijl op, compleet 
anders dan die van Java. Na een trekking 
door het regenwoud in Munduk en een ka-
notocht over het Tamblingan-meer reizen 
we verder naar Ubud, het culturele hart van 
Bali.

Rijstterrassen en couleur locale
Op het programma: de tempel van Ulun 

Danu Bratan, de rijstterrassen van Ja-
tiluwih en de wereldberoemde zeetempel 
van Tanah Lot. Weg van het toeristische 
centrum van Ubud, richting het koelere 
noorden, genieten we van couleur locale. 
En na de heilige vulkaan Gunung Agung 
eindigen we ontspannen op het strand van 
Seminyak.

“Het o zo afwisselende en familievriendelijke Indonesië  
is zonder twijfel mijn favoriete bestemming in Azië.”
– Pedro

OVERNACHTEN IN 
UNIEKE HOTELS

Tijdens deze reis verblijf je in bijzondere 
boetiekhotels. Steeds in een uniek kader 

ver weg van de drukte. 

In Munduk Moding Plantation, ergens 
in de afgelegen hooglanden, geniet je 
van de schoonheid van Noord-Bali in 
ongeëvenaarde luxe en privacy. De in-
finitypool werd genomineerd tot een 
van de mooiste ter wereld. Het hotel 
zelf werd in 2020 gekroond tot het beste 
Luxury Eco/Green Hotel van héél Zuid-
oost-Azië.

In Sidemen verblijf je in het kleinscha-
lige en charmante Wapa di Ume. Een 
schitterend 5*-boetiekresort tussen de 
glooiende heuvels van Oost-Bali, tegen 
een magische achtergrond van de im-
posante Agung-vulkaan. Met sfeervolle 
kamers, suites en villa’s die baden in 
uitzonderlijke charme, en een spa met 
revitaliserende behandelingen.

Munduk Moding Plantation

Wapa di Ume
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Bij Belgische touroperator Footprints Luxury Cruises kies je uit een volledig cruise-gamma van meer dan 25 rederijen. Samen met deze 

specialist kunnen we je reis bovendien naar een volgend niveau tillen, met een naar wens samengesteld programma vóór of na je cruise.

Op cruise pak je één keer je koffer uit en ontdek je vele bestemmingen. Met Holland America Line wordt dat nog makkelijker. De 

meeste afvaarten zijn vlakbij: vanuit Amsterdam en Rotterdam. En dankzij de Nederlandstalige bemanning en begeleiding bij bepaalde 

excursies voelt je hele avontuur supervertrouwd aan.

Kan je niet wachten om het natuurschoon van het noorden te verkennen? Ook in 2022 biedt rederij Holland America Line 
verschillende cruises naar de Noorse fjorden, Baltische Staten en IJsland aan. Dat je vertrekt vanuit Amsterdam of Rotter-
dam is ideaal voor een eerste cruise-ervaring. Ontdek bijvoorbeeld deze 7- of 14-daagse cruise naar de Noorse fjorden.

Als het mystieke noorden je roept … 

Spektakel van de Noorse fjorden
Holland America Line neemt je mee op avontuur door de mooi-
ste, wildste en meest spectaculaire fjorden. Op sommige plekken 
slechts enkele honderden meters breed. Vanaf het promenade- 
dek zie je reusachtige watervallen, loodrechte bergwanden,  
besneeuwde bergtoppen, glasheldere baaien en schilderachtige 
dorpen vlakbĳ voorbĳtrekken.

Absolute smaakmaker? Vissersstadje Ålesund met zĳn houten 
huizen in Jugendstil-architectuur. Om helemaal te genieten van 
de sprookjesachtige sfeer, regelen we een kajaktocht door het 
hart van de oude stad. Je peddelt langs de oude huizen, haven, 
vuurtoren Molja Fyr en de immense stadsbrug.

Het blauwe ijs
Hanzewerf Bryggen met zĳn kleurrĳke houten handelshuizen 
is wellicht het meest gefotografeerde stukje Bergen. Het is ook 
Unesco Werelderfgoed. We raden je ook een rit aan met de Fløiba-
nen (kabelbaan) naar de hoogste top, Mount Ulriken. Het uitzicht 
tussen de mistbanken is geweldig.

Kers op de taart wordt Sognefjord. Dit op een na langste en diepste 
fjord ter wereld kronkelt 205 km lang langs ansichtkaartdorpen 
en steile bergwanden. Van de kust tot aan de machtige bergen 
van Nationaal Park Jotunheimen en het blauwe ĳs van Nationaal 
Park Jostedalsbreen.

“Bij Holland America Line 
geniet je van unieke routes 
naar de Noorse fjorden, de 

Middellandse Zee, de Caraïben 
… aan boord van betaalbare, 

klassevolle schepen.”
– Martine en Pedro

Hanzekade Bryggen in Bergen
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MEERDERE AFVAARTEN 
VANUIT NEDERLAND
In 2022 staan verschillende cruises van-
uit Amsterdam of Rotterdam naar de 
Noorse fjorden op de agenda. Met ver-
schillende vertrekdata, vaarroutes en 
aanleghavens. Vraag zeker naar de ge-
combineerde programma’s naar IJsland 
en de Baltische Staten en ontdek meer-
dere bestemmingen tijdens één cruise. 
Contacteer ons voor meer informatie. 

GROEPSREIS BEGELEID 
DOOR VOYAGE UNIQUE:

Meer info en boeken
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GROEPSCRUISE 
NOORSE FJORDEN
met Holland America Line
Schip: Rotterdam

CALENDAR-ALT 14/08/22 – 21/08/22
8 dagen / 7 nachten
Verschillende kajuittypes 
Vanaf € 1.985 p.p.
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Enkele toppers van Australië ontdekken tijdens onze zomer? Samen met onze specialisten stippelen we graag een exclusieve 
rondreis voor je uit. Zoals deze selfdrive langs de Oostkust die start in Sydney. Met verblijven in exclusieve boetiekhotels 
zoals Thala Beach Nature Reserve en Noosa Residences. 

Exclusieve selfdrive langs de Oostkust

Sydney en Cairns
Wie in Sydney voor een fietstocht kiest, 
ontdekt de grootstad op een bijzondere 
manier. De gids vertelt met een persoon-
lijke touch tal van ludieke anekdotes over 
de vele iconische bezienswaardigheden. 
Een absolute aanrader voor gezinnen om 
de imposante metropool door deze bril te 
leren kennen. 

Natuurliefhebbers raken dan weer voor 
eeuwig betoverd door de regio van Cairns. 
Een gebied van onovertroffen pracht 

met zijn ongerepte regenwoud, lagunes,  
krokodillen en watervallen. 

Uitzonderlijk verblijf Great 
Barrier Reef
Aangekomen in Port Douglas, logeer je 
in het bijzondere Thala Beach Nature  
Reserve, gelegen op een privé-landtong. 
Deze luxe eco-accommodatie biedt een 
arsenaal aan unieke ervaringen. Dineren 
in de boomtoppen of nachtkijken onder de 
adembenemende sterrenhemel bijvoor-
beeld. Het resort beschikt bovendien over 

een uitgestrekt privéstrand en een eigen 
stukje regenwoud. Pure verwennerij om 
hier te verblijven. 

Dit is de ideale uitvalsbasis om het Great 
Barrier Reef te verkennen. Een van de rijk-
ste en meest complexe ecosystemen van 
onze planeet. Bezoek zeker ook Daintree 
Rainforest, ‘s werelds oudste regenwoud. 
Met verschillende opties voor begeleide 
excursies.

Yindi Travel is een Belgische nichetouroperator, gespecialiseerd in belevingsreizen op maat. Met zorg samengesteld vanuit persoonlijke 

ervaringen. Zo ben je zeker van een reis vol bijzondere bezienswaardigheden, authentieke belevenissen, unieke accommodaties en 

ervaren lokale gidsen.

Thala Beach
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“Onze partner-specialist Steven toont je alle bekende 
en verborgen plekjes van prachtig Oceanië. Of vraag me 

naar mijn reis naar Nieuw-Zeeland. Ik vertel je graag 
meer over deze bijzondere reiservaring.”

– Martine

ANDERE HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:

• Watersporten en snorkelen in de omgeving van Hamilton Island
• Met een 4x4 op verkenning op Fraser Island, een van de grootste zandstranden van de wereld
• Een bezoek aan bruisende stad Brisbane, gaststad van de Olympische Spelen in 2032
• Exclusief strandverblijf in Noosa Residences in mondaine badplaats Noosa Heads

WALVISSEN SPOTTEN IN SYDNEY
Boek een reis als deze best tussen mei en oktober. Dan la-
ten we je in Sydney Harbour aan boord van een catamaran 
voor een 4 uur durende walvisspottour. De catamaran is 
met z’n 21 meter ideaal voor alle soorten weersomstan-
digheden. Vanop de verschillende uitkijkplatforms kan je 
de schoonheid van de walvissen heel goed bewonderen.

De ervaren bemanning – met de nodige kwalificaties én 
een on-board zeebioloog – begeleidt je met de hoogste 
toewijding. Ze informeren je graag over deze indruk-
wekkende wezens, hun trekpatronen, gedrag en andere 
statistieken.

Sydney Harbour
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Happy First -15%
Tijdens ‘Happy First’, vanaf 12 oktober 2021, boek je je Club 
Med-zomervakantie aan -15%. Absoluut het voordeligste 
tarief van het seizoen. Contacteer ons voor meer informatie.

Voyage Unique, jouw Club Med-specialist. 
Meer informatie op www.voyage-unique.be/club-med

LA PLANTATION D’ALBION 5

LA POINTE AUX CANONNIERS 4

Een ongeziene wereld van luxe en verfijning met 
een prachtige adults-only infinitypool. Je perfecte 
beach-getaway aan de Indische Oceaan.

Dit iconische Club Resort met twee stranden is beslist 
een aanrader voor waterliefhebbers jong en oud. 
Even op adem komen? Zoek dan de rust op in de 
gloednieuwe Zen Zon, adults only.

Uniek aan dit resort:
Uitgebreid yoga-aanbod in totale sereniteit, van 
individuele workshops en meditatie tot paddle- 
yoga op het water. Plus een zalige wellness.

‘Slow living’ midden in de weelderige natuur met 
Mauritiaanse lekkernijen in de gloednieuwe Be-
ach Club. Eindig de dag met zonsondergang op 
het terras van je volledig heringerichte suite. 

Liever een extra luxueus verblijf in volledige pri-
vacy? Kies voor een Albion Villa, je persoonlijke 
Tuin van Eden met butlerservice.

Uniek aan dit resort:
Hét verblijf voor watersporters. Vanaf het pon-
ton verover je de oceaan met een catamaran, op 
waterski’s of wakeboard. Ga diepzeeduiken in het 
koraalrif op zoek naar zwaardvissen.

Tussen de weelderige palmbomen duik je het la-
gune-achtige familiezwembad in, een toffe wa-
terspeelomgeving met glijbanen, waterbogen en 
waterkanonnen. 

Specialiteitendiner met Mauritiaanse vis of kreeft-
proeverij, langs het water van Alma Beach. 

Sportieve getaways op 
avontuurlijk Mauritius

Mauritius is een paradijs voor wie houdt van actief genieten 
te land en ter zee: golfen, surfen, duiken, mountainbiken … 
Geen wonder dat Club Med hier niet één, maar twee resorts 
heeft. Waar je alles kan loslaten en de batterijen volledig 
kan opladen.

Tip
Vanaf 15 oktober  

vlieg  je vanuit Brussel  
rechtstreeks  

naar Mauritius!
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Onze eigen begeleide groepsreizen
Al meer dan 15 jaar organiseren we eigen groepsreizen van dicht bij huis tot aan de andere kant van de wereld. 
Met professionele gidsen, logeren in goede middenklassehotels en een aangename mix van cultuur, natuur en 
gastronomie. En een mooie harmonie tussen comfort en beleving. Deze groepsreizen worden altijd begeleid 
door Martine of Pedro van Voyage Unique. 

DE SCHATTEN VAN 
JORDANIË
met Nederlandstalige gids

CALENDAR-ALT 30/10/21 – 06/11/21
8 dagen / 7 nachten
€ 2.149 p.p.

Volzet

OP WINTERS AVONTUUR 
NAAR FINS LAPLAND
met Nederlandstalige gids

CALENDAR-ALT 20/02/22 – 24/02/22
5 dagen / 4 nachten
€ 1.895 p.p.

Nog 4 plaatsen!

CITYTRIP  
MADRID
met Nederlandstalige gids

CALENDAR-ALT 03/06/22 – 06/06/22
4 dagen / 3 nachten
€ 699 p.p.

Nog 4 plaatsen!

GROEPSCRUISE 
NOORSE FJORDEN
met Holland America Line
Schip: Rotterdam

CALENDAR-ALT 14/08/22 – 21/08/22
8 dagen / 7 nachten
Verschillende kajuittypes 
Vanaf € 1.985 p.p.

EXPEDITIECRUISE 
ANTARCTICA
met Silversea Expeditions
Schip: Silver Cloud

CALENDAR-ALT 16/01/23 – 28/01/23
13 dagen / 12 nachten
Verschillende suitetypes
Prijs op aanvraag

JE EIGEN UNIEKE 
GROEPSREIS IN 
GEDACHTEN?

We organiseren graag een groeps-
reis op maat van jouw vereniging,  
serviceclub, school, familie,  
vrienden, collega's ...  Meer info:  
voyage-unique.be/eigen-groepsreis
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ons kantoor is gevestigd in
HUIZE MINNE

Kortrijksesteenweg 62 
9830 Sint-Martens-Latem

info@voyage-unique.be
09 296 40 40

maak je afspraak op
www.voyage-unique.be

Private parking

 net voor 

het gebouw!

Uw reis, onze passie


