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Voor de prijstabellen, de gedetailleerde 
programma’s, de inbegrepen in de prijs, 
de te voorziene kosten, de algemene reis-
voorwaarden van de geschillencommissie 
reizen en de bijzondere reisvoorwaarden 
van 7PLUS Touroperator Belgium en 
andere praktische informatie, gelieve onze 
website te raadplegen: www.7plus.be

Formaliteiten voor Belgische  
staatsburgers 
Internationale reispas, geldig tot  
minstens 6 maanden na uw terugreis.
Land Visa
Japan Geen visum nodig 
Sri Lanka Te betalen in België
India Te betalen in België
Vietnam Te betalen bij aankomst
Laos–Cambodja Te betalen bij aankomst
Thailand Gratis bij aankomst
China Te betalen in België
Myanmar Te betalen in België
Nepal Te betalen bij aankomst
Bhutan Visa geregeld door  

correspondent

programma-route
pre-extensie-route
extensie-route

Legende op kaarten

7PLUS, wie zijn wij?
We zijn een team van professionals die reeds 25 jaar haar 
expertise ten dienst stelt om uw droomreizen waar te maken.

Het is met veel passie en creativiteit dat we onze beste 
adressen met u delen om zo kwalitatieve programma’s voor 
te stellen.

Gepassioneerd door culturele reizen, in groep of privé op 
maat gemaakt, 7plus past constant zijn programma’s aan, om 
uw wensen van jaar tot jaar te vervullen.

Neem de tijd om de schatten, gebruiken, cultuur en 
menselijke warmte van de bestemmingen die we u aanbieden 
te ontdekken.

Onze brochure kan u alvast een idee geven en inspireren 
maar wij adviseren u om onze website www.7plus.be 
te raadplegen om al onze gedetailleerde programma’s te 
ontdekken en meer informatie te vinden over onze diverse 
bestemmingen.

Maak je gelukkig, laat jezelf leiden en kom terug met 
duizenden herinneringen.
Het 7PLUS team

REISVERZEKERING 
Staat u op het punt een reis te boeken? Vergeet dan zeker 
geen reisverzekering te nemen ! Met Touring reisverzekering* 
bent u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en 
zorgeloos van uw langverwachte vakantie kan genieten. Kies 
de formulie die het best bij u past: 

Annuleringsverzekering en reiscompensatie*:  
(4,7% van het totale bedrag van de reis)
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. 
Touring helpt u onder andere bij een overlijden, ernstige 
ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of zelfs een tweede zit.

Global Protect*:  
(5,7% van het totale bedrag van de reis)
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de 
reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand 
aan personen (met onbeperkte terugbetaling van medische 
kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

*  De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België, 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015.  
Bovenvermelde prijzen en voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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GOED OM WETEN 
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen en documenten.  
Gelieve deze aandachtig te lezen.

Privéreizen
Een reis op individuele basis alleen voor u. Wij voorzien een  
privéwagen of minibus (aangepast aan het aantal deelnemers) met 
chauffeur en lokale privégidsen. Onze prijzen zijn gebaseerd op 
minimum 2 personen. 

Verzekerde afreizen
Reizen op basis van een internationaal gezelschap. De lokale gidsen 
zijn Franssprekend of Engelssprekend.

À-la-cartereizen
In samenwerking met uw reisagent bieden wij u de mogelijkheid 
om uw reis op maat uit te werken.

Drinkgeld
Fooien zijn inherent aan alle reizen voor de lokale gidsen, chauf-
feurs, bagagedragers en anderen.

Hotels
De aangeduide sterren in onze programma’s zijn steeds gebaseerd 
op de plaatselijke normen. De 4* hotels mag u vergelijken met 
een 3* in Europa. De 5* hotels zijn in Europa gekwalificeerd als 4*  
hotels, met uitzondering van de 5* hotels van internationale  
hotelketens, dat zijn reële 5* hotels. Bij de triple kamers is het derde 
bed een opklapbed. In de meeste hotels is een check-in voorzien 
rond 14u en een check-out rond 11u.

Bagage in Japan
In Japan is het mogelijk om, tegen betaling, uw bagage van het 
ene hotel naar het andere te laten brengen.  Een treinreis wordt 
comfortabeler als u zich geen zorgen hoeft te maken over uw  
koffers.  Indien u gebruik wil maken van deze service, geef het door 
bij de reservatie en wij maken dit voor u in orde.
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Japan
KLEURRIJK JAPAN
11 dagen / 9 nachten • Privéafreis elke dag • kamer en ontbijt en 1 avondmaal

Met zijn gevarieerde cultuur die schoonheid, spiritualiteit, extreme beleefdheid, 
organisati e en discipline combineert, biedt Japan de bezoeker een aparte wereld 
waarin de kunst van het leven uniek is. Laat je charmeren door dit eiland en… mediteer.
1. Brussel – Tokyo
Rechtstreekse vlucht naar Tokyo.
2. Tokyo
Aankomst in Tokyo, formaliteiten en onthaal 
door onze lokale correspondent. Transfer naar 
het hotel per bus en check-in.
3. Tokyo
Vrije dag om de hoofdstad te bezoeken en de 
hoogtepunten te ontdekken zoals de Tokyo 
Tower, de Meiji-tempel en het keizerlijk paleis.
4. Tokyo
Vrije dag met de mogelijkheid tot facultati eve 
uitstap naar Nikko. Rit naar de stad, die ook 
UNESCO werelderfgoed is. Onderweg een 
stop aan de Kegon Watervallen. Terug naar de 
stad en vrije avond.
5. Tokyo – Fuji – Hakone
In de ochtend, vertrek per bus met een Engels-
sprekende gids naar een van de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Japan: Mount Fuji. 
Bezoek aan het 5e stati on (rekening houdend 
met de weersomstandigheden), boott ocht op 
het Ashi meer en vrije ti jd in Hakone om te ge-
nieten van de Onsen. Avondmaal en nacht in 
een Ryokan.
6. Hakone – Kyoto
Ontbijt in de Ryokan en vrije ti jd om nog extra 
te genieten van de warmwaterbronnen. Te voet 
naar het stati on en per hogesnelheidstrein naar 
Kyoto. De rest van de dag vrij.

7. Kyoto
Een hele dag om de culturele hoofdstad van 
Japan te leren kennen. De Fushimi Inari en zijn 
duizend torii, het gouden pavilioen Kinkaku-ji, 
en het kasteel Nijo zijn slechts enkele van de ka-
rakteristi eke plaatsen in de culturele hoofdstad.
8. Kyoto
Een rustdag met de mogelijkheid tot een facul-
tati eve uitstap. Ontdek de geschiedenis van de 
kimono en wandel door de tempels, gekleed in 
een yukata. Na de middag, vertrek naar de bam-
boeplantage van Arashiyama waar je je, door de 
uitgestrektheid van dit unieke bos, heel klein 
voelt. Terug naar de stad en vrije ti jd om uit te 
rusten, vervolgens vertrek voor een wandeling 
door Gion en diner met een maiko.
9. Kyoto
Vrije dag of de mogelijkheid tot een facultati ef 
bezoek aan Uji en Nara. ’s Morgens ontdekking 
van de Byodo-In tempel, terug naar de stad 
voor het middagmaal en transfer per trein naar 
Nara, de stad van herten en één van de aller-
eerste hoofdsteden van de archipel. Per trein 
terug naar de stad.
10. Kyoto – Osaka
Ochtend om de laatste vrije bezoeken te doen. 
Vertrek per trein naar Osaka, de hoofdstad van 
de Kansai. De rest van de dag vrij.
11. Osaka – Brussel
Vroege transfer naar de luchthaven voor de 
vlucht richti ng Brussel, met tussenlanding in 
Tokyo.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 17/01 tot 25/01/20

€ 3.790
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – treinen – 
hotels/ryokan – kamer en ontbijt en 1 
avondmaal – toegangsgelden en bezoeken 
op dag 5

VERLENGING IN KOYA-SAN
3 dagen / 2 nachten • Privéafreis elke dag • kamer en ontbijt en 1 avondmaal
11. Osaka – Koya-San
Na het ontbijt, transfer naar het Koya-San 
klooster, beklimming en wandeling met uw 
gids over de pelgrimsroutes. Terug naar het 
klooster voor een vegetarisch diner en de 
overnachti ng.

12. Koya-San – Osaka
Mogelijkheid om het ochtendgebed in het 
klooster bij te wonen. Traditi oneel ontbijt en 
een rit door de bergen. Terug per trein naar 
Osaka en de rest van de dag vrij.
13. Osaka – Brussel
Vroege transfer naar de luchthaven voor de 
vlucht naar Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel
Privéafreizen elke dag 
van 27/01 tot 30/01/20

€ 1.115
(op basis van minimum 2 personen)
Inbegrepen in de prijs
Transfers – treinen – hotel/shukubo – kamer 
en ontbijt en 1 avondmaal – Engelstalige 
privégids – toegangsgelden en bezoeken

Tokyo

Kyoto

Hakone

Fuji

Koya-San

Kii Tanabe

Kawayu Onsen
Kii Katsuura

Nachi

Osaka

Sapporo
Shin
Chitose

Lake Toya

Hakodate

Otaru
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Japan
CITY TRIP TOKYO
6 dagen / 4 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Kamer en ontbijt 

Deze bestemming, de perfecte combinati e van traditi e en moderniteit, is een 
aanrader voor iedereen die een totaal andere omgeving wilt ontdekken. De Japanse 
hoofdstad is in veel opzichten anders dan de klassieke metropool en bied een waaier 
van diverse acti viteiten en excursies aan, voor ieder wat wils dus! Neem een kijkje op 
onze website ‘www.7plus.be’ en ontdek er ons aanbod van excursies mogelijkheden.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
Tokyo Prince Hotel ***
Van 07/01 tot 12/01/2020 

€ 1.855
(op basis van minimum 2 personen) 

The Prince Park Tower Tokyo ****
Van 07/01 tot 12/01/2020  

€ 2.110
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs:
Vluchten – taksen – transfers – hotel – 
kamer en ontbijt

VERLENGING: ONTDEKKING VAN HOKKAIDO
4 dagen / 3 overnachti ngen • Privéafreis • Kamer en ontbijt

Ontdek een andere verborgen kant van Japan waar cultuur en 
adembenemende landschappen samenkomen.

1. Tokyo – Shin Chitose – Hakodate
Na het ontbijt, transfer per bus naar de lucht-
haven en vlucht naar Shin Chitose. Aankomst, 
onthaal door de Engelssprekende gids en 
transfer naar Hakodate voor een stadsrond-
rit.  Bezoek aan Motomachi, Goryokaku en de 
kabelbaan naar Mount Hakodate.
2. Hakodate – Usu – Lake Toya – Otaru
Bezoek aan de vroegmarkt van Hakodate en 
verder naar Otaru.  Onderweg stop voor een 
wandeling langs het Tokya-meer en per kabel-
baan naar de de top van Mount Usu. Verder 
naar Otaru.

3. Otaru – Sapporo
Ontdekking van het Otaru kanaal, vergelijk-
baar met de Brugse reien, wandeling op de 
Sakaimachi straat. Vertrek naar Sapporo en 
Tanukikoji, één van de winkelstraten, het Odori 
Park dat de stad door midden deelt en bezoek 
aan de klokkentoren.
4. Sapporo – Shin Chitose – Tokyo (of je 
volgende bestemming)
Na het ontbijt, vrije transfer naar Shin 
Chitose Luchthaven en vlucht naar Tokyo of uw 
volgende bestemming.

Verlengingen op de programma’s
• Citytrip Tokyo
• Authenti ek Japan, zie p. 7
• Ontdekking van Japan, zie p. 8

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel
Privéafreis elke dag
Van 01/12 tot 20/12/19  

€ 3.730
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
kamer en ontbijt – toegangsgelden en 
bezoeken – Engelssprekende gids

VERLENGING: HERBRONNEN IN KUMANO KODO
4 dagen / 3 overnachti ngen • Privéafreis • Kamer en ontbijt en 2 avondmalen

Geniet van het Japanse leven: ontdek de hecti sche stad, ontspan in een 
thermaal bad, en bewonder de natuur.

1. Tokyo – Osaka
Vrije voormiddag in Tokyo of opti onele excursie 
in de stad. In de namiddag, shinkansen Super 
Express naar Osaka, aankomst en transfer naar 
het hotel.
2. Shin Osaka – Kii Tanabe – Kawayu Onsen
Vertrek per trein naar Kii Tanabe. Onthaal bij 
het stati on. Bezoek aan het dorp en vertrek 
naar Kawayu Onsen.  Avondmaal en overnach-
ti ng in een Ryokan.
3. Kawayu Onsen – Kii Katsuura
Ontbijt en vertrek voor een wandeling in 
Kumano Kodo. Via deze oude pelgrimsroute
leer je de meest afgelegen hoeken van Japan 
kennen. Ontdekking van de Hosshinmon-
Oji-schrijn, de Kumano Hongu Taisha-tempel 

en de grootste Tori ter wereld die de toegang 
tot de Oyunohara-schrijn beschermt. Middag-
maal onderweg. Aankomst in Kii Kastuura. 
Avondmaal en overnachti ng in een Ryokan.
Je bagage wordt rechtstreeks naar Kii Katsura 
gestuurd, maak een rugzak klaar voor de wande-
ling.
4. Kii Katsuura – Nachi – Kii Kastuura – Osaka
Wandeltocht in de heuvels richti ng Nachi en 
Daimon-Zaka het cederbos in. Bezoek aan het 
Kumano Nachi Taisha schrijn en Seigan Toji en 
de prachti ge Nachi watervallen. Terug per trein 
naar Osaka. Bij aankomst, mogelijkheid om de 
trein terug naar Tokyo te nemen of om uw reis 
verder te zett en met een andere verlenging.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
Van 01/12 tot 20/12/19 

€ 2.135
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Treinen – lokale bussen – hotel/ryokans – 
kamer en ontbijt en 2 avondmalen – 
toegangsgelden en bezoeken – 
Engelssprekende gids
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From Tokyo, ANA connects you to Japan’s 
largest domestic network and beyond, 
operating over 120 domestic and 
81 international routes per day.

We Are Japan.

ana.co.jp/en/be  

   

#WeAreJapan

ANA976_7plus_Brochure_Advert_BE_vFNL2.indd   1 28/05/2019   12:11



Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 7

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
Met verblijf in Hirado
van 20/03 tot 25/03/20

€ 4.555
(op basis van minimum 2 personen)

Met verblijf in Kashima
van 20/03 tot 25/03/20

€ 4.540
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels/ryo-
kans - kamer en ontbijt en 3 avondmalen – 
huurwagen

Japan
AUTHENTIEK KYUSHU
16 dagen / 14 overnachti ngen • Fly & Drive
Kamer en ontbijt en 3 avondmalen

Kyushu, eiland van contrasten, natuur en geschiedenis. Ontdek op eigen 
tempo vulkanen, nati onale parken en historische bezienswaardigheden.

1. Brussel – Tokyo
Rechtstreekse vlucht naar Tokyo.

2. Tokyo
Aankomst in Tokyo, onthaal, formaliteiten en 
transfer naar het hotel.

3. Tokyo
Vrije dag met mogelijkheid tot opti onele bezoe-
ken.

4. Tokyo – Fukuoka
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 
Fukuoka. Bij aankomst, onthaal en ophalen van 
de huurauto. Vrije middag om Kashii-gu Shrine te 
bezoeken.

5. Fukuoka – Yufuin
Vertrek naar Yufuin en zijn Onsen, onderweg 
bezoek aan de tempel Dazaifu en het historische 
museum in Ogori.  Wandeling naar de Ryumonno-
watervallen via de Chikugo-rivier. Inchecken in 
de ryokan en avondmaal.

6. Yufuin
Vrije dag om een excursie naar Mount Aso, de 
grootste en meest acti eve vulkaan van Japan, in 
te plannen. Aan het einde van de dag kunt u ont-
spannen in de Onsen van uw ryokan. Avondmaal 
en overnachti ng in de ryokan.

7. Yufuin – Miyazaki
Rit langs de kust naar de prefecturen Oita en 
Miyazaki. Onderweg bezoek aan de Usuki Stone
Buddhas, Mount Tomi of het Saiki Historical 
Museum. Verder naar het zuiden zijn de ruïnes 
van het kasteel van Nobeoka een bezoek waard.

8. Miyazaki – Kagoshima
Rit naar het zuidelijkste punt van het eiland en 
Cape Toi. Onderweg stop aan de tempel van 
Aoshima, een van de mooiste tempels in Kyushu. 
Verder naar Nichinan Kaigan Park, gekend voor 
de wilde paarden. Verder, via de lavastrook, naar 
Sakurajima. Tour rond de vulkaan en vervolgens 
vertrek met de ferry naar Kagoshima.

9. Kagoshima
Vrije dag om de stad, de vele samurai-huizen en 
de prachti ge tuin van Sengan-en te ontdekken.

10. Kagoshima
Vrije dag om Ibusuki en het Ikeda-meer te ont-
dekken, te genieten van de Makurazaki Onsen of 
om sake te proeven in een disti llerie in Minami 
Satsuma.

11. Kagoshima – Kumamoto
Vertrek naar het noorden om diverse stranden en 
eilanden langs de westkust te ontdekken. Stop bij 
Kuronosetoo Bridge, Gokanosho Park of Momigi 
Suspension Bridge.

12. Kumamoto – Nagasaki
Vertrek met de ferry naar het schiereiland 
Shimabara, gekend om zijn vulkanen en zijn 
warmwaterbronnen. Op weg naar Nagasaki, stop 
bij Mount Unzen.

13. Nagasaki
Vrije dag. Maak kennis met het rijke, maar ook 
tragische verleden van de stad.

14. Nagasaki – Hirado of Kashima
Afh ankelijk van uw keuze, rit naar Hirado, bezoek 
aan het eiland en overnachti ng in een ryokan. Of 
vertrek naar Kashima, een regio die bekend staat 
om de landbouw. Avondmaal en overnachti ng op 
een familiale boerderij.

15. Hirado of Kashima – Fukuoka
Terug naar Fukuoka. Mogelijkheid om onderweg 
Okawachiyama en zijn geheime ovens te ont-
dekken of een bezoek te brengen aan Kasteel 
Karatsu. Inleveren van de huurauto op de lucht-
haven en transfer naar het hotel.

16. Fukuoka – Brussel
Ochtendtransfer naar de luchthaven en vluchten 
naar Brussel, met tussenlanding.

Tokyo

Fukuoka

Hirado

Kumamoto
Nagasaki

Yufuin

Miyazaki
Kagoshima
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Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreizen elke dag
van 07/01 tot 20/01/20

€ 3.790
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – treinen – 
hotels/ryokan – kamer en ontbijt en 1 
avondmaal

Mogelijke verlengingen
• Ontdekking van Hokkaido, zie p.5
• Herbronnen in Kumano Kodo, zie p.5
• Ontspanning in Okinawa, zie www.7plus.be 
• Omweg door de Kansai, zie www.7plus.be
• Ongewoon Tohoku, zie www.7plus.be

Japan
ONTDEKKING VAN JAPAN 
15 dagen / 13 overnachti ngen • Privéafreis elke dag zonder gids
Kamer en ontbijt en 1 avondmaal

Land van contrasten, Japan onthult haar troeven: het onbekende, de pracht 
van de landschappen, de charme van traditi es met modernisme vermengd, 
de zenitude van de inwoners, het verfi jnde eten… Ontdek dit land dat ooit 
is samengesteld uit diverse krijgerclans en dat het beste heeft  gehaald uit 
zijn culturele diversiteit.

1. Brussel – Tokyo
Rechtstreekse vlucht naar Tokyo.
2. Tokyo
Aankomst in Tokyo, onthaal, formaliteiten en 
transfer naar het hotel. Vrije avond om te accli-
mati seren.
3. Tokyo
Na het ontbijt, vrije ti jd om de stad te ontdekken. 
Mogelijkheid voor een facultati ef bezoek aan de 
vismarkt van Tsukuji met sushi workshop en mid-
dagmaal. 
4. Tokyo
Vrije dag. Mogelijkheid voor opti onele excursies 
zoals het bezoek aan de tempel van Asakusa, een 
kookles en tempura proeverij, een boott ocht op 
de Sumida-rivier en een bezoek aan de Hamarik-
yu-tuinen en theeceremonie in Nakanoshima.
5. Tokyo – Takayama
Vertrek per Shinkansen naar Takayama, een 
charmante stad met een feodaal verleden. Vrije 
wandeling door de stad, bezoek aan het histori-
sche Jinya-huis en de winkelstraat Sanmachi-Suji. 
Overnachti ng en avondmaal in een Ryokan.
6. Takayama – Shirakawago – Kanazawa
Vrije ochtend. Nadien transfer naar Shirakawago 
met de lokale bus en vrij bezoek aan het dorp. 
Verder naar Kanazawa.
7. Kanazawa
Vrije dag om de Japanse Alpen te verkennen. 
Mogelijkheid tot een facultati ef bezoek aan de 
Tuinen van Kenrokuen, het Noruma Samurai 
Huis, Higashi Chaya-machi en het 21ste-eeuws 
Museum van Hedendaagse Kunst.
8. Kanazawa – Kyoto
Na het ontbijt, transfer naar het treinstati on voor 
de sneltrein naar Kyoto. Vrij bezoek aan het stati -
on dat moderniteit en traditi e uitstraalt. Rest van 
de dag vrij.

9. Kyoto
Vrije dag om de stad te bezoeken met de 
mogelijkheid tot opti onele excursies naar de 
Ryoanji-tempel, het Gouden Paviljoen en het 
Nijo-kasteel. ’s Avonds facultati ef bezoek aan de 
Gion wijk met een avondmaal met een maiko.
10. Kyoto
Vrije dag om verschillende sites zoals Fushimi 
Inari of de bamboeplantage van Arashiyama te 
verkennen.
11. Kyoto – Uji – Nara – Kyoto
Vertrek per trein naar Uji en vrij bezoek aan 
de stad om de Byodo-in tempel te ontdekken. 
Verder naar Nara. Vrije bezoek door de stad met 
de Todaiji en de Kasuga tempel. Terugkeer naar 
Kyoto.
12. Kyoto – Hiroshima
Vertrek per Shinkansen naar Hiroshima. Vrij 
bezoek aan de stad, ontdekking van het Vredes-
monument en museum, en de koepel die is over-
gebleven na de bomaanslag.
13. Hiroshima – Miyajima – Hiroshima
Vrije dag om de stad te bezoeken of om het 
eiland Miyajima te ontdekken, met de Itsukushima 
tempel met de drijvende Tori en de mogelijkheid 
om een rit per kabelbaan te maken naar de top 
van de berg Misen. 
14. Hiroshima – Himeiji – Osaka
Vertrek per trein naar Himeiji en vrij bezoek aan 
het kasteel. Verder naar Osaka vrije ontdekking 
van Dotonbori.
15. Osaka – Brussel
Vroege transfer naar de luchthaven en vluchten 
naar Brussel, met tussenlanding.

Tokyo
TakayamaKanazawa

Shirakawago

Osaka
Himeiji

Kyoto Uji

NaraHiroshima
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India
KLEURRIJK RAJASTAN
14 dagen / 11 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Halfpension en 1 middagmaal

De ideale rondreis voor een eerste kennismaking met India en zijn 
prachti ge bezienswaardigheden. Een land vol verbluff ende rijkdommen en 
een enorme culturele diversiteit maar ook een land vol contrasten waar de 
paleizen van de maharadja’s ons aan de romanti sche en politi eke intriges 
van weleer doen denken.

1. Brussel – Delhi
Vluchten naar Delhi, met tussenlanding.
2. Delhi
Aankomst te Delhi, onthaal en transfer naar het 
hotel, waar een kamer ter beschikking is. Vrije 
dag. Geen maalti jden inbegrepen. 
3. Delhi – Mandawa
Ontbijt in het hotel en vertrek naar Mandawa. 
Bezoek aan de havelis, weelderige huizen van 
rijke handelaars, versierd met fresco’s die het 
dorpsleven vertegenwoordigen.
4. Mandawa – Bikaner
Na het ontbijt, vertrek naar Bikaner, gelegen op 
de karavaanroute. Bezoek aan het fort van Juna-
garh en tocht per tonga door de oude stad.
5. Bikaner – Jaisalmer
Vertrek naar Jaisalmer met onderweg, om de lan-
ge tocht wat fi jner te maken, initi ati eles Hindi. In 
de late namiddag voorzien we een originele pop-
penshow.
6. Jaisalmer 
Bezoek aan Jaisalmer, de citadelstad: het water-
reservoir van Gadisar, het Fort, de Jaïntempels 
en de havelis. Theeproeverij gedronken uit klei 
kopjes.
7. Jaisalmer – Dheerpura (Hariyali Dhani)
Vertrek naar Hariyali Dhani. We voorzien een 
vegetarische Jain lunch, gevolgd door een 
kameeltocht en jeepsafari.  
8. Hariyai Dhani – Jodhpur – Nimaj
Afreis naar Jodhpur, de blauwe stad aan de rand 
van de Thar woesti jn. Bezoek aan het Mehran-
garh fort en het Jaswant Thada mausoleum van-
waar u een mooi zicht hebt over het fort. Verder 
naar Nimaj voor de overnachti ng.

9. Nimaj – Jaipur 
Na het ontbijt, vertrek naar Jaipur, de roze stad. 
Bezoek aan een atelier bekend om zijn tampon-
druk en versiering met was. Tevens demonstrati e 
van de kunst van het sari dragen door de vrou-
wen en de tulband voor de mannen. ’s Avonds, 
puja ceremonie in de plaatselijke tempel.
10. Jaipur
In de voormiddag, bezoek aan het Amber Fort 
(heen en terug per en jeep). Verder, bezoek aan 
het City Palace en het Observatorium. Verder 
fotostop aan het Hawa Mahal, beter bekend als 
het Paleis der winden en zijn 593 vensters en bal-
kons. Tocht per rickshaw door de bazaar en later 
Bollywoodfi lm in Raj Mandir.
11. Jaipur – Karauli
‘s Ochtends yogasessie gevolgd door het ontbijt. 
Vervolgens vertrek naar Karauli. Bezoek aan het 
fort, kameelkarritje en en ontmoeti ng met de 
dorpelingen. Bezoek aan een melkveebedrijf en 
een verzameling van oldti mers. ’s Avonds aarti  
ceremonie in de tempel.
12. Karauli – Fatehpur Sikri – Agra
’s Ochtends bezoek aan een biologische boerde-
rij. Terug naar het hotel voor het ontbijt. Verder 
naar Agra met onderweg bezoek aan de fasci-
nerende spookstad Fatehpur Sikri. Aankomst en 
bezoek aan het Rode Fort.
13. Agra – Delhi
Na het ontbijt, bezoek aan de Taj Mahal, be-
schouwd als één van de zeven wereldwonderen. 
Tonga wandeling en verder naar Delhi. Bij aan-
komst bezoek van de stad. Tandoori specialitei-
tendiner en laat in de avond, transfer naar de 
luchthaven. 
14. Delhi – Brussel
Vluchten naar Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoordeel
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 10/04/20

€ 1.595
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
halfpension en 1 middagmaal – alle 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Khajuraho & Varanasi, Ranthambore, 

Amritsar, zie www.7plus.be
• Strandverblijf in Goa, zie www.7plus.be
• Wellness verblijf aan de voet van de 

Himalaya, Shimla en Nepal, op aanvraag

INDIA

Jaisalmer
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Jaipur
Dheerpura

Nimaj

Karauli

Agra
Fatehpur Sikri

Jodhpur

Bikaner
Mandawa
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India
DE GOUDEN DRIEHOEK
8 dagen / 6 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Kamer en ontbijt

De bruisende hoofdstad van India, Delhi, Agra, de voormalige hoofdstad 
van het Mughal Rijk met de verblindende Taj Mahal, en tenslott e de roze 
stad Jaipur, de hoofdstad van Rajastan met zijn uitzonderlijke rijkdommen.

1. Brussel – Delhi
Vluchten naar Delhi met tussenlanding.

2. Delhi
Aankomst en transfer naar het hotel waar een 
kamer ter beschikking is. In de voormiddag, 
bezoek aan Old Delhi: de Raj Ghat, de mos-
kee Jama Mashid, de Akshardham tempel en 
fotostop aan de Rode Fort. Een tocht per riksja 
door de smalle straatjes. Verder, bezoek aan 
New Delhi: de Qutab Minar, fotostop aan de 
India Gate, het Parlement en de verblijfplaats 
van de president. 

3. Delhi – Mandawa
Na het ontbijt, afreis naar de Shekhawati  
streek en het dorp Mandawa. In de namid-
dag bezoek aan de beschilderde herenhuizen 
(havelis) die behoren tot de rijke kooplieden. 
De schilderijen vertegenwoordigen de moder-
ne ontwikkeling ten ti jde van het Britse Rijk.

4. Mandawa – Jaipur 
Ontbijt en in de voormiddag, afreis naar 
Jaipur, de roze stad, zo benoemd dankzij de 
kleur van de paleizen en forten gebouwd in 
roze zandsteen. De stad werd in 1727 gesti cht 
door Maharadja Jai Singh en werd op basis 
van de oude regels van de hindoe architectuur 
gebouwd. De rest van de dag is vrij voor shop-
ping en ontspanning. Mogelijkheid om een 
extra acti viteit te plannen, contacteer ons of 
raadpleeg onze website.

5. Jaipur 
Bezoek aan het Amber Fort dat men per olifant 
bereikt en terugkeert per jeep. In de namiddag 
bezoek aan het City Palace, voormalige resi-
denti e van de Koninklijke familie en het obser-
vatorium Jantar Mantar. Verder fotostop aan 
het Hawa Mahal, beter bekend als het Paleis 
der Winden. Tocht per riksja door de bazaar en 
later Bollywoodfi lm in Raj Mandir.

6. Jaipur – Agra
Afreis naar Agra, met onderweg bezoek aan 
Fatehpur Sikri, een fascinerende spookstad.

7. Agra – Delhi
Bezoek aan de Taj Mahal, één van de zeven 
wereldwonderen gebouwd in 1653 door Sjah 
Jahan ter nagedachtenis van zijn vrouw Mum-
taz Mahal. Verder ook bezoek aan het Rode 
Fort en korte wandeling per koets. Vervolgens, 
afreis naar Delhi. Aankomst in het hotel waar 
een kamer ter beschikking is tot de transfer, ‘s 
avonds laat naar de luchthaven. 

8. Delhi – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Delhi

Jaipur
AgraNawalgargh

Mandawa

INDIA

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 20/04 tot 30/04/20

€ 1.460
(op basis van minimum 2 personen) 

€ 1.295
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
kamer en ontbijt – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen

Mogelijke verlengingen
• Khajuraho & Varanasi, Ranthambore, 

Amritsar, zie www.7plus.be
• Strandverblijf in Goa, zie www.7plus.be
• Wellness verblijf aan de voet van de 

Himalaya, Shimla en Nepal, op aanvraag
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India
ONTDEKKING VAN NOORD-INDIA
11 dagen / 9 overnachti ngen • Privéafreis elke dag 
Kamer en ontbijt en 1 middag en 1 avondmaal

Ontdekking van Rajastan met zijn vele paleizen en forten en de unieke 
Taj Mahal, gecombineerd met de natuurpracht van het nati onaal park van 
Ranthambore en een vleugje frivoliteit met de tempels van Khajuraho met 
hun eroti sche sculpturen.

1. Brussel – Delhi
Vluchten naar Delhi met tussenlanding.

2. Delhi – Mandawa
Aankomst en transfer naar het hotel voor een 
onmiddellijke intrek in de kamer. Vertrek naar 
de Shekhawati  regio en het stadje Mandawa. 

3. Mandawa – Jaipur 
Ontdekking van de havelis, de huizen van de 
rijke handelaars vol met prachti ge gevelschil-
deringen. Vertrek naar Jaipur, stad gesti cht in 
1727 door Maharajah Jai Singh. 

4. Jaipur
Bezoek aan het Amber Fort dat we per olifant 
of jeep bereiken. Dit paleis is een prachti g 
voorbeeld van de Rajpoet sti jl. In de namiddag, 
bezoek aan het City Palace, voormalige resi-
denti e van de koninklijke familie, en aan het 
Jantar Mantar observatorium. Stop voor het 
Hawa Mahal, beter gekend onder de naam het 
Paleis der Winden. Vrije ti jd voor shopping in 
de bazaar. Mogelijkheid om een extra acti vi-
teit in te plannen, contacteer ons of raadpleeg 
onze website.

5. Jaipur – Ranthambore 
Vertrek naar het Nati onaal Park van Rantham-
bore, voorheen een prinselijk natuurgebied. 
Het grondgebied van het park beslaat 400 km² 
en is het drukst bezochte en meest beroem-
de van India. Men vindt er verbluff ende land-
schappen, kunstmati ge meren, steile kliff en, 
brousse en dichtbegroeide bossen. Afgezien 
van de ti jgers, kan men er eveneens hyena’s, 
beren, chitals, wilde katt en, krokodillen en 
meer dan 250 vogelsoorten waarnemen. In de 
namiddag, maken we een eerste safari. 

6. Ranthambore – Fathepur Sikri – Agra
Voor dageraad vertrek op safari. Terug naar 
het hotel voor het ontbijt. Vervolgens, verder 
door naar Fatehpur Sikri, een spookstad ge-
bouwd in de 16e eeuw door Akbar de Grote. 
Verder naar Agra en intrek in het hotel. 

7. Agra 
Bezoek aan de Taj Mahal, aanzien als één van 
de zeven wereldwonderen en aan het Rode 
Fort. 

8. Agra – Jhansi – Orccha – Khajuraho 
‘s Morgens, transfer naar het treinstati on van 
Agra en vertrek per trein naar Jhansi. Aan-
komst en transfer naar Orchha. Ontdekking 
van deze stad die sinds de Middeleeuwen 
niet veranderd lijkt te zijn. Voortzetti  ng naar 
Khajuraho. 

9. Khajuraho – Delhi
Bezoek aan de Oostelijke en Westelijke 
Jaïntempels, ontdekking van deze prachti ge 
tempels uit de 10e eeuw, beroemd omwil-
le van hun eroti sche sculpturen die deel uit-
maken van het werelderfgoed van UNESCO. 
’s Avonds laat, transfer naar het stati on van 
Jhansi en afreis per trein naar Delhi. Aankomst 
en transfer naar het hotel voor een direct 
bezetti  ng van de kamer.

10. Delhi
Na het ontbijt, bezoek aan Old en New Delhi. 
Transfer naar het hotel waar de kamer ter be-
schikking blijft  tot de transfer naar de luchtha-
ven, ’s avonds laat. 

11. Delhi – Brussel
Vluchten naar Brussel, met tussenlanding.

Exemples de prix 
Prix par personne en double

Privéafreis elke dag
van 20/04 tot 30/04/20

€ 2.080
(op basis van minimum 2 personen) 

€ 1.840
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – treinen – transfers – 
hotels – kamer en ontbijt, 1 middag en 
1 avondmaal – toegangsgelden en 
bezoeken – 2 safari’s – lokale Engels of 
Franssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Khajuraho & Varanasi, Ranthambore, 

Amritsar, zie www.7plus.be
• Strandverblijf te Goa, zie www.7plus.be
• Wellnessverblijf aan de voet van de 

Himalaya, Shimla en Nepal, op aanvraag

Delhi

Jaipur Fathepur Sikri

Jhansi
Khajuraho

Agra

Ranthambore

Mandawa

INDIA

Orccha
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India
KONINKLIJKE STEDEN VAN RAJASTAN
15 dagen / 13 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Kamer en ontbijt

De ideale rondreis voor een eerste reis naar India. Een ontdekking van het 
historisch patrimonium met zijn vele paleizen, forten en uiteraard als kers 
op de taart, de sublieme Taj Mahal. Kleurrijke steden, glinsterende sari’s, 
prachti ge tulbanden en nog zoveel meer…

1. Brussel – Delhi
Vluchten naar Delhi met tussenlanding.
2. Delhi
Aankomst en transfer naar het hotel waar een 
kamer ter beschikking is. In de voormiddag, be-
zoek aan Old Delhi: Raj Ghat, de moskee Jama 
Mashid, de Akshardham tempel en fotostop 
aan het Rode Fort. Een tocht per riksja door 
de smalle straatjes. Verder, bezoek aan New 
Delhi: de Qutab Minar, fotostop aan de India 
Gate, het Parlement en de verblijfplaats van de 
president.
3. Delhi – Mandawa 
Afreis in de voormiddag naar de Shekhawati  
streek en het dorp Mandawa. ’s Namiddags 
bezoek aan de fresco’s op de havelis, huizen 
van de rijke handelaars.
4. Mandawa – Bikaner 
Vertrek naar Bikaner en bezoek aan het Junagarh 
Fort en het Lalgarh paleis. Tochtje per tuk tuk.
5. Bikaner – Jaisalmer 
Rit naar Jaisalmer en onderweg bezoek aan de 
Deshnoke tempel bewoond door heilige ratt en 
die er vrij rondlopen.
6. Jaisalmer
Bezoek aan Jaisalmer, citadelstad: het waterre-
servoir van Gadisar, het Fort, de Jaïntempels, 
de havelis en later, in de namiddag, excursie 
naar de duinen van Sam Sand en ritje per ka-
meel. 
7. Jaisalmer – Jodhpur 
Afreis naar Jodhpur. In de namiddag bezoek 
aan het Meherangarh Fort, de klokkentoren en 
het Jaswant Thada mausoleum. Mogelijkheid 
om een extra acti viteit in te plannen, contac-
teer ons of raadpleeg onze website.
8. Jodhpur – Udaipur 
Vroege afreis naar Udaipur en onderweg 
bezoek aan Ranakpur, één van de mooiste 

Jaïn-tempels van India. Aankomst in Udaipur. 
Mogelijkheid om een extra acti viteit in te plan-
nen, contacteer ons of raadpleeg onze website
9. Udaipur
Bezoek aan het City Palace, de Cristal Gallery 
en aan de Jagdish tempel. In de late namiddag, 
boott ocht op het Picholameer (als de water-
stand het toelaat).
10. Udaipur – Sardargargh 
Afreis naar Sardargarh, een klein dorp in de 
Mewar regio. In de namiddag, tocht per jeep 
door het omliggende platt eland.
11. Sardargarh – Jaipur 
Verder naar de roze stad Jaipur en vrije na-
middag voor shopping in de stad en ‘s avonds, 
klank- en licht- spektakel aan het Amber Fort.
Mogelijkheid om een extra acti viteit in te plan-
nen, contacteer ons of raadpleeg onze website
12. Jaipur
Bezoek aan het Amber Fort, het City Palace 
en het Observatorium Jantar Mantar. Verder 
fotostop aan het Hawa Mahal, tocht per riksja 
door de bazaar en later Bollywoodfi lm in Raj 
Mandir.
13. Jaipur – Agra 
Afreis naar Agra, met onderweg bezoek aan 
Fatehpur Sikri, een fascinerende spookstad. 
Vrije ti jd in het hotel bij aankomst.
14. Agra – Delhi 
Bezoek aan de Taj Mahal, één van de zeven 
wereldwonderen gebouwd in 1653 door Sjah 
Jahan ter nagedachtenis van zijn vrouw Mum-
taz Mahal. Verder ook bezoek aan het Rode 
Fort en het mausoleum Itmad-Ud-Daulah. 
Vervolgens, afreis naar Delhi. Aankomst in 
het hotel waar een kamer ter beschikking is. ’s 
Avonds laat, transfer naar de luchthaven. 
15. Delhi – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 20/04 tot 30/04/20

€ 2.480
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.135
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
kamer en ontbijt – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Fransspre-
kende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Khajuraho & Varanasi, Ranthambore, 

Amritsar, zie www.7plus.be
• Strandverblijf in Goa, zie www.7plus.be
• Wellnessverblijf aan de voet van de 

Himalaya, Shimla en Nepal, op aanvraag

Delhi

JaipurJodhpur
Luni

Jaisalmer

Bikaner

Udaipur
Sardargarh

Agra

Nawalgargh
Mandawa

INDIA

Voor andere 
programma’s 
in India, zie 
www.7plus.be
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India
PANORAMA VAN ZUID-INDIA
12 dagen / 9 overnachti ngen • Privéafreis • Kamer en ontbijt

Tamil Nadu telt vele tempels zoals deze in Mahabalipuram, Tanjore en 
Madurai. Dit rijk religieus architectonisch erfgoed staat in fel contrast 
met de prachti ge landschappen, rijstvelden en specerij- en theeplantages 
van Kerala.

1. Brussel – Chennai
Vluchten naar Chennai met tussenlanding.

2. Chennai
Aankomst ‘s morgens in Chennai. Onthaal en 
transfer naar het hotel waar een kamer ter be-
schikking is. Later, stadsbezoek. 

3. Chennai – Mahabalipuram 
Bezoek aan Kanchipuram, één van de 7 heilige 
steden van India. De ‘Gouden Stad’ met haar 
duizend tempels is eveneens gekend voor haar 
zijde. Bezoek aan de tempels Kailashnath en 
Ekembareshwara en vervolgens, bezoek aan 
de weverij die de sari’s ‘Kanchis’ vervaardigt. 
Verder naar Mahabalapuram en het hotel. Vrije 
ti jd.

4. Mahabalipuram – Pondicherry 
Bezoek aan verschillende ‘shore tempels’ 
en afreis naar de oude Franse kolonie, 
Pondicherry. Ontdekking van de stad en 
bezoek aan de ashram en het museum. 

5. Pondicherry – Tanjore 
Afreis naar Tanjore, bezoek aan de schitt eren-
de tempel van Chidambaram en aan de tem-
pels Gangaikonda-cholapuram en Darasuram.

6. Tanjore – Trichy – Tanjore 
Bezoek aan Trichy en het Srirangam eiland op 
de Kaveririvier. Verder bezoek aan Tanjore met 
o.a. de Brihadeshwara tempel, het kunstmu-
seum en het bronzen atelier. Mogelijkheid om 
een extra acti viteit in te plannen. Contacteer 
ons of raadpleeg onze website.

7. Tanjore – Madurai 
Afreis naar Madurai en ontdek deze stad, 
gekend om zijn Meennakshi tempel. Bezoek 
aan het Tirumalai Nayak paleis en de Mariam-
man tempel. ‘s Avonds, deelname aan een 
ceremonie in de Meennakshi tempel.

8. Madurai – Munnar 
Vertrek naar Munnar, een klein romanti sch 
bergstati on gelegen op een hoogte van 1 
600 m. Aankomst in het hotel en vrije ti jd voor 
een wandeling in de omgeving.

9. Munnar – Allepey 
Afreis naar Alleppey, het Veneti ë van het Oos-
ten en inscheping aan boord van een ‘house-
boat’ voor de ontdekking van de ‘backwaters’. 
Middagmaal, avondmaal en overnachti ng aan 
boord.

10. Allepey – Kochi 
Na het ontbijt, ontscheping en afreis naar 
Kochi, één van de natuurlijke havens van India. 
Bezoek aan het Hollands paleis, de synagoge 
in de oude wijk, nu de wijk van de anti quairs, 
de St. Francis kerk, de oude Portugese huizen 
in de smalle steegjes en ontdekking van de 
bekende Chinese visnett en. Later, voorstelling 
van de Kathakalidansen.

11. Kochi – Brussel
Ontbijt en vrije ti jd. Kamer ter beschikking tot 
aan de transfer in de late namiddag en vlucht 
naar Brussel, met tussenlanding.

12. Brussel
Aankomst in de voormiddag.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis
van 01/05 tot 10/05/20

€ 2.620
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.195
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels/
boot – kamer en ontbijt – toegangsgelden 
en bezoeken – lokale Engels- of Frans-
sprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Strandverblijf te Mararikulam, zie 

www.7plus.be
• Strandverblijf te Goa, op aanvraag
• Karnataka, zie www.7plus.be
• Nepal, op aanvraag

Chennai

Mahabalipuram

Pondichéry

Tanjore
Trichy

Cochin
Madurai 

Munnar

INDIA

Alleppey
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Sri Lanka
KLEURRIJK SRI LANKA
15 dagen / 12 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Ontdek alle kleuren van dit prachti g land. Deze reis naar Sri Lanka voorziet 
een bezoek aan Sigiriya, Kandy, de bergdorpjes van Nuwara Eliya en Ella, 
een strandverblijf in Trincomalee en een safari in het nati onaal park van 
Uduwalawe.

1. Brussel – Colombo
Vluchten naar Colombo, met tussenlanding.
2. Colombo – Balapiti ya
Aankomst, formaliteiten en onthaal door onze 
lokale correspondent. Transfer per bus richti ng 
hotel en check-in.
3. Balapiti ya
Bootvaart in de mangrove van Madu Ganga, 
ontdekking van de tempels op de eilanden. 
Lunch en bezoek aan een maansteenmijn en aan 
een atelier waar men de Ambalagoda maskers 
maakt. Vrije avond met de mogelijkheid om de 
vrijlati ng van babyzeeschildpadden bij te wonen.
4. Balapiti ya – Galle – Weligama – Matara
Vertrek naar Matara. Onderweg bezoek aan de 
ommuurde stad Galle. Lunch bij lokale bewo-
ners en ontdek het platt eland langs de oceaan. 
Aan het einde van de dag, ceremonie Bodhi Puja 
in een boeddhisti sche tempel. Transfer naar het 
hotel voor de overnachti ng.
5. Matara – Udawalawe
Transfer naar Udawalawe, check-in in het hotel. 
Op het einde van de dag, safari per 4x4 in het 
nati onaal park. Ontdek olifanten, krokodillen, 
buff els en vogels die in het park wonen.
6. Udawalawe – Ella
Vertrek naar de bergen rond Ella. Onderweg 
bezoekt u de tempel Buduruwagala en de 
Diyaluma waterval. Overnachti ng in Ella.
7. Ella
Ontdekking van theeplantages die de bergen 
bedekken. Wandeling naar Ella Rock en zijn be-
roemde brug met 9 bogen. Na de lunch bezoekt 
u een plantage en theefabriek.
8. Ella – Kandy
Vertrek per trein richti ng Kandy en reis tussen 
watervallen en bergen. Stop in Nuwara Eliya en 
bezoek aan de stad. Aankomst in Kandy en be-

zoek aan de tempel van de Sacred Tooth Relic.
9. Kandy – Matale – Dambulla – Sigiriya
Vertrek richti ng Sigiriya. Onderweg is er een 
stop aan de kruidentuin van Matale. Na het 
bezoek verder richti ng de gouden tempel van 
Dambulla. Na een bezoek aan de rotstempel ga 
je verder naar Sigiriya.
10. Sigiriya
Bezoek de regio met een ossenwagen en een 
boott ocht op een lotusmeer. Lunch in een tra-
diti oneel Mud House. Terug naar het hotel en 
vrije middag. Aan het einde van de dag beklim je 
de rots van Pidurangala voor de beroemde leeu-
wenrots om daar de zonsondergang te bekijken.
11. Sigiriya – Polonnaruwa – Trincomalee
Ontdek de historische stad Polonnaruwa te voet 
of per fi ets. Lunch in de rijstvelden en transfer 
naar de stranden aan de Indische Oceaan.
12. Trincomalee
Bezoek aan de Hindoeïsti sche Koneswaram 
tempel, genesteld op de kliff en. In de namiddag 
vrij om te genieten van het strand of om te snor-
kelen op Pigeon Island.
13. Trincomalee – Anuradhapura – Negombo
Vertrek richti ng Negombo. Onderweg, bezoek 
aan de stad Anuradhapura en een dorp dat 
heropgebouwd is volgens voorouderlijke tech-
nieken.
14. Negombo – Colombo
Na het ontbijt, bezoek aan de stad en aan de vis-
markt. Rest van de dag vrij tot de transfer naar 
de luchthaven. Vlucht naar Brussel met tussen-
landing.
15. Brussel
Aankomst in Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 07/05/20

€ 2.730
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en 
bezoeken - lokale Franstalige gids 

SRI LANKA

Kandy
Matale

Ella

Udawalawe

Trincomalee

Nuwara Eliya

Dambulla

Anuradhapura

Sigiriya
Polonnaruwa

Colombo

GalleBalapiti ya

Weligama Matara

Negombo



Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 15

Sri Lanka
PAREL VAN DE INDISCHE OCEAAN
10 dagen / 7 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension

Dit magische eiland heeft  alles te bieden om elke reiziger te verleiden. Deze 
reis naar Sri Lanka voorziet een bezoek aan Anuradhapura, de culturele 
driehoek (Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla) en Kandy.

1. Brussel – Colombo
Vluchten naar Colombo met tussenlanding.

2. Colombo
Aankomst in de namiddag, bezoek aan 
Colombo, de Singalese hoofdstad met zijn 
zowel ultramoderne als romanti sche buurten 
daterend uit het koloniale ti jdperk.

3. Colombo – Pinnawela – Mihintale – 
Anuradhapura
Vertrek naar Anuradhapura. Onderweg, 
bezoek aan het olifantenweeshuis van 
Pinnawela. ’s Avonds bezoek aan Mihintale, 
een site die beschouwd wordt als de baker-
mat van het boeddhisme in Sri Lanka. Over-
nachti ng in Anuradhapura.

4. Anuradhapura – Aukana – Anuradhapura
In de ochtend, excursie naar Aukana, waar 
u het indrukwekkende Boeddhabeeld kan 
bewonderen. In de namiddag, bezoek aan 
Anuradhapura met zijn vele paleizen, tempels 
en stoepa’s en, niet te vergeten, de heilige 
boom Bo. We bezoeken de Ruwanuweli Seya 
dagoba, de Samadhi Boeddha en het Koper-
paleis.

5. Anuradhapura – Riti gala – Dambulla
Na het ontbijt, vertrek naar Dambulla. Onder-
weg, wandeling door het woud van Riti gala en 
tocht per olifant in Habarana.

6. Dambulla – Polonnaruwa – Sigiriya – 
Dambulla
Bezoek aan Polonnaruwa. Deze seculiere 
site, midden in een tropische vegetati e, be-
vat prachti ge ruïnes van paleizen en tempels, 

een waterreservoir en 4 massieve en indruk-
wekkende standbeelden van Boeddha. Verder 
naar Sigiriya en stop in een houtsnijwerkplaats. 
In de middag beklimmen we Sigiriya Lion Rock 
tot aan het fort.

7. Dambulla – Kandy
Bezoek aan de rotstempels van Dambulla. 
Vervolgens, bezoek aan een kruidentuin in 
Matale en verder naar Kandy, de meest 
charmante stad van Sri Lanka, om de 
tempel van de Sacred Tooth Relic te bezoeken. 
’s Avonds bezoeken we een culturele show: 
Kandyan-dans.

8. Kandy
Bezoek aan de botanische tuin van Perade-
niya waar we een overvloed aan verschillende 
bomen, planten en bloemen kunnen bewon-
deren. In de namiddag, ontdekking van Kandy 
met zijn meer, bazaar en museum met edelste-
nen.

9. Kandy – Colombo – Brussel
Vrije dag. ’s Avonds transfer naar de lucht-
haven en vlucht naar Brussel, met tussen-
landing.

10. Brussel
Aankomst in Brussel.

SRI LANKA

Pinnawela
Kandy

Anuradhaphura

Aukana
Riti gala

Dambulla Polonnaruwa

Mihintale

Colombo

Sigiriya

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 16/03 tot 22/03/20

€ 1.995
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – 
hotels – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engelssprekende gids/
chauff eur (Franstalig mogelijk tegen een 
extra toeslag)

Mogelijke verlengingen
In Sri Lanka :
• Rondreis Nuwara Eliya & Yala, 

zie www.7plus.be
• Strandvakanti e, zie www.7plus.be
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CHINA

Beijing

Shanghai
Xian

Zhyjiajiao
Yichang

YangtzeChongqing

China
KLEURRIJK CHINA EN YANGTZE

15 dagen/13 overnachti ngen  • Verzekerde afreis • Maalti jden volgens programma 

Bezoek de belangrijkste bezienswaardigheden in Beijing, Xian en Shanghai 
met een cruise op de Yangtze.

1. Brussel – Shanghai
Vluchten naar Shanghai, met tussenlanding.

2. Shanghai
Aankomst, onthaal en check-in in het hotel. 
Vrije ti jd om te acclimati seren. 

3. Shanghai
Na het ontbijt, bezoek aan het oude Shang-
hai en de geweldige tuin van Mandarin Yu, 
daterend uit de 16e eeuw. Na het middagmaal, 
bezoek aan het museum en wandeling op de 
Nanjingstraat en de Bund.

4. Shanghai – Zhujiajiao – Yichang
Bezoek aan het traditi onele dorpje Zhujiajiao 
waar kanalen, bruggen en verschillende boten 
samenvloeien. Ontdekking van lokale ambach-
ten (rijstalcohol, zijde,…). Vlucht naar Yichang 
(maalti jd ti jdens de vlucht). Transfer en in-
scheping aan boord.

5. Cruise op de Yangtze
Na de eerste kloof, stop en wandeling naar de 
giganti sche Three Gorges Dam. Diner met de 
kapitein (das en hemd verplicht voor heren). 
Volpension ti jdens de cruise.

6. Cruise op de Yangtze
Kleine boott ocht om de schoonheid van de 
Shen Nv kreek te ontdekken. In de middag va-
ren we langs de Wu en Qu Tang kloven. Vol-
pension ti jdens de cruise.

7. Cruise op de Yangtze
Excursie naar Shibaozhai, een rotsachti ge en 
steile heuvel met één van de grootste houten 
tempels, met negen verdiepingen. Afscheids-
avond op de boot. Volpension ti jdens de cruise.

8. Cruise op de Yangtze – Chongqing
Ontscheping in Chongqing. Bezoek aan de zoo 
met zijn panda’s en het oude dorp Ciqikou, ge-
kend voor zijn porseleinproducti e. Middagmaal 
gedurende de bezoeken.

9. Chongqing – Xian
Na het ontbijt, transfer naar het stati on voor 
de hogesnelheidstrein naar Xian. Aankomst 
in Xian en bezoek aan de Grote Wilde Gans 
pagode en wandeling op de oude stadsmuren. 
Chinese fondue als avondmaal.

10. Xian 
Excursie naar Lintong om er het bekende 
terracott aleger te bezoeken. Middagmaal in 
een lokaal restaurant. Wandeling door de 
oude wijken en bezoek aan de Grote Moskee 
en een jade atelier.

11. Xian – Beijing 
Ontbijt en transfer naar het stati on voor de 
hogesnelheidstrein naar Beijing. Aankomst in 
de namiddag en bezoek aan het Zomerpaleis. 
Diner in een lokaal restaurant.

12. Beijing
Ontdek het Tiananmenplein en bezoek aan de 
Verboden Stad en de Hemeltempel. Middag-
maal tussen de bezoeken.

13. Beijing
Bezoek aan de Chinese Muur. Middagmaal 
gevolgd door een fotostop aan het Olympisch 
park en een theedegustati e.

14. Beijing
Bezoek aan het museum van de hoofdstad 
over de geschiedenis van de stad en een wan-
deling in de Liulichangstraat, of ook wel de 
straat van de anti quairs genaamd. Middagmaal 
gevolgd door de ontdekking doorheen een 
Hutong in de oude wijken.

15. Beijing – Brussel
Vluchten met bestemming Brussel, met een 
tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 16/04/20

€ 2.445
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – treinen – 
hotels – cruise – maalti jden volgens 
programma – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen, behalve aan 
boord van de boot waar er een Engelstalige 
gids is



Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 17

China
CULTUREEL CHINA
11 dagen / 9 overnachti ngen • Priveafreis iedere dag • Halfpension
Ontdek de culturele driehoek van Beijing tot Shanghai via Xian. Het bezoek 
aan Suzhou en Tongli hebben een eigen charme en doen ons terugdenken 
naar een duizendjarig verleden.

1. Brussel – Beijing
Vlucht naar Beijing, met tussenlanding.
2. Beijing
Aankomst in de voormiddag, formaliteiten en 
onthaal. Na het middagmaal maken we een 
wandeling op het Tian-an-Menplein en bezoe-
ken we de prachti ge Hemeltempel, een ideale 
manier om de rol van de keizer in het oude 
China te begrijpen. Transfer naar het 
hotel. Welkomstdiner met het proeven van de 
gekende gelakte eend of ‘Peking Duck’.
3. Beijing
In de voormiddag rijden we naar Badaling, 
waar we de befaamde Chinese Muur bewon-
deren. Vrije ti jd voor een wandeling op dit 
wereldwonder. Na het middagmaal bezoek aan 
de Minggraft ombes. We houden ook even halt 
aan de Heilige Weg, een laan omzoomd met uit 
steen gehouwen beelden van reële en mythi-
sche dieren en confucianisti sche ambtenaren. 
Op de terugweg naar Beijing bezoeken we een 
fabriek waar men voorwerpen in ‘cloisonné’ 
maakt en houden we een fotostop aan het 
Olympisch park.
4. Beijing
Via de Tian’anmen, of de Poort van de Hemel-
se Vrede komen we de Verboden Stad binnen. 
Vierentwinti g keizers bestuurden China van 
achter de dikke muren van dit giganti sch kei-
zerlijk paleis tot in 1925. Na het middagmaal 
bezoeken we het Zomerpaleis, sinds de 12de 
eeuw een lusthof van de keizerlijke hofh ouding.
5. Beijing – Xian
Bezoek aan de Lama tempel die onder andere 
een groot standbeeld van Boeddha herbergt. 
We maken een fi etstocht per driewieler door 
de straatjes van de Hutongs. Het bezoek aan 
een lokale familie geeft  ons een idee van het 
dagelijks leven in de oude stad. Verder bren-
gen we een bezoek aan het huis van Prins 
Gong. Na het avondmaal, transfer naar het 
stati on en per nachtt rein in soft sleepers-klasse 
naar Xian. Mogelijkheid om, tegen een toeslag, 
per vliegtuig of per sneltrein te reizen met een 

nacht in het hotel.
6. Xian
Aankomst in Xian en transfer naar het hotel 
voor het ontbijt. Vervolgens wandeling op de 
gerestaureerde stadsmuren. In de namiddag, 
uitstap naar Lintong om er het wereldberoem-
de terracott a leger van Qin-Shi-Huangdi te 
bewonderen. Terug naar Xian. 
7. Xian – Shanghai – Suzhou
Bezoek aan de Grote Wilde Gans pagode, ge-
bouwd door de Tangs om de talrijke soetra’s 
meegebracht uit India te huisvesten en wan-
deling door de moslimwijk waar we een bezoek 
brengen aan de Grote Moskee, één van de 
belangrijkste in China. Met zijn binnenkoeren 
lijkt de moskee eerder op een Chinese tempel. 
In de namiddag per lijnvlucht naar Shanghai en 
verder via de weg naar Suzhou. 
8. Suzhou
Bezoek aan twee beroemde Mandarijntuinen. 
Verder wandeling door de oude stadswij-
ken, bezoek aan het Suzhou museum dat de 
geschiedenis van de stad weergeeft  en een 
zijdefabriek.
9. Suzhou – Tongli – Shanghai
We rijden naar Tongli en bezoeken dit pitt ores-
ke stadje met zijn talrijke kanaaltjes overbrugd 
door mooi gewelfde stenen bruggen. Boot-
tocht op de kanalen. We rijden verder naar 
Shanghai. In Shanghai, bezoek aan de oude 
stad met de prachti ge tuinen van de Mandarijn 
Yu.
10. Shanghai
Shanghai is de eerste haven van China. We 
maken een wandeling langs de Bund, beroemd 
uit de ti jd van de Internati onale Conces-
sies. Bezoek aan het Shanghai Museum met 
zijn schitt erende historische collecti es. Vrije 
namiddag om te winkelen op de befaamde 
Nankin Road. ’s Avonds genieten we van een 
typisch Chinese acrobatenshow.
11. Shanghai – Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht 
naar Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 14/02 tot 28/02/20

€ 3.140
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – trein – 
hotels – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen

Mogelijke verlengingen
• Cruise op de rivier de Yangtze, 

zie www.7plus.be
• Tibet, Hong Kong, op aanvraag

CHINA

Beijing

Shanghai
Xian

Suzhou
Tongli

Voor andere programma’s 
in China, zie www.7plus.be
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Bhutan
Ga op ontdekking naar dit onbekend en fascinerend 
land gelegen in de Himalaya, met zijn warme en 
glimlachende bevolking, adembenemende natuur en 
buitengewone landschappen. 

Ondanks dat ook hier de modernisering intreedt, 
blijft Bhutan verankerd in zijn tradities.

Bezoek Bhutan met ons programma in privé reis: 
“ Bhutan, Natuur en Ontdekking”, een 14-daagse 
ontdekking door dit bergachtige land.

Nepal
Nepal, het hoogstgelegen land ter wereld, wordt 
beschermd door de goden. Gesitueerd tussen China 
en India, waar het hindoeïsme en boeddhisme naast 
elkaar bestaan, en waar de charme van de kleine 
middeleeuwse steden in contrast staat met de 
hectische hoofdstad; is Nepal een niet te missen 
bestemming. Zijn tradities, cultuur, landschappen, 
legendes en uiteraard de Mount Everest, het absolute 
hoogtepunt dat gelegen is op 8 850 m; maken Nepal 
tot een buitengewoon land.

Ons programma “Nepal, Natuur en Ontdekking”, 
mogelijk in privé reis of verzekerde afreis; neemt je 
mee op een 12-daagse reis door Nepal, op ontdekking 
naar tempels, kleine dorpen, nationale parken, de 
fauna en vooral zijn prachtige landschappen.

Myanmar
Toeristen zijn sinds 1990 welkom in dit mysterieuze 
land, dat voor iedereen wel iets te bieden heeft. Met 
Mandalay, de stad van juwelen, de koloniale sfeer 
van Yangon, de fantastische ruïne stad Bagan en de 
charme van het Inlemeer, heeft Myanmar alles om 
van uw vakantie een echte droomvakantie te maken.

Zin om Myanmar te ontdekken? Wij stellen u 
twee programma’s voor; “Kleurrijk Myanmar”, een 
11-daagse verzekerde afreis, waarbij u kan kiezen 
uit hotels in standaard of superieure categorie. 
“Hoogtepunten van Myanmar” is een privéreis 
van 15 dagen met keuze uit hotels in de categorie 
standaard, superieur en deluxe. Contacteer ons 
wanneer u uw onvergetelijke ervaring wens te 
vervolledigen met een strandverblijf.

Raadpleeg onze website www.7plus.be en ontdek deze 3 bestemmingen.
Ook voor programma’s op maat helpen wij u graag verder!
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Vietnam 
KLEURRIJK VIETNAM
12 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Halfpension 

Reis in groep van noord naar zuid, de Halong baai, fi etstocht naar Tra Que, 
bezoek aan de keizerlijke stad Hue en Ho Chi Minh en ontdekking van de 
Mekongdelta.

1. Brussel – Hanoi
Afreis per trein naar Parijs. Vlucht naar Hanoi.

2. Hanoi
Aankomst in Hanoi. Transfer naar het hotel 
voor de check-in. De rest van de dag is vrij om 
te acclimati seren. ’s Avonds avondmaal in een 
lokaal restaurant samen met de andere reizi-
gers van de groep.

3. Hanoi
Bezoek aan Hanoi met het mausoleum van 
Ho Chi Minh, zijn paalwoning, de Eén-Pilaar 
pagode en het Etnologisch museum. Na het 
middagmaal, bezoek aan de tempel van de Li-
teratuur en wandeling doorheen de wijk van 
de 36 straten.

4. Hanoi – Halong
Vertrek naar de wondermooie Halong baai 
voor een boott ocht (2 dagen / 1 overnach-
ti ng). Avondmaal en overnachti ng aan boord 
van een jonk.

5. Halong – Hanoi – Yen Duc – Danang – Hoi 
An
Verdere ontdekking van de baai. Na het mid-
dagmaal, ontscheping en terug naar Hanoi 
met onderweg bezoek aan het doprje Yen Duc 
voor een voorstelling van de watermarionet-
ten. Transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Danang. Transfer naar Hoi An.

6. Hoi An
Wandeling door Hoi An en Tra Que met proe-
verij van diverse lokale specialiteiten.

7. Hoi An – Danang – Hue 
Transfer naar Danang, via de Wolkenpas met 
onderweg bezoek aan het Chammuseum. In 
de namiddag, bezoek aan de keizerlijke stad.

8. Hue
Na het ontbijt, bezoek aan de Thien Mu pa-
gode, boott ocht naar het dorpje Thuy Bieu en 
fi etstocht voor een ontdekking van de typi-
sche huizen en tuinen. Na de middag, bezoek 
aan het Tu Duc mausoleum en de Tu Hieu pa-
gode. 

9. Hue – Ho Chi Minh
Vlucht naar Ho Chi Minh. Stadsrondrit met 
fotostop aan de kathedraal Notre-Dame, het 
postgebouw, de Ben Thanh markt en de Chi-
nese wijk Cholon. Vervolgens theedegustati e.

10. Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh 
Uitstap naar de Mekongdelta. Boott ochtjes en 
bezoek aan een atelier dat lokale producten 
maakt op basis van kokos. We voorzien een 
middagmaal met lokale specialiteiten. In de na-
middag terug naar Ho Chi Minh.

11. Ho Chi Minh – Parijs 
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Parijs.

12. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 15/05/20

€ 1.930
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – trein – transfers – 
hotels – halfpension – entreegelden en 
bezoeken – lokale Franssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
In Vietnam:
• Sapa : op aanvraag
• Strandverblijf Phan Thiet, Nha Trang, 

Phu Quoc: zie www.7plus.be 
In Cambodja:
• Het Rijk van de Khmers, zie p. 24

HanoiYen
Duc Halong

Ho Chi Minh

Hue

Ben Tre

Danang
Hoi An

VIETNAM
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Vietnam 
HISTORISCH VIETNAM 
10 dagen / 7 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension
Ideale rondreis voor een eerste bezoek aan Vietnam. Hanoi en de 
wondermooie Halong baai in het noorden, Hoi An met zijn mooie stranden, 
de keizerlijke stad Hue en Ho Chi Minh in het zuiden met de Mekongdelta.
1. Brussel – Hanoi
Afreis per trein naar Parijs. Vlucht naar Hanoi.
2. Hanoi
Aankomst. Stadsbezoek: het Hoan Kiem meer, 
de Ngoc Son tempel, wandeling door de wijk 
met de legendarische 36 straten, het mausoleum 
van Ho Chi Minh (aan de buitenkant), de Eén-
Pilaar-pagode en de tempel van de Literatuur.
3. Hanoi – Ninh Binh
Vertrek naar Hoa Lu, beter gekend als de Dro-
ge Baai van Halong, met zijn twee tempels van 
de Le en Dinh dynasti e. Boott ochtje per sam-
pan naar de Trang An site. Vervolgens verder 
naar Ninh Binh.
4. Ninh Binh – Halong
Transfer naar de wondermooie Halong baai 
voor een boott ocht (2 dagen/ 1 overnachti ng). 
Avondmaal en overnachti ng aan boord van 
een jonk.
5. Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
Verdere ontdekking van de baai. Na de brunch, 
ontscheping en transfer naar Hanoi. Na de 
voorstelling van de watermarionett en, vlucht 
naar Danang en transfer naar Hoi An.
6. Hoi An – Danang – Hue
Wandeling in Hoi An met zijn typische houten 

huizen, de Japanse Brug en de Chinese Phuc 
Kien pagode. Transfer naar Hue, via de Wol-
kenpas, met onderweg bezoek aan het Cham-
museum. Boott ocht op de Parfumrivier met 
aansluitend bezoek aan de Thien Mu pagode.
7. Hue – Ho Chi Minh 
Bezoek aan de citadel met de keizerlijke stad, de 
mausolea van Tu Duc en Kai Dinh, wandeling 
op de Dong Ba markt, bekend om zijn conische 
hoeden en wierrookstokjes. Vlucht naar Ho Chi 
Minh.
8. Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh
Ontdekking van de Mekongdelta. Boott ocht, 
bezoek aan een suikeratelier, tochtje per tuk tuk 
met aansluitend degustati e van tropische vruch-
ten. Tochtje per paardenkoets naar een typisch 
dorpje en rusti ge boott ocht in de schaduw van 
de kokospalmen. Terug naar Ho Chi Minh. 
9. Ho Chi Minh – Parijs
Na het ontbijt, uitstap naar de Cu Chi tunnels. 
Terug naar Ho Chi Minh en stadsrondrit. ’s 
Avonds, transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Parijs.
10. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

PRE-EXTENSIE: SAPA
5 dagen / 3 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension
Ontdek Sapa, de parel van Noord Vietnam en ontmoet de diverse etnische minoriteiten.

1. Brussel – Hanoi
Afreis per trein naar Parijs. Vlucht naar Hanoi.
2. Hanoi – Lao Cai
Aankomst in Hanoi. Transfer naar het hotel. 
Ontbijt en vrije voormiddag. Vervolgens be-
zoek aan Hanoi. ’s Avonds, transfer naar het 
stati on en nachtt rein naar Lao Cai.
3. Lao Cai – ethnische markten – Sapa
Vroege aankomst in Lao Cai en transfer naar 
Sapa. Mooie rit door de bergen en bezoek aan 
één van de kleurrijke markten.

4. Sapa – Lao Cai – Hanoi
Bezoek aan Sapa en omstreken dat u al wande-
lend ontdekt. Bezoek aan enkele authenti eke 
bergdorpen waar u verschillende minoriteiten 
zal ontmoeten. Vervolgens transfer naar het 
stati on van Lao Cai en nachtt rein naar Hanoi.
5. Hanoi
Aankomst in de vroege ochtend in Hanoi. 
Transfer naar een hotel voor het ontbijt. Ver-
volgens verderzetti  ng van het gekozen pro-
gramma (zie dag 2).

Pre-extensie op de programma’s
• Historisch Vietnam
• Cultureel Vietnam
Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag 
van 01/03 tot 10/03/20

€ 440 (op basis van minimum 2 pers.)

€ 385 (op basis van minimum 4 pers.)

Inbegrepen in de prijs
Treinen – transfers – hotel – halfpension – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale Engels- 
of Franssprekende gidsen 

VIETNAM

Hanoi
Halong

Hue
Danang

Hoi An

Ninh Binh

Lao CaiSapa

Ho Chi MinhBen Tre

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 01/03 tot 10/03/20

€ 2.225
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.035
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – trein – transfers – hotels – 
halfpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Engels- of Franssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
In Vietnam:
• Sapa, zie hieronder
• Strandverblijf Phan Thiet, Nha Trang en 

Phu Quoc, zie www.7plus.be
In Cambodja:
• Het Rijk van de Khmers, zie p. 24
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Vietnam
AUTHENTIEK VIETNAM 
13 dagen / 10 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension
Ontdek Vietnam door de ogen van de lokale bevolking. Ga fi etsen langs 
rijstvelden, neem deel aan een kookworkshop bij bewoners thuis en geniet 
van de prachti ge natuur. Deze authenti eke reis wordt vervolledigd met een 
verblijf in unieke ecolodges.

1. Brussel – Hanoi
Afreis per trein naar Parijs. Vlucht naar Hanoi.
2. Hanoi
Aankomst in Hanoi. Stadsbezoek: het Hoan 
Kiem meer, de Ngoc Son tempel en tochtje per 
cyclo pousse door de wijk van de 36 straten.
3. Hanoi 
Uitstap naar het dorpje Dong Ngac, kennisma-
king met een familie, bezoek aan enkele tradi-
ti onele huizen en het marktje. Terug naar onze 
familie voor het middagmaal. In de namiddag, 
bezoek aan de tempel van de Literatuur, de 
Eén-Pilaar-pagode, het mausoleum (aan de 
buitenkant) en de Tran Quoc pagode.
4. Hanoi – Tam Coc 
Vertrek naar de provincie Ninh Binh. Boot-
tochtje per sampan door het prachti ge karst-
landschap van het Van Long natuurreservaat. 
Vervolgens bezoek aan Hoa Lu en middagmaal 
in een prachti g landhuis. Transfer naar de eco-
lodge. 
5. Tam Coc 
In de voormiddag, bezoek aan het dorpje Yen 
Mac, genesteld in het hart van de Rode rivier-
delta. Kennismaking met het gastgezin en be-
zoek aan het dorp in hun gezelschap. Na het 
middagmaal, transfer naar Phat Diem voor het 
bezoek aan de kathedraal. Vervolgens terug 
naar Tam Coc.
6. Tam Coc – Lan Ha baai 
Transfer naar de wondermooie Lan Ha baai, 
net als de Halong baai, voor een boott ocht (2 
dagen / 1 overnachti ng). Avondmaal en over-
nachti ng aan boord van een jonk.
7. Lan Ha baai – Hanoi – Hue
Verderzetti  ng van de cruise. Na de ont-
scheping, terug naar Hanoi. Onderweg be-
zoek aan het dorpje Bo Duong, bekend van de 
wereldberoemde watermarionett en, bezoek 
aan het atelier en korte voorstelling. Vervol-
gens, vlucht naar Hue.

8. Hue
Na het ontbijt, kennismaking met een ge-
passioneerde chef kok, bezoek aan de lokale 
markt en kookles bij de chef thuis. Vervolgens 
bezoek aan de Thien Mu pagode, de keizerlij-
ke stad, het museum van Koninklijk kunsten, 
wandeling door een middeleeuws dorpje en 
tochtje per cyclo pousse. Het avondmaal is 
voorzien bij een Vietnamveteraan. 
9. Hue – Ho Chi Minh
Bezoek aan het mausoleum van Tu Duc. 
Vervolgens transfer naar Lang Co langs de 
Wolkenpas. Ontmoeti ng met een vissers-
familie, zeevruchtenlunch in een paalwoning 
en ondertussen kennismaking met de fami-
lie die ons inkijk geeft  in hun dagelijks leven. 
Vervolgens, vlucht naar Ho Chi Minh en ont-
dekking van de stad by night. 
10. Ho Chi Minh – Ben Tre  
Bezoek aan Cholon, de Thien Hau pagode 
en het Oorlogs-of FITO museum. Vervolgens 
transfer naar Ben Tre voor de ontdekking van 
de Mekongdelta. Overnachti ng in een familiale 
ecolodge.
11. Ben Tre 
Fietstochtje door de prachti ge kokosland-
schappen. Vervolgens, transfer naar Mo Cay 
voor een boott ochtje op de Cai Cam rivier. Na 
het middagmaal, terug naar de lodge en vrije 
ti jd.
12. Ben Tre – Ho Chi Minh – Parijs
Transfer naar Go Cong, bezoek van de stad en 
de Hung Duc pagode. Vervolgens fi etstochtje 
naar het dorpje Tan Dien. Na het middagmaal, 
transfer naar de luchthaven van Ho Chi Minh 
en vlucht naar Parijs.
13. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 01/05 tot 10/05/20

€ 3.135
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.730
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – treinen – transfers – 
hotels – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen

Mogelijke verlengingen
In Vietnam:
• Sapa, op aanvraag
• Strandverblijf Phan Thiet, Nha Trang en 

Phu Quoc, zie www.7plus.be
In Cambodja:
• Het Rijk van de Khmers, zie p. 24
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Vietnam
CULTUREEL VIETNAM
16 dagen / 13 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension

Uitgebreide ontdekking met cruise in de Halong baai, de minoriteiten in het 
noorden, het keizerlijke Hue en ontspanning in Hoi An en ontdekking van 
de Mekongdelta.

1. Brussel – Hanoi
Afreis per trein naar Parijs. Vlucht naar Hanoi.
2. Hanoi
Aankomst. Stadsbezoek: het Hoan Kiem 
meer, de Ngoc Son tempel, wandeling door 
de wijk met de 36 straten, bezoek aan het 
mausoleum (aan de buitenkant) met de paal-
woning, de Eén-Pilaar-pagode en de tempel 
van de Literatuur.
3. Hanoi – Hoa Binh – Mai Chau 
Vertrek naar Mai Chau, ontdekking van deze 
prachti ge groene omgeving. Wandeling in het 
dorpje Ban Lac.
4. Mai Chau – Ninh Binh
Bezoek aan Hoa Lu, de droge baai van 
Halong met zijn twee tempels van de Le en 
Dinh dynasti e. Boott ochtje per sampan en 
bezoek aan Tam Coc. Vervolgens transfer 
naar Ninh Binh.
5. Ninh Binh – Halong
Transfer naar de wondermooie Halong baai 
voor een boott ocht (2 dagen/ 1 overnachti ng). 
Avondmaal en overnachti ng aan boord van 
een jonk.
6. Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
Verderzetti  ng van de cruise. Na de ont-
scheping, terug naar Hanoi. Vlucht naar 
Danang en transfer naar Hoi An.
7. Hoi An – Cam Thanh – Tra Que – Hoi An
Dagje weg van de toeristi sche drukte met  Tra 
Que, het vissersdorpje Van Lang, het kokos-
woud van Bay Mau, kookles en voetmassage. 
In de namiddag bezoek aan Hoi An. 
8. Hoi An – Danang – Hue
Vrije voormiddag. Transfer naar Hue via de 
Wolkenpas met onderweg bezoek aan de Linh 
Ung pagode.
9. Hue
Boott ocht op de Parfumrivier met aansluitend 
bezoek aan de Thien Mu pagode. Bezoek aan 
de citadel, de keizerlijke stad, het mausoleum 
van Tu Duc, een producti ehuis waar men de 

typische conische hoeden maakt, tochtje per 
cyclo pousse en wandeling op de Dong Ba 
markt.
10. Hue – Ho Chi Minh
Vlucht naar Ho Chi Minh. Stadsrondrit en 
bezoek aan China Town en zijn kleurrijke 
pagodes, de straat met de medicinale planten, 
de stoff enmarkt, de Cha Ta en de bloemen-
markt Ho Thi Ky. 
11. Ho Chi Minh – Cai Be – Vinh Long  
Transfer naar Cai Be, bezoek aan de drijven-
de markt. Vervolgens, fi etstocht op het eiland 
Tan Pong en ontdekking van  de Mekongdelta. 
Boott ocht langs de verschillende kanaaltjes. 
Avondmaal en overnachti ng bij een lokale 
familie.
12. Vinh Long –  Sa Dec – Chau Doc 
Ontdekking van het lokale leven. Verder naar 
Sa Dec, een klein gezellig stadje aan het water. 
We bezoeken er de markt, een school en een 
Chinese villa. Transfer naar Chau Doc.
13. Chau Doc – Can Tho 
Boott ocht en bezoek aan een moskee en het 
Khmer dorp Con Tien. Vervolgens bezoek aan 
de Dame Chua tempel en de Tay An pagode. 
Terug naar Can Tho en bezoek aan een kroko-
dillenkwekerij.
14. Can Tho – Ho Chi Minh
Vroeg ontbijt en bootuitstap naar de drijvende 
markt van Cai Rang. Vervolgens terug naar Ho 
Chi Minh en vrije ti jd.
15. Ho Chi Minh – Parijs
Uitstap naar de Cu Chi tunnels, gebouwd door 
de Vietminh. Terug naar Ho Chi Minh, vrije ti jd 
en vervolgens transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Parijs.
16. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 01/03 tot 10/03/20

€ 3.180
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.820
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – treinen – transfers – 
hotels – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen  

Mogelijke verlengingen
In Vietnam:
• Sapa, zie p. 20
• Strandverblijf Phan Thiet, Nha Trang of 

Phu Quoc, zie www.7plus.be 
In Cambodja:
• Het Rijk van de Khmers, zie p. 24
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Voor andere 
programma’s 
in Vietnam, zie 
www.7plus.be
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Vietnam
VERLENGINGEN STRANDVAKANTIES 
PHAN THIET – NHA TRANG – PHU QUOC

Verlenging op de programma’s
• Kleurrijk Vietnam, zie p. 19
• Historisch Vietnam, zie p. 20
• Authentiek Vietnam, zie p. 21
• Cultureel Vietnam, zie p. 22

Phu Quoc
Het eiland Phu Quoc is gelegen in het zuiden van Vietnam aan de Golf van 
Thailand. Het nationaal park van Phu Quoc beslaat meer dan de helft van 
het eiland waar je kan wandelen en de fauna en flora bewonderen. Ontdek 
de waterval van Suoi Tranh die zich verborgen houdt in de jungle van het 
eiland. Niet ver van de waterval bevindt zich een grot op een 200 meter 
hoge berg. De beste periode om naar Phu Quoc te gaan is tussen begin 
december en maart.

Als u een kleine pauze wenst tijdens uw tour, 
waarom verblijft u niet één of twee nachten in 
de charmante badplaats Hoi-An?

Phan Thiet
De badplaats Phan Thiet, gelegen in het zuiden van Vietnam, is een plek waar 
van stedelijke ontwikkeling nog weinig sprake is. Niet ver van de stad kan u 
dwalen door de rode zandduinen, of een buggy huren, waarmee u door de 
duinen kan rijden terwijl u de magnifieke zonsondergang bewonderd. In het 
begin van de dag is het vissersdorpje Mui Ne de perfecte plek om kleurrijke 
boten te bewonderen. Wandel ook langs de Fairy Stream en ga door het 
warme water langs oranje rotsen. Ga ook op ontdekking naar de Ta Cu berg, 
waar de Linh Son Truong Tho pagode en liggende Bouddha terug te vinden 
zijn. U heeft de keuze tussen een wandeling van 2 uur of een kabelbaan van 
10 minuten om deze bezienswaardigheden te bereiken. Normaal gesproken 
is het warm het hele jaar door, maar de maanden november tot april zijn rus-
tiger. De stranden zijn bezaaid met rotsen.

Nha Trang
Met aangename temperaturen het hele jaar door zijn er veel toeristen die 
naar Nha Trang trekken. Met witte zandstranden, bergen en eilanden heeft 
Nha Trang een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Ga terug naar de 8e en 
11e eeuw tijdens een bezoek aan de Po Nagar Cham torens. Bezoek de 
Bouddha die over Nha Trang kijkt en zwem in de watervallen van Ba Ho 
met zijn drie natuurlijke watervallen. En bewonder de kathedraal van Nha 
Trang met zijn Franse gotische stijl.

Raadpleeg onze website www.7plus.be en ontdek onze hotels. 
De lijst is niet volledig, contacteer ons.

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 23
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VERLENGING IN SIEM REAP 
5 dagen / 3 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension

1. Ho Chi Minh – Siem Reap
Vlucht naar Siem Reap. Formaliteiten, onthaal 
en transfer naar het hotel.

2. Siem Reap 
Bezoek aan de site van Angkor met de majes-
tueuze tempel van Angkor Wat. Na de middag, 
bezoek aan het tempelcomplex van Angkor 
Thom via de Zuidpoort, die uitgeeft  op de 
‘Weg van de Reuzen’. Hoogtepunt is de tem-
pel van Bayon met aanpalend het Olifanten-
terras en het Terras van de Koning- Lepralijder. 
Vervolgens bezoek aan de Ta Prohm tempel, 
die helemaal overwoekerd is door de jungle.

3. Siem Reap
Na het ontbijt bezoek aan Kbal Spean, de 
rivier met duizenden liga’s. Verder door naar de
Banteay Srei en Banteay Samre tempel en de 
Neak Pean. Terug naar Siem Reap.

4. Siem Reap – Parijs
In de voormiddag, boott ocht naar een drij-
vend dorp op het Tonle Sap meer. Vervolgens 
bezoek aan de academie van ‘Les Arti sans 
d’Angkor’. Transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Parijs, met tussenlanding.

5. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van  01/12 tot 16/12/19

€ 855
(op basis van minimum 2 personen)

€ 790
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – trein – transfers – 
hotel – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen

Cambodja
HET RIJK VAN DE KHMERS
Vervolledig uw reis met een bezoek aan de Angkor tempels, erkend als 
werelderfgoed van UNESCO.

VERLENGING SIEM REAP EN PHNOM PENH 
6 dagen / 4 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension

1. Ho Chi Minh – Siem Reap
Vlucht naar Siem Reap. Formaliteiten, onthaal 
en transfer naar het hotel.
2. Siem Reap
Bezoek aan de site van Angkor met de tem-
pels van de Roluos groep: Preah Ko, Bakong en 
Lolei. Boott ocht naar een drijvend dorp op het 
Tonle Sap meer en bezoek aan de academie 
van ‘Les Arti sans d’Angkor’.
3. Siem Reap
Bezoek aan Banteay Srei en Banteay Samre en 
de bergtempel Pre Rup. Na het middagmaal, 
bezoek aan de Ta Prohm tempel en de majes-
tueuze tempel van Angkor Wat.
4. Siem Reap – Phnom Penh
In de voormiddag, bezoek aan het tempelcom-
plex van Angkor Thom via de Zuidpoort, die 

uitgeeft  op de ‘Weg van de Reuzen’. Hoog-
tepunt is de tempel van Bayon met aanpa-
lend het Olifantenterras en het Terras van de 
Koning-Lepralijder. Na het middagmaal, be-
zoek aan de Preah Khan tempel, transfer naar 
de luchthaven en vlucht naar Phnom Penh.
5. Phnom Penh – Parijs
Bezoek aan het Koninklijk Paleis met de Zilver-
pagode. Vervolgens bezoek aan het Tuol Sleng 
museum en de ‘Killing Fields’, het nati onaal 
museum en de central market. Transfer naar 
de luchthaven en vlucht naar Parijs, met tus-
senlanding.
6. Parijs – Brussel
Aankomst in Parijs en verder per trein naar 
Brussel-Zuid.

Verlenging op de programma’s
• Kleurrijk Vietnam, zie p. 19
• Historisch Vietnam, zie p. 20
• Authenti ek Vietnam, zie p. 21
• Cultureel Vietnam, zie p. 22

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag
van 01/12 tot 16/12/19

€ 1.110
(op basis van minimum 2 personen)

€ 1.020
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – trein – transfers – 
hotels – halfpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen
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Cambodja
KLEURRIJK CAMBODJA
10 dagen/7 nachten • Verzekerde afreis • Kamer en ontbijt en 1 avondmaal

Ontdek Cambodja met een rondreis dat culturele bezoeken, ontmoeti ngen 
met de bevolking en opmerkelijke landschappen afwisselt.

1. Brussel – Bangkok
Directe vlucht met bestemming Bangkok.

2. Bangkok – Phnom Penh
Verder naar Phnom Penh. Aankomst, formalitei-
ten en transfer naar het hotel. Vrije ti jd.

3. Phnom Penh – Kompong Thom – Siem Reap
Ontbijt en daarna bezoek aan het Koninklijk 
Paleis dat gelegen is op de site waar ook de 
beroemde zilveren pagode staat, die meester-
werken bevat zoals een Boeddha in massief 
goud, ingelegd met 9.584 diamanten evenals een 
Baccarat smaragd en kristallen Boeddha. Vervol-
gens vertrek naar Kompong Thom, één van de 5 
provincies die grenzen aan het giganti sche Tonlé 
Sap meer. Bezoek aan de verrassende markt van 
Skun, ook wel de markt van de tarantula’s ge-
noemd. Vervolgens, door dorpjes en rijsvlaktes, 
naar Siem Reap. Stop aan Kompong Kdei om de 
oude brug te bewonderen. Aankomst en over-
nachti ng in het hotel.

4. Siem Reap
De hele dag is toegewijd aan de ontdekking van de 
site van Angkor. Rit per tuk tuk naar de prachti ge 
tempel van Angkor Wat. Vervolgens, bezoek aan 
de beroemde Bayontempel en de mythische Ta 
Prohm, een tempelklooster overgenomen door de 
natuur, waar de wortels en de takken van bomen 
één worden met het monument. Aan het eind van 
de dag naar de baray van Srah Srang om de zonson-
dergang te bewonderen en een aperiti ef te drinken.

5. Siem Reap
Ontbijt en vrije dag om zelf de stad te ontdekken 
of te genieten van het hotel.

6. Siem Reap – Batt ambang
Vertrek naar Batt ambang via Sisophon. Onder-
weg stop in een dorp waar beeldhouwers wonen 
en mogelijkheid om van deze ambachtslui te leren 
over de gebruikte technieken en know-how. ’s 
Middags bezoek aan “Lighthouse Ponleu Selpak”, 
een NGO die in 1994 is opgericht om kansarme 
Cambodjanen een arti sti eke opleiding te geven. 

7. Batt ambang
Ontdekking van Batt ambang; hoewel de ontwik-
keling beduidend trager gaat dan in Siem Reap, 
is dit offi  cieel toch de tweede grootste stad van 
het land. Bezoek aan de omgeving van Batt am-
bang per tuk tuk. De tour begint met een bezoek 
aan een lokale markt waar u lokale producten 
kan proeven. Verder naar de oude gebouwen van 
het Franse koloniale ti jdperk en via de rivierbou-
levard naar het huis van de Franse gouverneur 
en Wat Tahm-rai-saw, de tempel van de witt e 
olifant. Bezoek aan de Wat Balat pagode. Op 
het einde van de tour staat er een bezoek aan 
de kleine Angkoriaanse ‘tempel van Ek Phnom, 
gebouwd in de 11e eeuw. Later gaat u aan boord 
van de meest bekende att racti e van Batt am-
bang: de bamboetrein. Een unieke en zeer leuke 
manier om de mooiste landschappen van de regio 
te ontdekken.

8. Batt ambang – Phnom Penh
Na het ontbijt, terug naar de hoofdstad 
Phnom Penh. Stop aan Kompong Chnang, met zijn 
rivierhaven, zijn drijvende huizen en ambachtelij-
ke dorp van pott enbakkers. Verder naar Phnom 
Oudong, één van de oude hoofdsteden die gele-
gen is op een heuvel en herbergt zowel stoepa’s 
van oude koningen als prachti ge, nieuwe stoe-
pa’s. Het uitzicht vanaf de top is prachti g. Laat-
ste stop bij het Tonle Sap-meer in het dorp van 
goudsmeden. ‘S Avonds, na de installati e in het 
hotel, diner cruise op de Mekong.

9. Phnom Penh – Brussel
Ontbijt en check-out om 12:00 uur. Vrije ti jd tot 
aan de transfer naar de luchthaven. Vlucht naar 
Brussel met tussenlanding.

10. Brussel
Aankomst in Brussel.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 14/05/20

€ 1.670
op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – kamer en 
ontbijt en 1 avondmaal – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Franssprekende gids

CAMBODJA

Batt ambang

Siem Reap

Kompong Thom

Phnom Penh

Bangkok
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Thailand
HISTORISCH THAILAND
8 dagen / 5 overnachti ngen • Privéafreis elke dag behalve op woensdag
Kamer en ontbijt

Ideale reis voor een eerste kennismaking met Thailand. Van Bangkok met 
zijn Koninklijk Paleis, langs de belangrijkste oude hoofdsteden van Siam 
naar Chiang Mai, Chiang Rai en de mythische Gouden Driehoek.

1. Brussel – Bangkok
Vluchten naar Bangkok, rechtstreeks of met tus-
senlanding.
2. Bangkok
Aankomst in Bangkok. Boott ocht op de klongs 
met halte aan de Wat Arun. Bezoek aan het Ko-
ninklijk Paleis met de Wat Phra Keo en de Wat 
Pho.
3. Bangkok – Bang Pa In – Ayutt haya – 
Lopburi – Phitsanuloke 
Afreis naar Bang Pa In voor een bezoek aan het 
Zomerpaleis en verder per boot naar Ayutt haya 
met zijn talrijke overblijfselen uit het Khmerti jd-
perk. In Lopburi, bezoek aan de Phra Phrang Sam 
Yod en rit per riksja door de stad.
4. Phitsanuloke – Sukhothai – Lampang – 
Chiang Rai 
Na een bezoek aan de Wat Phra Ratt anama-
hathat verder naar Sukhothai en zijn Historical 
Park. In de namiddag, verder naar Lampang, 
tocht per paardenkoets en bezoek aan de Wat 
Phra Keo Don Tao.

5. Chiang Rai – Gouden Driehoek – Chiang 
Saen – Chiang Rai 
Uitstap naar de Gouden Driehoek, met bezoek 
aan de minoriteiten Aka en Yao. Boott ocht op de 
Mekong en bezoek aan de Wat Chedi Luang in 
Chiang Saen. Terug naar Chiang Rai voor een blik 
op de sneeuwwitt e Wat Rong Khum tempel.
6. Chiang Rai – Chiang Mai 
Afreis naar Chiang Mai. Ontdekkingstocht door 
de stad met zijn talloze kunstambachten en 
prachti ge monumenten zoals de Wat Phra Singh 
en de Wat Doi Suthep.
7. Chiang Mai – Bangkok 
Uitstap naar het olifantenopleidingskamp. Ver-
volgens, tocht per bamboevlot op de Mae Ping 
rivier en bezoek aan een orchideeënkwekerij. 
Vrije namiddag. Transfer naar de luchthaven en 
afreis per vlucht naar Bangkok. Aansluiti ng naar 
Brussel, rechtstreeks of met tussenlanding.
8. Brussel
Aankomst in Brussel.

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag 
behalve op woensdag 
van 01/12 tot 13/12/19

€ 2.405
(op basis van minimum 2 personen) 

€ 1.855
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
kamer en ontbijt – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Engels- of Franssprekende 
gidsen
Mogelijke verlengingen
• River Kwai & Amphawa, zie hieronder 
• Mae Hongson, zie www.7plus.be
• Strandverblijf : Cha Am, Phuket of 

Koh Samui, zie www.7plus.be

VERLENGING RIVER KWAI & AMPHAWA
4 dagen / 3 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Kamer en ontbijt

1. Bangkok – River Kwai 
Afreis naar de River Kwai. Bezoek aan de be-
roemde brug, rit aan boord van de ‘dodentrein’ en 
bezoek aan het oorlogsmuseum Jeath, de Krasae 
grot en de Hellfi re Pass. Per boot naar het hotel.
2. River Kwai
Uitstap naar de watervallen van Erawan met on-
derweg halte aan de Lawa grot. ’s Avonds, voor-
stelling van Mon dansen. 
3. River Kwai – Amphawa
’s Morgens, afreis naar de drijvende markt van 
Damnoen Saduak. Bezoek aan de Wat Bang 

Kung tempel en het King Rama II Memorial Park. 
’s Avonds, boott ocht op zoek naar vuurvliegjes.
4. Amphawa – Bangkok – Brussel
Afreis naar de markt van Rom Hub in Mae Klong 
en terug naar Bangkok met onderweg halte aan 
de Phra Pathom Chedi. Transfer naar de luchtha-
ven en vlucht naar Brussel, rechtstreeks of met 
tussenlanding.
5. Brussel
Aankomst in Brussel.

Verlenging op de programma’s
• Historisch Thailand, zie hierboven
• City Trip Bangkok, zie www.7plus.be

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel
Privéafreis van 01/12 tot 13/12/19

€ 1.035 (op basis van minimum 2 pers.)

€ 705 (op basis van minimum 4 pers.)

Inbegrepen in de prijs
Transfers – hotels – kamer en ontbijt – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale Engels- 
of Franssprekende gidsen

Bangkok
Amphawa

Ayutt haya
Bang Pa In

Sukhothai
Phitsanuloke

Lampang

Chiang 
Mai

Chiang Rai
Chiang Saen

Lopburi

THAILAND

River Kwai

Gouden Driehoek

Voor andere 
programma’s 
in Thailand, zie 
www.7plus.be
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Thailand
VERLENGINGEN STRANDVAKANTIES 
CHA AM – PHUKET – KOH SAMUI

Verlenging op de programma’s
•  Historisch Thailand, zie p. 26
• Ontdekking van Thailand,  

zie www.7plus.be
• Cultureel Thailand, zie www.7plus.be

Koh Samui
Het eiland Koh Samui is gelegen in de Golf van Thailand en heeft een groot 
aanbod aan diverse activiteiten. De resorts, butlers in uniform en de dage-
lijkse massages zijn aanwezig op Koh Samui. Maar als u buiten de gebaande 
wegen gaat, verschijnen de vegetatie en het lokale leven. Op het eiland 
Koh Tao, ten noorden van Koh Samui, zijn er veel plaatsen om te duiken. 
De watervallen van Na Muang, verborgen in het midden van de jungle, zijn 
de populairste bezienswaardigheid van het eiland. Koh Samui heeft veel 
stranden en privé-eilanden. In het algemeen zijn de hotels minimum 4*. De 
beste periode om er te verblijven is tussen half maart en eind september.

Phuket
Met zijn paradijselijke stranden, historische stad, adembenemende land-
schappen en zijn keuken heeft het eiland Phuket enorm veel te bieden. Niet 
ver van Phuket liggen een groot aantal tropische eilanden zoals de Phi Phi- 
eilanden of Similan en vele anderen. Deze eilanden zijn bereikbaar per boot. 
Ontmoet de grote Boeddha op de top van Nakkerd Hill en ga via de Wat 
Chalong-tempel naar een olifantenreservaat. De hotels in het noorden van 
het eiland liggen dichtbij de haven vanwaar u de verschillende eilanden kunt 
bereiken. De zuidelijke hotels liggen in de buurt van de rustigere stranden. 
De meeste hotels op het eiland zijn 4* en 5*. De beste periode om naar  
Phuket te reizen is van half oktober tot half februari.

Cha Am en Hua In
Een badplaats die vooral bij de Thai bekend is, Cha-Am, is een plaats waar 
de Thaise cultuur nog steeds alomtegenwoordig is. Veel inwoners van 
Bangkok gaan er een weekend op uit naar Cha-Am. Tijdens de week is het 
rustiger op de stranden. Er zijn veel activiteiten in de regio zoals water-
sporten, een bezoek aan de Khao Wang tempel en het koninklijk paleis 
van Mrigadayavan. Het is ook mogelijk om te gaan wandelen in een van 
de vele parken in de regio zoals in Kaeng Krachan, wat tevens het grootste  
nationaal park van Thailand is, of in Sam Roi Yot, met zijn grotten en  
koninklijk paviljoen. Cha-Am is een badplaats waar het weer het hele jaar 
door gunstig is. De transfers gebeuren per auto vanuit Bangkok.

Raadpleeg onze website www.7plus.be en ontdek onze hotels. 
De lijst is niet volledig, contacteer ons.

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be 27
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Op onze website www.7plus.be vindt u al onze bestemmingen, programma’s, 
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook alle informatie betreffende onze reizen.

Wenst u te reserveren, hebt u meer info nodig of wilt u één van onze andere brochures 
ontdekken? Ga dan zeker langs bĳ  uw favoriete reiskantoor, zĳ  helpen u graag verder.
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