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Rusland • Baltische Staten
Roemenië • Bulgarije
Macedonië • Albanië
Armenië • Georgië
City trips



GOED OM TE WETEN
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen 
en documenten. Gelieve deze aandachtig te 
lezen.

Verzekerde afreizen
Reizen op basis van een internationaal ge-
zelschap. De lokale gidsen zijn Engelssprekend 
of Franssprekend (volgens uw keuze of voor 
bepaalde programma’s).

Privéreizen 
Een reis op individuele basis, alleen voor u. Wij 
voorzien een privéwagen of minibus (aange-
past aan het aantal deelnemers) met een pri-
végids (Nederlands- Engels- of Franssprekend). 
Onze prijzen zijn gebaseerd op basis van mini-
mum 2 personen.

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

Drinkgeld
ooien zijn inherent aan alle reizen voor de lokale 
gidsen, chauffeurs, bagagedragers en anderen.

Hotels
De aangeduide sterren in onze programma’s 
zijn steeds gebaseerd op plaatselijke normen. 
De maaltijden zijn voorzien in het hoofdres-
taurant van het hotel. Maaltijden die genomen 
worden in de andere restaurants of in de ‘à-la-
carte’ restaurants, zijn met toeslag, dus be-
talend. 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.

7PLUS, qui sommes-nous?
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 jezelf gelukkig, laat je 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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Voor Rusland, formaliteiten voor Belgische staatsburgers
U moet in het bezit zijn van een inter-
nationale reispas, geldig tot minstens 6 
maanden na uw terugreis. De personen 
van een andere nationaliteit, die in Bel-
gië wonen moeten beschikken over een 
residentenkaart. De personen die niet 
behoren tot de Europese Unie zullen in-
lichtingen moeten vragen bij de Ambas-
sade van Rusland.

We hebben 5 weken nodig om het visum 
te verkrijgen. Indien wij pas later aan de 
procedure kunnen beginnen is het nog 
mogelijk om een visum te verkrijgen, 
maar zullen wij een toeslag aanrekenen 
die, afhankelijk van de dringendheid, 
soms kan oplopen tot het dubbele van 
de gewone prijs. 

Individueel visum 
Voor Sint-Petersburg en zijn periferie is 
het visum nu gratis via de website van 
de ambassade. Voor de rest van het 
land kan 7Plus de visum regelen. 7PLUS 
kan zorgen voor het bekomen van het 
visum. Voor Belgische staatsburgers 
dienen wij ten laatste 5 weken voor 
afreis in het bezit te zijn van de volgende 
documenten: 
•  het geldig paspoort
•  één formulier door ons verzonden 

per persoon, volledig ingevuld en 
ondertekend (wij zorgen voor het 
invoeren van uw gegevens op de 
website van de ambassade)

•  een recente pasfoto in kleur 
•  Om het visum te bekomen dient u 

verplicht in het bezit te zijn van een 
verzekering bijstand en repatriëring, 
erkend door de Russische ambassade. 

Indien u deze verzekering niet bij 
7PLUS afsluit, hebben wij een attest 
nodig van de eigen verzekeringspolis 
met daarop de vermelding dat deze 
verzekering geldig is en vooral voor een 
reis in volledig Rusland (de woorden 
‘Rusland’ of ‘Russische Federatie’ 
moeten specifiek vermeld worden in 
de brief, evenals de volledige naam van 
elke deelnemer en de geldigheidsdatum 
van uw verzekering).
Voor andere onderdanen van de 
Europese Unie zijn de gevraagde 
documenten hetzelfde, behalve:
het ingevulde visumaanvraagformulier 
op de website van de Ambassade 
(we voorzien u van de link om het 
in te vullen) naar behoren ingevuld 
en ondertekend (één formulier per 
persoon) 
De kosten voor het visum worden 
via het reisbureau aangerekend en 
bedragen € 158 per persoon op basis 
van minimum 2 personen (visumkosten, 
koerier, uitnodiging, wij zorgen voor 
het invoeren van uw gegevens op de 
website van de ambassade voor de 
Belgische staatsburgers…). Het tarief 
voor het visum is onder voorbehoud 
van wijzigingen door de ambassade 
of andere dienstverleningen en kan 
zonder verwittiging aangepast worden. 
Indien personen zelf voor het visum 
willen zorgen, dan moeten ze absoluut 
in het bezit zijn van een ‘uitnodiging’, 
die door onze lokale correspondent 
bezorgd wordt en waarvan de prijs  
€ 30 per persoon bedraagt.

Formaliteiten voor Belgische 
staatsburgers
In functie van de bestemming: een 
elektronische identiteitskaart gel-
dig tot minstens 3 maanden na de 
terugreis of een internationale reispas 
geldig tot minstens 6 maanden na de 
terugreis.

Land Document
Rusland Internationale reispas*
Roemenië Identiteitskaart/Internationale reispas

Armanië Internationale reispas
Georgië Identiteitskaart/Internationale reispas

Baltische Staten Identiteitskaart/Internationale reispas

Bulgarije Identiteitskaart/Internationale reispas

Macedonië Identiteitskaart/Internationale reispas

Albanië Identiteitskaart/Internationale reispas

*  Sint-Petersburg : Gratis in België 
Rest van het land : betalend in België
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Ontdek onze citytrip bestemmingen ideaal voor privégroepen, 
families of met vrienden. 
Gepersonaliseerde reis vanaf 8 personen of meer die samen reizen.  
Contacteer uw reisagent voor meer info of een prijsaanvraag
Alvast enkele ideeën…
Ontdekking van steden met onvergetelijke culturele rijkdommen, lijnvluchten, keuze van 3* – 4* en 5* hotels, keuze van 
de taal van de gids: Nederlandstalig – Franstalig – Engelstalig,… (in functie van de beschikbaarheid op de bestemming), 
evenwichtige reiswegen en bezoeken in functie van het gewenst aantal dagen, keuze van evenementen, themabezoeken, 
degustaties,… professionele begeleiding mogelijk, combinatie van verschillende steden mogelijk,…

Barcelona, stad van Gaudí 
Berlijn, levendige stad
Boekarest, het kleine Parijs
Boedapest, stad van de thermen 
Krakau, universitaire stad en traditie
Lissabon, witte stad aan de Taag
Moskou, moeder der Russische steden
Madrid, kosmopolitische stad 

Prague, stad van de romantiek 
Riga, Hanzestad tussen oost en west 
Rome, cultuur, kunst en architectuur
Sint-Petersburg, in de voetsporen van Peter de Grote
Tallinn, Middeleeuws centrum van de Baltische staten 
Tbilisi, stad van contrasten
Valencia, stad van kunsten en wetenschappen
Warschau, stad van Chopin en Marie Curie
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Sint-PetersburgRusland
IN DE VOETSPOREN VAN PETER DE GROTE 
6 dagen / 5 nachten • Privéafreis • Maalti jden volgens programma

Vertrek ter ontdekking van deze charmante en levendige stad van Peter 
de Grote, vol geschiedenis, interessante museums, kanalen en bruggen. 
Tijdens dit programma ontdekt u de belangrijkste bezienswaardigheden 
van Sint-Petersburg met uw privégids.

1. Brussel – Sint-Petersburg
Rechtstreekse vlucht naar Sint-Petersburg. 
Formaliteiten, onthaal en stadswandeling om 
de belangrijkste monumenten en sites van Sint-
Petersburg, de stad van Peter de Grote, 
gekenmerkt door zijn vele museums, historische 
gebouwen, kanalen en bruggen, te verkennen. 
Transfer naar het hotel.

2. Sint-Petersburg
De voormiddag start met een bezoek aan de 
Kerk van de Verlosser op het Bloed. De kerk 
werd gebouwd op de plek waar Alexander II, die 
het lijfeigenschap in Rusland afschaft e, dodelijk 
gewond raakte. De dag wordt vervolgd met een 
bezoek aan het beroemde Hermitage Museum in 
het Winterpaleis, de voormalige residenti e van 
de tsaren met vele collecti es en kunstwerken van 
onschatbare waarde. Na de lunch bezoekt u de 
Petrus-en-Paulusvesti ng.

3. Sint-Petersburg
Bezoek aan het Russisch Museum, gelegen in het 
prachti ge Mikhailovsky-paleis. Het is het belan-
grijkste museum gewijd aan Russische schone 
kunsten. Daarna bezoek aan Yusupov Palace. Er 
is een mooi klein theater en pachti ge privé-ap-
partementen van de prinsen, bekend om hun 
fi lantropie en kunstcollecti es. De rest van de dag 
vrij.

4. Sint-Petersburg
Vertrek naar Tsarskoye Selo (Poesjkin) en bezoek 
het paleis van Catharina de Grote met de 
beroemde barnsteenkast en wandeling door de 
tuinen. Daarna gaan we naar Pavlovsk om het 
paleis van Paul I te bezoeken.

5. Sint-Petersburg
Vroeg vertrek naar Peterhof, het zomerpaleis van 
Peter de Grote. Het hoofdgebouw ligt aan de 
oevers van de Balti sche Zee en is omgeven door 
een weelderige tuin, met meerdere fonteinen (de 
fonteinen zijn in werking van mei tot september 
en afh ankelijk van de buitentemperatuur) en 
bijkomende gebouwen zoals het badhuis, het 
kleine paleis, de oranjerie. Terug in de stad  
bezoek aan de Izaäkkathedraal, ontworpen door 
de architect August de Montf errand, met zijn 
gouden koepel, vele zuilen en rijkelijk versierd 
interieur. Deze kathedraal is een van de grootste 
ter wereld.
6. Sint-Petersburg
Transfer naar de luchthaven en rechtstreekse 
vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis
Van 07/10/20

€ 1.560 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel – 
maalti jden volgens programma – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gids
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Rusland 
IN DE VOETSPOREN VAN VLAAMSE SCHILDERS
5 dagen / 4 nachten • Verzekerde afreis • Kamer en ontbijt en 1 middagmaal

Ga Vlaamse kunstschilders achterna in de oude hoofdstad, Sint-Petersburg. 
Liefh ebbers van kunst en cultuur zullen ongetwijfeld genieten van wat deze 
prachti ge stad te bieden heeft . Ontdek er het Vlaams erfgoed en bewonder 
werken van onder meer Rubens en Van Dyck in het wereldberoemde 
Hermitage. Laat u onderdompelen in Russische sferen, met een Vlaams 
ti ntje. 

1. Brussel – Sint-Petersburg
Vluchten naar Sint-Petersburg, rechtstreeks of 
met tussenlanding. Formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel.

2. Sint-Petersburg
Vertrek voor een stadstour om kennis te 
maken met het Vlaamse erfgoed in de cultu-
rele hoofdstad. Ontdekking van de eilanden 
aan de monding van de Neva, bakermat van 
de stad. Bezoek aan de Petrus-en-Paulusves-
ti ng, ontdekking van de buitenwijken van het 
Mensjikovpaleis. Vertrek vervolgens voor het 
bezoek aan het paleizencomplex Peterhof, de 
tuinen en het paleis van Monplaisir. Middag 
vrij.

3. Sint-Petersburg
Dag toegewijd aan de ontmoeti ng met de 
Vlaamse schilders, van Rubens tot Snyders via 
Van Dyck en Le Jeune, u vindt alle Vlaamse 
invloeden in de Hermitage. Verderzetti  ng van 
het bezoek door de stad en de karakteristi eke 
plaatsen die gebruik maakten van de tech-
nieken en arti sti eke traditi es van de Vlaamse 
meesters; zoals de gouden torenspits van de 
admiraliteit, gemaakt door Korobov, zelf een 
leerling van J.P. van Baurscheidt, maar ook 
de oude Nederlandse kerk of de brug van 
de zangers. Keer terug naar het hotel met de 
metro en vrije middag.

4. Sint-Petersburg
Vrije dag of mogelijkheid tot facultati ef bezoek 
aan het paleis van Poesjkin en Pavlovsk met 
middagmaal in een traditi onele datsja. 

5. Sint-Petersburg – Brussel
Transfer naar de luchthaven en Vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
Van 17/07/20

€ 1.280 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels  – 
ontbijt en 1 middagmaal – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Franssprekende gids
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CITY TOUR MOSKOU
5 dagen / 4 nachten • Verzekerde afreis elke vrijdag of privéafreis elke dag • 
Kamer en ontbijt
Bezoek het historische hart van Rusland. Het Rode Plein, het Kremlin, deze 
iconische plekken wachten op u.
1. Brussel – Moskou
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Forma-
liteiten, onthaal en transfer naar het hotel.
2. Moskou
Ontdek de mooiste metrostati ons, het “onder-
grondse Versailles» is één van de grootste 
netwerken ter wereld. Wandeling door de histo-
rische wijk Arbat, waarvan de monumenten, 
musea en theaters getuigen zijn van de rijkdom 
van de Russische architectuur. Vrije namiddag 
of facultati ef bezoek aan Zagorsk, het belangri-
jkste orthodoxe centrum van Rusland.
3. Moskou
Ontdekking van het historische Moskou; 
het Bolshoi Theater, het Lubyanka-plein, de 
kathedraal van Christus de Verlosser en het 

Novodevichi-klooster, deze wandeling neemt 
je mee naar het verleden van deze indrukwek-
kende stad. Vrije middag of facultati ef bezoek 
aan de bunker 42.
4. Moskou
Ontdekking van het Kitaï-Gorod deel en 
verder naar het Rode Plein en de Sint-Basi-
lius-De-Gelukzaligekathedraal. Bezoek aan het 
Kremlin, stadsfort in het hart van de stad. Vrije 
namiddag of mogelijkheid tot een facultati ef 
bezoek. ’s Avonds mogelijkheid tot een cruise 
op de Moscova.
5. Moskou – Brussel
Transfer naar de luchthaven en rechtstreeske 
vlucht naar Brussel. 

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 24/01/20

€ 1.225 
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
Van 26/02/20

€ 1.495 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel –  
ontbijt – toegangsgelden en bezoeken 
lokale Franssprekende gids

Rusland 
CITY TOUR SINT-PETERSBURG
5 dagen / 4 nachten • Verzekerde afreis elke donderdag of privéafreis elke dag • 
Kamer en ontbijt
Ontdek de stad van de Tsaren in een programma dat bezoeken in de 
voormiddag en vrije namiddagen combineert voor een meer persoonlijke 
benadering van de culturele hoofdstad. Het te voet ontdekken van Sint-
Petersburg geeft  u een overzicht van deze majestueuze stad.
1. Brussel – Sint-Petersburg
Vluchten naar Sint-Petersburg, met tussenlan-
ding. Formaliteiten, onthaal en transfer naar het 
hotel.
2. Sint-Petersburg
Wandeling om de belangrijkste delen van het 
historisch centrum te leren kennen, bezoek 
aan de Kerk van de Verlosser op het Bloed 
en aan de Kazankathedraal. Vrije namiddag 
of facultati ef bezoek aan Tsarskoye Selo, het 
paleis van Catharina en de Amberkamer. Vrije 
avond of mogelijkheid om een folkloristi sche 
show bij te wonen.
3. Sint-Petersburg
Wandeling door de wijk van het winterpa-
leis om de architecturale diversiteit van de 
stad te ontdekken. Uitgebreid bezoek aan de 

Hermitage met de privéappartementen van de 
tsaren, staatsruimtes en vele andere ontdek-
kingen. Vrije middag of mogelijkheid tot het 
maken van een opti onele boott ocht op de 
kanalen (ti jdens de vaarperiode).
4. Sint-Petersburg
Vrije dag of mogelijkheid om een excursie naar 
Petrodvorets te maken. In het park van bijna 
1.000 ha zijn talrijke paleizen en fonteinen 
te bewonderen. De beroemdste fontein is de 
‘Grote Waterval’ die uit 37 beeldhouwwerken, 
142 waterstralen en 64 fonteinen bestaat (de 
fonteinen zijn in werking van mei tot september 
en naargelang de buitentemperatuur). 
5. Sint-Petersburg – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 23/01/20

€ 1.130 
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
Van 12/01/20

€ 1.315 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel –  
ontbijt – toegangsgelden en bezoeken 
lokale Franssprekende gids
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Rusland
ONDEKKING VAN MOSKOU EN SINT-PETERSBURG
8 dagen / 7 nachten • Verzekerde afreis elke zaterdag of privéafreis elke dag • 
Kamer en ontbijt

Doorkruis de geschiedenis van Rusland, de twee hoofdsteden bieden een 
reis door het verleden van het grootste land van Europa. Van het hart van 
het Rode Plein en het Kremlin tot de verre uitlopers van de Oostzee, ontdek 
de klassiekers van deze fascinerende bestemming.

1. Brussel – Moskou
Vluchten naar Sint-Petersburg, met tussenlan-
ding. Formaliteiten, onthaal en transfer naar 
het hotel.

2. Moskou
Vertrek per bus voor een ontdekking van het 
historische centrum, van het Lubyanka-plein 
tot het district Khamovniki. Bezoek aan de 
gebouwen van het Novodievichi-klooster en 
het Pushkin Museum voor Schone Kunsten, 
het op één na grootste museum van het land 
na het Hermitage. Vrije namiddag of mogelijk-
heid tot een facultati ef bezoek aan Zagorsk.

3. Moskou
Verkenning van de mooiste metrostati ons in 
Moskou, het «Ondergrondse Paleis». Bezoek 
aan het Rode Plein, Kitaï-Gorod, wandeling 
aan het Boyard Romanov-paleis, Sint-Basili-
us-De-Gelukzaligekathedraal, de Gom en het 
Kremlin, het hoogtepunt van de wandeling. 
Vrije namiddag of facultati ef bezoek aan 
Bunker 42. 

4. Moskou – Sint-Petersburg
Snelheidstrein met bestemming Sint-Peters-
burg. Onthaal en transfer naar het hotel. 

5. Sint-Petersburg
Vertrek voor een panoramische stadstour 
met ontdekking van de bakermat van de 
stad: de drie eilanden aan de monding van 
de Neva, Vasilyevsky Eiland, het grootste van 
allemaal, Sint-Izaäkplein, ... Bezoek aan de Sint-
Petrus- en Paulusvesti ng en zijn kathedraal, 

de bakermat van de stad waar de Romanovs, 
de laatste tsaren, begraven liggen. De 
vergulde spits van de toren is 122 m hoog en 
het symbool van de stad. Vrije namiddag of 
mogelijkheid tot een facultati ef bezoek aan de 
tuinen van Petrodvorets en zijn fonteinen.

6. Sint-Petersburg
De voormiddag is gewijd aan een uitgebreide 
ontdekking van het Hermitage; de privé appar-
tementen van de tsaren, de ceremoniekamers 
en vele andere bezienswaardigheden. Aan de 
uitgang van het museum, wandeling door de 
wijk rond het Hermitage om de architectu-
rale diversiteit van de stad en de zomertuin te 
bekijken. Vrije namiddag of facultati ef bezoek 
aan het Catharinapaleis in Tsarkoye Selo waar 
het hoogtepunt de beroemde Amberkamer is.

7. Sint-Petersburg
Vrije dag of mogelijkheid tot een facultati ef 
bezoek aan Novgorod, bezoek aan zijn Kremlin, 
de Sofi akathedraal, het Sint-Georgesklooster 
en museum Vitoslavlitsy.

8. Sint-Petersburg – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 25/01/20

€ 1.635 
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
Van 22/01/20

€ 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 – 
trein – ontbijt – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Franssprekende gids

Sint-Petersburg

Moskou
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Rusland
DE PARELS VAN SINT-PETERSBURG
7 dagen / 6 nachten • Verzekerde afreis • Volpension
Sint-Petersburg is de culturele hoofdstad van Rusland! Gedurende deze 
rondreis, ontdekt u het wereldberoemde Hermitagemuseum, de Petrus- 
en-Paulusvesti ng, Petrovorets en diverse andere bezienswaardigheden die 
u ongetwijfeld zullen laten nagenieten van deze reis.
1. Brussel – Sint-Petersburg
Rechtstreekse vlucht met bestemming 
Sint-Petersburg. Formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel.
2. Sint-Petersburg
Vertrek voor een panoramische stadsron-
drit waarbij u kennis kan maken met de 
belangrijkste monumenten en locati es van 
Sint-Petersburg. Bezoek aan de Petrus-en-
Paulusvesti ng. Vervolgens ontdekking van het 
Laure Alexander Nevski-klooster en boott ocht 
op de verschillende kanalen.
3. Sint-Petersburg
Volledige dag bezoek aan het wereldberoemde 
Hermitagemuseum. Ontdekking van de hoog-
tepunten van het hoofdgebouw en vervolgens 
bezoek aan de indrukwekkende schilderijen 
van de grootste impressionisten ter wereld en 
de familiejuwelen van de Romanovs.

4. Sint-Petersburg
Bezoek in Pavlovsk aan het paleis van Paul I. 
Na het middagmaal in restaurant Podvorie, 
een traditi onele datsja, gaat u verder naar 
Poesjkin voor een bezoek aan het park en het 
Catharinapaleis.
5. Sint-Petersburg
Vertrek naar Petrodvorets, bezoek aan het 
grote paleis en het park (de reis is per hydro-
glijboot van mei tot september). Na het 
middagmaal bezoek aan het Mensjikovpaleis, 
één van de eerste paleizen van de stad.
6. Sint-Petersburg
Bezoek aan de Sint-Nikolaas kerk van de 
Zeelieden en het Yusupov-paleis. Daarna, 
bezoek aan het Russisch Museum, gelegen in 
het prachti ge Mikhailovsky-paleis.
7. Sint-Petersburg – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 26/04/20

€ 1.420 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – hotel – volpension – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gids

DE PARELS VAN SINT-PETERSBURG EN MOSKOU
8 dagen / 7 nachten • Verzekerde afreis • Volpension
Met deze combinati e ontdekt u het beste van deze twee mythische 
steden. Beginnend met een panoramische stadstour in de bakermat van 
de Russische cultuur, om met het hoofd in de sterren te eindigen in het 
Moscow Space Museum. Het traject tussen Moskou en Sint-Petersburg is 
per nachtt rein, een niet te missen ervaring!
1. Brussel – Sint-Petersburg
Vlucht(en) naar Sint-Petersburg, rechtstreeks 
of met tussenlanding. Formaliteiten, onthaal 
en transfer naar het hotel.
2. Sint-Petersburg
Stadswandeling met bezoek aan de Petrus-
en-Paulusvesti ng, de geboorteakte van 
Sint-Petersburg. Vervolgens ontdekking van 
het Laure Alexander Nevski-klooster, het 
oudste klooster in de stad.
3. Sint-Petersburg
Hele dag gewijd aan de Hermitage. We 
beginnen met de bezienswaardigheden van 
het hoofdgebouw van het museum. Vervolg 
met het aanschouwen van schilderijen van de 
grootste impressionisten ter wereld.
4. Sint-Petersburg – Moskou
Vroeg vertrek naar Poesjkin en Pavlovsk voor 
een bezoek aan de parken en paleizen. Terug 
naar Sint-Petersburg voor het middagmaal en 
een boott ocht op de kanalen. Nachtt rein naar 
Moskou.

5. Moskou
Aankomst in Moskou, transfer naar het hotel. 
Panoramische stadsrondrit om kennis te 
maken met de belangrijkste bezienswaardi-
gheden van deze authenti eke stad. Bezoek aan 
de Tretjakovgalerij met zijn prachti ge verzame-
ling iconen.
6. Moskou
Ontdek het Kremlin, het historische hart van 
de stad en de thuisbasis van vele musea en 
kathedralen. Stop bij het Rode Plein met zijn 
originele Sint-Basilius-de-Gelukzalige kathe-
draal. Vervolgens bezoek aan de Christus 
Verlosserkathedraal.
7. Moskou
Bezoek aan het ruimtemuseum. Middagmaal 
en bezoek aan de mooiste metrostati ons van 
Moskou.
8. Moskou – Brussel
Transfer naar de luchthaven en rechtstreekse 
vlucht naar Brussel. 

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 10/08/20

€ 1.595 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – hotel – volpension – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gids
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Russie
DE PARELS VAN SIBERIË
9 dagen / 7 nachten • Verzekerde afreis • Kamer en ontbijt, 2 middagmalen en 
1 avondmaal

Laat u ti jdens deze 9-daagse reis betoveren door de schoonheid van het 
ongerepte Siberië. De overweldigende pracht van het Baikalmeer, cultuur 
in Irkoutsk en een indrukwekkend traject op de langste spoorlijn ter wereld, 
de Transsiberië Express, staan garant voor een onvergetelijke reis. 

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

2. Irkoetsk
Aankomst in Siberië, formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel, vrije namiddag.

3. Irkoetsk – Baïkal
Na een traditi onele ceremonie, vertrek naar 
het Baikalmeer en middagmaal in Listvyanka. 
Bezoek aan de stad: de kerk van Sint-Nicholas, 
het Tsjerskigebergte en de bekkens waar de 
nerpa’s, schatti  ge zoetwaterhonden, leven.

4. Baïkal – Irkoetsk
Steek per veerboot het meer over en ontdek 
de natuur die grenst aan het meer. Wandel 
met een gids die je over de legendes van de 
rots Chamanka, de kruising van angara en nog 
veel meer zal vertellen. Picknick onderweg. ‘s 
Avonds terug naar Irkoetsk.

5. Irkoetsk
Ontdekking van de stad: het witt e huis, 
de universiteitsbibliotheek, de voormalige 
Russisch-Aziati sche bank, de kades van de 
Angara. Ga langs de vele kerken: de orthodoxe 
kathedraal van Epiphany, de kerk van Onze-
Lieve-Vrouw van de Assumpti e of de Madona 
van Kazan. Middagmaal en vrije namiddag.

6. Irkoetsk
Wandeltocht in het historische centrum van 
de stad. De romanti sche buitenkant van de 
gebouwen, de Uritsky-straat en de lokale 
markt dompelen u onder in de geschiedenis 
van Irkoetsk, toen het nog werd doorkruist 
door de theeroute. Middagmaal en vrije 
namiddag.

7. Irkoetsk – Oelan-Oede
Vertrek met de Transsiberië Express op weg 
naar Oelan-Oede. Loop langs de zuidoever van 
het Baikalmeer en de Selinge-delta. Bezoek 
het dorp van de «oude gelovigen», ortho-
doxe conservati even, zij leven in zelfb estuur. 
Avondmaal in een traditi oneel huis en transfer 
naar het hotel voor de nacht.

8. Oelan-Oede – Datsan Ivolguinski
Transfer naar Datsan Ivolguinski voor een 
bezoek aan één van de eerste boeddhisti -
sche kloosters in Rusland. Keer terug naar 
Oelan-Oede voor een oriëntati e tour in het 
historische centrum. Stop aan de kathedraal 
van Hodiguitri. Middagmaal en vrije namiddag.
9. Oelan-Oede – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 17/07/20

€ 2.930 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
ontbijt – 2 middagmalen en 1 avondmaal 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gids.

Moskou

Irkoetsk

Baikal-
meer

Irkoetsk

Baikal-
meermeer

Irkoetsk

Listvianka
Oelan-Oude

Datsan Ivolguinski

Baikalmeer
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Rusland
CRUISE AAN BOORD VAN DE MS/ SHASHKOV OF 
DE MS/ CHICHERIN ‘STANDARD SCHEPEN‘
11 dagen /10 overnachten • Verzekerde afreis • Volpension

Ontdek de stad van de Tsaren en de hoofdstad van Rusland, evenals 
vele prachti ge steden. Een cruise is de beste manier om een land te 
ontdekken, de vele rivieren in Rusland zullen u door de verborgen 
schoonheden van dit unieke land laten varen.

1. Brussel – Sint-Petersburg
Vluchten naar Sint-Petersburg, rechtstreeks of 
met tussenlanding. Formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het schip.

2. Sint-Petersburg
Panoramische stadstour met ontdekking van 
de Izaäkkathedraal, het Petrus-en-Paulus-
vesti ng. Na het middagmaal bezoek aan het 
Hermitage, één van de grootste musea ter 
wereld.

3. Sint-Petersburg
Vrije dag om de stad te ontdekken, van de 
Nevsky Prospekt tot de beroemde kolommen 
van Rostrales. ‘s Avonds begin van de cruise 
naar Mandroga.

4. Mandroga
Groene stop in de omgeving van het Ladoga 
Meer. Ontdek de typische houten architec-
tuur van de regio. Na een barbecue aan de 
oevers van het meer, bezoek aan diverse werk-
plaatsen van lokale ambachtslieden: Russische 
popschilderingen, weven en wodka producti e.

5. Kiji
Aankomst in de parel van Karelië, bezoek aan 
het eiland, een echt openluchtmuseum met 
houten architectuur.

6. Goristi 
Bezoek aan het klooster van St. Cyril aan het 
Witt e Meer. Dit klooster is één van de meest 

invloedrijke van het land, zijn fantasti sche 
verzameling iconen is het hoogtepunt van de 
wandeling.

7. Yaroslavl
Ontdekking van de oudste stad aan de oevers 
van de Wolga. Bezoek aan de stad met onder 
andere de Sint-Niklaas Nadeinkerk, de kerk 
van Elias de profeet. In de namiddag vrije ti jd 
op de lokale markt.

8. Uglich
Na het ontbijt aan boord, panoramische rond-
leiding door de stad en bezoek aan het Kremlin, 
de Transfi gurati ekathedraal en de Sint Dimitri-
kerk-op-het-bloed.

9. Moskou
Verder naar Moskou, bij aankomst, ontdekking 
van de hoofdstad. Bezoek aan het Rode Plein, 
de Prokovkathedraal (Basiliuskathedraal), het 
Bolshoi Theater en het Overwinningsplein.

10. Moskou
Vertrek voor een bezoek aan het Rode Plein 
en zijn kathedralen. Ontdekking van het 
Kremlin, stadsfort in het hart van de stad. Vrije 
namiddag voor een laatste winkel moment 
voor de terugreis.

11. Moskou – Brussel
Transfer naar de luchthaven. Rechtstreekse 
vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 11/05/20

€ 2.440 
(op basis van minimum 2 personen)

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

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

Sint-Petersburg

Mandroga

Kiji

Uglich Yaroslavl

Moskou

Ladogameer

Onegameer

Witt e 
meer

Stuwmeer van 
Rybinsk
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Rusland
CRUISE AAN BOORD VAN DE MS/ ROSTROPOVICH 
(SUPERIEUR SCHIP) EN VERBLIJF IN MOSKOU EN 
SINT-PETERSBURG
10 dagen / 9 overnachti ngen  • Verzekerde afreis • Maalti jden volgens 
programma
Tijdens deze luxecruise, ontdekt u authenti eke dorpen zoals Goritsy en Kiji en vaart 
u op het Witt e meer en het Onegameer. Ontdek Moskou en Sint-Petersburg vanuit 
het hart van de stad en verblijf in 4* hotels.

1. Brussel – Moskou
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Forma-
liteiten, onthaal en transfer naar het hotel, 
gelegen op het Rode Plein.
2. Moskou
Mogelijkheid tot facultati eve bezoeken. In 
de late namiddag, transfer naar het schip en 
inscheping. 
3. Moskou
Panoramisch stadsrondrit doorheen Moskou 
langsheen de hoogtepunten van de stad. 
Middagmaal in de stad en bezoek aan het 
Kremlin, het historisch hart van de stad. Inge-
sloten in zijn vesti ngmuur vindt men er talrijke 
paleizen en kathedralen en de ambtswoning 
van de President en zijn administrati e. We 
bezoeken één van de kathedralen. In de late 
namiddag, start van de afvaart via het kanaal 
van Moskou, richti ng Uglich.
4. Uglich
Aankomst in Uglich, één van de oudste steden 
van Rusland, gesti cht in de 10de eeuw. Zicht 
vanaf het schip op de koepels van de kerk van 
Sint-Dimitri-op-het-Bloed. Volgens de legende 
werd ze gebouwd op de plaats waar Tsarevitch 
Dimitri in 1591 vermoord werd. Bezoek aan 
het Kremlin van Uglish, de kathedraal en de 
iconengalerij.
5. Goritsy
Aankomst in Goritsy, gelegen aan het 
Siverskoyemeer en bezoek aan het Kirilo-
Belozerskiklooster, gesti cht door Sint-Cyril-
van-Belozersk op het einde van de 15e eeuw. 
Dit klooster is de getuigenis van een rijke gods-
diensti ge architectuur. In de late namiddag, 
afvaart richti ng Karelië. 

6. Kiji
De hele dag vaart op het Witt e meer en het 
Onegameer. Een halte is voorzien op het 
eiland Kiji, dat als UNESCO werelderfgoed 
erkend is. Bezoek aan de houten kerk van de 
Verheerlijking van de Zaligmaker (buitenkant) 
en het openluchtmuseum met talrijke houten 
gebouwen.
7. Mandroga
Groene halte in Mandroga en vaart op het 
grootste meer van Europa, het Ladogameer. 
8. Sint-Petersburg
Aankomst in Sint-Petersburg, panorami-
sche stadsrondrit ter verkenning van: de 
Nevski Prospekt, het Paleizenplein, de wijk 
van de universiteit en de academie van 
wetenschappen, de kaaien van de Neva, … 
Bezoek aan de Petrus-en-Paulusvesti ng en 
de kathedraal, bakermat van de stad waar de 
Romanovs, de laatste tsaren, begraven liggen. 
De vergulde spits van de toren is 122 m hoog 
en het symbool van de stad. Middagmaal in 
de stad en bezoek aan het wereldberoemde 
Hermitage museum in het Winterpaleis, de 
oude residenti e van de Tsaren. De wereldge-
kende collecti es en kunstwerken zijn van een 
ongeëvenaarde en onschatbare waarde. 
9. Sint-Petersburg
Transfer naar hotel, gelegen in het centrum 
van de stad. Vrije dag of mogelijkheid tot facul-
tati eve uitstappen. 
10. Sint-Petersburg – Brussel 
Transfer naar de luchthaven. Vlucht(en) naar 
Brussel, rechtstreeks of met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 02/10/20

€ 3.290 
(op basis van minimum 2 personen)

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

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – schip – 
hotels – maalti jden volgens programma – 
toegangsgelden en bezoeken – lokaal 
Franssprekende gids 

Sint-Petersburg

Mandroga

Kiji

Goritsy

Uglich

Moskou

Witt e 
meer

Ladogameer

Onegameer

Stuwmeer van 
Rybinsk
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Roemenië
ROEMENIË, MYSTERIE EN FOLKLORE
8 dagen / 7 overnachti ngen  • Verzekerde afreis • Volpension
Roemenië, verrassende caleidoscoop van Westerse, Byzanti jnse, Slavische en 
Oosterse beschavingen, houdt vast aan zijn traditi es. Het land wordt voornamelijk 
bepaald door zijn landelijk karakter, maar ook door de vele legendes en bijgeloof. 
1. Brussel – Boekarest
Vlucht naar Boekarest. Formaliteiten, onthaal 
en transfer naar het hotel.
2. Boekarest – Curtea de Arges – Sibiu – Sibiel 
Vertrek naar Curtea de Arges en bezoek aan 
het klooster van Arges. We bereiken Sibiu waar 
we al wandelend genieten van de stad. Verder 
naar Sibiel.
3. Sibiel – Biertan – Sighisoara – Targu Mures 
– Bistrita 
Vertrek naar Sighisoara met onderweg bezoek 
aan de kerkburcht van Biertan. Bij aankomst 
in Sighisoara verkennen we de citadel. Verder 
naar Targu Mures en wandeling in het centrum. 
Aankomst in Bistrita en bezoek van de goti sche 
kathedraal. 
4. Bistrita – Campulung Moldovenesc – 
Moldovita – Voronet – Gura Humorului 
Afreis naar de regio van Boekovina. In 
Campulung Moldovenesc bezoeken we het 
Houtmuseum. In de namiddag, bezoek aan de 
kloosters van Moldovita. We eindigen met het 
bezoek aan het klooster van Voronet. 

5. Gura Humorului – Tarpesti  – Agapia – Lacu 
Rosu – Brasov 
Op weg naar Moldavië door typische dorpjes. 
Halte in Tarpesti  waar we het huis van Nicolae 
Popa bezoeken. Bezoek aan het Agapia klooster 
en vertrek in de richti ng van het Bicaz stuwmeer 
en bij de Bicaz kloof tot aan Lacu Rosu. In de 
namiddag, verder naar Brasov.
6. Brasov – Prejmer – Bran – Brasov 
Op weg naar Brasov bezoeken we de versterkte 
kerk van Prejmer. Na het middagmaal vertrek 
naar Bran, waar we het middeleeuws kasteel 
bezoeken. In Brasov volgt een wandeling. 
7. Brasov – Sinaia – Boekarest 
Vandaag steken we de Karpaten over om Sinaia 
te bereiken. Hier zullen we het prachti ge Peles 
kasteel bezoeken. We rijden verder naar de 
Roemeense hoofdstad. Panoramische rondrit 
en wandeling in het historisch centrum.
8. Boekarest – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 19/04/20

€ 970
(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 Franssprekende gids  

VERLENGING, DONAUDELTA 
4 dagen / 3 overnachti ngen  • Verzekerde afreis • Volpension 
Ontdek per boot dit natuurlijke paradijs, waar de Donau zich in de Zwarte Zee 
werpt. Gevormd door kanalen en meren, drijvende eilandjes, bossen van riet, 
lianen, willow en populier, herbergt de delta een rijke fauna waaronder meer dan 
300 vogelsoorten.
8. Boekarest – Tulcea – Crisan 
Na het ontbijt, transfer naar Tulcea en bezoek 
aan het museum van de Donaudelta. Nadien 
boott ocht vanuit de haven van Aval richti ng 
Crisan.  
9. Crisan – Gorgova – Crisan
Na het ontbijt, vertrek voor een cruise van een 
halve dag op het Gorgova meer. Middagmaal 
en boott ocht op het meer om de fl ora en fauna 
te ontdekken. 

10. Crisan – Sulina – Crisan
Vertrek naar Sulina, stadsbezoek alsook 
bezoek aan het museum, de oude kerk en het 
kerkhof.in de namiddag, bezoek aan het dorp 
Letea en zijn befaamde bos. 
11. Crisan – Tulcea – Boekarest – Brussel 
‘s Morgensvroeg ontbijt en vertrek naar 
Boekarest. Aankomst en transfer naar de luch-
thaven voor de retourvlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 10/05/20

€ 630
(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 Nederlandssprekende gids  

Targu Mures

Bistrita

Moldovita
Voronet

Gura 
Humorului

Tarpesti Agapia
Lacu Rosu

Campulung 
Moldovenesc

Sighisoara

Brasov
Bran

Prejmer

Poiana Brasov
Sinaia

Curtea de Arges

Sibiu
Sibiel

Biertan

Boekarest

ROEMENIË
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Armenië
ARMENIË, LAND VAN MYTHES EN LEGENDES
9 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Halfpension 

Armenië is een bestemming die u absoluut moet ontdekken, zijn charme 
zal u bekoren. Dit land biedt eveneens charmeverblijven, een natuurlijke en 
gevarieerde keuken, maar het is vooral een ontmoeti ng met een ongeloofl ijk 
gastvrije bevolking.

1. Brussel – Yerevan
Vlucht met bestemming Yerevan. Aankomst 
vroeg in de ochtend, formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel.
2. Yerevan – Echmiadsine – Zvartnots – 
Yerevan
Vertrek naar Echmiadsine, hoogtepunt van 
een reis naar Armenië en verblijfplaats van de 
aartsbisschop van de Armeense kerk. Terug 
naar Yerevan en onderweg bezoek aan de 
ruïnes van Zvartnots. Bij aankomst in Yerevan, 
bezoek aan het museum en het gedenkteken 
van de Armeense genocide. 
3. Yerevan – Garni – Gueghard – Yerevan
Na het ontbijt, vertrek voor het bezoek aan 
het klooster van Guerghard (XIII), die de 
middeleeuwse Armeense architectuur op 
zijn hoogtepunt vertegenwoordigt. Verder 
naar Garni voor een bezoek aan de heidense 
tempel, het enige hellenisti sche monument in 
Armenië. Terug naar Yerevan en bezoek aan 
het Historisch Museum. 
4. Yerevan
Stadstour in Yerevan met ontdekking van het 
Plein van de Republiek, de Esplanade, het 
Operaplein, de Jazzve Opera en de beelden 
van Botero. Verder bezoek aan het Matena-
daran (het insti tuut van oude manuscripten). 
5. Yerevan – Khor Virap – Noravank – Goris
Vertrek naar het zuiden van het land voor een 
bezoek aan het klooster van Khor-Virap, de 
heilige plaats van de Armeense Apostolische 
Kerk. Verder naar Noravank, gelegen in een 
diepe kloof en omringd door hoge bergen met 
een uitzonderlijke schoonheid. Rit naar Goris 
en bezoek aan Karahounj, een van de mooiste 
observatoria ter wereld.

6. Goris – Tatev – Khndzoresk – Hermon / 
Martuni
Ontdekking van het dorp Tatev en zijn klooster 
dat deel is van de Universiteit van Tatev 
(opti oneel: rit per kabelbaan). Vertrek naar 
Khndzoresk, deze grotstad die uitgegraven is 
in vulkanische tuft en, werd bewoond tot het 
begin van de twinti gste eeuw. Aankomst in 
Hermon of Martuni.
7. Hermon / Martuni – Selim – Noraduz – 
Sevan – Dilijan – Dzoraguet / Hagpat
Bezoek aan de karavanserai van Selim, prach-
ti ge herinnering aan de geschiedenis van 
de Zijderoute. Ontdekking van de Noraduz 
begraafplaats en zijn beroemde Khatchkars, 
weelderige getuigenissen van het rijke midde-
leeuwse Armeense verleden. Stop voor het 
bezoek aan de «blauwe parel», het meer van 
Sevan gelegen op 2 000 m boven de zees-
piegel en de thermale spa van Dilijan, die uit 
mineraal water en pure lucht bestaat. Over-
nachti ng in Dzoraguet of Hagpat. 
8. Dzoraguet / Hagpat – Odzoun – Akthala – 
Yerevan
Ontdekking van de basiliek van Odzoun 
(VI-eeuw) en zijn dorp. Proeverij van honing 
en kruidenthee bij een lokale familie. Bezoek 
aan het Haghpat-klooster (X-eeuw), UNES-
CO-werelderfgoed en de middeleeuwse brug 
(II-eeuw), genesteld in een prachti g landschap. 
Verder naar Yerevan en onderweg bezoek aan 
de site van Akthala, een fortklooster, gebouwd 
ter bescherming van de noordwestelijke regio’s 
van Armenië. Avondmaal en late transfer naar 
de luchthaven. 
9. Yerevan – Brussel
Vlucht naar Brussel. 

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 09/06/20

€ 1.475 
(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 Franssprekende gids

Armenië is een bestemming die u absoluut moet ontdekken, zijn charme 
zal u bekoren. Dit land biedt eveneens charmeverblijven, een natuurlijke en 
gevarieerde keuken, maar het is vooral een ontmoeti ng met een ongeloofl ijk 

6. Goris – Tatev – Khndzoresk – Hermon / 
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Georgië 
ONTDEKKING VAN GEORGIË 
9 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension 

Ontdek Georgië en laat u meevoeren voor een fantasti sche reis doorheen 
de ti jd, midden in een prachti ge ongerepte natuur.

1. Brussel-Tbilisi
Vlucht naar Tbilisi met of zonder tussenlan-
ding. Aankomst, formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel. 

2. Tbilisi
Ontdekking van de hoofdstad met zijn smalle 
straatjes en kleurrijke huizen. Wandeling door 
de oude wijken met een diversiteit van zowel 
moderne als oude architectuur, bezoek van 
de Metekhi-kerk, de Narikhala-citadel, ... en 
de wijk van de badhuizen. Op het einde van 
de dag, bezoek aan het Nati onaal Museum 
(Treasures of Georgia).

3. Tbilisi – Mtskheta – Gudauri
Verkenning van de oude hoofdstad Mtskheta 
en bezoek aan het Jvari-klooster en de Sveti sk-
hoveli-kathedraal die op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. Verder naar het noorden 
door de prachti ge landschappen van de Kauk-
asus. Onderweg bezoek aan het architecturale 
Ananuri-ensemble.

4. Gudauri – Stepantsminda – Gudauri
Weg via de militaire weg en de Jvaripas naar 
Stepantsminda. Wandeling (+/- 2u30 – 3u 
heen en terug) naar de kerk van de Drie-een-
heid Guérgueti  (2 170 m) en bezoek.  Picknick 
en ontdekking van het dorp SNO.

5. Gudauri – Gori – Ufl istsikhe – Akhaltsikhe
Vertrek richti ng Akhaltsikhe, de centrale 
regio van Georgië.  Onderweg stop in Ufl is-
ti skhe, een beroemde grotstad, gelegen aan 
de befaamde zijderoute. Verder naar Gori en 
fotostop aan het geboortehuis van Stalin, wat 
nu een museum is.  Na het middagmaal verder 
naar Akhaltsikhe.

6. Akhaltsikhe – Vardzia – Akhaltsikhe
Ontdekking van de grotstad Vardzia, die 
vroeger bestond uit 300 woningen. Bezoek 
aan een kerk die uitgegraven is in de rots 
en prachti ge muurschilderingen, een oude 
apotheek en geheime tunnels heeft . Na het 
middagmaal aan de rivier, terugkeer naar 
Akhaltsikhe en onderweg fotostop aan het 
fort van Khertvisi. Aankomst in Akhaltsikhe 
en bezoek aan het enorme architecturale 
complex in de wijk Rabath, dat recent geres-
taureerd werd.

7. Akhaltsikhe – Borjomi – Tbilisi
Voor de terugkeer naar de hoofdstad staat er 
nog een uitstap naar de kust op het programma. 
Rit naar Borjomi, een kleine badplaats die 
bekend staat om zijn geneeskrachti ge kuur-
oorden en gezonde, naar dennenbossen 
geurende, lucht. Stop aan een mineraalbron 
en proeverij van het Borjomi mineraalwater. 
Verder naar Tbilisi. Transfer naar het hotel en 
vrije ti jd.

8. Tbilisi – Signagui – Kvareli – Gremi – 
Kondoli – Tbilisi
Vertrek naar de wijnregio Kakheti  en bezoek 
aan het charmante stadje Signagui, stad van de 
liefde. Verder naar Kvareli en middagmaal bij 
een lokale familie. Fotostop bij het Gremi-com-
plex, voorheen het paleis van Koning Levan, 
en aan het museum/huis van een Georgi-
sche edelman.  Bezoek aan een wijnkelder en 
degustati e van traditi onele, Georgische wijn. 
Terugkeer naar Tbilisi.

9. Tbilisi – Brussel
Transfer naar de luchthaven van Tbilisi en 
vluchten naar Brussel met of zonder tussen-
landing.

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 14/06/20

€ 1.820 
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
Van 01/06 tot 09/06/20

€ 2.230 
(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 Franssprekende gids

9 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension 
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Balti sche Staten
DE PARELS VAN DE BALTISCHE STATEN 
8 dagen / 7 overnachti ngen  • Verzekerde afreis • Halfpension 

ESTLAND, LETLAND, LITOUWEN
Vaak beschouwd als één geheel door hun ligging aan de Balti sche Zee zijn 
de landen Estland, Letland en Litouwen toch zéér verschillend op gebied 
van taal, religie, cultuur en geschiedenis. Wij nodigen u uit om de drie 
hoofdsteden en hun omgeving te ontdekken.

1. Brussel – Vilnius
Vlucht naar Vilnius. Transfer naar het hotel.

2. Vilnius 
In de voormiddag, wandeling doorheen het 
oude Vilnius en ontdekking van de St. Casi-
mir-kerk, de St. Basil-kerk, de Poort van het 
Morgenrood, het huis van Stendhal, … In de 
namiddag, bezoek aan één van de oudste 
universiteiten van Europa, de Universiteit van 
Vilnius, gesti cht in 1578. Vervolgens bezoek 
aan de Republiek Uzupis, ‘het Montmartre van 
Vilnius’. 

3. Vilnius – Trakai – Vilnius 
Na het ontbijt, vertrek voor het bezoek aan 
Trakai, de voormalige hoofdstad van het 
Groothertogdom van Litouwen. Aankomst 
en bezoek aan het beroemde kasteel, dat zich 
op een schiereiland bevindt in het meer van 
Galve. Terug naar Vilnius. 

4. Vilnius – Heuvel van Kruisen – Rundale – 
Riga 
Vetrek naar Riga met onderweg, stop aan 
de ‘Heuvel van Kruisen’, bedevaart plaats. 
Vervolgens voortzetti  ng naar het domein van 
Rundhale en bezoek van het kasteel. Verder 
naar Riga. 

5. Riga
Ontdekking van het historisch centrum van 
Riga, bekend als de ‘Parel van de Balti sche 
Staten’. Bezoek aan de Sint-Mariakathedraal, 
het voormalig kasteel van de Lijfl andse Orde 
(buitenkant), de Sint-Jankerk, Het Grote en 
Kleine Gilde,… terug naar het hotel en vrije 
namiddag. 

6. Riga – Sigulda – Turaida – Pärnu – Tallinn 
We vertrekken richti ng Estland. Onderweg 
bezoek aan het Nati onaal Park van Gauja en 
bezoek aan Sigulda. Vervolgens bezoek aan 
het kasteel van Turaida. In de namiddag, stop 
in Pärnu, voormalige kuuroord. Aankomst in 
Tallinn. 

7. Tallinn 
‘s Morgens, ontdekking van Tallinn met de 
Tompeakasteel, de Kasteelplaats, het Stad-
huis,… In de namiddag, bezoek aan het 
Kadriorgpaleis.

8. Tallinn – Brussel
’s Morgens vroeg, transfer naar de luchthaven 
en vlucht naar Brussel

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 09/06/20

€ 1.865 
(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 Franssprekende gids

Vilnius

Riga
Sigulda

Pärnu

Tallin

Turaida

Rundale

Trakai

Heuvels van Kruisen

LITOUWEN

LETLAND

ESLAND

Vilnius

Riga
Sigulda

Pärnu

TuraidaTuraida

Rundale

Trakai



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

Bulgarije 
DE PARELS VAN BULGARIJE
5 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Ontdek Bulgarije; één van de laatste terra incognita in Europa! Deze 
betoverende bestemming is misschien wel het meest raadselachti ge 
land van alle oostelijke landen en verrast met zijn natuurlijke omgeving, 
archeologisch erfgoed en culturele rijkdom. 

1. Brussel – Sofi a
Vlucht met bestemming Sofi a. Aankomst, 
onthaal en transfer naar uw hotel voor de 
overnachti ng.

2. Sofi a – Troyan – Veliko Tarnovo
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek aan 
het Troyan-klooster; de vroegere residenti e 
van nati onale held Vasil Levski. Tijdens de 
Renaissance was dit een belangrijk politi ek 
en cultureel centrum. Verder naar de midde-
leeuwse hoofdstad Veliko Tarnovo; ontdekking 
van de stad en het indrukwekkende fort op de 
berg Tzarevets, welke uitkijkt over de Yantra 
rivier.  Check-in in het hotel en diner.

3. Veliko Tarnovo – Kazanlak – Bachkovo – 
Plovdiv
Bezoek aan het Thracisch graf van Kazanlak, 
welke op de werelderfgoedlijst van UNESCO 
staat, en het Thracisch graf van Golyama 
Kosmatka, beide uitstekende voorbeelden 
van architectuur en grafk unst. Verder naar 
het Rozenmuseum en het Bachkovo-klooster, 
één van de grootste en oudste orthodoxe 
kloosters in Europa. Vervolgens naar Plovdiv, 
check-in en diner.

4. Plovdiv – Koprivshti za – Sofi a
In de voormiddag, ontdekking van het histo-
rische centrum van Plovdiv. Wandeling door 
de smalle straatjes en langs de huizen in 
baroksti jl. Bezoek aan het Romeinse theater, 
het etnografi sch museum en de kerk van 
Sint-Constanti jn en Sint-Helena. Verder naar 
Koprivshti zsa voor een bezoek aan de kerk van 
de Heilige Maagd (Uspenie Bogorodichno) en 
het Twee Huizen museum. Vervolgens naar 
Sofi a.

5. Sofi a – Brussel
Stadstour door de hoofdstad met stop aan 
de St. Sophia Kerk en St. George Rotunda.  
Verder naar de Alexander Nevski Kathedraal, 
de grootste orthodoxe tempel in Bulgarije. 
Stop aan het Narodno sabranie Plein, gelegen 
voor het Bulgaarse parlement. Transfer naar 
de luchthaven en vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 08/05/20

€ 1.135 
(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 Franssprekende gids

Mogelijke extensies
• De Parels van Macedonië, zie p. 18
• Albanië, Land van de Adelaar, zie p. 19
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Macedonië
DE PARELS VAN MACEDONIË
5 dagen / 4 nachten • Verzekerde afreis• Volpension 

Ontdek dit land vol historie en cultuur; met zijn kloosters, kerken en 
authenti eke dorpen. Wandel door de weelderige natuur tussen bergen, 
meren, rivieren en bossen.

1. Brussel – Skopje
Vluchten naar Skopje met tussenstop. 
Aankomst, onthaal en transfer naar het hotel. 
Diner en overnachti ng in het hotel.

2. Skopje – Tetovo – Kalista – Struga – Ohrid
Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan de 
beroemde moskee van Tetovo, de Aladzha-
moskee. Ga  verder naar een van de mooiste 
regio’s van Macedonië om het Macedonische 
klooster van St. John Bogroski te aanschouwen. 
In de middag rit naar Struga en bezoek aan het 
Kalishta-klooster en de grotkerk. Ontmoeti ng 
met een lokale familie en degustati e van lokale 
gerechten. Aan het einde van de dag aankomst 
in Ohrid.

3. Ohrid
Ontdekking van de oude stad Ohrid, uitge-
roepen tot werelderfgoed door UNESCO. 
Ohrid staat bekend om zijn prachti ge witt e 
huizen en kronkelende straatjes en wordt 
de mooiste stad van Macedonië genoemd. 
Bezoek aan de St. Bogorodica Perivlepta kerk, 
de St. Sophia-kathedraal, de Plaosnik kerk en 
St. Kaneo kerk. Per boot naar het klooster van 
St. Naum dat gebouwd is op een rots en een 
prachti g uitzicht heeft  over het meer. Fotostop 
aan de Bay of Bones, een openluchtmuseum.

4. Ohrid – Heraclea – Bitola – Kavadarci – 
Demir Kapja
Vertrek naar Bitola. Onderweg stop in de oude 
stad Heraclea, bekend om het amfi theater, de 
vesti gingen van de twee kerken en warmwa-
terbronnen. Verder naar de stad Bitola en 
bezoek aan de begraafplaats. Ontmoeti ng 
met een lokale familie en typische lunch. In de 
middag rit naar Kavadarci en bezoek aan een 
werkplaats voor houten sculpturen. Wijnproe-
verij in Popova Kula.

5. Demir Kapija – Skopje – Brussel
Vertrek naar Skopje en stadsbezoek. Ontdek-
king van het Fort Kalé, de Mustafa Pasha 
moskee, de Kerk van de Hemelvaart va Jezus 
en de oude moslimwijk. Wandeling door 
de Oude Bazaar en de Stenen Brug over de 
Vardar. Na het middagmaal kort bezoek aan 
het moderne deel van de stad met de kathe-
draal van St. Clement van Orhid. Vervolgens 
transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel met tussenstop.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 12/05/20

€ 1.225 
(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 Franssprekende gids

Mogelijke extensies
• De Parels van Bulgarije, zie p. 17
• Albanië, Land van de Adelaar, zie p. 19
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Albanië 
IN HET LAND VAN DE ADELAAR
5 dagen / 4 nachten • Verzekerde afreis• Volpension

Albanië, het land van de adelaar en de derwisjen, is een bestemming met 
onnoemelijk veel bezienswaardigheden, een imposante natuur en een 
mysterieuze cultuur die u meeneemt doorheen het verleden en dit op 
amper enkele uren vliegen van bij ons. 

1. Brussel – Tirana – Kruja – Tirana
Vluchten naar Tirana met tussenlanding. 
Aankomst, onthaal en vertrek naar Kruja. 
Bezoek aan de citadel en het Skanderbegmu-
seum. Terug naar Tirana en ontdekking van de 
hoofdstad: het Skanderbegplein, de Tanner’s 
Bridge, de Et’hem Bey-moskee, de Sky Tower, 
… 

2. Tirana – Shkodra – Vlora 
Weg naar Shkodra, een 2 000 jaar oude stad. 
Bezoek aan de stad, het kasteel van Rozafa en 
het Marubimuseum. Middagmaal en verder 
naar Vlora, gelegen aan de Adriati sche kust. 
Vrije ti jd om te genieten van de zee. Avond-
maal en overnachti ng in het hotel. 

3. Vlora – Butrint – Saranda 
Na het ontbijt, panoramisch bezoek aan de 
2de grootste haven van Albanië. Vervol-
gens vertrek naar de Albanese Riviera via de 
kleine dorpjes van Borsch, Himara, Qeparo en 
Lukovë.  Aankomst en bezoek aan Butrint, een 
belangrijke archeologische plaats met monu-
menten uit de Griekse, Romeinse, Byzanti jnse 
en Veneti aanse periode. Butrint werd door 
UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
De site en het museum worden omgeven door 
een pitt oreske lagune. Verder naar Saranda. 

4. Saranda – Gjirokastra – Berat
Vertrek naar Gjirokastra, een echte museum-
stad, ook wel eens ‘de stad van de duizend 
trappen’ genoemd. Gjirokastra staat ook op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een 
zeldzaam voorbeeld van een goed bewaard 
gebleven Ott omaanse stad, gelegen in een 
vallei en gedomineerd door zijn kasteel. Het 
is tevens de geboorteplaats van de voormalig 
Albanese communisti sche leider Enver Hoxha. 
Middagmaal en verder naar Berat, ‘de stad 
met de duizend ramen’. Aankomst en bezoek 
aan de citadel en het Onufrimuseum met zijn 
iconen. De binnenstad van Berat behoort tot 
het Wereldpatrimonium van UNESCO. De 
rivier Osum loopt door deze museumstad.

5. Berat – Durres – Tirana – Brussel 
Afreis naar Durres, gelegen aan de Adriati -
sche kust, waar we het grootste amfi theater 
van de Balkan en het archeologisch museum 
bezoeken. Verder naar de luchthaven van 
Tirana. Aankomst en vluchten naar Brussel 
met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
Van 16/05/20

€ 1.425 
(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 – lokaal Franssprekende gids

Mogelijke extensies
•  De parels van Bulgarije, zie p. 17
• De parels van Macedonië, zie p. 18
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QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Jordanië | Oezbekistan | Oman 
De Verenigde Arabische Emiraten

Armenië | Albanië | Baltische Staten
Bulgarije | Georgië | Macedonië
Roemenië | Rusland | City Trips

EgypteZuid-Afrika
Ethiopië | Namibië

Costa Rica | Ecuador
Mexico | Peru
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