Soms wil je eens een reis maken die nog niemand anders heeft gedaan.
Een ervaring die zo bijzonder of luxueus is, dat je er echt mee kunt uitpakken.
Wij stellen je enkele reizen voor die monden zullen doen openvallen.

Reizen om mee uit te pakken
Citytrip Abu Dhabi
Het prestigieuze Louvre in Abu Dhabi is nog
maar een maand open. Word jij een van de
eerste bezoekers? Tijdens deze vijfdaagse
citytrip Abu Dhabi zijn de inkomtickets voor
dit museum inbegrepen!

Vanaf € 1549 incl. vlucht

Les Voiles de Saint Tropez
Les voiles in Saint-Tropez is dé
zeilhappening van het jaar, en jij kunt er bij
zijn. Dit evenement is een van de
tussenstops van onze achtdaagse cruise
met het beeldschone zeilschip de Star Flyer.

vanaf € 2979, cruise vol pension

Spaans Designhotel
Er zijn slechts 200 hotels in de hele wereld
die zich Design Hotel mogen noemen, en
Seaside Palm Beach op de Canarische
Eilanden is er een van. Het ontwerp is van
de Franse architect Alberto Pinto. Verblijf jij
binnenkort in dit neo-vintage designhotel?

Vanaf € 1795/week, incl.vlucht

De droom van elke biker
Elke motorrijder droomt ervan om op een
Harley Davidson over de eindeloze
Amerikaanse wegen te scheuren. Deze
droom wordt werkelijkheid tijdens onze
begeleide groespreis. Kom alles te weten
tijdens onze gratis info-avonden in januari.

Ontdek meer over deze road trip

De Hurigruten postboot
Een cruise, dat hebben veel mensen al
gedaan. Maar meevaren met een Noors
vrachtschip? Dat is pas uniek! TIP:
Ontvang € 500 korting per boeking met
vertrek op 14/06/2018 als je boekt vóór 16
december 2017.

vanaf € 2809, 12 d. vol pension

Het aards paradijs
Mauritius blijft een bestemming waar de
meesten alleen maar van dromen. Maak je
droom werkelijkheid en boek een vakantie in
het Riu Creole op het paradijselijke Le
Morne op Mauritius.

1 week all in, vanaf € 1762

Een reischeque als
kerstgeschenk
Zit jij ook al met je handen in het haar voor
het perfecte Kerstcadeau? Een reischeque is
altijd een goed idee. Dat is pas letterlijk een
reis om uit te pakken! Vraag ernaar bij ons
op kantoor.

Ontdek onze reischeque

Ben je geïnspireerd door een van onze reizen?
Neem dan gerust contact met ons op.
P.S.: Momenteel geniet je op veel reizen nog van interessante
vroegboekkortingen.
Wacht dus niet te lang!
Tot binnenkort!
Vriendelijke groet,
Je reisagent
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