Reizen met het mooiste uitzicht
Er bestaat geen groter gevoel van vrijheid dan bovenop een bergtop of
een hoog gebouw te staan. Wanneer je zo ver kunt kijken als de horizon
zich uitstrekt, voel je je letterlijk on the top of the world. Wij verzamelden
voor jou enkele reizen met de mooiste uitzichten ter wereld.

De TV-toren in Berlijn
In Berlijn vind je de hoogste toren van
Europa: de Fernsehturm (TV-toren). Hij
is met zijn 368 meter zelfs hoger dan de
Eiffeltoren! Je kunt helemaal tot boven
gaan met de lift, en daar culinair
genieten in het restaurant, dat langzaam
ronddraait. Op die manier krijg je al etend
een prachtig uitzicht over de stad. Een
bucketlist-ervaring!

Bekijk onze citytrip Berlijn

Vakantiehuis met zicht op
een fjord
Dit gezellig vakantiehuis

biedt een

adembenemend uitzicht op een Noorse
fjord. Binnenin vertoef je in een gezellig
Scandinavisch interieur met alle luxe.
Grote raampartijen zorgen voor een licht
gevoel

waardoor

je

optimaal

kan

genieten van het weidse landschap. Dit
huisje is elk jaar snel volzet. Niet te lang
wachten dus!

Ontdek je huis

De Petrona Tower in
Maleisië
Tijdens deze Nederlandstalig begeleide
groepsreis

worden

je

zintuigen

geprikkeld van begin tot einde. Je ziet de
duizelingwekkende

Petronas

Twin

Towers in Kuala Lumpur, staat op het
observatiedek van de Menara KL Tower,
en in het regenwoud maak je een
wandeling op een wandelbrug van 147m
boven het bladerdak. Aan spectaculaire
uitzichten geen gebrek, dus!

Naar de rondreis

Naar de top van de heuvel
Srd
Op het autovrije eiland Kolocep in Kroatië
ligt het adults only TUI SENSIMAR
Kalamota Island Resort, een oase van
rust in een prachtig landschap. Op
slechts 30 minuten varen ben je in
Dubrovnik waar je naar de top van de
heuvel Srd kan met de kabelbaan die in
1969

werd

aangelegd.

Een

fijne

belevenis! De sportieve reizigers kunnen
zich ook te voet aan de beklimming
wagen.

Ontdek het hotel

Kadootje voor jou van TUI
en Selectair
Bij elke TUI zomerboeking vanaf 4 april
2019 ontvang je een gratis supercool
polsbandje voor je kind(eren) voorzien
van jouw contactgegevens. Kies dus snel
jouw

vakantie

bij

een

Selectair

reisagent.

Meer info en voorwaarden

Geïnspireerd door deze reizen? Contacteer ons gerust voor meer informatie of
een vrijblijvende offerte. Ook voor andere vakanties kun je uiteraard altijd bij
ons terecht. We helpen je graag!
Tot binnenkort?

Selectair Reizen De Polder

03/541 18 57

Groenendaallaan 385

03/541 84 38

2030 Antwerpen

jessies@depolder.be
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