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Trend: steeds meer gezinnen kiezen voor verre reis

Woestijnreizen
in promotie
Na de recente omwentelingen is
het weer mogelijk om de woestijnen van Egypte en Tunesië te
doorkruisen: de ruige bergen van
de Sinaï,de sprookjesachtige rotsformaties van de Witte Woestijn,
de eindeloze gouden duinen van
de Sahara...
Daarom lanceert Anders Reizen &
Bootz (jongerenreizen) een
vroegboekactie voor alle woestijnreizen in groep in Egypte en Tunesië. Wie boekt voor 10 september krijgt 60 euro korting, vertrek
voor of tijdens de kerstvakantie.
Meer info:
www.andersreizen.be/woestijn
www.bootz.be
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NIEUWE CRUISES
IN DE WESTHOEK

Voor gezinnen
met kinderen
organiseert
Djoser Junior
groepsreizen,
onder meer
naar Thailand.

Rederij Seastar uit Nieuwpoort
plant een reeks nieuwe passagiersvaarten in de Westhoek. Zo
komt er een cruise op het kanaal
Veurne-Ambacht. Gestart wordt
aan de Nieuwpoortse sluizen, die
in 1914 werden opengezet om de
Duitsers tegen te houden.Tijdens
de tocht kan je ook proeven van
typische Veurnse streekgerechten. Seastar organiseert ook visserijvaarten, onder meer langs de
vismijn van Nieuwpoort en het
visserijmuseum.De eerste cruises
hebben plaats op 6 en 17 september. (FBR)
Meer info: www.seastar.be
en tel. 058/23 24 25

Foto Djoser Junior

Met (jonge) kinderen een verre reis maken: steeds meer Vlaamse gezinnen zetten
de stap. Het aanbod stijgt, zeker dat van groepsreizen. Maar ook voor individuele
gezinnen is de keuze groot. De meest gestelde vragen beantwoord.
ANN WELVAERT
Hoe gaan kinderen om met de vermoeidheid die met een verre reis gepaard gaat?
Net zoals volwassenen kunnen ook kinderen
last hebben van een jetlag. Hanteer dus voor
het ganse gezin dezelfde regels: start goed
uitgerust aan de reis, stem het slaapritme een
week voor vertrek geleidelijk aan af op de
nieuwe bestemming, probeer op het vliegtuig zoveel mogelijk te slapen wanneer de
lichten gedempt zijn en neem bij aankomst
onmiddellijk het lokale levensritme over. Zeker met kinderen start je met een hotel met
zwembad: een plons in het water blijft de
ideale remedie tegen een dipje.
Wil je helemaal op veilig spelen, dan kun je
natuurlijk ook opteren voor een bestemming
die in (ongeveer) dezelfde tijdszone ligt, zoals
Marokko of Namibië. Toch kun je altijd voor

Najaarstrekkings
op Corsica en
in de Alpen

Het najaar is ideaal om in ZuidFrankrijk en Corsica te wandelen:
minder warm en minder volk in de
bergen. Explorado organiseert
een elfdaagse trektocht op Corsica (990 euro, met vlucht) waarbij
je vanaf 29 september in groep
het prachtige binnenland verkent.
Omdat iedereen zijn bagage zelf
draagt, moet je wel geoefend zijn.
Van 8 tot 15 oktober is er de Indian
Summer-trekking in de Maritieme
Alpen, tussen Italië en Frankrijk,
langs bergmeertjes en over toppen tot 3.000 meter.Overnachten
in berghutten onderweg (prijs
440 euro, zonder vervoer).
Meer info: www.explorado.be

• Hoofdredactie:
Paul Daenen
• Chef bijlagen:
Evi Robert
• Coördinatie bijlagen:
Björn Cocquyt
• Coördinatie lay-out:
Conny Rottiers
• Lay-out:
Rudi Ceulemans
• Eindredactie:
Dries Schreurs,
Melissa Van Boxstael
• Medewerkers:
Joost Bolle,
Jo Bossuyt,
Tine Bral,
Caroline De Ruyck,
Guido Elias,
Jakobien Huisman,
Laurence Machiels,
Geert Stadeus,
Marc Uyttenhove,
Joke Van Caesbroeck,
Peter Verbruggen,
Goedele Verrecas,
Ann Welvaert,
Matthias Wille,
Kristin Wuyts
• Verantwoordelijke
uitgever:
Christian Van Thillo,
Brusselsesteenweg 347,
1730 Kobbegem

Omdat tijdens georganiseerde gezinsreizen
vooral eigen transport wordt ingezet, hoef je
het geduld van de kinderen niet op de proef
te stellen, terwijl je trein- en bustabellen aan
het uitpluizen bent. Bovendien zijn ook de
hotels gecontroleerd op

Ervaringen van een Vlaams gezin
Filip D’Huyvetter en Carmen Ryheul uit Brugge
bleven ook na de komst van dochtertje Hanne een
maand per jaar rondtrekken met de rugzak. Toen
Hanne drie jaar was trokken ze naar Thailand,
daarna passeerden ook Cambodja, Indonesië, Syrië
en recentelijk ook Laos de revue. Hun ervaringen
en tips.
Gezinsleven intensiever
beleven
«Vooral het intensieve samenzijn met ons gezin maakt
die jaarlijkse reismaand telkens weer een bijzondere tijd.
Op vakantie beslissen we alles samen, doen we dezelfde
nieuwe indrukken op en
spenderen we elke avond op
eenzelfde kamer.»

KASTEEL VAN
DEULIN OPENT
DE DEUREN

Op een uurtje rijden van Brussel,
nabij Durbuy, ligt het 18de-eeuwse kasteel van Deulin, met een
prachtig uitzicht op de Ourthe.
Dé gelegenheid om het te bezoeken is het herfstsalon in de weekends van 8 en 15 oktober. Twaalf
antiquairs en artiesten stellen er
hun beste stukken tentoon op een
eigen plek: de kapel, de orangerie,
het raadhuis,de eetzaal met stillevens...Nog een troef:de champagnebar en oude toren waar je iets
kan eten.Toegang 8 euro. (FBR)
Meer info: 084/ 46 66 16
en www.opt.be

Wat zijn de voordelen van een georganiseerde gezinsreis?

kindvriendelijkheid, veiligheid, comfort en
hygiëne.
Vanaf welke leeftijd kan mijn kind mee?
Specifiek voor gezinnen met kinderen van 1
tot en met 4 jaar organiseert Djoser Junior
rondreizen in Egypte, Cuba, Thailand en
Zuid-Afrika. Die vinden plaats buiten de
schoolvakanties, in periodes waarin het niet
te heet of te vochtig is. Met voldoende tijd
voor middagdutjes, een aangepaste route,
extra ruimte voor buggy of rugdrager op de
bus, korte reisdagen en kindvriendelijke hotels. Ook bij De Prins van Hola Pola, een puur
Belgisch initiatief, zijn sommige bestemmingen al mogelijk vanaf 3 jaar, zoals Senegal.
Het gros van de begeleide reizen richt zich tot
gezinnen met kinderen tussen 4 en 16 jaar.
Welke bestemmingen zijn mogelijk?

Veiligheid
«Met kinderen leg je de lat
nog hoger wat veiligheid be-

Filip D’Huyvetter en Carmen
Ryheul met hun dochtertje
Hanne in Indonesië. Foto Kos

treft.Bestemmingen met malaria, of met een mindere gezondheidszorg, gaan we sowieso uit de weg.»
Niet alles vooraf plannen
«Vroeger legden we alleen de
eerste hotelovernachting
vast. Nu Hanne meereist, reserveren we vooraf ook al een
slaapplek voor drukke locaties die we echt willen bezoeken. Een driepersoonskamer
is immers schaarser. Al de rest
houden we open, wat de vrij-

Foto’s Kos

HET LAATSTE NIEUWS
Weekendbijlagen

verrassingen komen te staan: hou daarom altijd enkele leuke verrassingen achter de hand
(een leuk voorleesboekje, speelgoedje…) om
je kroost af te leiden. Ter plaatse hou je het
reisritme zo laag mogelijk,en las je voldoende
spel en (nacht)rust in.

heid geeft om onze reis aan te
passen aan weer of vermoeidheid.»

In principe kan je met kleine kinderen alle
windrichtingen uit. Er bestaat voor elk gezin
wat wils, van een korte rondreis in Egypte tot
een avontuurlijke 23-daagse ontdekkingsreis doorheen Mexico en Guatemala. De
meeste organisaties kiezen voor comfortabele middenklassehotels, al dan niet in combinatie met een avontuurlijke overnachting
in een tent, op een boot, of onder de blote
sterrenhemel. Prijken avontuur en actie op
het lijstje, dan zijn de voettochten van Te Voet
(Vreemde Kontinenten) een aanrader.
Prijsvoorbeeld?

Zo houden wij het leuk
«We betrekken Hanne zoveel
mogelijk bij de voorbereiding, en gaan in de reisverslagen van Wegwijzer op zoek
naar (logeer)tips van reizigers
met kinderen. We lassen ook
geregeld een hotel met
zwembad in. Of trek er eens
een dag op uit met een ander
gezin dat je tegenkomt.»

Voor een zevendaagse groepsvakantie in Senegal betaal je bij De Prins van Hola Pola
2.975 euro voor een gezin met één kind vanaf 3 jaar (samen drie personen), zonder de
vluchten.

Nuttige websites
www.djoser.be, www.koningaap.be, www.prinsvanholapola.be, www.vreemdekontinenten.be,
www.wegwijzer.be

Op fietsvakantie in de zuidelijke Champagne
Wie een fietsvakantie boekt bij Belgian Biking
in de zuidelijke Champagnestreek met aankomst op 2, 9 of 16 oktober ontvangt één extra
gratis overnachting. Met de zuidelijke Champagne wordt het departement van de Aube bedoeld, met Troyes als grootste publiekstrekker.

Het parcours loopt over rustige wegen en delen
van de ‘Voies Vertes’ langs het Canal de la Seine.
Je logeert in chambres d’hôtes onderweg. Prijs
per persoon voor deze vijfdaagse: 441 euro
(met ontbijt, lunch, diner en bagagetransport.)
Meer info: www.belgianbiking.be

MSC Cruises: promotie voor singles

Vacansoleil lanceert citycampen

Singles die op cruise gaan, betalen vaak een hoge
toeslag. Bij MSC Cruises loopt momenteel een actie met schepen die op bepaalde afvaartdata
geen extra supplement aanrekenen.
Meer info: www.msccruises.be/be_nl/MSC/Actievoor-Singles.aspx

Verblijven op een camping in combinatie met een stedentrip. De vraag ernaar is zo groot dat
Vacansoleil een nieuwe pagina op zijn website lanceerde met een aanbod aan citycamps. Zo
kan je op Camping Le Chêne Gris vlak bij Parijs en Disneyland Parijs logeren. Andere campings
liggen verder van een stad, maar toch worden ook die locaties gebruikt als uitvalsbasis voor
een citytrip. Dat is het geval voor Camping La Torre del Sol in Salou, op een uurtje rijden van
Barcelona. Meer info: www.vacansoleil.be

