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7Plus
7Plus is een Belgische Niche-Touroperator (opgericht in 1995). Dit betekend dat ze gespecialiseerd
zijn in een bepaalde branche. 7Plus richt zich als niche-touroperator op Cultuurreizen. Ze wonnen
meermaals de prijs van ‘niche-touroperator van het jaar’ en ‘longhaul-operator van het jaar’. Je kan
er zowel terecht voor groeps-, individuele- en à la cartereizen voor bestemmingen over heel de
wereld.
Meer info: www.7plus.be
Asteria
Wil je eens iets anders dan anders? Dan zit je goed bij Asteria.
Asteria Expeditions organiseert ondermeer reizen naar de beide Poolgebieden, Noord-Afrika, WestAfrika, het Midden-Oosten, centraal Azië en noordoost Azië en Lapland. Asteria werd reeds opgericht
in 1937 en is zo één van de oudste zelfstandige reiskantoren in ons land. Ze richten zich op reizen die
inhoudelijk bijzonder zijn en als dusdanig voor u een meerwaarde bieden. Lokale cultuur,
geschiedenis, traditie en gewoonten maar ook natuur, landschap en habitat dragen hun speciale
aandacht weg. Ze organiseren hun reizen liefst kleinschalig met aandacht voor direct contact
teneinde úw persoonlijke ervaring zo rijk mogelijk te maken. Op die manier genieten zowel uzelf als
de lokale bevolking via een maximale interactie optimaal van uw bezoek.
Meer info: www.asteriaexpeditions.be
Best Tours
BEST tours werd in 1981 door Edmond Boone opgericht en is vandaag de 3de grootste Belgische
touroperator. BEST tours heeft zich de eerste 10 jaar van zijn bestaan gepositioneerd als onbetwiste
specialist in reizen naar Spanje. De touroperator was met 50% marktaandeel leider in deze sector en
bood eveneens vliegvakanties aan. Andere bestemmingen zoals Kroatië, Istrië, Lourdes en Praag
werden aan het aanbod toegevoegd. In 1992 gooide BEST tours het over een andere boeg door
reizen naar Thailand aan te bieden. De bestemming sloeg meteen aan. Na het succes van Thailand
werden andere bestemmingen gelanceerd waaronder Mexico, Indonesië, India en Ecuador.
Vandaag biedt BEST tours culturele reizen en strandverblijven naar een dertigtal verre
bestemmingen. De begeleiding ter plaatse wordt in het Nederlands en het Frans verzorgd. Verre
reizen zijn hun specialiteit geworden. Vorig jaar ontvingen ze voor de 11de maal op rij van de
Belgische reisagenten de award van 'beste touroperator voor verre bestemmingen'.
Sinds 31/12/2010 maakt BEST tours deel uit van de KUONI-groep.
Meer info: www.besttours.be
Bureau Scandinavia
Zoals de naam doet vermoeden is deze touroperator de leidende specialist op de Scandinavische
landen of meer algemeen ‘het Noorden’.
Bureau Scandinavia, voor een bijzondere vakantie naar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denemarken
Estland
Faerøer Eilanden
Finland
Groenland
IJsland
Letland
Litouwen
Noorwegen
Spitsbergen
St. Petersburg
Zweden
Antarctica

Bureau Scandinavia, ook voor uw vervoer naar/in Noord-Europa:
•
•
•
•

Ferries
Luchtvaartmaatschappijen
Spoorwegen
Huurauto's

Meer info: www.bureauscandinavia.be
Cruisetravel
Cruisetravel is een touroperator die zich volledig toelegt op de verkoop van Cruises. Het is een
contactadres voor zowat alle cruises en rederijen die er op de Belgische markt te vinden zijn. Wat
zijn de voordelen van Cruisetravel?:
•
•
•
•

De beste prijzen door sterke aankoopkracht
Een brochure met voorstelling van alle cruises (Cruise Kompas)
Neutraal advies, want ze zijn niet gebonden aan één rederij
Een steeds geactualiseerd en up-to-date bestand met alle afvaarten

Voor welke rederijen kan je bij Cruisetravel terecht?:
AIDA Cruises

Disney Cruise Line

Plein Cap Croisières

Aranui

Fred. Olsen Cruises

Princess Cruises

Azamara

Hapag Lloyd Kreuzfahrten Pullmantur Cruises

Caranival Cruise Line

Holland America Line

Regent Seven Seas Cruises

CDF Croisieres de France

Hurtigruten

Royal Caribbean International

Celebrity Cruises

Louis Cruises

Seabourn Cruise Line
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Compagnie des Îles du Ponant

MSC Cruises

Silversea

Costa Cruises

Norwegian Cruise Line

Star Clippers

Crystal Cruises

Oceania Cruises

Transocean Tours

Cunard

P&O Cruises

Windstar Cruises

Deilmann Zee

Paul Gauguin Cruises

Meer info: www.cruisetravel.be
Corendon
Corendon België specialiseert zich met hun vliegvakanties in een zestal bestemmingen. Ze zijn
voornamelijk gekend voor hun uitgebreide keuze op Turkije maar je kan ook bij hen terecht voor
strandvakanties zowel als rondreizen in Marokko, Tunesië, Bulgarije, Griekenland en Egypte. Ook een
cruise op de Nijl al dan niet in combinatie met een strandvakantie behoort tot de mogelijkheden.
Corendon biedt ook vliegtickets aan tegen een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. U kunt
vertrekken vanuit België of Nederland naar de bestemming van uw keuze.
Escape
Escape is al 30 jaar actief op de Belgische reismarkt en legt zich volledig toe op kwaliteitsreizen
waarin cultuur en comfort de twee sleutelwoorden zijn.
Escape specialiseert zich vooral in begeleide rondreizen, met ervaren reisleiders die u samen met de
lokale gidsen, (die zowel Nederlands- als Franstalig zijn) tijdens uw reis vergezellen. Daarnaast
schenkt Escape extra aandacht aan de individuele reiziger die een goed uitgebalanceerde à la carte
reis wenst.
Welke reis U ook kiest uit de brochure, de cruiseschepen, hotels en service ter plaatse zijn steeds van
het hoogste niveau. Kwaliteit is immers de rode draad doorheen de productie.
Escape staat voor degelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
Meer info: www.Escapetravel.be
Gallia
Gallia werd in 1993 opgericht door Manuela Libens en is tot op vandaag een 100% Belgisch en
familiaal geleid bedrijf met jaarlijks ca. 20.000 reizigers die duidelijk kiezen voor Gallia's eigen visie op
kortbij en groene vakanties.
Gallia is een niche-touroperator die zich richt tot mensen die een "anders dan anders" vakantie
willen. Mensen die zich geen nummer wensen te voelen, niet bij de reservatie van hun reis en niet
later tijdens hun reis. Gallia biedt u een website boordevol ideeën voor een kort uitje of voor uw
hoofdvakantie, ver van de massatoerist.
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Het aanbod omvat, in het Kortbij en Frankrijk segment, hotels van 3 tot 5-sterrenluxe, van charmant
familiehotelletje tot luxueus kasteelhotel, maar steeds met een eigen stijl en charme. In Ierland,
Groot-Brittannië en Finland komen daar ook vakantiewoningen, B&B's, Inn's .. voor ieders budget bij.
U kan bij Gallia terecht voor een luilekkere zonvakantie, een gastronomisch weekend, een
vaarvakantie, een autorondreis, een fietsvakantie of een verblijf in een iglo in Lapland. Wenst u een
buitengewone en geslaagde vakantie in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Finland of Ierland, dan kiest u voor Gallia.
Meer info: www.gallia.be
Interhome
Interhome heeft al meer dan 45 jaar ervaring in de verhuur van vakantiehuizen. Vandaag de dag zijn
ze de toonaangevende kwaliteitsaanbieder van vakantiewoningen in heel Europa. Interhome
ontvangt jaarlijks meer dan 500.000 gasten en met 32.000 vakantiehuizen in 27 landen kunnen we
aan bijna alle persoonlijke wensen voldoen: in de bergen of aan zee, in de stad of op het platteland,
een appartement of villa.
De vakantiehuizen worden aangeboden in 5 verschillende brochures.
•
•
•
•
•

Zon en Strand
Winter in de bergen
Landelijke Vakanties
Stadsappartementen
Bergen & Meren

Deze brochures zijn bij ons op kantoor in te kijken. Je kan ook hun volledige aanbod bekijken op de
website www.interhome.be
Jetair
Jetair is de grootste touroperator van België. De hoofdzetel is gevestigd in Oostende. De firma werd
in 1971 opgericht door Gerard Brackx, die al sinds 1956 actief was in de reisindustrie. Oorspronkelijk
was Brackx actief als autocarondernemer. Vanaf 1969 organiseerde hij zijn eerste vliegreizen, waarna
hij in 1971 een nieuwe vennootschap Jetair oprichtte om verder uit te breiden met vliegvakanties.
Vandaag is Jetair de Belgische nr. 1 voor vliegvakanties en organiseert het ook autovakanties,
citytrips, sneeuwvakanties, individuele of begeleide wereldreizen en trips naar Disneyland.
De nadruk ligt voornamelijk op familievakanties hoewel je uiteraard als koppel ook je gading zal
kunnen vinden!
Meer info: www.jetair.be
Pam Vermeulen
Pam Vermeulen is al 84jaar expert op het gebied van begeleide busreizen. Ze organiseren busreizen
naar diverse bestemmingen in Europa. Hun aanbod bestaat uit begeleide citytrips & stedenreizen,
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begeleide rondreizen, begeleide vlieg-busreizen, begeleide cruise-busreizen, groepsreizen en
dagtrips.
Meer info: www.pamvermeulen.be
Rainbow
Een regenboog van paradijselijke stranden, uitzonderlijke vakanties en tropische hotels die met zorg
voor kwaliteit werden gekozen. Rainbow stelt u de mooiste stranden voor van de Stille Oceaan, de
Caraïben, Afrika, de Indische Oceaan, het Midden-Oosten en Azië. Ontdek droombestemmingen,
prachtige luxe of charme hotels, uitzonderlijke aanbiedingen.
Verblijfshotel, huwelijksreis, gezinsvakantie, thematische vakanties (golf, spa, duiken,…), cruises of
rondreizen naar Mauritius, Rodrigues, La Réunion, Seychellen, Frans-Polynesië, Markiezen, NieuwCaledonië, Senegal, Oman, Dubai, Abu Dhabi, Jamaica, Sint-Maarten, Sint-Barthelemy, Antigua,
Guadeloupe, Marie-Galante, Martinique, Saint Lucia, Barbados, Grenadines, Aruba, Bonaire, Curaçao,
Sri Lanka, Malediven, Bali, Thailand of Vietnam.
Rantour
Rantour is een touroperator gespecialiseerd in Autocarreizen.
Ze bieden een uitgebreid aanbod aan verblijfsvakanties en rondreizen, shortbreaks, citytrips,
themareizen in teken van wijn en gastronomie, riviercruises en fietsvakanties.
U reist aan boord van de meest luxueuze autocars en logeert in door Rantour persoonlijk
geprospecteerde hotels die voldoen aan de eisen van de meest moderne en hedendaagse toerist.
Alle programma's worden permanent gecontroleerd en verbeterd waar nodig.
Even alle nieuwigheden en troeven voor 2011 op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Winaar TM Award 'beste autocarproduct van 2010'
2 nieuwe Neoplan Starliner**** touringcars voor 2011
Eigen autocarvloot en alleen de beste autocars
uitgebreid aanbod en selectie van meer dan 70 bestemmingen in Europa
19 nieuwe bestemmingen
Combinatie autocar-vliegtuig op sommige bestemmingen
speciale korting voor 60+ klanten
gratis ophaaldienst in vlaanderen

Meer info: www.rantour.be
Skiworld
SkiWorld biedt skivakanties aan naar de populairste skigebieden van Europa, zoals Oostenrijk, Italië
en natuurlijk Frankrijk. Hun skivakanties onderscheiden zich door het uitstekende
prijs/kwaliteitsverschil. U kunt er zowel terecht voor all-inclusive skivakanties van een ruime week,
alsook een miniskivakantie of short ski. Daarbij kunt u kiezen of u met eigen vervoer of onze luxe
bussen richting uw skibestemming reist.
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Sudamerica Tours
Uw reis naar Latijns Amerika in de handen van een echte kenner !
Bestemmingen: Antarctica - Argentinië - Bolivia - Brazilië - Chili & het Paaseiland - Costa Rica - Cuba Ecuador & Galapagos - Guatemala - Mexico - Peru – Uruguay – Nicaragua - Venezuela
Meer info: www.sudamericatours.be
Terre D’Afrique
Sinds 1989 stelt Terre D’Afrique U reizen voor in de meeste landen van Afrika: ontdekkingsroutes en
relaxvakanties in alle categorieën van logies, evenals originele programma’s, geschikt voor elk
budget: een bivak in het massief Tassili du Hoggar in Algerije, een cruise in de Bijagos archipel in
Guinee Bissau, een safari te voet in Zambia, een wijndegustatietocht in Zuid-Afrika, een trekking met
de Masaï in Tanzania, het voorzichtig benaderen van gorilla’s in de bergen van Rwanda, een
ontmoeting met de laatste Afrikaanse Koningen in Kameroen, een uitzonderlijk weekend op safari in
Kenya,…
Ze organiseren reizen in de volgende landen:
Zuid-Afrika - Algerije - Benin - Botswana - Burkina Faso - Kameroen - Kaap Verdië -Kongo - Ethiopië Gabon - Gambia - Ghana - Guinee Bissau - Mauritius - Kenia - Libië - Madagaskar - Malawi - Mali Mauritanië - Mozambique - Namibië - Niger - Uganda -Réunion - Rwanda - Senegal - Seychellen Tanzania - Togo - Zambia - Zanzibar – Zimbabwe
Meer info: www.terredafrique.com
Travel 2 Sports & Events
Travel2Sports & Events is een touroperator, gespecialiseerd in het organiseren van trips naar
sportwedstrijden, musicals en concerten zowel op individuele als op groepsbasis.
In het aanbod kunt u verschillende sporttakken terugvinden: voetbal, Formule 1, basketbal, tennis,
wielrennen... Zo organiseren ze bv. trips en pakketten naar Wimbledon, WK veldrijden, Tour de
France, ...maar bv. ook de marathon van New York of wedstrijden van de NBA.
Naast sport organiseren ze concertreizen naar bv. Take That in Wembley Stadium , Beatles Tour in
Liverpool, ...
Ook bedrijven kunnen bij Travel2Sports terecht voor het plannen en uitwerken van incentives naar
diverse sportwedstrijden of evenementen in het buitenland.
Meer info: www.travel2sports.be
Vip Selection
Bij Vip Selection vind je een selectie van de beste hotels die Jetair te bieden heeft. Het zijn elkeen
eersteklas hotels die scoren op kwaliteit en zich door dat fijne vleugje klasse van de rest
onderscheiden. Enkel de hotels die aan hun strengste normen voldoen, vindt u in het aanbod terug.
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Uiteraard hoort bij zo’n VIP-hotel een passende VIP-service, zowel op de luchthaven,tijdens de vlucht
als op de bestemming. Zo is er bv. een afzonderlijke incheckbalie , fast lane en lounge op de
luchthaven, extra beenruimte en een sterrenmaaltijd op de vluchten, een rechtstreekse transfer van
de luchthaven naar het hotel,…
Meer info: www.vip-selection.be
Vos Travel
Bij Vos Travel kan je terecht voor Fiets-en wandelvakanties.
Iedereen met een gezonde conditie kan zorgeloos aan een fiets- of wandelroute deelnemen. Bij deze
vorm van vakanties gaat het immers niet om de prestatie, het fietsen of wandelen op zichzelf is het
middel om op een aangename manier te genieten van al het moois dat de omgeving te bieden heeft.
Deze vakanties zijn individueel, want binnen de beperkingen van het programma bent u totaal vrij te
doen en te laten wat u wilt. 's Morgens start u wanneer het u best past, u geniet op uw eigen tempo,
stopt waar en wanneer het u belieft en wees gerust, het roadbook leidt u via een duidelijk
uitgestippelde weg naar uw gereserveerde overnachtingplaats. Men heeft voor u immers ter plaatse
de rustigste en mooiste wegen uitgezocht. Slechts op enkele, verdere bestemmingen werkt Vos
Travel samen met een lokale, professionele agent. Met uw bagage heeft u geen gesleur, de
nabrengservice brengt uw bagage naar het volgende hotel.
Meer info: www.vostravel.be
VTB Groepreizen
VTB Reizen maakt er een punt van u een totaalpakket aan te bieden waarbij zo goed als alles
inbegrepen is. Een annulerings-en bijstandsverzekering en eventuele visumkosten ( inc. de volledige
afhandeling!), alle uitstappen zoals beschreven in de brochure, het gebruik van een VIP-lounge op de
luchthaven,...? Allemaal in de prijs inbegrepen!
ij VTB Reizen bent u in goede handen. Gedurende de hele reis wordt u begeleidt door een
gespecialiseerde Nederlandstalige reisleiding. Voor vertrek wordt u uitgenodigd op een
voorreisvergadering (afhankelijk van bestemming). Zo wordt u optimaal geïnformeerd en leert u uw
reisgezellen kennen.
Het reisgezelschap wordt bewust klein gehouden: van 10 tot max: 25 deelnemers (afhankelijk van
bestemming). Een klein gezelschap laat toe dat u de uitleg van de reisleider altijd van op de eerste rij
kan volgen.
Er zijn 4 concepten:
•
•
•
•

Klassiek: de welbekende klassieke reisdoelen. bv USA-Best of the Rockies
Authentiek: focus op authentieke culturen, bepaalde aspecten van de natuur en de
geschiedenis van de bezochte landen. bv. Mali-eeuwenoude tradities in de woestijn
Thema: opgebouwd rond een bepaald aspect van de bestemming. bv India Orissa en
Chattisgarh - tribale culturen van India (incl. beleving van het Bali Yatra festival)
Exploratie: beleving staat centraal, ervaringen zijn intens en kaderen in een ecologische
context. Deze reizen eisen een goede fysieke paraatheid. bv. Ethiopië - etnologische reis naar
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de oorsprong van de mensheid (inc. afvaart van de omorivier en kamperen op de oevers) //
USA - Alaska&Yukon, ongerept en ongetemd
Meer info: www.vtb-reizen.be
Wings ’n Wheels
Welcome to the United States, Mexico, Canada, Australia & New Zealand!
Wings’n Wheels is reeds 15 jaar uw partner-specialist voor alle op-maat reizen met bestemming UsaVerenigde Staten, Alaska, Canada, Mexico, Australië, Nieuw Zeeland, en alle Stille Oceaan
bestemmingen zoals Frans Polynësie, Tahiti, Cook Islands, Fiji, en vele andere.
Wings ‘n Wheels, organiseert alle individuele op maat reizen, maar ook begeleide reizen voor
internationale groepen, op elk van zijn bestemmingen. In de brochures vindt U een ruim aanbod Self
Drive’s, evenals alle motorhomes, huurwagens van het kleinste economy model tot en met de
fameuze Hummer en motorbikes zoals Harley’s en andere.
Voor de actieve ‘Jong van Hart’ reizigers bieden ze het gamma ‘Suntrek’ reizen in een speciale
brochure.
Meer info: www.wnw.be

9

