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Uw droomvakantie  
begint thuis 
Uw reisverwachtingen overtreffen, daar ga ik als Travel Expert 
voor. Niet alleen met scherpe prijzen, maar vooral met het juiste 
persoonlijke advies, de juiste bestemmingen, de juiste hotels en  
het juiste vervoer. Want uw vakantie organiseren is geen bijzaak.  
U mag rekenen op mijn persoonlijk engagement voor een meer  
dan geslaagde reis, kortbij of ver weg.

Als gepassioneerde en ervaren reiziger kan ik getuigen vanuit  
mijn eigen ervaringen. Reisplannen? Contacteer me vrijblijvend.  
Ik hang niet vast aan kantooruren of één locatie, maar kan gerust  
ook langskomen bij u thuis. Of we spreken een plaats en tijdstip  
af die u het best passen. Liever ’s avonds of in het weekend?  
Geen enkel probleem en zonder extra kosten.

Welke reizen staan nog op uw verlanglijst?
Vertel me uw reisdromen. Dan ga ik aan de slag voor een  
voorstel op maat dat uw verwachtingen overtreft. Als lid van het  
Travel Experts netwerk geef ik onafhankelijk én prijsbewust advies.  
Zo kan u genieten van een welverdiende vakantie aan de  
voordeligste reisvoorwaarden. Zonder tijdverlies of frustraties!

Laat u alvast inspireren door een selectie uit ons aanbod.

Tot binnenkort?

Uw Travel Expert

Mail of bel me gerust.  
Mijn contactgegevens vindt u achteraan.
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“Reizen in een land dat zowat de helft van een continent 
inneemt is niet evident. Je kan uiteraard altijd proberen zelf 
iets in elkaar te puzzelen, maar daar heb ik als tandarts 
geen tijd voor. Laat staan dat je net de mooiste plekjes mis-
loopt of dat dingen in het honderd lopen. Dan doe ik liever 
beroep op een expert ter zake: helemaal relaxed genieten 
thuis én ter plaatse.

Ik zie mijn Travel Expert regelmatig tijdens het joggen.  
We spreken af en toe ’s avonds af om samen een ‘toerke’ te 
doen. Als ik reisplannen heb, kan ik al joggend luidop dromen. 
Binnen de kortste keren spreken we bij mij thuis af om samen 
met mijn vrouw en een lekker glas wijn in de reisvoorbereiding 
te duiken. We krijgen een vooraf gemaakte selectie foto’s 
van bezienswaardigheden en activiteiten die ons – zoals 
voorgaande keren – boeien. Al brainstormend komen we tot 
een leuk rondreisprogramma naar onze wensen.

De dag nadien krijgen we alles nog eens mooi opgelijst en het 
bijhorend budget. We kunnen quasi meteen bevestigen, want 
alle details zijn naar onze wensen ge regeld. 

Zoals gevraagd werden we thuis opgepikt en naar de lucht
haven gebracht. Heel aangenaam na enkele drukke werkweken. 
Bovendien zijn we graag op tijd en konden we op ons gemak 
ontbijten in de lounge van de lucht haven. Een kleine toeslag, 
maar we zaten meteen in een ontspannen vakantiesfeer.

Top of the bill was het intiem dinertje op het 
strand als verrassing voor de verjaardag van mijn 
echtgenote. Daar heb ik écht punten mee gescoord!

Eenmaal op Amerikaanse bodem stond de huurwagen al klaar, 
want een roadtrip in de US is pas écht met een SUV. Alle hotels 
waren mooi gereserveerd: geen kopzorgen, enkel genieten. 
Onze Travel Expert bood ons ook deze keer nét dat extraatje. 
Met top of the bill een intiem dinertje op het strand als verrassing 
voor de verjaardag van mijn echtgenote. Daar heb ik écht punten 
mee gescoord.”

Thomas & Stéphanie

TESTIMONIAL 

SELFDRIVE  
RONDREIS  
WEST-USA
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travel experts

Naast het ‘zoek het zelf maar uit’ online boeken en de 
vastgeroeste aanpak van traditionele reisbureaus be
staat er nog een derde weg: Travel Experts. Dit unieke 
concept kent in het buitenland al jarenlang succes.  
In ons land is Travel Experts sinds 2007 aan een 
opmars bezig. Het concept biedt het beste van twee 
werelden: het advies van een ervaren professional bij 
u thuis wanneer het u past.

WIE IS UW TRAVEL EXPERT?
Dankzij intensieve trainingen, opleidingsprogramma’s en 
studiereizen behoort Travel Experts tot de top van all-round 
reisadviseurs in België. Als lid van het Travel Experts netwerk 
kunnen we rekenen op alle nodige administratieve en logistieke 
ondersteuning van een internationaal actieve reisorganisator. 
Zo kunnen we ons ten volle toeleggen op al uw vakantiewen-
sen. Met een persoonlijke, deskundige en klantgerichte aanpak. 

VOOR WELKE SOORT REIZEN KUNT U BIJ UW 
TRAVEL EXPERT TERECHT?
Wilt u op citytrip en bijvoorbeeld Londen ontdekken als een 
local? Liever een wintervakantie met de hele familie, een roman-
tische cruise of een unieke rondreis waar u van de magie van 
de plaats kan genieten? Niet alles kunt u online boeken, wél via 
uw persoonlijke Travel Expert.

WAT TIJDENS UW REIS?
Vooraf zorgen we persoonlijk dat alle boekingen en reservaties 
100 % in orde zijn. Ook tijdens uw reis blijven we 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kortom, uw droomvakantie begint 
en eindigt bij u thuis.

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING MET UW 
TRAVEL EXPERT?
Als Travel Expert streven we naar een vertrouwelijke klanten-
relatie op lange termijn. Want niet alleen binnen uw gezin kun-
nen verwachtingen en voorkeuren sterk variëren, ook persoon-
lijk verwacht u andere zaken op een huwelijksreis, zakenreis, 
een verjaardagtrip met vrienden, een familievakantie of een 
romantisch weekendje tussendoor.

GRAAG IETS À LA CARTE?
Een taxi die klaarstaat bij aankomst? Alvast enkele bezienswaar-
digheden boeken? Of reserveren bij een toprestaurant? Binnen 
onze à-la-carte-totaalservice kan het allemaal.

DE DERDE WEG
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Colorado River, Horseshoe meander, Grand Canyon National Park 



De boetiekhotels en gourmet
restaurants aangesloten bij Relais 
& Châteaux verheffen gastvrijheid 
en gastronomie wereldwijd tot een 
kunst. Daarbij zijn engagement 
en bezieling al zestig jaar lang de 
sleutelwoorden voor de vereniging 
van gelijkgezinde hoteliers van over 
de hele wereld. Ook in Japan, een 
natie met een rijk verleden én een 
grootse keukentraditie. De 19 Relais 
& Châteaux in Japan kan je uiter
aard niet in één reis aandoen. We 
helpen je graag kiezen, en werken 
met plezier een rondreis uit die aan 
al je wensen voldoet.

ROUTE DU BONHEUR VAN 
KOBE NAAR KAGA-SHI
Hoe kan je de rijke Japans traditie 
van gastronomie en hospitaliteit beter 
beleven dan in de hotels en restau-
rants van Relais & Châteaux? Waar de 
eigenaar zelf achter het fornuis staat 
om je culinair Japan te laten ontdekken. 
Volledig naar wens stippelen we een 
‘Route du Bonheur’ voor je uit langs de 
fijnste hotels en restaurants. De Route 
du Bonheur van Kobe naar Kaga-shi bij-
voorbeeld, waar we drie hotels en drie 
restaurants selecteren.

In Kobe, de meest wereldse stad van 
Japan, is de Franse levensstijl een 
evidentie voor hotel-restaurant Kobe 
Kitano. Chef Hiroshi Yamaguchi is mees-
ter in het bereiden van de kogelvis. De 
giftige vissoort is een wereldberoemde 
delicatesse die enkel gekwalificeerde 
chefkoks mogen klaarmaken.

FRANSE ‘ESPRIT DE 
CUISINE’
Restaurant Kashiwaya in Osaka serveert 
een moderne Japanse keuken in Sukiya-
stijl: een setting voor traditionele thee-
ceremonies. Typisch zijn de schuifdeuren 
uit doorzichtig papier en de traditionele 
tatami-matten. Het menu beperkt zich tot 
acht zorgvuldig samengestelde gerech-
ten, en verandert elke maand.

Een ander toprestaurant in Osaka is La 
Bécasse van chefkok Yoshinori Shibuya. 

“Ik ben oorspronkelijk van hier, maar 
woonde ooit tien jaar in Frankrijk. Aan 
de zijde van wereldchef Alain Chapel 
raakte ik gefascineerd door de Franse 
keuken. Hier combineer ik Japanse 
streekproducten met de Franse ‘esprit 
de cuisine’.”

Kanamean Nishitomiya in Kyoto is dan 
weer een van de traditionele ‘ryokan’-
hotels uit het Edo-tijdperk die de tand 
des tijds overleefde. De slechts zeven 
suites geven uit op een kleine Japanse 
tuin, een oase van rust. Meneer en me-
vrouw Nishida zijn hier de vijfde gene-
ratie hoteliers en verwelkomen je graag 
persoonlijk en volgens de Japanse 
traditie van gastvrijheid.

ZELFVERWENNERIJ
Wil je helemaal tot rust komen? Hotel 
Beniya Mukayu in Kaga-shi verwent je 
met een hot spring op je balkon. De 
hotelier trakteert je op een traditionele 
theeceremonie en een yogasessie in 
de ochtend. De geneeskrachtige spa 
treatments maken dit hotel dé plek voor 
zelfverwennerij. Wie helemaal verrast wil 
worden, gaat best aan tafel in restaurant 
Zeniya. Er is geen menu, de chef laat 
zich op het moment zelf inspireren door 
je wensen.
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relais & châteaux

‘ACCUEIL 
À LA 
FRANÇAISE’ 
IN JAPAN



 Kortbij of ver weg? Vraag naar het aanbod van 

Relais & Châteaux bij ons, uw Travel Expert. Ik werk 

graag een ‘Route du Bonheur’ uit naar je wensen.

Uiteraard kunnen we ook kortbij 
een ‘Route du Bonheur’ uitwerken. 

Herbeleef bijvoorbeeld 60 jaar 
Relais & Châteaux in Frankrijk, 

langs de Route Nationale 7, 
ook wel de ‘Route des vacances’ 

genoemd.
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Kasteel van Osaka

Minoh waterval Osaka Kashiwaya

Zeniya
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GRANADA

CORDOBA

SEVILLA

ANDALUSIË 
VERKEN JE HET 
BESTE MET EEN 
HUURAUTO

3. WITTE DORPJES
Op ontdekking in Andalusië kun je ze 
bijna niet missen: de witte dorpjes in de 
bergen. Mijas Pueblo bijvoorbeeld met 
zijn leuke winkeltjes, terrasjes en typi-
sche restaurantjes. De lekkerste tapas 
eet je in restaurant La Reja. Tussen al die 
witte dorpjes is het lastig opvallen. Het 
dorpje Júzcar heeft er iets op gevonden. 
Hier hebben ze alles blauw geverfd, om-
dat de Smurfenfilm er werd opgenomen.

Vlieg naar Málaga en geniet er van 
talrijke Sunny Cars voordelen:

1. Grote keuze aan huurauto’s op de 
luchthaven van Málaga door samen-
werking met 10 autohuurpartners.
2. De wachtrij overslaan. Als je voor 
het Express of Premium servicepakket 
kiest, haal je de huurauto extra snel 
op. Het contract ligt bovendien inge-
vuld klaar. Fijn toch? 
3. Huren zonder creditcard.  
In Málaga kan je kiezen voor het 
‘Geen waarborgpakket’.

Andalusië is zo afwisselend, dat het 
een ideale bestemming is voor een 
roadtrip. Of je nu van natuur, stad, 
cultuur of strand houdt, hier is het 
allemaal. Málaga is dan ook met 
stip de populairste autohuurbestem
ming van Sunny Cars. Drie tips die 
je onderweg niet mag missen:

1. DE GRAND TOUR
Je hebt Andalusië nooit helemaal be-
leefd zonder de grote drie te bezoeken: 
Granada, Cordoba en Sevilla. Invloeden 
van de Moren vind je hier overal, met 
het Alhambra in vroegere koningsstad 
Granada als hoogtepunt. 

Ook indrukwekkend is de beroemde 
Mezquita in Cordoba. Na Mekka, was 
dit toen de grootste moskee ter wereld. 
Ook in levendige studentenstad Sevilla 
is de invloed van de Moren nog voel-
baar. Aanraders zijn kathedraaltoren 
La Giralda en koninklijk paleis Alcázar.

2. NATIONAAL PARK  
EL TORCAL
Niet ver rijden van Málaga ligt Nationaal 
Park El Torcal, nog onontdekt door het 
grote publiek. Via de gele of groene 
route kom je uit bij uitkijkpunt Mirador de 
Ventanilla, een spectaculair uitzicht. 

Door de ligging is het vaak mistig in 
Torcal, maar op een heldere dag kijk 
je tot aan de baai van Málaga. Met wat 
geluk zie je zelfs Afrika liggen.

 Sunny Cars is een van de grootste onafhankelijke aanbieders in autoverhuur. Op ruim 8.000 bestemmingen 

geniet je steeds van de beste voorwaarden, volledig all-inclusive. Geen extra verzekeringen afsluiten, geen 

verborgen kosten en geen gedoe ter plaatse. Alles is al in de prijs inbegrepen. Contacteer me vrijblijvend 

voor meer informatie.

sunny cars
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Op zoek naar een buitengewone romantische 
vakantie voor je huwelijks reis of verjaardag? 
De beeldige zeilschepen van de Star Clippersvloot 
zorgen alvast voor de charmante setting. De replica 
handelsschepen brengen je naar intieme plaatsen 
en havens waar grote cruiseschepen niet kunnen 
aanmeren.

LIEVER EEN ANDERE 
BESTEMMING?
In de zomer varen de schepen 
in de Middellandse Zee (langs 
Zuid-Frankrijk, Corsica, Italië, 
Griekenland en Kroatië) en 
Indonesië. ’s Winters zeilen twee 
schepen rond in de Caraïben, 
zoals Sint-Maarten, Panama, 
Barbados en Cuba. In Zuidoost-
Azië vaar je van Thailand naar 
Singapore.

VROEGBOEKKORTING  
TOT 31 JANUARI 2018
Boek je Star Clippers-cruise 
voor de zomer van 2018 vóór 
31 januari 2018 en geniet van een 
interessante vroegboekkorting tot 
20 %. Kinderen tot en met 17 jaar 
reizen zelfs mee met een korting 
van 50 %. Contacteer me voor de 
voorwaarden.

Een romantische 
zeilcruise als 
huwelijksreis?

 Uniek aan de zeilschepen van Star Clippers is hun kleinschaligheid. De schepen Star Clipper en Star Flyer 

bieden ruimte aan 170 passagiers, op de Royal Clipper is plaats voor 220 reizigers. Meteen de garantie voor 

een exclusieve cruise waar je in de watten wordt gelegd. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je vrijblij-

vend graag meer info.

HIJS DE ZEILEN  
VAN ROME NAAR VENETIË
Bestaat er iets romantischer dan een 
klassieke zeilcruise van Rome naar 
Venetië? Italië en de Middellandse Zee: 
dat is cultuur, gastronomie en romantiek 
ten top. Aan boord van de Royal Clipper 
ontdek je buitengewone Italiaanse 
eilandjes en zeil je langs de prachtige 
Adriatische kust, Slovenië, Kroatië en 
Montenegro. In een relaxte sfeer, net als 
op een privéjacht met personeel, vaar je 
helemaal tot in Venetië.

GENIET VAN LA DOLCE VITA
Slenter door de steegjes van Portofino, 
een vroeger vissersdorpje aan de 
noordwestkust van Italië. Vandaag is het 
een van de hipste en meest romanti-
sche steden aan de Italiaanse Riviera. 
Fan van limoncello of cappuccino?  
Die smaken het best in een gezellig 
café aan het water. En langs een houten 
pad klim je samen naar de San Giorgio-
kerk om te genieten van een adem-
benemend uitzicht over de stad.

VULKAANUITBARSTINGEN 
MET CHAMPAGNE
Met een glaasje champagne op het 
bovendek geniet je van een spectacu-
lair natuurverschijnsel: de uitbarstingen 
van vulkaan Stromboli. De vulkaan is al 
2.000 jaar continu actief. Ongeveer elke 
tien minuten zie je een regen van lava 
de lucht in gespuwd worden.

EINDIG MET  
EEN SERENADE  
IN VENETIË
De mooiste haven om binnen en buiten 
te varen is Venetië. Vanop het dek zie je 
het schip langzaam over het kanaal van 
Giudecca drijven, tussen majestueuze 
paleizen en kerken. 

Hand in hand langs de stille kanalen 
dwalen, lunchen met z’n tweetjes op 
een terrasje in de schaduw, je laten 
rondvaren in een gondel met een sere-
nade van de gondelier … Venetië ademt 
romantiek.

star clippers
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Beleving, ontdekking, unieke ervaringen en pure emotie. Expeditiecruises wagen 
zich in streken waar andere schepen noodgedwongen rechtsomkeer maken. 
En meren aan op de mooiste, meest ongerepte plaatsen. Geen casino, geen 

Broadway entertainment shows, wel rubberboten aan boord om adembenemende 
fauna en flora van dichtbij te bewonderen ...

DE AVONTURIERS ACHTERNA
Droom je ervan om in de sporen van de grootste ontdekkings-
reizigers de laatste onontgonnen plekken te ontdekken? Dan is 
een expeditiecruise beslist een aanrader. 

ONHERBERGZAAM ANTARCTICA
Hapag-Lloyd Cruises is een begrip binnen het expeditie-
segment. Zo ontdekte hun schip Bremen in 2003 nog 
een onbekend deel van Antarctica, vandaag bekend als 
Bremeneiland en Bremenkanaal. En in 2014 was HANSEATIC 
het eerste niet- Russische expeditieschip dat succesvol de 
Noord-Oost Passage rondde. Onherbergzaam én moeilijk 
bereikbaar. Antarctica is geen evidente vakantie bestemming. 
Maar voor wie er geraakt, is het ademloos genieten van al 
het natuurschoon.

Van 9 tot 28 februari 2018 vaart de MS HANSEATIC, een intiem 
schip voor slechts 184 passagiers, naar het witte continent. Het 
schip heeft een geheel overdekte brug en een ijsbestendige 
romp. Zelfs door de moeilijkste obstakels van het pakijs baant het 
schip zich een weg. Zo kom je waar weinigen ooit zijn geweest.

MAIDEN TRIP VANUIT ANTWERPEN
In 2019 breidt Hapag-Lloyd Cruises hun vloot uit met twee 
nieuwe 5-sterren expeditieschepen, uitgerust met sublieme 
spitstechnologie zoals uitschuifbare glazen terrassen. Op de 
HANSEATIC nature en HANSEATIC inspiration zal er plaats zijn 
voor 230 gasten en 170 bemanningsleden. En met PC6, de 
hoogste ijsklasse voor passagiersschepen, zijn ze geschikt voor 
zowel expedities naar de poolgebieden als voor luxecruises 
naar tropische bestemmingen zoals het Amazonegebied. Eén 
van de schepen wordt zelfs zo gebouwd dat toegang tot de 
Great Lakes (Chicago – Detroit) mogelijk wordt. Uiterst uniek!

De HANSEATIC inspiration maakt haar ‘Maiden cruise’ op  
14 oktober 2019 met vertrek vanaf Antwerpen tot in Tenerife.

Vraag gerust al naar de mogelijkheden voor 2019 – 2020, 
want de meest unieke trips zijn vlug volzet.

 Classix Cruises is de cruise-afdeling van Travel Experts. Naargelang je wen-

sen stel ik als je persoonlijke Travel Expert de vaarroutes en rederijen voor die 

het best bij je passen. Ver weg én dichtbij.

EXPEDITIECRUISES  
NAAR ONGEREPTE 

WILDERNISSEN

classix cruises
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Op 11 november opent het 
langverwachte Louvre Abu Dhabi 

zijn deuren.

go chic
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ONOVERTROFFEN WINTERBREAK  
IN DE EMIRATEN

Nood aan exotische zon en zelf
verwennerij in de winter? Of op 
zoek naar een perfecte stopover 
naar Aziatische droombestemmin
gen? Met de vele rechtstreekse 
vluchten vanuit Brussel zijn Dubai 
en Abu Dhabi ideaal. Hier alvast 
een handgekozen selectie van 
verbluffende resorts.

en het Louvre Abu Dhabi. Ook indruk-
wekkend zijn de Sjeik Zayed-moskee, 
het Valkenhospitaal, de soeks, de 8 km 
lange Corniche wandeldijk, Ferrari 
World, Yas Waterworld … Maar de échte 
oriëntaalse magie vind je op woestijn-
safari richting Al Ain of in de immense 
Liwa-oase met zijn majestueuze duinen 
van wel 300 m hoog.

EMIRATES PALACE
Ooit gedroomd van een verblijf in een 
echt Arabisch paleis? Het Emirates 
Palace lost al je verwachtingen in.  
Dit zinnenstrelend paleishotel in traditio-
nele stijl, omringd door een groot park, 
tart elke verbeelding. Een subliem adres 
voor een onvergetelijke belevenis in de 
sfeer van Duizend-en-een-nacht.

 Op zoek naar een uitgepuurde selectie van 

de allerbeste vijfsterrenhotels? Dan adviseren we 

Go Chic. Je kan bovendien kiezen uit een uitge-

breid aanbod van upscale excursies. We regelen 

alles op voorhand in één totaalarrangement met 

rijkelijk verzorgde reisdocumenten. 

DUBAI: DE PLACE TO BE 
AND TO BE SEEN
Dubai spreekt tot de verbeelding. In 
enkele decennia zijn de traditionele 
bedoeïenen- en islamcultuur er verras-
send samengesmolten met de westerse 
levensstijl. De magische woestijn, de 
levendige soeks en de galmende 
minaretten staan in fel contrast met de 
hypermoderne luxeresorts en shopping-
centra. Telkens weer slaagt deze stad 
van superlatieven erin het ondenkbare 
te realiseren. Net wanneer je dacht dat 
het niet meer gekker kon.

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE
Vaak geciteerd als het elegantste 
beachresort van Dubai. Heel exclusief, 
een schitterende ligging, langs een 
kilometer lang privéstrand en genesteld 
in weelderige fonteintuinen. Uitgebreide 
sportfaciliteiten, culinaire belevenissen 
en een aantrekkelijk wellnessaanbod 
maken het plaatje compleet.

ABU DHABI: DE NIEUWE 
STER DER EMIRATEN
Moderniteit en traditie gaan er hand 
in hand. Het grootste van de zeven 
Arabische Emiraten ziet het ook groots, 
met onder andere de nakende ope-
ning van het Guggenheim Abu Dhabi 

Emirates PalaceQasr Al Sarab



INSIDERTIPS LONDEN

LONDEN (HER)ONTDEKKEN 
ALS EEN LOCAL

Londen. Altijd leuk om je er zo nu 
en dan eens in onder te dompelen. 
Romantisch met z’n twee, een uit
stap met vrienden of op Peter Pan 
weekend met de kinderen? Met de 
Eurostar ben je er snel en makke
lijk. De stad beleven als een echte 
Londenaar of op zijn hipsters? 
Londen voor foodies, levensgenie
ters of natuurliefhebbers? We delen 
graag onze insidertips en zorgen 
dat alles mooi gereserveerd is.  
Zo kan je maximaal genieten.

HOTSPOT VOOR 
LONDENAARS
Je bezoek starten in stijl doe je nergens 
beter dan met een coupe champagne 
in Searcy’s. De langste champagne-
bar in Europa bevindt zich net naast 
de Eurostar-sporen in het station van 
St Pancras International.
Bezoek daarna zeker Hackney Walk, 
het gloednieuwe ‘outlet district’ voor 
luxemerken. De wijk combineert luxe en 
design en belooft een epicentrum voor 
mode, kunst, gastronomie en cultuur te 
worden. Dé hotspot voor Londenaars die 
het drukke toeristische centrum van hun 
geliefde stad willen vermijden.

 Londen, Parijs, Amsterdam of andere steden zo-

als Lyon ontdekken? In samenwerking met NMBS 

Europe kunnen we je treintickets reserveren naar 

meer dan 1.000 bestemmingen in Europa. Maar 

ook ver daarbuiten zoals in Australië, Nieuw-

Zeeland, Japan, Canada en de Verenigde Staten. 

Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je graag 

meer info.

DE ORIGINEELSTE 
LIFESTYLEWIJK
Een andere hippe buurt is Seven Dials, 
pal tussen Covent Garden en Soho. Een 
intrigerend netwerk van zeven straten 
die samensmelten op één plein. Je vindt 
er tal van onafhankelijke boetieks, inter-
nationale merken, schoonheidssalons en 
trendy hotels. Het is de origineelste win-
kel- en lifestylewijk van Londen en een 
waar paradijs voor wie op zoek is naar 
trendy fashion of originele souvenirs. Een 
perfecte uitvalsbasis voor je weekend.

COCKTAILS OP DE 
ACHTSTE VERDIEPING
Even uitblazen? Tijdens een ‘afternoon 
tea’ geniet je van een elegante pauze, 
een echte aanrader in Londen. Zo 
serveert het Hotel Café Royal in Regent 
Street een London Royal Tea in rasechte 
Britse stijl. Pure verwennerij!
Wandel de Millennium Bridge over voor 
een bezoek aan het vernieuwde Tate 
Modern. Hun nieuwe vleugel Switch 
House is sinds vorig jaar open en maakt 
het museum de helft groter. Je citytrip 
origineel afsluiten? Bestel zeker een 
cocktail in de OXO Tower Bar. Vanop het 
dakterras op de achtste verdieping langs 
de zuidoever van de Theems heb je een 
prachtig uitzicht over Londen.

AFTERNOON TEA 
Het is een eeuwenoude traditie, 
maar Britten zijn nog steeds 
dol op hun afternoon tea, een 
verwenmoment met ijdele 
trekjes. Met een kopje thee of 
een glaasje champagne in de 
hand, kan niemand weerstaan 
aan heerlijke scones of andere 
typisch Britse gebakjes: cupcakes, 
crèmekoekjes, crumpets … 

© Eurostar

nmbs europe
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Kerstsfeer in Carnaby Street © Eurostar
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1. MET WIE?
 In m’n eentje

 Romantisch met z’n tweetjes 

 Gezellig met het hele gezin of familie

 Met enkele vrienden

 Begeleide groepsreis

2. WAT?
 Cultuur en sightseeing

 Avontuur, ontdekken en ontmoeten

 Actief genieten (golfen, duiken, fietsen, …)

 Wintersport

 Fun, shoppen en events

 Dolce far niente

 Wellness en kuren

 Gastronomie

 Gezellig samenzijn

 Overwinteren

travel experts vakantieplanner

Op vakantie? En wil je eens iets anders?  
Laat je verrassen door een Travel Expert! Beantwoord 

volgende 5 vragen en contacteer me vrijblijvend. 



 TIJDENS SCHOOLVAKANTIE

ZOMERLENTE WINTERHERFST

januari junifebruari juliapril septembermaart augustusmei oktober november december
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4. WAAR?
– Omgeving:

 Zon, zee, strand

 Citytrip

 Weergaloze regio’s 

 Bergen 

– Logies:

 Charmehotel of B&B

 Luxehotel of resort

 Vakantiehuisje of -villa

 Cruise

– Afstand:

 Kortbij

 Europa en Middellandse Zee

 Ver weg 

5. WANNEER?

3. HOE LANG?
 Een paar nachten of weekend

 1 week

 10-15 dagen

 1 maand

 Langer



Wie denkt aan de Dominicaanse 
Republiek, denkt aan heerlijk 
zonne baden … Maar achter de 
witte stranden met fantastische 
resorts, schuilen de schatten van 
het hinter land. Cultuurliefhebbers 
op zoek naar het rijke koloniale 
verleden treden in de voetsporen 
van Christoffel Columbus.  
Liever op ecotoerisme? De ruwe 
bergketens, canyons en lagunes 
van dit eiland dompelen je onder 
in zijn ongerepte natuur. En in de 
charmante boetiek hotels kom je 
’s avonds tot rust.

EERSTE KATHEDRAAL  
VAN AMERIKA
Santo Domingo, hoofdstad van de 
Dominicaanse Republiek, was een 
belangrijke plek voor Christoffel 
Columbus en zijn ontdekking van De 
Nieuwe Wereld. Hier is Basilica Menor 
de Santa Maria gevestigd, de allereerste 
kathedraal op het hele Amerikaanse 
continent. Vanuit de historische kern van 
deze koloniale stad raakte de westerse 
cultuur verspreid over heel Amerika.

Het oude stadsdeel is beschermd 
als UNESCO Werelderfgoed. Santo 
Domingo werd gebouwd volgens een 
rasterpatroon van 16 straten, kenmer-
kend voor de later opgetrokken steden 
van De Nieuwe Wereld. Dit maaswerk 
vormt een prachtig parcours door de 
koloniale geschiedenis. Langs pittoreske 
straten wandel je langs de oudste 
bouwwerken van het hele continent. 
Hoogtepunten zijn het Paleis van Diego 
Columbus, de ruïnes van het Klooster 
van San Francisco en het kasteel van 
Ozama.

SPECTACULAIRE 
WALVISSENMIGRATIE
Van alle landen in de Caraïben telt de 
Dominicaanse Republiek de grootste 
biodiversiteit. Dankzij een sterk ontwik-
keld ecotoerisme kan je er genieten van 

weelderige bosgebieden en ongerepte 
kuststroken.

Om de natuur van dichtbij te bewonde-
ren rijd je best door naar de noordkust. 
Aan de Baai van Samana ben je in de 
winter getuige van de walvissenmigratie. 
Daar zoeken jaarlijks tot 5.000 bultrug-
walvissen de warme temperaturen op 
voor het paarseizoen. Er bestaat geen 
betere plek waar je de grootste zoog-
dieren ter wereld in het wild van  
zo dichtbij kan zien.

Liever actief genieten op je welverdiende 
vakantie? De Dominicaanse noordkust is 
het Caraïbische Mekka voor avontuur en 
watersport. Voor wind- en kitesurfers is 
Cabarete de bucketlist- 
bestemming bij uitstek. En vanaf de kust 
van Sosua, duik je na een boottocht van 
een paar minuten het water in bij Three 
Rocks, een van de meest iconische duik-
spots langs de Noordkust. Drie koraal-
rotsen vormen er de thuishaven voor 
de sergeant-majoorvis, de geelstaart en 
andere kleurrijke vissoorten.

Als beste golfbestemming van de 
Caraïben en Latijns-Amerika, biedt het 
eiland 25 designer golfbanen. Golfend 
tussen adembenemende kustlijnen kijk 
je uit op de omliggende bergkammen 
en weelderige fairways.

Waar koloniale geschiedenis  
& ongerepte natuur  
elkaar ontmoeten

de dominicaanse republiek 
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 De Dominicaanse Republiek is een van de 

weinige landen in de Caraïben waar je strand en 

cultuur kan combineren met een actieve vakantie. 

Ideaal voor een fly & drive op eigen houtje.  

Als Travel Expert stippel ik voor jou de route uit 

met de ingrediënten die je verkiest. Contacteer me 

vrijblijvend voor een voorstel op maat.
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De Dominicaanse 
noordkust is het 
Caraïbische Mekka 
voor avontuur en 
watersport.

Cabarete

Santo Domingo – Convento Dominicos 



9 JAAR OP RIJ HET  
BESTE WELLNESSHOTEL  

VAN ZWITSERLAND

Nood aan een deugddoende relaxvakantie, maar op zoek naar iets buiten
gewoons? Grand Resort Bad Ragaz wordt al negen jaar lang uitgeroepen 
tot Beste Wellnesshotel van Zwitserland. Meer nog, vorig jaar won het daar
bovenop de World Spa & Wellness Award voor Spa Resort van het Jaar van 
heel WestEuropa en Scandinavië. Onder andere de eigen warmwaterbron 
zorgt voor de ultieme wellnesservaring.

DE THERMEN VAN  
VICTOR HUGO
Het warme bronwater van Bad Ragaz 
komt uit de Tamina-kloof, de meest rijke-
lijke thermische bron van heel Europa. 
Op 36,5° heeft het water een heerlijke 
lichaamstemperatuur. De regio van Bad 
Ragaz heeft een reputatie als een van 
de beste kuuroorden ter wereld. Onder 
meer de Duitse filosoof Nietsche en de 
Franse schrijver Victor Hugo kwamen 
hier graag baden.

Binnen- en buitenzwembaden, sauna’s, 
stoombaden, privéspa, ijsfonteinen … 
Grand Resort Bad Ragaz heeft het alle-
maal. Deze zomer lanceerde het hotel 
nog drie nieuwe wellnessprogramma’s 

grand resort bad ragaz
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om je helemaal van die dekselse stress 
en vermoeidheid te verlossen, en om je 
opnieuw in balans te brengen.

QUALITYTIME
Wellness is ook welzijn. Dat is tijd om 
alles te doen waar je energie van 
krijgt. Qualitytime met je gezin, heerlijk 
golfen, geocaching … Of eindelijk een 
moment voor je favoriete hobby. Wil je 
je helemaal in de watten laten leggen? 
Het Medical Health Center heeft meer 
dan 70 experts en persoonlijke gezond-
heidscoaches in huis. 
Ben je een culinaire genieter? De zeven 
restaurants tellen samengeteld 58 pun-
ten van GaultMillau en 1 Michelin-ster. 
Bon appétit!

SCHILDERACHTIGE 
LANDSCHAPPEN
Het Grand Resort Bad Ragaz ligt aan de 
voet van de Alpen in Oost-Zwitserland. 
Vlak bij Liechtenstein en op de grens van 
Graubünden, het kanton van skigebieden 
Davos en Sankt Moritz. Ook Bad Ragaz 
heeft enkele goede skipistes in de winter, 
in de zomer is het de uitgelezen plek 
voor wandelroutes door de natuur.
Dit resort is de perfecte uitvalsbasis om 
de regio van Heidiland te ontdekken. 
Geïnspireerd door de schilderachtige 
landschappen schreef Johanna Spyri 
hier haar bestseller ‘Heidi’. Studio 100 
maakte twee jaar geleden nog een 
3D-animatiereeks over de avonturen van 
het wereldberoemde weeskindje.

 

 Grand Resort Bad Ragaz is aangesloten bij 

Leading Hotels of the World. Meer weten?  

Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je graag 

extra informatie. Contacteer me vrijblijvend voor 

een voorstel op maat.
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SKIËN MÉT 
NEDERLANDSTALIGE 

BEGELEIDING  
VOOR KIDS

EERSTE 5 DRIETANDEN
RESORT AAN DE 
MIDDELLANDSE ZEE 
Aan de noordkust van Sicilië, op een kaap 
die uitsteekt boven de Middellandse Zee 
ligt de traditionele vissershaven Cefalù.
Vlakbij deze bijzondere locatie opent  
Club Med in de zomer van 2018 een uitzon-
derlijk resort. Op een fabelachtige domein 
omringd door een Siciliaanse Palazzo 
en met zicht op de baai komt het eerste 
resort in het Middellandse Zeegebied met 
5 Drietanden. De perfecte uitvalsbasis om 
Sicilië te ontdekken voor wie het allemaal 
ietsje meer mag zijn.

 Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive 

vakantie resorts op uitzonderlijke locaties. Met verfijnde 

Franse toets, op maat van levensgenieters die ontspan-

ning, luxe en privacy zoeken. Naast resorts biedt Club 

Med ook wintersportvakanties, rondreizen en cruises aan. 

Vraag naar hun aanbod, bij ons, uw Travel Expert.

In het hartje van dit prachtige skidomein opent Club Med eind dit jaar zijn 
nieuwe 4 Drietanden Resort: Grand Massif Samoëns Morillon. Met modern 
design en 360° panoramisch zicht op bergen en vallei. Een splinternieuw 
bergdorp dat ontworpen werd als gezellig nest in het hart van het ski-
gebied. Een echt paradijs voor gezinnen.

Skipas en skilessen van 4 tot 17 jaar zijn inbegrepen. Met mogelijkheid tot 
Nederlandstalige begeleiding bij de skilessen tijdens de paasvakantie. En 
voor de allerkleinsten is er geanimeerde kinder opvang vanaf 4 maanden.

Ook niet-skiërs kunnen zich uitleven met wintertrekkings, bergwandelingen 
met sneeuwschoenen en nordic walking. 

Grand Massif in de Haute Savoie is het vierde grootste skigebied van Frankrijk. 
Met maar liefst 265 km pistes voor elk niveau. Eigenlijk zijn het twee ski

domeinen in één: Grand Massif, ideaal voor beginners, en Flaine, een speeltuin 
voor gevorderden. Absolute aanrader is de Cascades, een 14 kilometer lange 

afdaling met prachtige vergezichten zonder ook maar één skilift.

club med
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Grand Massif Samoëns Morillon

Cefalù, Sicilië



Groene pijnbomen, witte zandstran
den en helder turquoise zeewater … 
Halkidiki is dé plek om even te ont
snappen aan die dagelijkse be
slommeringen. Toevluchtsoord bij 
uitstek op dit Grieks schiereiland is 
Danai Beach Resort & Villas. In dit 
5 sterrenhotel kan je in alle luxe de 
batterijen opnieuw opladen.

CRUISE-EXCURSIE LANGS 
HEILIGE BERG
Het Danai Beach Resort & Villas ligt op 
50 minuten rijden van de luchthaven van 
Thessaloniki. Je verblijft er in één van 
de 62 luxesuites en -villa’s met elk hun 
eigen stijl. Graag een privézwembad 
op je terras? Bij alle villa’s en sommige 
suites is dit voorzien. Heerlijk!

In de drie à-la-carterestaurants met 
Griekse, mediterraanse en Franse keu-
ken kan je culinair genieten met zicht 
op zee. En met het binnen- en buiten-
zwembad, sauna en stoombaden heb je 
alles in de buurt om een weekje heerlijk 

uit te bollen. Als je liever energie put uit 
wat meer actie, kan je dichtbij golfen 
en duiken. Of kies voor een wijnexcur-
sie, een cruise-uitstap langs de kust 
van de ‘heilige berg’ Athos (UNESCO 
Werelderfgoed) of enkele uitstappen 
naar archeologische sites in de buurt. 

 Het Danai Beach Resort is aangesloten bij 

Leading Hotels of the World. Vorig jaar won dit 

hotel de ‘Haute Grandeur Global Hotel Award’ 

voor Beste All Suite Hotel. Deze awards behoren 

internationaal tot de meest prestigieuze prijzen 

voor hoteliers. Als je persoonlijke Travel Expert 

geef ik je graag meer informatie.

RELAXEN IN STIJL  
OP HALKIDIKI

danai  beach resort & villas
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IN ALLE HOEKEN  
VAN DE WERELD KAN JE  
REKENEN OP TOURING
Je reis is geboekt en alles is tot in de puntjes geregeld. Vanaf nu kan je 

uitkijken naar je welverdiende vakantie. Maar wat als je noodgedwongen 
je reis moet annuleren of onderbreken?

ZORGELOOS GENIETEN
Onvoorziene omstandigheden waar 
we liever niet aan denken. Als Travel 
Expert raad ik je zeker aan een gepaste 
reis- en annulatieverzekering te nemen. 
Want het kan gebeuren dat je niet kan 
vertrekken: onverwacht ziek worden, 
een oorontsteking, een ongeval, een 
ziekenhuisopname van een familielid …

Ook in het buitenland is het zorgeloos 
genieten met een Touring reisbijstand-
verzekering. Want stel dat je ter plaatse 
naar de dokter moet, of erger nog: 
opgenomen wordt in een buitenlands 
ziekenhuis, of uitglijdt aan het zwembad 
en een been breekt … Eén telefoontje 
naar de bijstandscentrale en alles wordt 
voor jou geregeld.

REGELT MIJN MUTUALITEIT  
NIET ALLES?
Ziekenfondsen voorzien slechts een 
beperkte medische dekking. Het gaat 
om de terugbetaling van kosten voor 
medische hulp, alléén voor de zieke 
of gewonde persoon. Niet voor mee-
reizende personen dus. Hou rekening 
met eventueel geldende franchises en 
de zeer beperkte tussenkomst in lan-
den buiten de EU. Ook biedt je zieken-
fonds verder geen hulp of financieel 
tussenkomen indien je bijvoorbeeld 
dringend naar België moet terugkeren 
voor een ziekenhuisopname of overlij-
den van een familielid. Je ziekenfonds 
biedt dus geen reisbijstand.

Volg onze raad en vertrouw op Touring.

GOED OM WETEN!
• De kosten van medische interven-

ties in het buitenland lopen vaak 
hoog op. Zonder reisverzekering 
draai je er zelf voor op.

• Je reisbijstandsverzekering komt 
ook tussen in deze situaties: 
verlenging van je verblijf door een 
ziekte of ongeval in het buitenland, 
een vervroegde terugkeer, het 
bezoek aan een verwant die ver-
blijft in een buitenlands ziekenhuis, 
opsporings- en reddingskosten, 
terugbetaling van medische kosten 
in het land van je woonplaats, het 
ter beschikking stellen van een 
tolk, de terugbetaling van je tele-
foonkosten aan onze centrale …

• Je hebt een ruime keuze in zowel 
tijdelijke als jaarlijkse polissen.

• Met de wagen op reis? Bovenop 
je reisbijstand kan je makkelijk een 
pechverhelping toevoegen.

 Touring is de grootste bijstandsorganisatie 

van België en dekt bijna 250.000 gezinnen 

tijdens hun verplaatsingen in het buitenland. 

Meer weten? Als uw persoonlijke Travel Expert 

geef ik je graag extra informatie.

touring
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DE ÉCHTE WILDTUINEN 
VAN AFRIKA

“If there were one more 
thing I could do,  

it would be to go on 
safari once again.”

Karen Blixen 
Deens auteur,  

beroemd van het boek  
‘Out of Africa’

De Serengeti in Tanzania, Okavango Delta in Botswana, Krugerpark in ZuidAfrika,  
Etosha Nationaal Park in Namibië, de Masai Mara in Kenia … Ze klinken je ongetwijfeld als 
muziek in de oren. Nergens anders beleef je de wilde dieren en weidse landschappen zo 

intens dan op safari in Oost of Zuidelijk Afrika. Geloof me.

ADRENALINE IN EEN 
GAMMELE KEVER
Ik herinner me mijn eerste safari nog 
alsof het gisteren was, ik was student 
op uitwisseling in Zuid-Afrika. Samen 
met mijn lief – nu mijn vrouw – snorden 
we in een gammele Volkswagen Kever 
naar het Krugerpark. Gauw inchecken 
en al even snel op pad om de Big Five 
te spotten.

De zebra’s, bokken en bavianen werden 
al vlug ‘gewoon’. We waren hongerig 
naar meer en wilden écht de grootsere 
dieren zien: leeuwen, olifanten, giraffen, 
buffels … Na een half uur rondrijden 
werden we ongeduldig, toen plots zeven 
neushoorns de weg overstaken. We ston-
den oog in oog met kolossen groter dan 
ons autootje. “Moeten we de motor uit
zetten? Wat als ze onze richting uit stor
men?” De adrenaline stroomt nog steeds 
door mijn lijf als ik eraan terugdenk.

EERSTE KEER AFRIKA 
MET DE KIDS? 
In de kerstperiode is het zomer in Zuid-
Afrika. “Waarom eens niet met onze 
kinderen de echte wildtuin intrekken?”, 
dachten we. Zuid-Afrika is per slot van re-
kening een kindvriendelijke bestemming.

Na een weekje safari vanuit een mooie 
lodge vierden we oudejaarsavond in 
Kaapstad met onze kids. In de Bo-Kaap-
wijk bewonderden we op 2 januari de 
‘Kaapse Klopse’ parade. Een traditie 
ontstaan in de 19e eeuw, toen de slaven 

van Kaapstad één dag vrijaf kregen.  
We kwamen ogen te kort om de wel 70 
Cape Minstrel groepen te aanschouwen.

GLAMPING IN DE SERENGETI
Nog gewaagder de Afrikaanse wilder-
nis in? Ga te voet op safari door de 
Serengeti in Tanzania, samen met een 
ranger en een Masai-krijger. Verblijf in 
luxetenten te midden van alle actie.

Wereldberoemd in het Nationaal Park 
zijn de jaarlijkse massamigraties van 
ongeveer 1,5 miljoen planteneters. 
Getriggerd door het droogteseizoen 
verplaatsen ze zich van de noordelijke 
heuvels naar de zuidelijke vlaktes met 
duizenden roofdieren in hun kielzog. 
Een beklijvend natuurspektakel.

Vlieg met Turkish Airlines naar 
Kenia, Tanzania of Zuid-Afrika. 

Met meer dan 250 bestemmingen 
wereldwijd biedt Turkish Airlines 
via Istanbul een perfecte gateway 

naar Afrika. Dankzij de goede 
verbindingen sta je in no time  

op je safaribestemming.  
De maatschappij werd al zes 
jaar op rij verkozen tot ‘Beste 

Airline van Europa’ en meermaals 
bekroond met andere awards.

afrika
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Masai, Serengeti



afrika
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DOORKRUIS DE CANADESE 
WESTKUST PER TREIN

Een prachtige natuur in de zomer en een schitterende bestemming in 
de wintermaanden. Laat je betoveren door Canada, een fantastisch 
land waar je het jaar rond iets kan ontdekken. Wil je écht iets zien? 
Kies dan bijvoorbeeld voor een treinreis door WestCanada met de 
befaamde Rocky Mountaineer. Dan pas kan je volop genieten en turen 
naar voorbijglijdende landschappen. Een cruise, maar dan over land.

JUWEEL VAN CANADA
IJsberen, grizzly’s, orka’s, bevers …  
ze zijn allemaal van de partij in Canada. 
Stuk voor stuk bijzondere dieren die 
leven in unieke landschappen zoals de 
woeste bergen van de Rocky Mountains, 
de mooie kusten, prachtige meren en 
bossen zover het oog reiken kan.

Je reis start en eindigt in Vancouver, het 
juweel van Canada genoemd. Waar 
imposante bergen, smaragdgroene 
wouden en de Stille Oceaan elkaar 
ontmoeten. In deze kosmopolitische 
stad vind je niet alleen stijlvolle boetiek-
winkels, cafés en gezellige markten. 
Maar ga je ook aan boord van de Rocky 
Mountaineer trein voor een meerdaagse 
ontdekkingstocht van West-Canada.

DE ROCKY MOUNTAINEER
Door weelderige groene velden, door 
bossen en kronkelende rivieren, om-
ringd door de Coast and Cascade berg-
toppen … Gespreid in etappes over een 
5-tal dagen, spoor je oostwaarts naar 
de woestijnachtige omgeving van het 
binnenland: naar de machtige Canadese 

Rockies. Onderweg doorkruis je een 
spectaculair scala aan landschappen.

Slapen doe je telkens in een comforta-
bel hotel. En net zoals bij een cruise, zijn 
er talrijke excursies voorzien.

De terugreis is een ware apotheose: 
in ‘The Canadian’, een slaaptrein met 
grandeur. In de luxe en het comfort van 
prachtig gerenoveerde art-decotrein-
wagens uit de jaren 50. Het Park-rijtuig 
aan de achterkant van de trein bestaat 
uit drie elegante en comfortabele salons, 
gereserveerd voor het exclusieve 
gebruik van ‘Sleeper Plus Class’-
passagiers. In de koepel, het bovenste 
observatiedek, geniet je van 360 graden 
uitzicht. Vanuit je fauteuil bewonder je 
nog een laatste maal het spectaculaire 
landschap van de Rockies.

 Destination Green is een Belgische tour-

operator gespecialiseerd in groene vakantie-

bestemmingen. Reisplannen naar Canada, 

Scandinavië, de Britse eilanden of zelfs Sao Tomé 

& Principe? Vraag me naar de mogelijkheden en 

laat je verrassen voor een bijzondere vakantie.

destination green
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Downtown skyline Vancouver

Banff National Park en Lake Louise

Rocky Mountains met Rocky Mountaineer



travel experts

NIET ALLES KAN JE ONLINE BOEKEN, 
WEL VIA UW PERSOONLIJKE TRAVEL EXPERT!

UW DROOMVAKANTIE BEGINT EN EINDIGT BIJ U THUIS

 À la carte reisadvies van een ervaren reisagent 
 Waar en wanneer het u past
 Bespaar uzelf een frustrerende en tijdrovende zoektocht
 Ontvang een onweerstaanbaar reisvoorstel
 We blijven ook tijdens uw reis 24 / 7 bereikbaar
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TRAVELFACTORY BY VALERIE SEELDRAEYERS,  
UW REIS, MIJN PASSIE!

TRAVELFACTORY  
by Valerie Seeldraeyers 

Stationsstraat 1, 1840 Londerzeel 
Gsm: 0477 287 859 • Tel.: 052 301 176 

valerie.s@travel-experts.be
www.travelfactory.be

OPENINGSUREN
zonder afspraak: 
DI - WO - VR 10u - 13u & 14u - 18u 
ZA 10u - 16u

met afspraak:  
MA 10u - 21u 
DO 10u - 21u 
DI - WO - VR 18u30 - 21u




