
Een droomreis die je past
Geen twee reizen zijn dezelfde. Net dat maakt 
Best of Travel uniek. De belangrijkste stap in de 
voorbereiding van jouw droomreis? Dat is ons eerste 
gesprek. We leren je graag beter kennen en trekken 
hiervoor ruim de tijd uit: een tikkeltje persoonlijk, 
maar vooral benieuwd naar wat je blij maakt, wat 
je boeit en hoe je een reis wil beleven. Pas daarna 
hebben we het over bestemmingen.

De hele wereld onder één dak
15 experts die samen elk hoekje van de wereld 
kennen zijn dagelijks in de weer om jouw meest 
intense reiservaring vorm te geven. Zo is iedereen 
expert in één welbepaald werelddeel. De voorbije 
jaren slaagden we erin om onze reizigers te ontroeren 
met ontelbare mooie herinneringen. Dat is waar 
we elke dag opnieuw naar streven: verrassende 
reisverhalen creëren die je blij� navertellen.

Maak alvast een afspraak. Zo kom je bij de juiste reisexpert terecht en trekken we meteen voldoende tijd uit voor jou en je droomreis.
Bel 051 700 516 - info@besto�ravel.be - www.besto�ravel.be

HEB JE REISPLANNEN?

Uitgestrekte witte ijslandschappen, de geur van brandend 
berkenhout, het mystieke noorderlicht: Fins Lapland 
charmeert elke winterlie�ebber. Een sprookjesachtig 
alternatief voor je klassieke skivakantie. Kniehoge sneeuw, 
een roedel enthousiaste husky’s en rendieren die recht uit 
een kerstverhaal lijken te komen: goed voor onvergetelijke 
reisavonturen. Met je gezin, met vrienden of begeleid in 
kleine groepjes.

Fins Lapland

Deze verborgen parel in het Midden-Oosten garandeert je een adembenemende, gevarieerde vakantie onder een 
prikkelende oosterse zon. Paleizen, forten en wachttorens nemen je mee naar jouw eigen Duizend-en-één-nacht 
sprookje. De rijke Arabische cultuur, de statige bergen en het mystieke woestijnlandschap brengen je in een oase 
van rust. Terugkeren naar huis met een magische ervaring op zak? Dan is een overnachting in de woestijn onder de 
blote sterrenhemel een absolute must. 

De idyllische landschappen van Oman

Aan de voet van de ruige Noord-Italiaanse bergen ligt 
Piemonte met zijn idyllische landschappen en culinaire 
verrassingen. Dit paradijs voor bourgondiërs ontdek je 
met een originele Vespa Piaggio die je langs eindeloze 
wijngaarden, statige kastelen en pittoreske dorpen voert. 
Hier kabbel je op het ritme van de zon en proef je zuiders 
karakter in gastronomische streekproducten zoals witte tru�el, 
Rabiolakazen en robuuste wijnen. Elke levensgenieter haalt 
hier zijn hart op. Ideaal voor een korte break. 

Buitengewoon 
Barolo en 
Barbaresco

collect moments 
& memories

Reisbabbels
Wist je dat Best of Travel 

geregeld inspirerende 
Reisbabbels organiseert? 

Iedereen welkom om bij een 
hapje en een drankje kennis 

te maken met nieuwe 
bestemmingen.



ROADSHOW 
DOWNUNDER

ZON. 10 DECEMBER
KORTRIJK XPO

Dit reisevent is de beste voorbereiding voor jouw droomreis naar 
Australië, Nieuw-Zeeland of de eilanden van de Paci�c. Mijmer 
je over kangoeroes, zinderende zonsondergangen en uitgestrekte 
natuur? Laat je dan helemaal onderdompelen in Down-Under-
sfeer op deze unieke roadshow. We verzamelen reisexperten, 
lokale partners die hiervoor speciaal de oceaan oversteken, 
campers en veel meer. Maar vooral, je spreekt er met mensen die 
hun reisverhalen met je delen. Unieke belevingen, telkens anders. 
Zalig inspirerend.

Weken van huwelijksstress afsluiten in een bubbel van 
romantiek en avontuur. De opdracht voor Heidi, onze travel 
expert bij Best Of Travel was niet min: een fascinerende en 
actieve reis, afgewerkt met een vleugje luxe. Voor Heidi was het 
duidelijk: Australië zou ons zonder enige twijfel omverblazen. 
Met haar expertise weet ze moeiteloos de perfecte honeymoon 
in elkaar te puzzelen. Op ons lijf geschreven! Nu, enkele jaren 
later, koesteren we onze herinneringen waar we met een warm 
hart aan terugdenken. Zoals onze nacht in een swag onder de 
blote en meest indrukwekkende sterrenhemel die ik ooit heb 
gezien. Waar de Melkweg als een mysterie aan het �rmament 
schittert. De 4x4-trip in het verlaten Outback waar je eindeloos 
lang alleen op elkaar bent aangewezen, terwijl het landschap 
kleurrijk aan je voorbijschui�. Of de paradijselijke afsluiter 
op Lizard Island midden in het Great Barrier Reef. Met als 
toppunt een candellight dinner met blote voeten in het nog 
warme zuiderse zand. Ik zou zo teruggaan.

VERBLUFFENDE
KLEURENPRACHT

Doorgewinterde fotograaf of beeldende amateur? Over één 
ding ben je het eens: de Australische kleurenwaaier is een 
zegen om in te blikken. Natuurfotograaf Tom Linster brengt 
je tijdens deze fotogra�ereis op plaatsen waar jouw oog voor 
licht en lucht zich helemaal de kost gee�. Van de magische 
kleuren in de Outback naar de glamoureuze bedrijvigheid 
in Sydney. Tussen de verblu�ende fauna en innemende 
�ora. Een overvloed aan tips en tricks, talloze bijzondere 
beelden en onvergetelijke herinneringen. Dat hou je over aan 
dit betoverend avontuur. Voor wie? Voor al wie houdt van 
fotogra�e. 

Fotografiereis
Australië met
Tom Linster.

Reisdata: van 9 tot 27 oktober 2018
www.fotografiereizen.bestoftravel.be

Registreer je vooraf en ontvang gratis parking.

Heidi: travel expert
heidi@aussietours.be

Delphine en Stefaan in Australië

Meer info? 
Bel

051 705 611



Vier uiteenlopende persoonlijkheden. Vier verschillende 
reisdromen. Eén reis. Met Zuid-Afrika verzoende reisexperte 
Eveline cultuur voor mijn man, luxe en rust voor mezelf en 
avontuur voor onze dochters. Want Leonie had een safari op de 
wishlist gezet voor haar achttiende verjaardag. Zuid-Afrika hee� 
ons echt verrast: het hippe Kaapstad, de fantastische wijnen, 
de verblu�ende Tafelberg en veel meer. Mijn topmoment? 
Misschien wel het einde van onze eerste safaridag. Een half uur 
voor zonsondergang leidde onze ‘driver’ ons naar een rots waar je 
eindeloos ver over de Savanne kijkt. Voorzien van een dekentje, 
gin en tonic ervaarden we daar de meest intense zonsondergang 
ooit. Overweldigd door de oorverdovende stilte die versmelt in 
een magisch visueel spektakel, waren wij nog slechts sprakeloze 
silhouetten in een betoverende lichtshow. Een onvergetelijke 
gezinservaring.

Tijd om de intense ervaringen van je rondreis in Zuid-Afrika 
of Kenia een plaats te geven tijdens enkele dagen verwennerij. 
Hier geniet je op een catamaran van totale rust en pure 
ontdekkingen tussen hagelwitte stranden, ongerepte natuur en 
de wonderlijke onderwaterwereld. Met schipper én kok. 
Een verfrissende duik voor het ontbijt onder het sympathieke 
oog van de ochtendzon? Een verkennende �etstocht aan land? 
Of de onderwaterkleuren opsnorkelen? Eindeloos genieten doe 
je helemaal op jouw eigen ritme. Deze trip plan je zowel als 
perfecte escape als voor een weekje onthaasten.

Veelzijdige 
gezinsbestemming

Afrikaans doch westers • Selfdrive mogelijk • Activiteiten voor iedereen geschikt • Wifi voor de kids

Chillen op de 
Seychellen

Deze kleinschalige Lodge maakt je verblijf in het Kruger Park 
écht uniek. Terwijl je uitkijkt over de Sabie River geniet je van 
sublieme meergangendiners en de luxueuze accommodatie 
middenin de habitat van het Afrikaanse wild. Tijdens de game 
drives tippen de rangers je de meest magische dieren en tonen 
ze je met vurig enthousiasme de geheimen van het Kruger 
Park. De hele sta� zorgt voor een onvergetelijk verblijf op deze 
adembenemende toplocatie. Een once-in-a-lifetime experience.

Luxe en verwondering in 
Lion Sands Narina Lodge

Eveline: travel expert
eveline@africatours.be

Katrien met haar gezin in Afrika

Meer info? 
Bel

051 708 171



De machtigste rivier ter wereld met het regenwoud op 
de �anken herbergt het rijkste ecosysteem ter wereld. 
Trek minstens drie nachten uit om deze natuurparel te 
ontdekken. Inkaterra Reserva Amazonica is een van 
25 beste ecolodges ter wereld. Zijn magische 
Peruviaanse keuken, de luxe service en de verblu�ende 
locatie zijn legendarisch. Must feel? Ontwaken 
door echoënde oerwoudgeluiden. Het pompen van 
je hart op de hangbrug in het Regenwoud. Ook 
doorgewinterde  avonturiers happen hier naar adem. 
En tot slot, de oogstrelende zonsondergang vanop de 
Amazone. Een fascinerende beleving.

Expert Charlien is onze Japan-specialist met een 
diepgewortelde passie voor deze oosterse Parel. “Wat mij het 
meest intrigeert en tegelijk aantrekt is dat we Japan kennen 
als een vooruitstrevend land op vlak van technologie. Maar 
de gedachten en gebruiken zijn juist nog heel traditioneel. 
Mijn tip voor Japan? Ik geef mijn klanten altijd mee om een 
traditionele theeceremonie mee te pikken. Het schouwspel 
waarmee de charme en traditie van een land in een kopje 
warm water gegoten wordt, brengt je in één slok naar de kern 
van de Japanse cultuur.”

Majestueuze 
Amazone Ontzag voor 

Japanse tradities

EEUWENOUDE CULTUUR, 
VERBLUFFENDE NATUUR
Welk land lacht je kleurrijker toe dan Peru? Het mysterieuze Machu Picchu, 
de culinaire ontdekkingen en de rijke tradities prijken al jaren hoog op 
ons verlanglijstje. Toch moesten we allebei 50 jaar worden alvorens we de 
oversteek maakten naar dit wonderlijke stukje Zuid-Amerika. Niet voor niets 
is Machu Picchu een van de zeven wereldwonderen. Geen enkele foto kan de 
ontroering vastleggen die je voelt bij het zien van de magische ruïnes tegen zijn 
adembenemende omgeving. Dit moet je beleven.

Ideale mix cultuur/natuur

Gastronomie

Kleurrijk en tradities

Unieke Inca cultuur

Ontwapenende 
contrasten

“Geen land dat grotere tegenstellingen omarmt dan Japan.” Hiermee had 
Charlien van Best of Travel onze nieuwsgierigheid geprikkeld. Samen met onze 
reisvrienden besloten we de cultuurschok van ons leven in te duiken. Japan is 
inderdaad een land waarin je van de ene verbazing in de andere rolt. Van een 
kunstige kakofonie aan neonlichten tot streng gestileerde geisha’s. De ene dag 
loop je een zeven verdieping tellende gadgetwinkel binnen. De andere dag 
geef je je over aan stilte en ontspanning tijdens de zalige zen momenten in een 
tempelverblijf. Het land liet een diepe indruk op ons na. Een aanrader voor 
elke cultuur- en natuurlie�ebber.

Charlien: travel expert
charlien@asiatours.be

Suzanne en Kurt in Peru

Aagje en Filip in Japan

Meer info? 
Bel

051 708 173

Meer info? 
Bel

051 708 172



“Never a dull moment”, beloofde reisexperte Lindsay ons. Al jaren droomden 
we ervan om de Westkust van Amerika te ontdekken. Onze eerste verre 
reiservaring was een topper. Bruisende steden, de oranjerode Grand Canyon, 
en het kronkelende Lake Powell: ze lieten ons van de ene verbazing in de 
andere vallen. Wat er voor mij uitspringt? Zion. Elke bocht verrast je telkens 
weer met fenomenale uitzichten. Voor ons is Zion een van de mooiste 
natuurparken: verblu�ende vergezichten, grillige rotsen, telkens andere 
kleuren. Maar vooral de mix van ervaringen maakt onze reis zo onvergetelijk. 
Fun in Las Vegas. Filmimpressies in Los Angeles. Uren rijden langs 
uitgestrekte landschappen. Het bijzonderste? Overweldigd door de grootsheid 
van de natuur, wisten we meteen: hier komen we terug. Dankzij dit geweldig 
Amerikaans avontuur vonden we als dertigers de speelse verwondering bij 
elkaar terug. USA, wij zijn fan!

ROAD-
TRIPPING 
IN DE USA

Met meer dan alleen bloemenmeisjes en strooien rokjes 
is Hawaii een paradijselijke plek. Het land herbergt een 
bijzondere natuurpracht: de hoogste kli�en én de bekendste 
surfgolven ter wereld. Krachtige vulkanen en hagelwitte 
stranden. Naar Hawaii ga je beslist om te genieten van 
sprookjesachtige landschappen, maar evengoed om te 
shoppen, duiken of luieren. Wist je trouwens dat Waikiki de 4e 
grootste uitgaansbuurt van de USA is? 

Feestelijke 
drukte en 
paradijselijke 
stilte

Ideale mix 

tussen
natuur en

steden 

Lindsay: travel expert
lindsay@besto�ravel.be

TIP: Contacteer ons vooraf voor een afspraak! 
Zo kom je zeker bij de juiste specialist terecht om je reisplannen te bespreken.

Exclusieve reizen naar
Australië, Nieuw-Zeeland
en The Pacific.

T. 051 705 611
info@aussietours.be
www.aussietours.be

Reizen op maat naar 
Oostelijk en Zuidelijk Afrika
en de Indische Oceaan.

T. 051 708 171
info@africatours.be
www.africatours.be

Chili, Argentië, Ecuador, 
Galapagos, Peru, Colombia, 
Brazilië en Antarctica.

T. 051 708 173
info@latintours.be
www.latintours.be

Ontdek het beste 
van Azië tijdens een 
individuele reis op maat.

T. 051 708 172
info@asiatours.be
www.asiatours.be

De hele wereld onder 1 dak

Koestraat 187 - 8800 Roeselare
tegenover Sportline
tel. 051 700 516
info@bestoftravel.be
www.bestoftravel.be

Expert Lindsay is bezeten van de USA. Met haar bijzondere 
liefde voor het land, weet ze elke reiziger gouden tips mee 
te geven voor een onvergetelijk Amerikaans avontuur. “Bij 
mijn eerste reis naar Amerika had ik nooit verwacht dat het 
land mij zo zou bekoren. Amper één dag. Zolang duurde het 
voor ik verkocht was. Ik hou er bijvoorbeeld van om midden 
in de Valley of Fire te staan met de warme wind die om je 
oren suist. Geen levende ziel om je heen en opgaan in het 
roodgele landschap, terwijl de zon langzaam ondergaat. Op 
zulke momenten wordt het leven niet meer mooier en ben ik 
volmaakt gelukkig.”

De liefde die 
Amerika heet

Nele en Pieter in Amerika

Meer info? 
Bel

051 700 516




