
Boek nu en geniet van 
ongeziene voordelen

Maak je reisdromen 
waar in 2021!
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Hoop doet leven voor 2021!

voorwoord

et coronavirus heeft ons het voorbije jaar met z’n allen in een ongeziene, uitda-
gende situatie gekatapulteerd. Eindelijk komt er stilaan licht aan het einde van 
de tunnel. Bij de start van het nieuwe jaar kijken we er dan ook reikhalzend naar 

uit om jullie reisdromen terug te kunnen waarmaken. En het zal je misschien verrassen, 
maar dat kan al vlugger dan je denkt. Zeker naar Afrika en droomstranden aan de Indi-
sche Oceaan of Caraïben.

De wereld van reizen kwam in 2020 zo goed als volledig tot stilstand. Dat hebben we 
allemaal aan den lijve mogen ondervinden. Een staycation was goed voor één keer. De 
goesting om – zodra het weer kan – te genieten van een deugddoende exotische vakantie, 
is er bij velen alleen maar groter op geworden. En als we één ding geleerd hebben, is het 
dat je je dromen best niet langer uitstelt.

Aangezien toerisme helemaal opnieuw dient op te starten, geniet je nu van ongelooflijke 
deals. Was je sowieso al van plan om terug te reizen in de loop van 2021? Nu is hét mo-
ment om je reis vast te leggen. Nu kan je misschien van die beachvilla genieten of luxueus 
kamperen in de savanne aan ongeziene prijzen.

Wacht niet tot je gevaccineerd bent om te boeken. Tegen dan zijn de fantastische deals 
wellicht alweer gaan vliegen, omdat opnieuw meer en meer mensen zullen boeken.

Vertel ons welke bestemmingen op je verlanglijstje staan, de sfeer die je wil beleven, het type 
verblijf dat je in gedachten hebt. Dan helpen we je graag om je goede voornemens voor 2021 
van bij de start te plannen. Daarbij doen we beroep op Belgische specialisten zoals Live To 
Travel. Zo kan je veilig en gerust je reizen nu al plannen omdat je geld altijd beschermd is 
conform de Belgische wetgeving. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw vertrouwde reisagent. 

We wensen je alvast een gezond en mooi 2021. En hopelijk tot gauw.

H
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Coverbeeld: Masai-krijger aan het strand van Diani in Kenia

“Wat je doet is belangrijker 
dan waar je naartoe gaat...”
viroloog Steven Van Gucht 
in Terzake van 8 juli 2020

Laat ons dan ook wat realistischer en voor-
spelbaarder omgaan met de mogelijkheden 
binnen Europa en de wereld. Zodat je de 
broodnodige energie kan tanken om er in 
het nieuwe jaar weer tegenaan te kunnen.

Reizen naar het buitenland 
kan verantwoord
Niet alleen naar ‘groene’ bestemmingen. 
Zelfs al kleurt een bestemming ‘rood’, 
dan  nog kan reizen naar deze landen  
verantwoord. Uiteraard dien je wel waak-
zaam te zijn voor gezondheidsrisico’s.
Bewust met gezondheid omgaan moest je 
trouwens altijd al, als je naar Afrika of de 
wereld wil reizen.

Dat is niks nieuws voor Belgische reispro-
fessionals en wereldreizigers. We helpen je 
dan ook graag om met gezond verstand de 
reismogelijkheden te bekijken en de risico’s 
in te schatten. En gebeurt er toch iets onver-
wachts, dan geniet je van onze professionele 
bijstand.

We willen je dan ook transparant en met 
vertrouwen informeren over de mogelijk-
heden.

ONZE PARTNER LIVE TO TRAVEL BIEDT 
ALVAST VOLGENDE IJZERSTERKE 
CORONAGARANTIES:
• Voor Live To Travel-reizen die je via 

ons boekt vóór 31/01/21 hoef je géén 
voorschot te betalen. Vraag ons naar 
de voorwaarden.

• Gratis 1 wijziging van vertrekdatum 
omwille van corona

• Gratis annuleren indien quarantaine 
op bestemming

• Gratis annuleren bij een reisverbod
• Gratis repatriëring in geval van 

lockdown 

Bovendien geniet je sowieso ook de  
bescherming conform de Belgische 
wetgeving.
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MAJESTUEUZE VERGEZICHTEN VAN  
DE PANORAMAROUTE
Een traject dat zeker niet op je reis door 
Zuid-Afrika mag ontbreken is de Panorama-
route, met zijn indrukwekkend landschap-
pen, watervallen, valleien, bergformaties en 
kloven. Neem de tijd om de 180 km lange 
autoweg langs verscheidene uitzichtpunten 
en gezellige dorpjes te volgen. Hoogtepunt 
is ongetwijfeld de Blyde Rivier Canyon, de 
derde grootste kloof ter wereld, met de Drie 
Rondavels en God’s Window. Je zal versteld 
staat van al dat landschappelijk schoon!

SAFARI IN HET ICONISCHE  
KRUGER NATIONAAL PARK 
Het uitgestrekte en vaak bezochte Kruger 
Nationaal Park in het noordoosten van 
Zuid-Afrika is wereldbekend voor zijn 
enorme variatie aan wildleven, ongeëven-
aard door eender welk ander natuurpark in 
Zuid-Afrika. Ga er samen met ervaren ran-
gers de wildernis in (per open jeep of zelfs te 
voet) en hou je camera bij de hand, want met 
een beetje geluk spot je hier de ‘Die Groot 
Vyf’: leeuw, buffel, luipaard, neushoorn en 
olifant. 

Om het nog specialer te maken kan je hier 
onder meer overnachten in de safaritenten 
van Shalati Kruger Lodge. Na een dag vol 
intense belevenissen geniet je er ’s avonds 
van een ‘braai’: een typische barbecue rond 
het kampvuur en onder een prachtige 

eizen naar Zuid-Afrika is kiezen voor een unieke bestemming met een rijk kolo-
niaal verleden en uitzonderlijke diversiteit. Laat je door Afrikaspecialist Live 
To Travel helemaal onderdompelen in de Zuid-Afrikaanse natuur en cultuur en 

kies daarbij voor de vrijheid om het land op eigen houtje met huurwagen te verkennen. 
Deze bestemming heeft iets te bieden voor ieder publiek en budget: van koppels op een 
luxueuze huwelijksreis tot gezinnen met (jonge) kinderen of een groep vrienden op zoek 
naar budgetvriendelijk avontuur. 

R

sterren hemel. Val vervolgens in slaap met 
de bijzondere geluiden van de Afrikaanse 
bush en neem ’s ochtends een verfrissende 
douche in openlucht. Veel dichter bij de na-
tuur kan je niet komen!

HET OMVANGRIJKE KWAZULU-NATAL 
Kwazulu-Natal is een provincie die zijn 
naam dankt aan de dominante etnische 
groep die er zijn thuis heeft: de Zulu’s. Het 
landschap is er erg divers, van de Zuid-Afri-
kaanse bush in het noorden, tot de zand-
stranden aan de warme Indische Oceaan en 
de imposante Drakensbergen aan de grens 
met Lesotho. Door het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten verveel je je hier nooit: 
jeepsafari’s, boottochten, diepzeeduiken, 
snorkelen, wandelingen, dorpsbezoeken … 
Zo zal het aanschouwen van nijlpaarden en 
krokodillen tijdens een bootcruise op het 
St. Lucia meer je beslist bijblijven!

TOCHT LANGS DE BEFAAMDE 
TUINROUTE & ROUTE 62
De Tuinroute brengt je van Port Elizabeth 
langs de meest charmante kuststadjes van 
de Zuid-Afrikaanse West-Kaap tot het pit-
toreske Hermanus, waar je van juni tot no-
vember walvissen (Zuidkapers) kan spotten. 
Je valt ook tijdens dit gedeelte van de reis 
gegarandeerd van de ene verbazing in de 
andere omwille van de oogverblindende 
stranden, schijnbaar eindeloze wandel-
routes en de buitengewone natuurpracht. 

In deze wereldstad geniet je van 
heerlijke gerechten en lokale 
wijnen in sterrenrestaurants 
en dit aan erg democratische 

prijzen. Laat deze kans niet aan 
je voorbijgaan! 

TIP

Verken de 
regenboognatie

ZUID-AFRIKA

Zelfs de adrenalinejunkie komt hier aan 
zijn/haar trekken met de hoogste bun-
geejump van de Bloukrans Bridge (216m!), 
in de omgeving van Tsitsikamma Nationaal 
Park. Maar vergeet zeker niet de Tuinroute 
even te verlaten voor een bezoek aan Oudts-
hoorn, de hoofdstad van de struisvogelboer-
derijen. Van hier brengt de legendarische 
Route 62 je door de wijnlanden, met zijn 
typische Kaaps-Hollandse architectuur en 
overheerlijke wijnen, naar Kaapstad. 

DE ONVERGETELIJKE ‘MOEDERSTAD’
Een rondreis in Zuid-Afrika is niet com-
pleet zonder een bezoek aan Kaapstad. 
Enkele must-sees zijn o.a. het beklimmen 
van de Tafelberg (of rit per kabelbaan), een 
boottocht naar de voormalige gevangenis 
op Robbeneiland en een roadtrip op het 
Kaapse Schiereiland voor een vakantiefo-
to bij Kaap de Goede Hoop, Kaappunt en 
de pinguïns van Boulders Beach. Kaapstad 
leent zich bovendien perfect voor shopping, 
wellness, een stapje in de wereld zetten, 
museumbezoeken en lekker tafelen.
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Blyde Rivier Canyon

VERBLIJF ZUID-AFRIKA
10 dagen | 7 nachten 

VANAF € 2.790 PER PERSOON 
in tweepersoonskamer

Superpromo in nieuwe 5* lodge die geopend werd op 15/11/20. Naast topgidsen voor de  
activiteiten word je ook culinair verwend.

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Johannesburg-Brussel via Doha met Qatar Airways 

in economyclass (O)
• Luchthaventaksen t.w.v. € 368 per persoon
• 7 nachten Laluka Safari Lodge***** in een Bush Suite met private plunge pool op basis van 

volpension
• Alle geplande activiteiten (wandelsafari’s en safari’s in open voertuigen)
• Entreegeld Welgevonden Game Reserve (36.000 ha)
• Privé luchthaventransfers ter plaatse heen en terug
• 24u/dag telefonische bijstand door een lokale vertegenwoordiger
• Gratis Nederlandstalige Insight Guide Zuid-Afrika
Exclusief:  optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, 
reisverzekering
Boekingsperiode: 01/12/20-15/03/21
Reisperiode: 01/12/20-25/03/21

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op moment van reservatie. Deze rondreis 
is verlengbaar op maat, en de promo blijft gelden zolang in de vermelde lodges hetzelfde aantal 
nachten wordt opgenomen.

Bush Suite - Laluka Safari Lodge *****



ONBEDWINGBARE WOESTIJN
‘De grote dorst’, zo luidt de letterlijke vertaling van Kalahari in 
het Tswana. Je kan geen betere naam voor een woestijn verzin-
nen. Maar ondanks de droogte van deze onbedwingbare regio, 
wemelt het hier van wildlife. Samen met Live To Travel nemen 
we je mee in een 4x4 dwars door de rode duinen. Op zoek naar 
gemsbokken, elandantilopen, Kalahari-leeuwen, luipaarden en 
springbokken. En wat dacht je van een aperitief bij zonsonder-
gang in de rode gloed van deze woestenij?

Je reis gaat verder in de Namib, de oudste woestijn van de  
planeet. Je bezoekt er de kleiige Sossusvlei, een meestal droog-
liggende zoutpan, uitgesleten door de Tsauchab-rivier. Ook de 
beroemde Dodevlei en zijn iconische, oeroude kameeldoorn- 
bomen staan op het programma. In Sesriem Canyon heb je een 
grote kans om wildleven te spotten, aan de eeuwige waterplas-
sen waar de dieren verkoeling zoeken.

WALVISBAAI
We rijden door naar Swakopmund aan de Atlantische kust. Het 
sfeervolle stadje voelt opvallend Duits aan, gezien Namibië’s 
verleden als Duitse kolonie. De locals spreken nog steeds een 
mondje Duits en wie wil, kan zelfs ‘Kaffee mit Kuchen’ bestellen 
in een Konditorei. Een korte rit vanuit Swakopmund brengt je 
naar Walvisbaai, waar je nieuwsgierig op zoek gaat naar zee-
honden, dolfijnen, pelikanen en flamingo’s. Aan boord geniet 
je van verse oesters en een glaasje ‘vonkelwyn’.

ZWARTE NEUSHOORNS EN WOESTIJNOLIFANTEN
Zin in ruwe natuurpracht? In het natuurgebied van Damara- 
land vind je een versteend woud van fossielbomen van 280 
miljoen jaar oud. In Twijfelfontein vind je nog meer getuigen 
van een aloude geschiedenis, denk maar aan de spectaculaire 
rotsformaties en de intussen meer dan 2.500 rotstekeningen. 
Nog zo’n wonder zijn de Organ Pipes, een gesteente in de vorm 
van orgelpijpen van meer dan 120 miljoen jaar oud.

Naast al dat intrigerende stilleven, heeft Damaraland nog meer 
troeven achter de hand. In het noordwesten vind je Palmwag, 
een kleine oase aan de Uniab-rivier. Hier spot je zwarte neus-
hoorns, leeuwen, hyena’s, giraffen en woestijnolifanten. Een 

ol spanning wil je de droge Kalahariwoestijn trotse-
ren. De spectaculaire rotsformaties van Damaraland 
doen je reikhalzend uitkijken naar een reis vol sensa-

ties. En liefst van al sta je oog in oog met de Afrikaanse wilde 
dieren. De woeste wildernis van Namibië ontdek je best met 
Live To Travel. De Belgische touroperator biedt de meest com-
plete Nederlandstalig begeleide rondreizen aan naar Namibië.

Ongerept avontuur  
door Afrikaanse wildernis

NAMIBIË

V

Dodevlei

Walvisbaai

 Een Himba
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zeldzame olifant die wel vier dagen zonder 
water kan en enkel hier voorkomt.

RODE NOMADEN
Een dag later ontmoet je de Himba’s, een van 
de laatste nomadische stammen in Afrika. 
Hun meest bekende gebruik is dat de Himba- 
vrouwen zich insmeren met een mengsel van 
geitenvet en kruiden als teken van status en  
bescherming tegen de zon. Hierdoor krijgen 
ze hun typisch donkerrode huidskleur.  
De nomaden leven voornamelijk van hun vee 
en verhuizen wel zeven keer per jaar.

SAFARI NAAR ETOSHA
Het Etosha Nationaal Park is een van de 
weidste wildparken van Zuidelijk Afrika. 
Een onherbergzaam landschap van meer 
dan 22.000 km² aan woestijn, savanne en 
bos. We trekken de Afrikaanse wildernis 
in op een safari naar de ondiepe zoutvlakte 
van Etosha Pan. Langs dit gebied van wit-
te, opgedroogde modder trekken heel wat 
wilde dieren. Een spannend tafereel van 
kuddes zebra’s, springbokken, olifanten 
en giraffen, met de hongerige roofdieren 
in hun kielzog.

Geen nood als je nog niet alle Big Five hebt 
afgevinkt. Op een laatste safari in Erindi 
Game Reserve, gekend voor zijn hoge con-
centratie aan wildlife, tref je leeuwen, neus-
hoorns, buffels, olifanten en luipaarden.

N
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RONDREIS 
NAMIBIË

12 dagen | 9 nachten 

VANAF € 1.495 PER PERSOON 
in tweepersoonskamer 

• 3 nachten Mondjila Safari Camp  
(regio Etosha) in een Standaard safaritent 
op basis van halfpension 

• 3 nachten Desert Breeze (Swakopmund) in een 
Bungalow op basis van kamer en ontbijt 

• 3 nachten We Kebi Safari Lodge  
(Namibwoestijn) in een Standaard kamer 
op basis van halfpension 

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Windhoek- 

Brussel via Doha met Qatar Airways in  
economyclass (O)

• Luchthaventaksen t.w.v. € 374 per persoon
• Alle overnachtingen en maaltijden zoals be-

schreven in het programma
• 10 dagen huurwagen Bidvest type B Ford Fiesta 

of  gelijkwaardig met onbeperkt aantal kilo-
meters, Super Cover Insurance, gps en toeslag 
tweede bestuurder

• 24u/dag telefonische bijstand door een lokale  
vertegenwoordiger

• Gratis Nederlandstalige Insight Guide Namibië

Optie huurwagen type K Renault 
Duster 4x4: + € 200 per persoon 

Exclusief: brandstof, contractkost en waarborg 
huurwagen, optionele activiteiten, parkgelden, ove-
rige maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven, 
fooien, reisverzekering 
Boekingsperiode: 01/12/20-31/01/21 
Reisperiode:  01/04/21-30/04/21 

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid 
op moment van reservatie. Deze rondreis is verleng-
baar op maat, en de promo blijft gelden zolang in 
de vermelde lodges hetzelfde aantal nachten wordt 
opgenomen.
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Je gaat op safari in een landcruiser met 7 
comfortabele stoelen en een uitklapbaar 
dak. Dit zorgt voor de beste fotografische 
mogelijkheden voor iedereen in het voer-
tuig. Professionele rangers zorgen met hun 
veelzijdige kennis en enthousiasme ervoor 
dat je met volle teugen geniet van al het wild 
in de parken.

KLIMMEN IN DE EEUWIGE SNEEUW
Op de grens van Kenia en Tanzania ligt de 
indrukwekkende Kilimanjaro. Met zijn 
hoogte van 5.895 m is deze berg het dak 
van Afrika. Sommige plaatsen zijn zelfs 
bedekt met eeuwige sneeuw. Ben je spor-
tief en avontuurlijk? En wil je jouw grenzen 
verleggen? Dan kan je deze berg beklimmen 
onder begeleiding van professionele gidsen. 
In een kleine internationale groep verblijf 
je tijdens deze 8-daagse expeditie in com-
fortabele tenten. 

AFDALEN IN DE GROOTSTE KRATER  
TER WERELD
Met een diameter van 18 km en een opper-
vlakte van 260 km² is de groene ingestorte 
vulkaankegel Ngorongoro de grootste kra-
ter ter wereld en Unesco Werelderfgoed. 
Tijdens de afdaling geniet je van adembe-
nemende uitzichten op deze gigantische 
oppervlakte. Het is ook een van de weinige 
plaatsen waar je gedurende het gehele jaar 
een grote concentratie wilde dieren kan 

p zoek naar een topsafari? Dan moet je gewoon naar Tanzania! Met zijn natuur-
parken en grote concentratie aan wilde dieren hét mekka van de safari. Absolute 
toppers zijn de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, de Ngorongoro-krater 

met een unieke wildpopulatie, de Serengeti, gekend voor de migraties van immense 
kuddes wildebeesten en zebra’s, en de minder toeristische zuidelijke parken Selous en 
Ruaha. Samen met Afrikaspecialist Live To Travel zorgen we graag voor je reis op maat.

O

bewonderen. Op de bodemkrater leven er 
naar schatting meer dan 250.000! Vier van 
de Big Five zal je er met zekerheid zien: oli-
fant, leeuw, neushoorn en buffel.

BALLONSAFARI OVER KUDDES 
WILDEBEESTEN
Serengeti Nationaal Park, het bekendste 
wildpark van Tanzania, is wereldberoemd 
en een absoluut hoogtepunt van je safari-
reis. Het prachtige park, Unesco Wereld-
erfgoed, is het grootste migratiegebied voor 
dieren. De uitgestrekte savannevlaktes zijn 
er bezaaid met wilde dieren. Tijdens de mi-
gratieperiode vind je hier naar schatting 2 
miljoen dieren. Vooral wildebeesten, ze-
bra’s en gazelles. Maar ook leeuwen, chee-
ta’s en zwarte neushoorns zijn makkelijker 
te spotten op de grote open vlaktes.

Vertrek bij zonsopgang voor een 2 uur du-
rende ballonvlucht en geniet van de prach-
tige kleurschakeringen over de Serengeti. 
Het ideale moment om dieren te spotten 
want in de ochtend zijn roofdieren het 
meest actief. 

Topsafari en  
paradijselijke stranden

TANZANIA

Combineer je safari in 
Tanzania met een strandverblijf 

in Zanzibar (zie p 18).

TIP



Het wordt vooral een onvergetelijke erva-
ring tijdens de periode van de migratie. Van-
uit de lucht zie je dan grote kuddes wilde-
beesten en zebra’s over de vlaktes trekken. 
De ballonvaart eindigt met een landing in 
de bush waar een mooi gedekte tafel met 
lekker ontbijt klaarstaat. 

IN HET SPOOR VAN DE OLIFANT
Op safari zonder te veel toeristen? Dan ra-
den we je de zuidelijke parken aan. Ruaha 
National Park dankt zijn naam aan de Great 
Ruaha River die door het park stroomt. Het 
is vooral bekend om zijn grote populatie 
olifanten. Zo’n 10.000. Daarnaast is het ook 
een paradijs voor vogelliefhebbers. 

RONDREIS TANZANIA
12 dagen | 9 nachten 

• 1 nacht Mt Meru Boulevard Inn (Arusha)  
in een Standaard kamer op basis van halfpension 

• 3 nachten Isoitok Camp Manyara (Lake Manyara)  
in een Standaard kamer op basis van volpension 

• 3 nachten Kenzan Tented Camp (Serengeti)  
in een Standaard kamer op basis van volpension 

• 2 nachten Karatu Simba Lodge (Ngorongoro)  
in een Standaard kamer op basis van volpension

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Kilimanjaro-Brussel via Doha 

met Qatar Airways in economyclass (O)
• Luchthaventaksen t.w.v. € 385 per persoon
• Luchthaventransfers ter plaatse
• Transport in 4x4 safarivoertuigen
• Alle overnachtingen op basis van volpension m.u.v. dag 1 in halfpension
• Mineraalwater in het safarivoertuig (1,5 liter per persoon per dag)
• Alle safari’s en entreegeld voor de nationale parken
• Engelstalige gids/chauffeur
• Gratis Nederlandstalige Insight Guide Tanzania & Zanzibar

Exclusief:  optionele activiteiten, overige maaltijden, dranken,  
alle persoonlijke uitgaven, fooien, visumkosten (USD 50 p.p.), reisverzekering
Boekingsperiode: 01/12/20-31/03/21
Reisperiode: 01/12/20-31/12/21

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op moment van reservatie. Deze rondreis 
is verlengbaar op maat, en de promo blijft gelden zolang in de vermelde lodges hetzelfde aantal 
nachten wordt opgenomen.

Met 436 geïdentificeerde soorten zoals 
diverse neushoornvogels, ijsvogels en ho-
ningzuigers. Andere bijzondere dieren zijn: 
de Afrikaanse wilde hond en sabelantilope. 

Ook het wildreservaat Selous is een van de 
grootste wildreservaten van de wereld en 
Unesco Werelderfgoed.

Op safari zonder te veel 
toeristen? Dan raden we je de 

zuidelijke parken aan. 

In een gevarieerd landschap met grote 
moerassige gebieden langs de Rufiji-rivier 
en regio’s met relatief veel bomen leven 
veel van de typische savannedieren: olifan-
ten, nijlpaarden, krokodillen, de bedreigde 
neushoorn en de Afrikaanse wilde hond. 

Selous is trouwens een van de weinige re-
servaten waar safari te voet is toegestaan. 
Onder begeleiding van een gids kan je zo 
op speurtocht en de dieren en hun sporen 
van heel nabij bekijken. Al zijn ook safari’s 
per jeep of boot mogelijk.

VANAF € 3.430 PER PERSOON   
MET 6 DEELNEMERS  
(3 x tweepersoonskamer) 

VANAF € 3.590 PER PERSOON  
MET 4 DEELNEMERS 
(2 x tweepersoonskamer) 

VANAF € 4.355 PER PERSOON  
MET 2 DEELNEMERS 
(1 x tweepersoonskamer)

– 9 –



ECO-GLAMPING IN DE WILDERNIS 
Van Nairobi vlieg je naar de Masai Mara, een 
van de mooiste safariplekken op aarde. De 
landingsbaan is een strook aangestampte 
aarde. Het welkomstcomité een stel giraf-
fen, buffels, gazellen en zebra’s.

Thuisbasis voor deze glamping-safari is 
Emboo River, de ecolodge van Valery en 
Loïc. Hun verhaal begint in juli 2018, toen 
ze zelf op safari waren in de Masai Mara. Tij-
dens een diner raakten ze aan de praat met 
de manager over de impact en toekomst van 
safari’s. Op safari gaan in de Masai Mara én 
een positieve impact achterlaten, dat moest 
toch mogelijk zijn? 

Enkele maanden later in 2019 openden ze 
hun eigen ecolodge. Met William als mede- 
eigenaar en operationeel manager, dezelfde 
man van dat bewuste diner in 2018. Hij is 

een echte Masai en werkte zich op tot de 
beste gids van de Masai Mara.

SAFARIVOERTUIGEN OP ZONNE-ENERGIE
Voor Emboo River werd elk aspect van een 
safari opnieuw ontworpen. Geen lawaaie-
rige en stinkende dieselgeneratoren, geen 
druppel vervuild water. Alle open safarivoer-
tuigen rijden namelijk volledig op zonne- 
energie. Een heel speciale ervaring om  
geruisloos door de Masai Mara te rijden en 
de verbaasde blikken van de dieren te zien.

Onlangs hoorde een gids een stil gebrul in 
de verte. Een geluid zo zacht dat het nooit 
boven een benzinemotor zou komen. De 
gids reed richting het geluid en de gasten 
zagen waarachtig een luipaard van dichtbij.

ZWEMBAD MET ZICHT OP WILDE DIEREN
Back to nature wil trouwens niet zeggen 

back to basics. Emboo River biedt een 
luxueus verblijf, met alle comfort om je sa-
farivakantie ontspannen en gezellig te ma-
ken. Comfortabele tenten met zicht op de 
rivier, voorzien van lokaal op maat gemaakt 
meubilair. Spa-behandelingen op de rivier-
oever en heerlijke maaltijden met groenten, 
kruiden en fruit uit eigen tuin. En vanuit 
het zwembad kijk je naar de passerende 
wilde dieren.

THUISKOMEN AAN DE INDISCHE OCEAAN
Na enkele dagen in de bush is het tijd voor 
het volgende onvergetelijke avontuur, in 
Mswambeni, op amper 30 km van de grens 
met Tanzania. Frederik, ook een Belg, ver-
wezenlijkte er het vakantieoord van zijn dro-
men. Pal aan een maagdelijk wit strand met 
oneindige vergezichten op de Indische Oce-
aan. Live to Travel is er al jaren kind aan huis. 
 

Een safarireis is vaak een once-in-a-lifetime ervaring. Om die nog onvergetelijker te maken, bundelt 
Afrikaspecialist Live to Travel de krachten met enkele Vlamingen die in Kenia elk hun bijzondere droom 
waarmaken. Het beste van Oost-Afrika in een 10-tal dagen ontdekken? Het kan!

Emboo River Mswambeni Beach House
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Glamping & Beach Safari  
bij bijzondere Vlamingen 

KENIA



Geniet bij aankomst van een apero bij het 
kampvuur op het strand. Niet te geloven dat 
je amper drie uur geleden nog in de Masai 
Mara stond.

Mswambeni Beach House is een aards para-
dijs met zeven luxevilla’s en suites, alles sa-
men elf kamers. Gebouwd met eigen handen 
en met de hulp van twintig lokale arbeiders. 

OPGELEID DOOR STERRENCHEF
Man, wat een plek. In Mswambeni Beach 
House liggen de onvergetelijke momenten 
gewoon voor het rapen. Vanuit je hemelbed 
kan je bijna recht je privézwembad indui-
ken. En wanneer de oceaan en het hagelwitte 
strand je lokken voor een wandeling langs 
de overhangende palmen, laat je dan vooral 
betoveren door het moment.

Eten kan waar en wanneer je wil. In je  
kamer, op het strand, aan het zwembad van 
je privévilla. De lokale koks werden trouwens 
eigenhandig opgeleid door sterrenchef Bart  
Desmidt van Bartholomeus uit Knokke-Heist.

PICKNICK BIJ DE OLIFANTEN
In en rond Mswambeni valt enorm veel te 
beleven. Ga diepzeevissen, duiken of snor-
kelen in Kisite-Mpunguti Marine National 
Park. Liever kitesurfen, mountainbiken of 
een deugddoende massage? Of wat dacht je 
van een picknick bij de olifanten van Shim-
ba Hills National Reserve?

En last but not least, Frederik kocht net 
zijn eigen motorboot waarmee je op beach- 
safari kan trekken. Wanneer de boot aan-
legt bij een witte zandbank midden in de 
oceaan, lijk je helemaal alleen in het para-
dijs te zijn. Benieuwd naar de mogelijkhe-
den? We werken graag een voorstel naar 
wens uit.
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Emboo River

Mswambeni Beach House

VANAF € 1.910 PER PERSOON   
MET 6 DEELNEMERS  
(3 x tweepersoonskamer) 
VANAF € 2.065 PER PERSOON  
MET 4 DEELNEMERS 
(2 x tweepersoonskamer) 
VANAF € 2.530 PER PERSOON  
MET 2 DEELNEMERS 
(1 x tweepersoonskamer) 

• 1 nacht Ol Sereni Hotel (Nairobi) in 
een Standaard kamer op basis van 
kamer en ontbijt 

• 2 nachten Mara Ashnil Camp (Ma-
sai Mara) in een Standaard kamer 
op basis van volpension 

• 2 nachten Naivasha Sopa Lodge 
(Lake Naivasha) op basis van 
volpension 

• 2 nachten Samburu Ashnil Camp 
(Samburu) op basis van volpension 

RONDREIS KENIA 

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel- 

Nairobi-Brussel via Doha met Qatar 
Airways in economyclass (O)

• Luchthaventaksen t.w.v. € 384 
per persoon

• Luchthaventransfers in Nairobi
• Alle overnachtingen volgens  

programma op basis van volpension 
m.u.v. dag 1 op kamer en ontbijt

• Transport in een 6-seater minivan 
met schuifdak voor optimale foto-
condities

• Alle safari’s en entreegeld voor de 
nationale parken

• Engelstalige gids/chauffeur
• Gratis Nederlandstalige Insight 

Guide Kenia

Optie 4x4 i.p.v. minibus: + 
€ 800 per reisgezelschap 

12 dagen | 9 nachten 

Exclusief: optionele activiteiten, paassupplement Masai Mara 02-05/04 
(€ 100  p.p.), overige maaltijden, dranken, alle persoonlijke uitgaven, fooien,  
visumkosten (USD 51 p.p.), reisverzekering 
Boekingsperiode: 01/12/20-31/03/21 
Reisperiode: 01/04/21-30/06/21 

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op moment van reservatie.
Deze rondreis is verlengbaar op maat, en de promo blijft gelden zolang in de 
vermelde lodges hetzelfde aantal nachten wordt opgenomen.
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Chamarel

PASSAATWIND
In de lagune aan schiereiland Le Morne, in 
het zuidwesten van Mauritius, is het rus-
tig en kalm. Kinderen kunnen veilig in het 
water spelen en beginnende surfers kun-
nen hun plank meester worden in de beste 
omstandigheden. Om de hoek heb je ook 
uitdagende spots waar ervaren waterratten 
hun grenzen kunnen verleggen. Zoals de le-
gendarische surfspot One Eye, een van de 
meest holle golven ter wereld. En dit allebei 
op wandelafstand van je resort.

“Zou ik morgen kunnen surfen?” Dat hoef 
je je op Mauritius dankzij de passaatwind 
nooit af te vragen. Dit natuurverschijnsel 
zorgt tussen mei en september – in de Mau-
ritiaanse winter – voor een constante, zuid-
oostelijke wind. Met een vaste windsnelheid, 
steeds tussen de 15 en de 25 knopen,  heb je 
hier ideale kitecondities.

MEELIFTEN MET DE STROMING
Een andere schitterende maritieme om-
geving is die van Mauritius’ zustereiland 

at Mauritius niet alleen een topbestemming is voor trouwers, maar ook voor 
watersporters en duikers zal je wellicht niet verbazen. Het is ook een van ‘s 
werelds beste plekken om te golfen. En voorbij de gouden stranden toont het 

eiland ook een weelderige vegetatie en tropische bossen. Hier schuilt een groene wereld 
klaar om ontdekt te worden.

D

Rodrigues. Met prachtig in stand gehouden 
duikspots, te danken aan een verlichte mi-
nister van milieu, zelf een fervent duiker. Be-
kendste plek is misschien wel La Passe, met 
zijn honderden koraalsoorten en zeedieren 
als roggen, schildpadden, witpuntrifhaaien 
en jack fish.
 
Jack fish zwemmen in roterende scholen, 
het zijn precies onderwatertornado’s. Ook 
een unieke duikervaring in La Passe: mee-
liften met de stroming. De duikspots zijn 
gesloten in juli en augustus, de beste perio-
des zijn oktober-december en maart-april.

JAVA-APEN
De groene landgoederen en natuurreserva-
ten van Mauritius openen meer en meer hun 
deuren. Hier beleef je veel actie. Van recre-
atief wandelen, e-biken en paardrijden, tot  
canyoning en trailrunning. De prachtige, 
panoramische uitzichten krijg je er gratis 
bovenop.
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One Eye & La Passe:
de legendes van de 

Indische Oceaan

MAURITIUS
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Black River Gorges National Park is zo’n be-
langrijke, groene bezienswaardigheid. Het 
leefgebied van ruim 16.000 hectare is een 
belangrijke habitat voor java-apen, een soort 
die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt. 
Ook bedreigde inheemse planten en dieren 
houden zich hier schuil, zoals de zwarte vleer-
hond en de olijfgroene mauritiusbrilvogel.

GEOLOGISCHE WONDERDUINEN
Een kwartiertje verderop vind je de zeven-
kleurige heuvels van Chamarel. Bijzonder 
aan de verschillende vulkanische duinlagen 
is dat ze zich nooit vermengen. Ook niet 
als het regent. Geologen en andere weten-
schappers staan voor een raadsel.

Nog zo’n lust voor het oog zijn de 83 m 
hoge watervallen van Chamarel. In het ge-
bied rond de watervallen maak je heerlijke 
wandelingen. Hou je van canyoning? Langs 
de zeven watervallen van Tamarind Falls 
beleef je beslist een onvergetelijk water-
avontuur. 

Chamarel

Zilwa Attitude****

Black River Gorges National Park
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VERBLIJF MAURITIUS
10 dagen | 7 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Brussel

VANAF € 1.590 PER PERSOON
in tweepersoonskamer 

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Mauritius-Brussel met Air Belgium 

in economyclass (K)
• Luchthaventaksen t.w.v. € 353 per persoon
• Ontvangst ter plaatse & welkomstpakket met alle info
• Privé luchthaventransfers ter plaatse heen en terug
• 7 nachten Zilwa Attitude**** in een Superior kamer op basis van halfpension

Optie 7 nachten All Inclusive (alle maaltijden & 
selectie dranken): + € 325 per persoon

Exclusief: optionele activiteiten, overige maaltijden en dranken, alle persoonlijke 
uitgaven en reisverzekering
Boekingsperiode: 01/12/20-15/06/21 
Reisperiode: 01/06/21-30/06/21

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op moment van reservatie.
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1. OP EEN ONBEWOOND EILAND … 
Die ene wilde droom, een ontspannen 
vakantie op een paradijselijk eiland, staat 
op het punt eindelijk uit te komen. LUX* 
South Ari Atoll is een luxeresort op het 
onbewoonde eiland  Dhidhoofinolhu, een 
vredig toevluchtsoord voor zonnekloppers 
en rustzoekers. Van een eigen villa op pa-
len boven de kristallen lagune, de zon zien 
op- en ondergaan met je tenen in het zand, 
urenlang dobberen in de overloopzwem-
baden … Dit verblijf tart zelfs de wildste 
verbeelding. 

2. WILDE WATERAVONTUREN 
Eerder het actieve type? Dan heten we je 
graag welkom in het paradijs voor water-
sporters. Langs de kusten van het eiland be-
land je van het ene avontuur in het andere. 
Van een bloedstollende trip met jetski’s, tot 

parasailen, suppen en flyboarding. Ook als 
fan van windsurfen, waterskiën, zeilen en 
kitesurfen kan je je hier naar hartelust uitle-
ven. Of maak een uitstap met de catamaran 
om de lagune op eigen tempo te verkennen.

3. BIJZONDERE EETERVARINGEN
LUX* South Ari Atoll telt maar liefst acht 
specialiteitenrestaurants. Proef de Japan-
se keuken bij Umami en de smaken van de 
Middellandse Zee bij Beach Rouge, tot de 
gastronomische verwennerij uit het Mid-
den-Oosten en de Indische Oceaan. Een 
culinaire reis rond de wereld. 

Dit kleine witte zandeiland telt trouwens 
tal van afgelegen plekjes voor eetervarin-
gen om nooit te vergeten. Zoals een drijvend 
ontbijt in je zwembad of een picknick op 
een zandbank. Laat je helemaal verwennen 

De eindeloze Indische Oceaan, paradijselijke atollen en bontgekleurde koraalriffen. De Malediven zijn op 
zich al de hemel op aarde. En toch, het ene verblijf is het andere niet. Daarom selecteerden we voor jou 
LUX* South Ari Atoll. Zo haal jij het beste uit deze droomvakantie.

5 Redenen voor dit luxeresort
MALEDIVEN

tijdens een privédiner in de kruidentuin, of 
tijdens een romantisch etentje bij kaars-
licht onder de exotische sterrenhemel.

4. OOK VOOR KLEINE AVONTURIERS
Een afgelegen eiland is natuurlijk ook voor 
kinderen de ideale plek waar ze hun fan-
tasie de vrije loop kunnen laten. Zoals een 
ontdekkingstocht à la Robinson Crusoe van 
checkpoint naar checkpoint of een avon-
tuurlijke schattenjacht voor de hele familie. 

In de Play Kidsclub beleven kinderen tot 12 
jaar nóg meer eilandpret. Ze genieten van 
een heel scala aan uitdagende, sportieve en 
outdooractiviteiten. Voor tieners tot 17 jaar 
zijn er de aangepaste activiteiten van Studio 
17 zoals lokale dans- en taallessen, strand-
sportactiviteiten en boeiende uitstappen 
rond het eiland. 

LUX* South Ari Atoll
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5. ONTMOET WILDE WALVISHAAI FERNANDO
Het resort bevindt zich in beschermd zeegebied. 
Dankzij het 5-sterren-PADI-duikcentrum is het 
zeereservaat dan ook de hemel op aarde voor dui-
kers en snorkelliefhebbers. Je kan hier bijzondere 
zeedieren spotten zoals manta’s, zeeschildpadden, 
koraalvissen en dolfijnen. Klim aan boord van een 

‘dhoni’ – een traditionele houten vissersboot – om te 
duiken en snorkelen in grotten en scheepswrakken. 
Of wat dacht je van een nachtduik?

Middelpunt van de belangstelling is wilde walvishaai 
Fernando die in de buurt rondzwemt. Deze grote 
vriendelijke reus is met uitsterven bedreigd en telt 

wereldwijd slechts een duizendtal geregistreerde 
soortgenoten. 

Het Marine Biology Center van het resort doet ver-
regaande inspanningen om de inheems populatie 
walvishaaien en hun omgeving te bestuderen en te 
beschermen. Tijdens een ecotour onder begeleiding 
van een mariene bioloog ontmoet je de gigantische 
planktoneter op een verantwoorde manier van dicht-
bij. Je leert er alles over deze bedreigde diersoort 
en je steunt er tegelijkertijd het beschermingspro-
gramma mee.

VANAF € 1.810 PER PERSOON
in tweepersoonskamer 

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Malediven-Brussel 

via Doha met Qatar Airways in economyclass (O)
• Luchthaventaksen t.w.v. € 361 per persoon
• Ontvangst ter plaatse
• Luchthaventransfers ter plaatse heen en terug (20 min. 

binnenlandse vlucht + 10 min. speedboat)
• 7 nachten LUX* South Ari Atol**** in een Beach Pavilion 

op basis van kamer en ontbijt inclusief 30% vroegboek-
korting

• Milieutaks

Optie 7 nachten halfpension:  
+ € 595 per persoon 

Optie 7 nachten volpension:  
+ € 855 per persoon 

Optie 7 nachten All Inclusive  
(alle maaltijden & selectie dranken): 
+ € 1.225 per persoon

Exclusief: optionele activiteiten, overige maaltijden en 
dranken, alle persoonlijke uitgaven en reisverzekering 
Boekingsperiode: 01/12/20-20/03/21 
Reisperiode: 20/04/21-30/09/21
Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op 
moment van reservatie.

VERBLIJF MALEDIVEN 
10 dagen | 7 nachten  
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GUADELOUPE
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HET ZALIGE NIETSDOEN
De twee grootste eilanden van Guadeloupe – 
Grand-Terre en Basse-Terre – vormen wat ze 
hier ‘le papillon’ noemen. Slechts via enkele 
bruggen en een mangrovebos met elkaar ver-
bonden, hebben de twee vanuit de lucht net 
de vorm van een vlinder. Alsof dat nog niet 
paradijselijk genoeg is, bestaan de stranden 
van de archipel uit verschillende kleurpalet-
ten. Van wit zand in Grand-Terre en de bijna 
roze stranden van Cluny in Sainte-Rose, tot 
het zwarte zand van Grande Anse.

heven. Het is er het hele jaar door gemiddeld 
28 °C, zowel aan land als in het water. Hoe 
heerlijk is dat? De zee is zelfs zodanig helder 
dat je er tot tientallen meters diep kan zien. 
Ideale omstandigheden dus voor wie het in-
dommelen op strand wil inruilen voor een 
avontuur onder water.

Duiken of snorkelen? Laat je betoveren door 
de schatten van de onderwaterwereld en de 
zeebodem. Spot kleurrijke vissen, zeeschild-
padden, roggen en koraalduivels. Tijdens een 
boottocht kom je zelfs grotere dieren tegen 
zoals walvissen en dolfijnen. Helemaal ma-
gisch wordt het tijdens een kajaktour bij zons-
ondergang tussen de mangroves. En snap je 
meteen wat ze bedoelen met “Guadeloupe, 
de ‘je ne sais quoi’ van de Franse Caraïben.”

VAKANTIE MET PIT
Actief genieten kan je hier zowel te land als ter 
zee. ‘Entre terre et mer’, zoals het hier zo lek-
ker bekt. Trek de groene wildernis in, dwars 
door de verschillende natuurreservaten en 
hun ecosystemen, even divers als fascinerend. 

Guadeloupe is een zonovergoten archipel waar de diversiteit en natuurlijke schoonheid van het Caribische 
Zeegebied perfect samensmelten. Dat de eilandengroep in feite Frans grondgebied is, maakt Guadeloupe 
eigenlijk een stukje verborgen Frankrijk in de Caraïben. Rechtstreeks bereikbaar vanuit België!

Stukje Frankrijk in de Caraïben

Deze dromerige zandstranden met kokospal-
men zijn het uitgelezen decor om zorgeloos te 
ontspannen op het ritme van de locals. Waar 
het zalige nietsdoen tot een kunst wordt ver-
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In het twee hectare grote tropische woud van 
het Zoölogisch Park van Mamelles huizen on-
der meer wilde mangoesten, leguanen, pape-
gaaien, jaguars, wasberen en kolibries.

Verken de groene natuur tijdens een avon-
tuurlijke mountainbiketocht langs geulen, 
rivieren en bruggen in de rimboe. Of kies voor 
boomklimmen, canyoning van een paradijse-
lijke waterval, of een flinke bergwandeling in 
stevige stappers. Ben je een echte waaghals? 
Dan is een parapente-afdaling van een hoge 
berg vast iets voor jou. Heerlijk om met dat 
spannende gevoel in je buik de ongerepte 
natuur van Guadeloupe in vogelvlucht te 
aanschouwen. Als je durft natuurlijk.

Ook een grote aanrader: een paardrijtocht 
langs de contrasterende landschappen van de 
archipel. Bergen, bos en de kust. De ultieme 
vrijheid? Je te paard door de branding waden 
bij zonsondergang, langs het strand van Cluny.

RECHTSTREEKS BEREIKBAAR VANUIT 
BELGIË
Vergeleken met andere Caribische bestem-
mingen heeft Guadeloupe zeker en vast 
een streepje voor. De archipel is een Frans 
overzees departement en hoort bestuurlijk 
eigenlijk bij Europa. Je hebt daarom geen pas-
poort of visum nodig om er naartoe te gaan, je 
identiteitskaart alleen volstaat. 

Bovendien kan je er gewoon met de euro be-
talen. En zijn er sinds dit jaar rechtstreekse 
vluchten vanuit België. 

Met rechtstreekse vlucht vanuit Charleroi

VANAF € 1.090 PER PERSOON
in tweepersoonskamer 

Inclusief:
• Internationale vluchten Charleroi-Point-à-Pitre- 

Charleroi met Air Belgium in economyclass (K)
• Luchthaventaksen t.w.v. € 304 per persoon
• Ontvangst ter plaatse
• Privé luchthaventransfers ter plaatse heen en terug
• 7 nachten La Creole Beach Hôtel & Spa**** in een 

Standaard kamer op basis van kamer en ontbijt 
inclusief 1 gratis nacht

Optie 7 nachten halfpension:  
+ € 275 per persoon 

Optie 7 nachten volpension:  
+ € 525 per persoon 

Exclusief: toeristentaks (€ 2,30 p.p. per dag, ter plaatse 
te betalen), optionele activiteiten, overige maaltijden en 
dranken, alle persoonlijke uitgaven en reisverzekering 
Boekingsperiode: 01/12/20-30/04/21 
Reisperiode: 04/05/21-18/07/21 
Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid op 
moment van reservatie.

VERBLIJF 
GUADELOUPE 

9 dagen | 7 nachten   

La Creole Beach Hôtel & Spa****
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Droomstranden 
op een paradijselijk 

eiland

ZANZIBAR

Voor de kust van Tanzania ligt de Zanzibar- 
archipel. Een perfecte mix van Afrikaanse 
charme, de exotische sfeer van het Midden- 
Oosten, buitengewoon mooie stranden, 
romantische hotels, luxe resorts en een 
gevarieerd aanbod aan excursies zoals 
kruidentours en duiktochten, maken van 
dit paradijs de ideale bestemming voor 
huwelijksreizen. Of om enkele dagen uit te 
rusten na een safari.

De kleurrijke geschiedenis van het eiland en 
het culturele erfgoed is duidelijk merkbaar 
in de historische stad Stone Town. Met zijn 
labyrint van smalle straatjes, witte huizen, 
bazaars en moskeeën is het een leuke mix 
van Indische, Europese, Afrikaanse en Ara-
bische elementen. Proef de couleur locale op 
de kleurrijke marktjes. En bezoek het oude 
fort, het House Of Wonders en de voormalige 
slavenmarkt. Queen-zanger Freddie Mercury 
werd trouwens geboren in Stone Town, zijn 
geboortehuis kan je nog steeds bezoeken. 

Maar ook de natuur is er bijzonder. Het Jozani 
Forest is zo de enige plek ter wereld waar 
rode colobusapen wonen.

VERBLIJF 
ZANZIBAR

10 dagen | 7 nachten  

VANAF € 1.120 PER PERSOON
in tweepersoonskamer 

Kinderen bij ouders:
• 0-3 jaar: vanaf € 590 p.p.
• 4-12 jaar: vanaf € 815 p.p.
• 13-18 jaar: vanaf € 885 p.p.

Inclusief:
• Internationale vluchten Brussel-Zanzibar-Brus-

sel via Doha met Qatar Airways in economyclass 
(O)

• Luchthaventaksen t.w.v. € 423 per persoon
• Luchthaventransfers heen en terug op Zanzibar
• 7 nachten Fumba Beach Lodge**** in een Garden 

View kamer op basis van halfpension
• Gratis upgrade naar een Sea View-kamer mits 

beschikbaarheid op moment van aankomst

Optie 7 nachten volpension: 
+ € 225 per persoon 

Exclusief: overige maaltijden en dranken, optio-
nele activiteiten, alle persoonlijke uitgaven, fooien, 
visumkosten (USD 50 p.p.), lokale taksen (USD 49 
p.p. vertrektaks en USD 1 p.p. per dag)
Boekingsperiode: 01/12/20-31/03/21 
Reisperiode: 05/01/21-15/06/21

Aanbieding onder voorbehoud van beschikbaarheid 
op moment van reservatie.
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Beste van Afrika & Luxe Collectie
Live to Travel is dé specialist voor budgetvriendelij ke tot exclusieve op 
maat uitgewerkte reizen naar Afrika en de Indische Oceaan.

Jaarlij ks krij gen ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het uit-
werken van hun droomreis. Live to Travel gaat uitdagingen niet uit de weg. 
Daarom werken we graag met deze Belgische specialist op Afrika samen. 

Zo kan je veilig en gerust reizen omdat je altij d beschermd bent conform 
de Belgische wetgeving. Vraag naar hun aanbod bij  ons, uw vertrouwde 
reisagent. 
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