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VAKANTIE HEB JE NODIG!
Kies je droomvakantie uit ons breed aanbod  
van korte citytrips tot lange groepsreizen.



VOORWOORD
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Ons reisbureau Event Travel viert zijn dertigste verjaardag en dat 
willen we graag met je delen! De voorbije jaren mochten we talloze 

prachtige reizen uitdenken en organiseren. Van korte trips dichtbij tot 
weidse avonturen naar alle uithoeken van de wereld. 

Al drie decennia zijn we je vertrouwde aanspreekpunt voor al je reis- 
dromen. Dertig jaar onafhankelijk en professioneel reisadvies, in samen-
werking met bewust geselecteerde partners, ontzorging vóór, tijdens en 
na de reis. Ervoor zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, bleek 
de voorbije jaren van een onmisbare meerwaarde. Maar elke reis steeds 
vlekkeloos doen verlopen is bij Event Travel al dertig jaar onze hoofdzaak. 

In dit jubileummagazine stellen we ons familiale reisbureau graag nog 
eens aan je voor. Net als onze passie voor reizen, die ons van generatie 
op generatie werd doorgegeven. Zelf hopen we die op onze beurt ook 
weer door te geven. Want de wereld heeft zoveel te bieden voor wie hem 
wil ontdekken. Daarbij kiezen we resoluut voor een duurzame aanpak. 
Vakanties met een duurzaam karakter vind je voortaan ook gebundeld 
op onze website.

Veel leesplezier,

Het Event Travel-team
Dieter, Veerle, Rudy & Sonja
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Rudy & Sonja

VAN VIJZEN NAAR REIZEN?
Voor Rudy in 1993 Event Travel overnam, was hij altijd gerant 
bij Brico. Eerst in Zaventem (1978-1988) daarna in Sint-Pieters- 
Leeuw (1988-1993). Hij was dus nog geen reisagent toen, 
maar de reismicrobe had hij wel al te pakken. Want naast 
de doe-het-zelfwinkel bood hij via een eigen foldertje ook 
vakantiewoningen aan. Aan zee en in het Zwarte Woud. 
 
Op zoek naar een partner die zijn appartementen en 
vakantiehuizen in zijn aanbod kon opnemen, stapte hij 
reisbureau Event Travel binnen. Toen nog om de hoek 
op nummer 18, nu eetcafé Het Geheim. Het reisbureau 
leunde echter tegen het faillissement aan, dus besloot 
hij maar om het kantoor over te kopen en de verhuur zo 
zelf in orde te brengen. Dat leek hem zo gek nog niet. 

Hij wist zich de stiel van reisagent eigen te maken en vanaf 
1999 ging ook Sonja aan de slag achter de schermen van 
het reisbureau. Vandaag is de verhuur van vakantiehuizen 
nog steeds een vaste specialiteit van Event Travel.

FAN VAN RIVIERCRUISES
Nu genieten Rudy en Sonja van hun appartement op Tene-
rife, en ze houden er nog altijd van om zelf veel te zien en 
te beleven. “Riviercruises weten ons bijvoorbeeld altijd te 
bekoren, een schitterende manier om verschillende Europe-
se steden in één reis te combineren. Ook voor kortere trips, 
zoals een verlengd weekendje cultuur of gastronomie. Want 
langs de rivieren van Europa vind je niet alleen eeuwenoud 
erfgoed, maar ook beroemde wijnstreken.”

generaties  

30 JAAR EVENT TRAVEL

heenEen reis door de

PIONIER IN VLAANDEREN
Na de komst van het internet kwamen het toenmalige 
Jetair en andere touroperators met de eerste elek-
tronische boekingssystemen voor de dag. 

Event Travel was een van de eerste reiskantoren om 
dat te integreren in de dagelijkse kantoorwerking. Hij 
zal er zelf niet over opscheppen, maar op vlak van 
technologische innovatie was Rudy een pionier in 
Vlaanderen.
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Dieter

AL DOENDE GELEERD
“In 2009 stapte ik mee in de zaak van onze pa en aanvankelijk 
deed ik ook nog verder als zelfstandige in de eventsector. 
De knowhow en contacten die ik daar had vergaard, zijn 
ook vandaag nog een belangrijke troef. Vandaar nog steeds 
onze voeling met incentivereizen en events.”

“Net als onze pa leerde ik al doende de kneepjes van het 
vak en hielp ik Event Travel op mijn beurt verder groei-
en. We evolueerden mee met nieuwe partners en de sec-
tor, zoals met nieuwere en betere boekingssystemen.” 
 
Na verloop van tijd ging Dieter dan ook voltijds in het reis-
kantoor aan de slag. En sinds Veerle en hij de fakkel volledig 
overnamen in 2017, zijn ze allebei zeven dagen op zeven 
met reizen bezig.

Dieters persoonlijke favoriete vakanties? Eropuit tijdens een 
rondreis in de VS en Canada, en qualitytime met het gezin 
op de Canarische Eilanden en in Spanje.

Veerle

ALTIJD OP ONTDEKKING
Na jarenlange marketingervaring in de privésector en een 
eigen weg als zelfstandig marketingconsulente, is ook Veerle 
niet meer uit het reisbureau weg te denken. In 2017 startte 
ze net als Sonja eerst voornamelijk achter de schermen. 
Sinds 2021 werkt Veerle 100% in de zaak mee en neemt ze 
ook een deel van de verkoop op zich. En de frisse, nieuwe 
stijl en Toerist-sweatercollectie, daar valt intussen niet meer 
naast te kijken.  

“Samen brengen we je de essentie: belevingen en ervarin-
gen over de hele wereld, met verschillende types vakanties. 
Want dat is waar reizen volgens ons om draait: leren, ont-
dekken en openstaan voor nieuwe indrukken. En dat alles 
mooi gepresenteerd. Zelf ben ik helemaal verkocht aan de 
Caraïben en cruises. En met onze dochter Nelly staat ook 
de derde generatie al te trappelen van ongeduld. Met ons 
drietjes gaan we graag op ontdekking in de wereld.”

De derde generatie
De derde generatie heeft haar koffertje al gepakt en 

staat te popelen om de reispassie over te nemen.
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Wist je dat … 

Event Travel oorspronkelijk een automagazine was uit Heverlee?  
Daarin stonden reizen naar de grote buitenlandse auto- en Formule 
1-wedstrijden van Daytona, Monaco en Silvertone, die werden verkocht 
in het gelijknamige reisbureau in Sterrebeek.



je van de Caraïben,
 de Canarische Eilanden of 
andere exotische oorden?

Droom
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STRAND EN RELAX

Vertel ons hoe je ideale strand- en relaxvakantie eruitziet. We helpen je uit de vele  
mogelijkheden precies het resort te kiezen dat helemaal bij je vakantiewensen past. 



Zomerse

familievakantie
 in de Franse Alpen
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CLUB MED

IDEAAL ALPENRESORT
Bergen zover het oog reikt, een indrukwekkende 
gletsjer, een meer op 2.100 m hoogte … De lig-
ginw  g van Club Med Tignes 4  is ronduit prach-
tig. Het grote aanbod aan activiteiten maakt 
dit al helemaal een ideaal alpenresort in de  
zomer. Van een gezinswandeling, trailrunnen en 
downhill mountainbiken, tot kanoën, kajakken 
en suppen op het meer. 

Of ga voor wildwatersporten zoals canyoning, 
raften en hydrospeed. Bind je stijgijzers aan voor 
een ijswandeling op de Grande Motte-gletsjer 
of ontdek zomerskiën. Voel je de adrenaline al 
door je lijf gieren? 

RUIME, KNUSSE FAMILIEKAMERS
De meerderheid van de kamers is speciaal ont-
worpen voor gezinnen. Knusse nestjes waar 
je graag thuiskomt na een dag vol actie in de 
buitenlucht. Heerlijk ontspannen doe je in het 
grootste binnenzwembad van de Alpen, met 

zicht op de bergtoppen. Vraag ons zeker naar 
het comfort van de suites in de Exclusive Col-
lection Zone als je nog meer luxe, privacy en 
gepersonaliseerde services wenst.

CLUB MED VAL D’ISÈRE
Iets verderop ligt Val d’Isère, een authentiek 
alpendorp met stenen en houten chalets. Het 
pas gerenoveerde Club Med Val d’Isère is het 
allereerste 100% Club Med Exclusive Collection 
Resort in de bergen. Een luxueus verblijf om 
met het hele gezin te genieten van natuur en 
exclusieve services. Vergeleken met andere ver-
blijven in Val d’Isère geniet je hier bovendien van 
de beste prijs per vierkante meter.

Na een dag vol actie kan je uitrusten met een 
vleugje wellness tijdens een uniek spa- en yoga-
programma. Maak een smaakreis door de Alpen 
met specialiteiten uit de Savoie en een brede 
selectie van lokale wijnen. 

De Franse Alpen zijn een levensgrote speeltuin om in de zomer van pure berglucht te genieten. 
Van de zeven Club Med Resorts hier raden we je graag de twee nieuwste in Tignes en Val 

d’Isère aan. Beleef een heerlijke gezinsvakantie vol sportieve activiteiten, de vrijheid van de  
bergen en qualitytime. 

i  Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive vakantieresorts op uitzonderlijke locaties.  
Op maat van levensgenieters die complete ontspanning, luxe en privacy zoeken.



Droom je al jaren van een rondreis naar Amerika of Canada? Zelf zijn we 
al meermaals op ontdekking geweest en helemaal verkocht. De twee 
landen zijn dan ook twee van onze specialiteiten. Een voorsmaakje? 
Laat je inspireren door twee van onze favoriete rondreizen.

Verliefd  

ONZE HUISSPECIALITEIT

op de Verenigde Staten & Canada

HOOGTEPUNTEN WEST-USA
Rondreis van 18 dagen, periode mei-oktober

Zin in een reis waar de hoogtepunten elkaar in 
een sneltempo opvolgen? Dan raadt Dieter je 
volgend programma aan. “Op 18 dagen ontdek 
je alle highlights van West-Amerika, te begin-
nen met de Grand Canyon. De wereldberoemde 
scheur in de aardkorst is ongeveer 1.600 m diep 
en 350 km lang.” Je leest het goed: de Grand 
Canyon is groter dan België. “Na een fantasti-
sche zonsondergang hebben we de volgende 
ochtend een spectaculaire helikoptervlucht 
voor je geregeld.”

VAN YOSEMITE NATIONAL PARK … 
Ook Yosemite National Park is een indrukwek-

kend staaltje natuurpracht, zonder twijfel een 
van de mooiste plekken van de States. “Gigan-
tische granieten bergwanden, watervallen en 
groene weiden blazen je van je sokken. Van-
daag krijgt je fototoestel geen moment rust”, 
verklapt Dieter. 

… TOT LAS VEGAS & LOS ANGELES
Tijdens een grote rondreis door de VS mogen 
de steden en hun trekpleisters natuurlijk niet 
ontbreken. De iconische Strip van neonrecla-
mes en casino’s in Las Vegas, de Golden Gate 
Bridge in San Francisco, Hollywood en het 
mondaine Beverly Hills in Los Angeles.

Prijs: vanaf € 2.200 per persoon

Grand Canyon National Park

Dieter in USA
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Is het nu de Franse joie de vivre of de Engelse 
cultuur met een snuifje indianengeschiedenis die 
het Oosten van Canada zo bijzonder maakt? 
Op rondreis door Oost-Canada leer je heel 
wat culturen kennen en rijg je verschillende  
wonderen der natuur aan elkaar.

VAN NIAGARA FALLS … 
In Niagara Falls hoor je de reusachtige water-
vallen al van ver met veel geweld naar beneden 
denderen. “Wandel ’s avonds zeker nog even 
langs de boulevard om de feeëriek verlichte 
watervallen te bewonderen”, tipt Dieter. “En in 
Algonquin Provincial Park verblijf je in het hart 
van het park, omgeven door grote moerassen, 

dichte bossen en meren. Thuishaven van beren 
en elanden. Tadoussac is dan weer dé plek aan 
de oostkust om walvissen te spotten.”

… TOT DE OOST-CANADESE STEDEN
Onderweg ontdek je hoe de steden van 
Oost-Canada elk hun eigen karakter hebben. 

“Zo heeft metropool Toronto zijn indrukwek-
kende skyline en Québec zijn unieke charme 
met Europese sfeer, een zeldzaamheid in 
Noord-Amerika. Of benieuwd naar de moder-
ne wolkenkrabbers en het historische centrum 
van Montréal?”

Prijs: vanaf € 2.000 per persoon

AMERIKA ZOALS JIJ HET WENST
Deze rondreizen zijn voorbeeldprogramma’s 
die we graag aanpassen en personaliseren 
op maat van jouw wensen en reisdromen. 
Ook voor tal van andere avonturen naar de 
Verenigde Staten en/of Canada ben je bij 
ons aan het juiste adres. Vertel ons wat je 
graag wil doen en zien, en hoe je het wil 
beleven. We helpen je maar al te graag jouw 
American Dream te realiseren.

Meer reisinspiratie over Amerika en Canada 
op: www.eventtravel.be/amerika-travel

OOST-CANADA, TUSSEN STEDEN EN NATUUR
Rondreis van 19 dagen, periode juni-september

Niagara Falls
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BEGELEIDE GROEPSREIS FINS LAPLAND
Groepsreis van 5 dagen, periode januari-februari 

Kennismaken met het allerbeste wat Lapland te bieden 
heeft? Tijdens onze jaarlijkse groepsreis naar Lapland 
komen alle typische activiteiten aan bod. Proef van de 
heerlijke lokale keuken, bezoek een van de mooiste ijsho-
tels van Fins Lapland en maak een huskysafari door de 
winterse natuur. 

“Deze groepsreis is de ideale kennismaking met Lapland, 
geschikt voor elk type reiziger. Geniet van een all-in pakket 
aan een aantrekkelijk groepstarief, met persoonlijke bege-
leiding van ons allebei”, vertellen Veerle en Dieter.

HOOGTEPUNTEN
• Op zoek naar het legendarische noorderlicht
• Sneeuwscootersafari door de  

Lapse sneeuwlandschappen
• Leer ijsvissen op een bevroren meer
• Diner in een traditionele houten Finse kota
• Tocht per rendierslee 
• Rondleiding in het iconische Snow Village 
• Sneeuwschoenwandeling en huskysafari

Richtprijs: vanaf € 1.895 per persoon

JE LAPLAND-REIS NÓG 
SPECIALER OF ACTIEVER MAKEN? 
Vraag ons naar deze extra mogelijkheden:

• Overnachten in een glazen iglo
• Overnachten in een ijssuite in Snow Village
• Nachtelijke sneeuwscootersafari
• Paardrijden in de sneeuw
• Icekarting, fatbikes, langlaufen, skiën …

Een groepsreis, dat is de wereld ontdekken in gezelschap. En dat hoeft heus niet met min-
der vrijheid te zijn. Bij Event Travel hebben we er zelfs onze eigen formules voor uitgewerkt. 
Gaande van vaste programma’s met persoonlijke begeleiding, tot alles vrij in te vullen ... Zoals 
onze groepsuitstappen. Geen vooraf bepaald programma, wel competitieve prijzen dankzij 
groepsaankoop.

Samen

GROEPSREIZEN

creërenherinneringen
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“““

Incentivereizen
Eropuit met je personeel of collega’s? Of jullie nu op zoek zijn naar 
een exotische bestemming, het grote avontuur, een ton activiteiten 
of vooral ontspanning: we verzorgen jullie incentive graag op maat 
van jullie wensen. Met aandacht voor alle details. Vluchten, verblijf, 
vervoer ter plaatse, activiteiten, restaurants … Een toffe ervaring voor 
het hele team!

“Ik heb met Dieter een eerste keer samengewerkt in 2018, toen ik mijn 
bedrijf Admos aan Cushman & Wakefield had verkocht. Om de deal te 
vieren zijn we met z’n allen naar Ibiza geweest. Dieter nam hiervoor 
de volledige organisatie op zich: vluchten, hotel, restaurants, zeilboot, 
discotheek … Tot op heden werken we nog steeds samen. Zowel privé 
als zakelijk.”

ANTHONY SHAIKH
Oprichter van Shake Design

“Dankzij de grondige voorbereiding en persoonlijke begeleiding ter 
plaatse was ons bedrijfsevent een schot in de roos. Werken met een 
agentschap dat de locatie en de activiteiten kent, zorgt voor een gerust 
gevoel. Je kent hen en weet dan ook waar je je aan mag verwachten.”

PIETER VAN HEMELE
CEO van Talentus

“Bij Event Travel is alles steeds tot in de puntjes in orde. Wat Event Travel 
bijzonder maakt, is volgens mij de opvolging van a tot z, een reis kunnen 
aanbieden in alle vertrouwen en binnen het vooropgestelde budget. 
Dankzij Veerle en Dieter was ons seminarie in Mallorca een absolute top-
per. Er volgen ongetwijfeld nog zulke incentives. Bedankt, Event Travel!”

JULIE WYNS
National Field Sales Manager van NUXE Belgium 

JOUW INCENTIVEREIS, 
JOUW WENSEN
Je team in de bloemetjes zet-
ten, motiveren of bedanken? 
Heb je dan al eens aan een in-
centive gedacht? We werken 
die graag voor je uit, volledig 
op maat, zonder gedoe en ge-
regeld tot in de kleinste details. 
Neem contact met ons op, we 
helpen je graag verder.
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VIP SELECTION

5Top     luxehotels
in zuidelijk Europa
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1. PALOMA FINESSE *****
Antalya, Turkije

Dieters oordeel: “De combinatie van strakke architectuur en serene aardse tinten brengt je aan 
de Turkse Rivièra meteen in vakantiesfeer. Met een uitgebreid buffetrestaurant en verschillende 
specialiteitenrestaurants. In het aquapark geniet je van eindeloze waterpret met 19 glijbanen, 
waarvan 8 voor kinderen. Blaas erna even uit in de knusse paviljoentjes aan het strand.” 

2. CLUB MARVY *****
Kusadasi, Turkije

Dieters oordeel: “Club Marvy ademt zodanig de bohemian sfeer van Ibiza, dat je haast zou verge-
ten dat je in Turkije bent. Profiteer van een luilekkervakantie bij de zwembaden in de weelderige 
tuin. Of laat je verwennen tijdens een deugddoende massage in een van de massagepaviljoens, 
hellend over de Egeïsche branding. En de keuken? Seizoensgebonden én biologisch.”

3. GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE *****
Kreta, Griekenland

Dieters oordeel: “Op een paar minuten van Rethymnon op Kreta, de oude havenstad van de Vene-
tiaanse veroveraars, logeer je in Grecotel Caramel direct aan het zandstrand. Een fijn boetiekhotel 
met de voordelen van een luxeresort, maar ontworpen als een eilandnederzetting. Elke kamer is 
anders, individueel gedecoreerd en ingericht met handgemaakte meubels en designer-stoffen.” 

4. DREAMS JARDIN TROPICAL **** SUP
Tenerife, Spanje

Dieters oordeel: “Dreams Jardin Tropical werd in 2021 helemaal vernieuwd, maar het is al jaren 
een topverblijf op Tenerife. Het sfeervolle luxehotel in Moorse stijl bestaat uit verschillende niveaus 
met tal van hoekjes en subtropische tuinen. Ook culinair kom je hier niets tekort met maar liefst 
zes à-la-carterestaurants om duimen en vingers bij af te likken.” 

5. RIU PALACE OASIS *****
Gran Canaria, Spanje

Dieters oordeel: “Met een palmentuin van maar liefst 23.000 m2 biedt het volledig vernieuwde 
Riu Palace Oasis een ontspannen vakantie, ver weg van dagelijkse beslommeringen. Geniet van 
de centrale ligging pal aan het strand en de promenade, op een steenworp van de Duinen van 
Maspalomas. Graag nog dat tikkeltje meer? Kies voor een swim-upkamer met plonsbad.”

Échte verwennerij, dat is even het alledaagse achterwege laten. Een droomvakantie 
op een schitterende locatie in een exclusief verblijf. Genieten van een verfijnde 
keuken, qualitytime met twee of honeymoon? Lees hier Dieters persoonlijke top 5 
van bezochte hotels in Zuid-Europa uit het aanbod van luxespecialist VIP Selection.

i  Bij VIP Selection geniet je van extra comfort vóór en tijdens de reis. Zoals privéluchthavenvervoer voor vroege 
boekers en afzonderlijke check-in, tot champagne in het vliegtuig en service ter plaatse. Vraag ons gerust naar alle 
inbegrepen extraatjes. 



HET VIOOLTJE

actie

BLOEMEN, PLANTEN EN MEER
Als dochter van floristen is Natacha al heel haar 
leven omringd door bloemen en planten.  Ook 
voor haar man Kim is de sector geen onbekend 
terrein, aangezien zijn grootouders grote bloe-
menkwekers waren in hart en nieren. Met Het 
Viooltje zijn ze alom gekend voor hun prachtas-
sortiment aan bloemen en planten. Maar je kan 
er evengoed terecht voor stijlvolle decoratie en 
allerhande creatieve geschenkartikelen. 

EXCLUSIEVE BALLONCREATIES
Creatief zijn is Natacha haar leven. Daarom be-
sloot ze in 2003 om zich verder te verdiepen 
in iets nieuws: exclusieve balloncreaties. “Deze 
creaties zijn complementair met ons bestaande 
assortiment en zijn een meerwaarde voor al 
onze producten”, vertelt Natacha. 

“Ben je op zoek naar iets unieks? Of wens je iets 
te personaliseren voor een geboorte, gender 
reveal, communie, verjaardag of andere  

gelegenheid? Breng dan zeker een bezoekje 
aan Het Viooltje. We maken er een onvergetelijk 
moment van!”

EVENT STYLING
De creatieve inbreng van Natacha en de er-
varing van Kim in de interieurbranche blijken 
de perfecte match om elk feest en event on-
vergetelijk te maken. Onder de naam Inventiva 
verzorgen ze styling, advies en organisatie van 
huwelijken, feesten en evenementen. 

“Van de trendy aankleding van een kantoor-
ruimte, de styling van een bedrijfsevent of een 
private party stijlvol organiseren … We moch-
ten al samenwerken met verschillende gere-
puteerde bedrijven en evenementenbureaus. 
Ons ervaren team van stylisten en decorateurs 
zorgen voor een echte meerwaarde waar be-
leving centraal staat.”

Als je houdt van               dingen … 

Het Viooltje Sterrebeek
Mechelsesteenweg 170

1933 Sterrebeek

02 310 90 52

sterrebeek@hetviooltje.com

www.hetviooltje.com

Het Viooltje Kampenhout
Haachtsesteenweg 510/4

1910 Kampenhout

016 65 10 94

kampenhout@hetviooltje.com

www.hetviooltje.com

EVENT TRAVEL ACTIE
20 ROZEN/TULPEN GRATIS

Bij aankoop van minstens € 30 bij Het Viooltje ontvang je in ruil 
voor deze voucher 20 rozen of tulpen gratis.

Actie geldig tot en met 31/08/2023 en zolang de voorraad strekt.

mooie

In 2017 openden Natacha en Kim een tweede vestiging in Sterrebeek, maar Het Viooltje is al meer 
dan 25 jaar een vaste waarde in regio Kampenhout en ver daarbuiten. “Gestart als traditionele 
bloemenzaak, zijn we intussen verder geëvolueerd naar een trendy handelszaak voor iedereen 
die houdt van mooie dingen.”
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TAPA TI

Spaanse sfeer
Foodsharing, dat is delen en genieten. Een 
Spaanse traditie die je in ook in de Sterrebeek-
se Beekstraat kan beleven. Restaurant Tapa 
Ti is de ideale plek om samen te komen met 
vrienden of familie, een snelle maar gezellige 
zakenlunch, een tête-à-tête met je geliefde 
of ontspannen tafelen na de werkdag. Met de 
complimenten van de Michelingids. 

WAAR REIZEN AL NIET GOED VOOR IS … 
Inspiratie voor het concept deed Jutka De Win 
op tijdens een buitenlandse stage in een hotel in 
Valencia. “De foodsharingmentaliteit die ik daar 
leerde kennen boeide me enorm. Sinds de start 
van Tapa Ti in 2018 willen mijn broer Kenneth 
en ik de warmte van Valencia overbrengen naar 
Belgisch concept.”

MET DE PAPLEPEL
De passie voor lekker eten kreeg het duo met 
de paplepel ingegoten. Ouders Karla en Rudi 
runden 31 jaar lang het naastgelegen restaurant 
De Kasteelhoeve. Met de stopzetting eind 2022 
hopen ze nu meer op reis te gaan. Tapa Ti kreeg 
daarbij de nodige uitbreiding.

BEKROOND MET BIB GOURMAND
De Spaanse geneugten van Tapa Ti vielen ook 
bij de Michelingids in de smaak. De culinaire ken-
ners bekroonden het tapasrestaurant met een 
Bib Gourmand. Een hulde voor een uitstekende 
verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier, met 
seizoensgebonden producten en generositeit. 

in Sterrebeek

Tapa Ti
Beekstraat 48

1933 Sterrebeek

02 310 64 45

info@tapati.be

www.tapati.be

DE FAVORIETJES VAN VEERLE EN DIETER
• De croquetas van chef Kenneth
• Pimientos de Padrón, zachte pepers uit Galicië
• Pere Ventura, cava
• Portal d’Azenha, rosé uit de Portugese Douro

EVENT TRAVEL ACTIE
GRATIS TAPA VAN DE CHEF + CAVA

Bij aankoop van 3 tapas bij Tapa Ti krijg je 
gratis 1 tapa van de chef en 1 glas cava. 

Actie geldig tot en met 31/08/2023 en zolang de voorraad 

strekt, mits reservatie en voor maximaal twee personen. 

“Een genereuze plank met intens  
smakende charcuterie, ceviche 
van zeebaars met tijgermelk en 

vervolgens een mooi stuk vlees of 
zilte zeevruchten? Het familiale, 
lekker relaxte Tapa Ti haalt de 

Spaanse zon naar Sterrebeek.  Dit 
is dé plek voor een feestelijk uitje 

met vrienden.”
– Guide Michelin

actie



TAXI WALTER ZAVENTEM

actie

Een zorgeloze vakantie begint en ein-
digt bij je thuis. Daarbij is een vleugje 
luxe onderweg mooi meegenomen. 
Voor jouw luchthavenvervoer vertrou-
wen we daarom al meer dan vijf jaar op 
onze partner Taxi Walter Zaventem. Hun 
luxueuze Mercedes-vloot en ervaren 
chauffeurs brengen je keurig op tijd en 
in stijl naar de luchthaven en terug thuis.

DUURZAAM FAMILIEBEDRIJF 
Taxi Walter Zaventem ontstond ruim 
25 jaar geleden, toen Walter Miseur zijn 
eerste passagiers oppikte met zijn eigen 
taxi in en rond Zaventem. Intussen is Taxi 
Walter Zaventem al jaren een gevestigde 
waarde met een Mercedes-wagenpark 
van 50 taxi’s.

Twee jaar geleden heeft dochter Daisy de 
fakkel overgenomen. Vader Walter ziet 
hoe ze het bedrijf met dezelfde waar-
den verderzet, met toevoeging van haar 
eigen visie. “Als familiebedrijf vinden we 

het belangrijk om ook voor de volgende 
generaties te zorgen. En daar hoort een 
duurzame toekomst bij”, vertelt ze. “Stap 
voor stap vergroenen we daarom het 
hele wagenpark met elektrische taxi’s.”

VEILIG OP BESTEMMING
Bij Taxi Walter Zaventem staan ook vei-
ligheid en comfort hoog aangeschreven. 
“Onze chauffeurs zijn vast in dienst en 
kennen de wegen op hun duimpje. Zo 
kom je steeds vlot en veilig aan op de 
luchthaven en bij je thuis. Bovendien kan 
je altijd speciale kinderzitjes reserveren 
en hebben we een eigen garagist die 
ons wagenpark tot in de puntjes onder-
houdt.”

RESERVEREN IS VOORDELIGER
Veel mensen boeken à la minute, maar 
een vaste prijs vooraf via het voordelige 
tarief van Event Travel is meestal goed-
koper en je bent zeker dat je chauffeur 
beschikbaar is. TAXI

WALTER

Stressvrij en                  
naar Zaventem

Taxi Walter Zaventem
Leuvensesteenweg 510,

Gebouw 7

1930 Zaventem

02 720 10 00

reservations@taxizaventem.be

www.taxizaventem.be

EVENT TRAVEL ACTIE
WIN EEN TAXIRIT

De comfortabele taxi’s van Taxi Walter Zaventem uittesten? Maak kans op 
een gratis taxirit naar de luchthaven of een plek naar keuze binnen België. 
Scan deze QR-code, volg Event Travel (@eventtravel_be) en Taxi Walter 
Zaventem (@taxiwalter.zaventem) op Instagram, en vertel ons waarom jij 
het écht verdient om te winnen.
Actie geldig tot en met 01/05/2023 en zolang de voorraad strekt.

stijlvol
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BEENHOUWERIJ LUC

Proef de wereld

actie

Wie de wereld ontdekt, ontdekt zijn smaken. Van Argentijnse asado, 
Franse klassiekers zoals boeuf bourguignon, tot ‘low and slow’ American 
barbecue … Bij Beenhouwerij Luc gaat je culinaire reis na thuiskomst 
gewoon verder. 

40 JAAR BEENHOUWERIJ LUC
Sinds 1983 is Beenhouwerij Luc een vaste waarde in Sterrebeek. Dit jaar 
viert de kwaliteitsslager dus zijn 40e verjaardag, net als Event Travel een 
jubileumjaar. Dubbel feest dus! Al vier decennia lang gaat Beenhouwerij 
Luc voor kwaliteitsvlees van de bovenste plank, met ook aandacht voor 
dier en milieu.

GENERATIE 2.0
Sinds januari 2021 hebben Kelly en haar echtgenoot Jeff de beenhouwerij 
van haar ouders overgenomen. Ze zijn bijzonder fier om de mooie zaak 
met evenveel passie verder te zetten.

DE FAVORIETJES VAN VEERLE EN DIETER
• De lekkerste pensen uit de streek
• Belgisch witblauw rundsvlees van eigen kweek
• Entrecote van eigen runderen (6 weken gerijpt!)
• Duroc d’Olives: extra mals en sappig varkensvlees

ook dicht bij huis

Beenhouwerij Luc
Mechelsesteenweg 185

1933 Sterrebeek

02 731 23 41

beenhouwerijluc@telenet.be

EVENT TRAVEL ACTIE
BRAADWORSTEN 4+1 GRATIS

Bij aankoop van 4 braadworsten bij Beenhouwerij Luc 
krijg je in ruil voor deze voucher 1 braadworst gratis.

Actie geldig tot en met 31/08/2023 en zolang de voorraad strekt.



TUI

5Onze   favoriete verblijven
in Spanje en Griekenland
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1. TUI BLUE OCEANIS BEACH RESORT & SPA **** SUP
Kos, Griekenland

Genieten van romantiek op Kos in Griekenland? Dit adults-onlyhotel is perfect om met z’n tweetjes 
in alle zaligheid te ontspannen. Met wellnesscentrum, twee zoetwaterzwembaden én zonneterras. 
Rustig gelegen aan het zand- en kiezelstrand van Psalidi. De bus stopt vlak voor de deur, dus je 
kan makkelijk op verkenning door Kos-stad. 

2. ES PORT ****
Mallorca, Spanje

Es Port is een 17e-eeuws herenhuis, omgetoverd tot charmant relaxhotel. De perfecte uitvalsbasis 
voor wandelingen in het Unesco Cultuurlandschap van het Tramuntana-gebergte. In het hotel 
zelf kan je aangenaam ontspannen in het zoetwaterzwembad met afgescheiden kindergedeelte, 
zonneterras, tuin met vijver, ligweide en overdekt zwembad met bubbelbad. 

3. LA MARQUISE *****
Rhodos, Griekenland

Wie op Rhodos een uitstekend hotel zoekt, raden we vaak vijfsterrenresort La Marquise aan. 
Een ware oase van water en groen met een waaier aan ontspanningsmogelijkheden, slechts op 
250 m van de zee. Komen daarbij ook nog eens de zeer goede service en het lekkere eten, en 
we weten meteen waarom verschillende klanten hier zelfs jaarlijks terugkomen. 

4. IBEROSTAR SELECTION SANTA EULALIA ****
Ibiza, Spanje

In Iberostar Selection Santa Eulalia ervaar je dat Ibiza meer is dan de discotheken. In dit romanti-
sche adults-onlyhotel verblijf je in de buurt van de hippiemarktjes, met het strand van S’Argamassa 
aan je voeten. En verblijf je in een ‘Star Prestige’-kamer, dan krijg je exclusieve toegang tot het 
dakterras. Compleet met infinity-zwembad, zonneterras en Balinese bedden!

5. ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL *****
Tenerife, Spanje

Wat ons betreft een zeer goed all-inclusive hotel, en voor een familiehotel op Tenerife rustig 
gelegen. Er is een dolle avonturenzone voor gezinnen, met activiteitenzwembad, glijbanen, een 
zinkend schip, hangbruggen en klim- en klauterrekken. Terug in je kamer of suite kan je nog even 
nagenieten in de ligzetels op je balkon of terras.

Met het gezin of met z’n tweetjes genieten van de zon? Zie hier onze 
vijf hoteltips voor een vliegvakantie naar Spanje of Griekenland met 
TUI. Allemaal persoonlijk bezocht en goedgekeurd.

i  De bekendste vakantieresorts uit Europa vind je gebundeld bij TUI. Want jouw vakantie is de mooiste tijd van het jaar. 
Om nieuwe ervaringen op te doen en te genieten van de mooie dingen in het leven, samen met familie en vrienden.



Zelf ervaren cruiseliefhebbers zijnde, weten we dat een cruise ideaal is om op korte tijd veel 
indrukken op te doen. Vanop het water beleef je de wereld dan ook vanuit een bijzonder 
interessant oogpunt. Samen met jou bekijken we als onafhankelijke specialist welke koers je 
cruiseavontuur mag uitvaren. Want naast de grote cruiseschepen wijzen we je graag ook de 
weg naar kleinschalige luxecruises, groene expedities of riviercruises. 

Hoe ziet jouw

CRUISES

droomcruise
eruit?

Grand Luxe wereldwijd

Celebrity Cruises
Bij Celebrity Cruises geniet je van hedendaagse design-schepen, een 
heerlijke keuken en een van de meest bekroonde wijncollecties op zee. Bij 
de grootse schepen Celebrity Apex en Celebrity Edge werd de conventie 
zelfs helemaal overboord gegooid met de baanbrekende Magic Carpet. 
Een zwevend platform aan de buitenkant van de schepen. En naast 
cruises naar alle continenten, is de rederij dé autoriteit voor vaarroutes 
naar de Galapagos met speciaal hiervoor aangepaste kleinere schepen.

Ponant
Als geen ander brengt luxerederij Ponant de Franse flair en ‘art de vivre’ 
tot leven. Dankzij verschillende partnerships met internationale am-
bassadeurs, bieden ze je op-en-top unieke cruiseprogramma’s. Zoals 
onvergetelijke en intense expeditie-ervaringen met National Geographic. 
Onder begeleiding van experts ontdek je de meest ongerepte en best 
beschermde gebieden van onze planeet.

Seabourn
Met name bij ons Belgen zijn de cruises van Seabourn erg geliefd. Met 
plaats voor 458 tot 600 gasten bestaat de vloot enkel uit intieme luxe-
schepen. Suites-only en gegarandeerd zeezicht, vaak met veranda. De 
restaurants bieden een mooie keuze van specialiteiten aan en diners in 
thema van je bestemming. Met Seabourn vaar je bovendien naar beroem-
de en verborgen aanleghavens, buiten het bereik van grotere schepen.
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Familiecruises 
Middellandse Zee
Kan je niet kiezen tussen een vakantie 
in Spanje, Italië of Frankrijk? Combineer 
ze dan gewoon met een cruise op de 
Middellandse Zee. Wat dacht je bijvoor-
beeld van een familiecruise met MSC 
Cruises of Royal Caribbean? Terwijl je 
slaapt en ontspant vaart je drijvende 
resort naar je volgende bestemming.

Royal Caribbean
De vele attracties aan boord maken de 
varende resorts van Royal Caribbean 
een bestemming op zich. Met topen-
tertainment van boeg tot achtersteven 
beleef je onvergetelijke familievakantie 
op de Middellandse Zee. Van Broad-
wayshows en klimmuren, tot surfsimu-
lators en schaatsbanen. Aan boord van 
de Allure of the Seas roetsj je zelfs tien 
dekken naar beneden langs de lang-
ste en hoogste glijbaan van de zeven 
zeeën.

MSC Cruises
Behalve de faciliteiten van een groot 
luxeresort, geniet je bij MSC Cruises 
ook nog eens van aangepaste familie- 
excursies aan wal. In het laag- en tus-
senseizoen varen kinderen en jongeren 
tot 18 jaar bovendien gratis mee, voor 
kinderen tot 12 jaar geldt dat zelfs het 
hele jaar door. Vraag ons naar de be-
schikbaarheden en voorwaarden. Of 
blader verder voor meer info over de 
luxeformule MSC Yacht Club.

Riviercruises
De geschiedenis van een land hele-
maal doorgronden? Rivieren en hun 
oevers verklappen al hun geheimen. 
Denk maar aan de zo vaak bezongen 
schone blauwe Donau of de kastelen 
langs de Loire. Om nog maar te zwijgen 
van de vele wijnstreken langs iconische 
waterwegen.

Rivages du Monde
De aanpak van Rivages du Monde doet 
dromen van bekende, verrassend be-
keken en ongekende oevers en kusten. 
Met een hart voor cultuur, ontdekking 
en een onvergetelijke, menselijke bele-
ving. Met Nederlandstalige of tweetali-
ge (NL en FR) omkadering aan boord. 
Boeiende sprekers en experts ter zake 
leggen je bestemming bloot met his-
torische, geopolitieke, ecologische en 
culturele inzichten. 

CroisiEurope
Met meer dan 50 eigen schepen bevaart 
CroisiEurope zowat elke bevaarbare ri-
vier van Europa. Ook in de rest van de 
wereld staan originele riviercruises op 
het programma. In Azië over de Me-
kong, tussen Cambodja en Vietnam, of 
zelfs een safaricruise door vier landen 
in Afrika. Aan boord geniet je steeds 
van een comfortabel vaaravontuur in 
een warm en verfijnd kader, en een uit-
stekende prijs-kwaliteit.

Noorse fjorden
Holland America Line
Droom je van de mythische Noor-
se fjorden? Met Holland America 
Line kan je die al ontdekken van-
uit Amsterdam of Rotterdam. De 
rederij blijft daarbij trouw aan de 
tijdloze elegantie van het oceaan-
reizen. Vanaf het moment dat je 
aan boord stapt van hun ruime, 
middelgrote schepen, merk je het 
verschil. En dankzij de Nederlands-
talige bemanning en begeleiding 
bij bepaalde excursies voelt je hele 
avontuur supervertrouwd aan.
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MSC CRUISES

PRIVÉCLUB & DESIGNERSUITE
MSC Yacht Club is een soort schip in een schip op de bovenste voordek-
ken. Een plek van exclusiviteit en rust waar je geniet van de luxe van een 
privéclub. Uiteraard heb je nog steeds toegang tot de vele ontspannings- 
en entertainmentmogelijkheden van de rest van het schip.

Je verblijft in een privé-designersuite met tal van extra faciliteiten. Het 
beste uitzicht heb je vanuit de Top Sail Lounge. Het One Pool Deck biedt 
dan weer een privézwembad, bubbelbad en zonnedek. En in het exclusie-
ve panoramische restaurant geniet je van een superieure dinerervaring.

BUTLERSERVICE
Dankzij de butlerservice word je steeds in al je behoeften voorzien. Dag 
en nacht. Ook tijdens het privéwinkelen in de boetieks aan boord kan je 
je laten vergezellen door je butler. Zelfs aan wal geniet je verder van de 
toegewijde dienstverlening. Stel je eigen excursies samen met tips en 
advies van gespecialiseerd cruisepersoneel. Zo verloopt ook je vakantie 
aan land met evenveel privacy, luxe en comfort.

Een cruise-ervaring met het beste van twee werelden? Veel moge-
lijkheden én meer privacy en discretie? Aan boord van 13 van hun 

schepen biedt rederij MSC Cruises de luxeformule MSC Yacht Club aan. 
Een royaal cruise-concept van exclusieve services en extra verwennerij 
bovenop de vele resortfaciliteiten.

met extra privileges

GLOEDNIEUW VLAGGENSCHIP  
MSC WORLD EUROPA
De luxe van MSC Yacht Club kan je er-
varen op 13 schepen van de MSC-vloot, 
waaronder de MSC World Europa. Het 
gloednieuwe vlaggenschip werd recent 
officieel nog gedoopt in Doha, Qatar. 

Wij waren persoonlijk aanwezig op de 
buitengewone maritieme doopcere-
monie en mochten als een van de eer-
sten het schip verkennen. Een waaier 
aan nieuwe faciliteiten, lounges, bars 
en gebouwd in een heel andere stijl. 
Ook op vlak van uitstootvermindering,  
energie-efficiëntie en innovatie kondigt 
dit paradepaardje een nieuw tijdperk van 
duurzaam cruisen aan.

Resortcruise

16

i  Toonaangevende cruiserederij MSC Cruises vaart het hele jaar door in de Middellandse Zee. Afhankelijk van het 
seizoen vaar je ook naar onder andere de Caraïben, de Emiraten en Noord-Europa. En op een selectie van 13 schepen 
biedt de maatschappij de luxeformule MSC Yacht Club aan.



CELEBRITY CRUISES

Darwin  In het kielzog van

LEVEND MUSEUM VAN EVOLUTIE
De Galapagoseilanden liggen ter hoogte van de evenaar, op 
zo’n 1.000 km voor de westkust van Ecuador. Een exotische 
archipel, geschapen door spuwende vulkanen en stromende 
lava. En een levend museum van de evolutie. Letterlijk. Want 
de observaties die Charles Darwin op de Galapagos deed, 
waren een belangrijke schakel voor zijn evolutietheorie. 

De archipel is de thuisbasis van enkele van ‘s werelds meest 
buitengewone dier- en plantsoorten. Reuzenschildpadden, 
bontgekleurde Sally Lightfoot-krabben, darwinvinken, 
blauwvoetgenten, zeeleguanen … En de galapagospingu-
in: de enige pinguïn die je ten noorden van de evenaar kan 
vinden.

SPECIFIEKE GALAPAGOS-VLOOT
Een cruise met Celebrity Cruises brengt je oog in oog met 
de bijzondere dieren en adembenemende landschappen. 
Onder begeleiding van gediplomeerde natuuronderzoekers 
van het Galapagos National Park. 

Dankzij hun drie Galapagos-schepen, specifiek voor deze 
eilanden ontworpen, geldt de rederij als dé grote specialist 
om deze unieke bestemming te ontdekken. Dankzij een 
dynamisch positioneringssysteem blijven de schepen bij-
voorbeeld roerloos stilliggen zonder ankers uit te gooien. 
Zo blijft de zeebodem onaangeroerd. 

KIES JE SCHIP
De Celebrity Flora is een megajacht voor 100 passagiers, 
met enkel naar buiten gerichte suites. Voor nog meer indi-
viduele service en verwennerij is er de Celebrity Xpedition 
voor 48 passagiers. Aan boord van de Celebrity Xploration, 
een privécatamaran voor 16 reizigers, beleef je zelfs een 
uiterst intieme reis naar de Galapagos. 

Als natuurliefhebber staan de Galapagoseilanden onge-
twijfeld ergens bovenaan je bucketlist. Een once-in-a- 

lifetime ontdekkingscruise in de voetsporen van Charles 
Darwin bezorgt je alvast een onvergetelijke levenservaring. 
Je telelens mag je thuislaten. Op de expedities van Celebrity 
Cruises zie je de haast fabelachtige dieren van dichterbij 
dan je had durven dromen.

met extra privileges
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i  Buitengewoon op zee, bijzonder aan land. Celebrity Cruises vaart naar meer dan 300 bestemmingen over alle zeven 
continenten. Hun onderscheidende mix van stijlvol design, culinair genieten, luxueuze accommodaties en intuïtieve 
service bezorgt de rederij jaarlijks verschillende awards.



CROISIEUROPE

VAREN TOT IN DE STAD
In tegenstelling tot andere rederijen, kunnen de drijvende hotels van CroisiEurope tot diep in de 
steden aanmeren. In Parijs ga je bijvoorbeeld aan wal op een steenworp van de Eiffeltoren, en in 
Venetië op een paar honderd meter van het San Marcoplein. 

WIJNGAARDEN LANGS DE DOURO
Met een bijnaam als ‘Gouden Rivier’ vormt de 
Douro een van Portugals mooiste waterjuwelen. 
Te midden van een fascinerend panorama vaar 
je langs ruwe en romantische landschappen, 
tussen zonnige heuvels vol glooiende wijngaar-
den. Laat je rondleiden in wijnlanden en wijn-
kelders, terwijl je geniet van lokale degustaties.

Rudy: “Bezoek schitterende steden zoals Por-
to, Braga en Guimarães. En zet zeker voet aan 
wal in het oude Vila Real en de tuinen van het 
18e-eeuwse landhuis van Solar Mateus. Over 
de Spaanse grens raad ik zeker Salamanca aan, 
waar bouwstijlen zoals late gotiek, renaissance 
en barok samenkomen.”

Naast het verrassende perspectief van de oevers, is een riviercruise voor Rudy een innemende 
manier om als cultuurliefhebber zijn hart op te halen. “Want grote rivieren zijn vaak dé cul-
turele en historische slagader van de regio’s waar ze doorheen stromen.” Uit het aanbod van 
specialist CroisiEurope selecteerde hij twee Europese toppers: de Douro en de Donau.

Riviercruises  

DouroDonau

De favorieten van Rudy

DONAU EN DE HOOFDSTEDEN
Bijna 3.000 km lang meandert de Donau dwars 
door tien landen van Centraal-Europa. Van het 
Zwarte Woud in het westen tot de Zwarte Zee in 
het oosten. Via de legendarische IJzeren Poort 
tussen de Balkan en de Karpaten, door het 
Unesco-biosfeerreservaat van de Donaudelta.

Rudy: “De Donau is een van de historische 
grenzen van het Romeinse Rijk. Aan land valt 
dan ook een schat aan culturele rijkdom te ont-
dekken. Ik denk bijvoorbeeld aan het keizerlijke  
Wenen van de Habsburgers, de barokke palei-
zen in het bruisende Bratislava of de kasteelwijk 
en badhuizen van Boedapest.”
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i  Op vlak van riviercruises groeide CroisiEurope uit tot Europese marktleider. Hun cruises gaan tot in het hartje van 
culturen en tradities, en bieden een ruim aanbod aan zorgvuldig geselecteerde excursies. 



TRAVELWORLD

Malta en Gozo zijn misschien wel de twee meest charmante eilanden in de Mid-
dellandse Zee. Tijdens dit voorbeeldprogramma op zee van bestemmings-

specialist Travelworld ontdek je het beste van beide op acht dagen tijd. Boordevol 
verrassingen, cultuur en geschiedenis. En genoeg vrije tijd om te ontspannen of zelf 
op verkenning te gaan.

Dag 1 & 2: St. Julian’s & Sliema
Rechtstreekse vlucht met Air Malta en aankomst in viersterrenhotel Argento in St. 
Julian’s, een ideale uitvalsbasis om Malta te leren kennen. Je hebt alle tijd om St. 
Julian’s zelf en badplaats Sliema te ontdekken.

Dag 3: Marsaxlokk
Je gids leidt je door een van de onaangeroerde dorpjes in het zuiden, waar je nadien 
kan kiezen voor een bootexcursie naar de Blue Grotto en andere grotten. Ook de 
beroemde, kleurrijke bootjes van Marsaxlokk zijn meer dan een ommetje waard.

Dag 4: Valletta
In hoofdstad Valletta zal je je geen moment vervelen, met onder andere de Barracca 
Tuinen, de Sint-Janscokathedraal en het schilderij van Caravaggio, de Vlaamse tapij-
ten in het Ker Museum, het Grootmeesterspaleis en de audiovisuele Malta Experience.

Dag 5: Mdina
Vanop de vestingmuren van ‘stille stad’ Mdina heb je een uniek panorama over het 
eiland. Ook de Dingli-klippen en de botanische tuinen van San Anton lonen de moeite.

Dag 6: Grand Harbour
Na de middag vertrek je op boottocht naar de natuurlijke havens van Marsamxett en 
de Grand Harbour. Deze inhammen behoren tot Europa’s mooiste. Het zicht vanop 
het water is alvast een ware traktatie voor fotografieliefhebbers. 

Dag 7: Gozo
Zustereiland Gozo is groener en schilderachtiger dan Malta. Denk maar aan de drie 
kenmerkende heuvels, de megalithische tempels van Ggantija, de citadel in Victoria, 
de baai van Xlendi, de Blue Hole in Dwejra … Je ontdekt het allemaal.

Dag 8: Terugvlucht
Vrije voormiddag en terugvlucht naar Brussel.

Malta & Gozo

Citadel - Gozo

Valletta - Malta
M

al
ta

in 8 dagen

De highlights van 
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i  Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie voor droombestemmingen. Ze worden bovendien al vijf jaar op rij be-
kroond als beste touroperator voor verre reizen.



Geen zin om je geliefde hond of kat alleen thuis te laten tijdens je 
vakantie? Als je vertrouwde reisagent met zelf ook een huisdier be-
grijpen we dat helemaal. We helpen met het grootste plezier de ideale 
vakantie te vinden voor de hele familie. En daar hoort het beestigste 
lid van het gezin uiteraard ook bij!

REIZEN MET HUISDIEREN

TIPS EN TRICKS
Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden voor een vakantie met je 
favoriete viervoeter. En daar helpen we je graag bij. Van verschillende 
hotels die honden en katten toelaten, huisdiervriendelijke vakantiehuizen, 
en andere tips en tricks. Een goede voorbereiding is dan ook de sleutel 
tot een geweldige vakantie met je huisdier. We denken bijvoorbeeld aan:

• Ga vóór vertrek langs bij de dierenarts voor wat basistips. Een balans 
van de gezondheid van je dier, een behandeling tegen parasieten … 

• Check de vaccinaties met je dierenarts en de regelgeving. Niet alleen 
voor je uiteindelijke vakantiebestemming, maar ook voor de landen 
waar je doorheen reist.

• Denk zeker ook aan je familiale verzekering om je huisdier mee te 
verzekeren tegen mogelijke schade aan derden. 

viervoeter
De wijde wereld in 

 met je 
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REIZEN MET 
HUISDIEREN? 
DAT KAN MET  

EVENT TRAVEL!
Ontvang een proefabonnement (3 maga-
zines) op WOEF bij boeking van een vakantie 
met je huisdier. Deze actie loopt tot 31/08/2023.

Woef! 
Wouf! 

Woof!

Wuff!Vuv!

Vof!

HOEVEEL TALEN BLAFT JE HOND?

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

vakatnie2.indd   1vakatnie2.indd   1 30/01/2023   11:3930/01/2023   11:39

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE … 
Aan alles gedacht voor je vertrekt? Op onze 
website vind je een inpaklijst om te controleren 
of je niets bent vergeten. Bij de samenstelling 
van deze checklist hebben we gekeken naar 
wat we zelf ook altijd meenemen als onze hond 
meegaat op vakantie. Sommige dingen vinden 
we echt onmisbaar, andere zijn zelfs verplicht 
op bepaalde bestemmingen.

Download onze onze ultieme inpaklijst voor je 
huisdier via onderstaande QR-code:
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Wie het maximum uit zijn citytrip wil halen, kiest best voor een centraal gelegen hotel. Vlak bij beroemde trekpleisters, 
op een steenworp van de metro. Dus meer tijd en opties om vrij op ontdekking te gaan door de stad. Daarom stellen 
we graag de resorts van RIU Plaza voor: rasechte stadshotels met een strategische ligging en veel waar voor je geld.

Vanuit het

RIU HOTELS

hart van de stad

TIMES SQUARE, NEW YORK
In het RIU Plaza New York Times Square logeer je in hartje Man-
hattan. Op een boogscheut van landmarks als Central Park, 
Rockefeller Center, het Empire State Building, Fifth Avenue en 
Broadway. En dicht bij de belangrijke metrolijnen die je vlot naar 
alle districten van de metropool brengen. 

“Voor ons Belgen is de grootste troef van dit cityresort misschien 
wel het uitgebreide ontbijtbuffet. Vrij uniek in New York, want 
in de meeste andere hotels is er enkel takeaway”, zegt Veerle. 

KURFÜRSTENDAMM, BERLIJN
“Ook in Berlijn doet een centraal gelegen hotel wonderen voor 
je urban vakantie. Met de leukste bezienswaardigheden ver 
uit elkaar is Berlijn een van de meest uitgestrekte steden van 
Europa.” RIU Plaza Berlin ligt op 300 m van de metro die je 
vlot verbindt naar alle uithoeken van de Duitse hoofdstad. Win-
kelboulevard Kurfürstendamm en KaDeWe, hét winkelcentrum 
van Berlijn, liggen hier trouwens om de hoek.

GRAN VÍA, MADRID
Eerder te vinden voor een zuiderse citytrip naar Madrid? Dan 
raadt Veerle graag Riu Plaza España aan. “Pal aan de flamboyante 
avenue Gran Vía, op zichzelf al een van de voornaamste beziens-
waardigheden. En met het metrostation op slechts 20 m sta je 
bovendien in no-time aan het Koninklijk Paleis, Parque del Retiro 
of de werken van Dalí, Picasso en Miró in het Reina Sofia Museum.”

Terug in het resort geniet je van 360° stadszicht vanuit de 
Rooftop Bar op de 27e verdieping, meteen een van de beste 
terrassen van Madrid. Op de 21e verdieping kan je dan weer 
zalig ontspannen in het buitenzwembad.
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i  De hotels en resorts van RIU staan bekend om hun sterke prijs-kwaliteitsverhouding en warme service, recht uit het 
hart. En zeker aanbevolen voor wie op vakantie wil thuiskomen in een vertrouwde sfeer.



“““

Een goed georganiseerde zakenreis is meer dan de boeking van gun-
stige tickets. Je wenst uiteraard ook perfecte aansluitingen, vervoer 
ter plaatse (taxi, huurauto, trein …) en ideaal gelegen accommodaties. 
We regelen je businesstrip van a tot z, zodat jij onbezorgd op zakenreis 
kan vertrekken.

“Een zorgeloze zakenreis is intussen de norm, maar vraagt achter de 
schermen veel accuraatheid en toewijding. Veerle, Dieter en Rudy zetten 
al jarenlang alles op alles in om onze businesstrips tot in de puntjes te 
regelen en op te volgen.”

ELS HUIJGENS 
Regional Leader Marketing Benelux en Frankrijk bij Vitra

“Professioneel reis ik wekelijks naar Lyon en Event Travel is voor mij 
dé partner die mijn wensen in de praktijk omzet. Een kort mailtje met 
mijn planning volstaat en ik word volledig ontzorgd. En bij lastminute- 
wijzigen handelt het hele Event Travel-team steeds snel, professioneel 
en behulpzaam.”

ROB DIEU
General Manager bij Bizerba België & Managing Director bij Bizerba Frankrijk

“Al meer dan 15 jaar vertrouwen we op de professionaliteit, beschikbaar-
heid en flexibiliteit van Event Travel. Intussen voor honderden van onze 
reizen door heel Europa. Keer op keer bewijzen ze een grote steun te 
zijn in onze dagelijkse activiteiten. We kunnen dus alleen maar hopen 
dat deze geweldige samenwerking mag blijven duren!”

VICTOR BELAUD
Administrative Officer bij European Trade Union Committee for Education

Jouw zakenreis:  
persoonlijk en tot 

geregeldin de puntjes
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KOMT JE PLANNING  
IN HET GEDRANG? 

Meeting eerder gedaan of zelfs 
uitgelopen? Geen stress! Laat 
het ons weten, wij zoeken voor 
jou een oplossing.



Vliegvakanties  Autovakanties  Cruises  Citytrips  Rondreizen  
AL MEER DAN 30 JAAR ZELFSTANDIG REISAGENTSCHAP

DE VAKANTIE VAN JE DROMEN BOEK JE BIJ EEN SPECIALIST
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