IN BLUE WATERS The Cruise Collection

G R O E P S C R U I S E S
B E TO V E R E N D J A PA N

23/10/20 >08/11/20 - vanaf 5.329 € pp

DOWN UNDER

19/11/20 > 05/12/20 - vanaf 5.820 € pp

C H I L I - A R G E N T I N I E - U R U G UAY

05/12/20 > 20/12/20 - vanaf 5.259 € pp

Hakodate

noord - korea

Aomori

Japanse Zee

CELEBRIT Y MILLENNIUM
zuid - korea

japan

Tokyo

Busan
Hiroshima

Betoverend Japan!
Japan: enerzijds een land met moderne metropolen, indrukwekkende wolkenkrabbers, blitsende lichtreclames - anderzijds het land waar oude tradities het fundament van de maatschappij
zijn. Vrouwen, die als Manga-Heldinnen gekleed zijn, dragen morgen misschien een kimono of
business pak. De eeuwenoude cultuur vindt u in de goed onderhouden spirituele schrijnen,
tempels en historische bezienswaardigheden. Tegelijkertijd betovert Japan door schitterende
landschappen met o.a. de schilderachtige mooie Mount Fuji. Ontdek tijdens deze reis de traditionele theeceremonies, de anime stripkunst, de samoerailegendes,...
Kyoto, ook het culturele hart van Japan genoemd, telt een 2.000-tal heiligdommen. Nergens
anders vindt u gelijkaardige zen-tuinen en kleurrijke geisha’s in hun puurste of net meest hedendaagse vorm terug. Wandel door de pittoreske straatjes, langs handwerk- en souvenirwinkels en
talloze tempels in de Gionwijk.
Deze cruise start en eindigt in Tokyo, de hoofdstad van Japan. Van het voormalige Edo, een
16de eeuws vissersstadje dat zich nestelde rond een massief kasteel, is Tokyo uitgegroeid tot
een wereldstad van formaat. Momenteel wonen hier maar liefst 35 miljoen mensen. De aantrekkingskracht van Tokyo ligt zonder meer in de veelzijdigheid. Van hypermoderne architectuur, de
allerlaatste technologische gadgets en avant-garde haute couture tot traditionele markten en
romantische parken met kerselaars.

Kyoto

Mount Fuji
Kagoshima

Kochi

TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel
tot Brussel bij minimum 15 personen.

PROGRAMMA
23/10/2020 Vlucht Brussel - Tokyo, Japan.
24/10/2020
Aankomst in Tokyo - transfer naar het hotel
Keio Plaza. Vrije avond - overnachting.
25/10/2020
Na het ontbijt, transfer naar de cruiseterminal
in Yokohama, Japan. Inscheping.
26/10/2020 Mount Fuji, Japan.
27 /10/2020 Kyoto, Japan.
28/10/2020 Kyoto, Japan.
29/10/2020 Kochi, Japan.
30/10/2020 Hiroshima, Japan
31/10/2020 Kagoshima, Japan.
01/11/2020 Op zee.
02/11/2020 Busan, Zuid Korea.
03/11/2020 Op zee.
04/11/2020 Hakodate, Japan.
05/11/2020 Aomori, Japan.
06/11/2020 Op zee.
07/11/2020 Tokyo, Japan.
08/11/2020
Ontscheping in Yokohama, Japan. Transfer
naar de luchthaven - vlucht Tokyo - Brussel.

PRIJS PER PERSOON: 5.329 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Vluchten met tussenlanding Brussel - Tokyo Brussel met Lufthansa (Q/S-klasse)
• 1 prenight in het Hotel Keio Plaza, standaardkamer met ontbijt
• Transfers
• Cruise in vol pension, in buitenkajuit cat. 7
• Havengelden
• Fooien
• Reisbegeleiding van Brussel tot Brussel minimum 15 personen

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
• Persoonlijke uitgaven

SUPPLEMENTEN
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. 2B:
+ 960 € per persoon
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. 2A:
+ 1.010 € per persoon
• Verblijf in een concierge class kajuit (gepersonaliseerde concierge service, prioriteit bij
inscheping): + 1.385 € per persoon

Onze suggestie post programma China: Beijing
PRIJS PER PERSOON: 1.529 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Vlucht Tokyo - Beijing met China Airlines
(S-klasse)
• 4 overnachtingen in Hotel Kempinski Beijing
in een superior kamer met ontbijt
• Excursies zoals beschreven in het programma
• 3 middagmalen in een lokaal restaurant
• 2 avondmalen in een lokaal restaurant
• 2 avondmalen in het hotel
• Lokale Engelssprekende gidsen
• Transfers
• Reisbegeleiding vanaf 15 personen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid, dd 30 april 2019

08/11/2020
Aankomst in Beijing en transfer naar het hotel
Kempinski Beijing. Diner in het hotel.
09/11/2020
Na het ontbijt vertrek voor het bezoek aan
de Chinese Muur bij Mutianyu, op 70 km ten
noorden van Beijing. Met de kabelbaan gaat het
naar een minder druk bezochte plek. Geniet van
een mooie wandeling op dit kronkelende wereldmonument. De imposante trappen leiden
naar de wacht- en uitkijktorens waar u bij helder
weer kan genieten van mooie panoramazichten
en groene heuvels. Vervolgens rijdt u nog langs
de Olympic Green, het moderne stadion “Bird’s
Nest” dat is uitgegroeid tot het symbool van
het moderne China. Lunch en avondmaal zijn
voorzien in een lokaal restaurant.

10/11/2020
Van de vele tempels die de Chinese hoofdstad
rijk is, is de Tempel van de Hemel misschien
wel de mooiste en de bekendste. De taoïstische tempel was de plek waar de keizer
tweemaal per jaar ging bidden voor een
goede oogst voor alle Chinezen in het keizerrijk. De gebouwen van de tempel worden
omgeven door een groot park met duizenden
eeuwenoude bomen. Dagelijks gebruiken vele
Chinezen deze plaats om muziek te spelen en
te dansen. Hier kan u de ochtendgymnastiek
van de lokale bevolking gadeslaan en nadien is
er zelfs tijd voor een korte privéles Tai chi.Na de
lunch bezoekt u de Verboden Stad, gebouwd
tussen 1406 en 1420 als paleis voor de keizer.
Dit enorme complex bevat naast het paleis
tientallen andere gebouwen en tuinen en is
één van de belangrijkste bezienswaardigheden
van China. Lunch en avondmaal zijn voorzien
in een lokaal restaurant.

11/11/2020
De dag begint bij het imposante Tianmen
Plein, ook wel het Plein van de Hemelse Vrede
genoemd. Met een lengte van 880m en een
breedte van 500m kunnen er tot ongeveer een
miljoen mensen samen rondlopen en is zo één
van de grootste pleinen ter wereld. Nadien
gaat het verder per rikshadoor de smalle straa
tjes van de Hutongs, de traditionele woonwijken.Op zomeravonden zitten hier oudere mensen onder de bomen te genieten en de was
droogt aan de ramen. Na de middag bezoekt u
het Zomerpaleis, een indrukwekkend complex
van paleizen, tempels, paviljoenen, bruggen,
pagodes en letterlijk honderden wandelpaden
in uitgestrekte tuinen. Lunch in een lokaal
restaurant - avondmaal in hotel.
12/11/2020
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven.
Terugvlucht van Beijing naar Brussel.

Sydney
australië

CELEBRIT Y SOLSTICE

Down Under
Het immens gevoel van vrijheid!

Deze cruise heeft een perfecte timing om Nieuw-Zeeland & Tasmanië en Australië te bezoeken,
dank zij de aangename temperaturen staat alles in bloei. Deze cruise zit boordevol hoogtepunten
met een perfecte balans van geschiedenis, cultuur, fauna, flora en architectuur.
De reis is ver, maar het loont zeker! Met een hartelijk “Kia Ora”, de groet van de Maori, wordt u verwelkomd in Nieuw Zeeland. Deze eilandengroep in de Zuidelijke Pacific ligt niet direct naast de
deur. Maar eenmaal aangekomen, ontdekt u een land met één van de meest afwisselende natuurlandschappen: als een groot wonder liggen vulkanen en geisers naast regenwouden en gletsjers.
Het oude cliché, Tasmanië is Britser dan Brits is hier zeker van toepassing. Met weinig inwoners
en de verre afstand, is de massieve economische groei hier voorbij gegaan. Tasmanië heeft een
weelde aan historische gebouwen en onberoerde natuur. Nergens ter wereld is de lucht zuiverder dan hier. Geniet van de stop in Hobart, de hoofdstad van Tasmanië. Er is veel te doen! Mount
Wellington is één van de populairste attracties in Hobart, en terecht. Op een hoogte van 1270m, is
er soms nog sneeuw te zien op de toppen en de uitzichten zijn adembenemend. Aan Salamanca
Place vindt u rijen van pitoreske zandstenen gebouwen. Vroeger warenhuizen, nu verbouwd tot
sfeervolle winkels, gezellige cafés, restaurants en kunstgalarijen. Waarom de dag niet afsluiten met
een fris pintje in de Cascade brouwerij, de oudste brouwerij van Australië en nog steeds in gebruik.
Australië is uniek! Omgeven door het blauwe oceaanwater biedt dit continent veel contrasten: het
hart is rood, het Noorden tropisch groen, de steden jong, ongedwongen, vriendelijk en open. Afgesneden van andere continenten kon zich hier, ondanks alles, een unieke dier- en plantenwereld
ontwikkelen. Tegelijkertijd vindt u hier, naast de oudste natuurformaties, ook de oudste culturele
sporen. De mythische “droompaden” van de Aboriginals trekken door het land en hebben de dag
van vandaag niets van hun mystiek verloren. Deze cruise eindigt in Sydney, een kosmopolitische
en bruisende stad - alleen al het binnenvaren langs het bekende operahuis is een unieke ervaring!
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Tasmaanse Zee
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Dusky Sound
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TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel
tot Brussel bij minimum 15 personen.

PROGRAMMA

19/11/2020 Vlucht Brussel - Auckland met
tussenlanding.
21/11/2020 Aankomst in Auckland transfer naar het hotel Stamford Plaza.
Vrije dag - overnachting.
22/11/2020 Na het ontbijt, stadsrondrit
Auckland inclusief bezoek aan het Auckland
War Memorial Museum en een optreden van
de Maori - overnachting.
23/11/2020 Na het ontbijt, transfer naar
de cruiseterminal en inscheping.
24/11/2020 Tauranga, Nieuw Zeeland.
25/11/2020 Op zee.
26/11/2020 Picton, Nieuw Zeeland.
27/11/2020 Akaroa, Nieuw Zeeland.
28/11/2020 Dunedin, Nieuw Zeeland.
29/11/2020 Dusky Sound - Doubtful
Sound - Milford Sound, Nieuw Zeeland.
30/11 & 01/12/2020 Op zee.
02/12/2020 Hobart, Tasmanië.
03/12/2020 Op zee.
04/12/2020 Eden, Australië.
05/12/2020 Ontscheping in Sydney,
Australië - transfer naar de luchthaven.
Vlucht Sydney - Brussel met tussenlanding.

PRIJS PER PERSOON: 5.820 €
Singles zijn op aanvraag mogelijk.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Vluchten Brussel - Auckland/Sydney - Brussel
met Qatar (Y-klasse)
• 2 overnachtingen in Hotel Stamford Plaza,
superior kamer met ontbijt
• Transfers
• Stadsrondrit Auckland
• Inkomticket voor de Skytower in Auckland
• Cruise in vol pension, in een buitenhut met
balkon, cat. 2B
• Havengelden & luchthaventaksen
• Fooien
• Reisbegeleiding van Brussel tot Brussel minimum 15 personen

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
• Persoonlijke uitgaven
• Visums

SUPPLEMENTEN
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. 1C:
+ 70 € per persoon
• Verblijf in een concierge class kajuit, cat. C3
(gepersonaliseerde concierge service):
+ 220 € per persoon

Onze suggestie post programma: Sydney
PRIJS PER PERSOON: 1.794 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS
• 3 overnachtingen in het hotel Shangri-La,
deluxe Sydney Harbour kamer met ontbijt
• Transfers
• Stadsrondrit Sydney
• Havenrondvaart met barbecue lunch
• 2- uur durende wandeling, inclusief lunch in
een lokaal restaurant in Bondi Beach
• Bezoek aan het Sydney Opera House met
etentje in The Aria
• Lokale Engelssprekende gidsen
• Transfers
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid, dd 30 april 2019

05/12/2020
Aankomst in Sydney. Na het ontbijt aan boord,
ontscheping en stadsrondrit Sydney. Het
bezoek begint in het oude stadsgedeelte, The
Rocks en gaat dan verder naar het business
district. Natuurlijk ziet u ook het beroemde
Sydney Opera House en de Sydney Harbour
Bridge. Via Watsons Bay, Dover Heights, China
Town en Barangaroo rijdt u naar Circular Quay.
De barbecue lunch is voorzien tijdens de 4 uur
durende havenrondvaart. Nadien transfer naar
het hotel Shangri-La. Vrije avond. Overnachting.
06/12/2020
Vandaag staat een prachtige 2- uur durende
wandeling op het programma, van Coogie
naar Bondi met schitterende panorama’s, stranden, parken, kliffen, baaien en rotsformaties. ’s
Middags is de lunch voorzien in Bondi in een
lokaal restaurant The Bucket List Bondi, nadien
is er vrije tijd om te relaxen op Bondi Beach.
Vrije avond. Overnachting.

07/12/2020
Vrije voormiddag. In de namiddag bezoekt u
één van de meest memorabele gebouwen ter
wereld, het Sydney Opera House. Het complex
bestaat uit meerdere zalen. De grootste is de
Concert Hall, met ruim 2.500 plaatsen waar
allerlei culturele activiteiten variërend van
klassieke muziek, opera tot popconcerten en
modeshows te zien zijn. Het Opera Theatre
beschikt over ongeveer 1.500 stoelen en
er worden vaak grootschalige opera’s en
balletvoorstellingen opgevoerd. Een ervaren
gids vertelt u alle ins en outs van het indruk-

wekkende gebouw en geeft u een kijkje achter
de schermen. Nadien is er een fijn etentje
voorzien in “Aria”, één van Australiës beste
restaurants. De eigenaars Matt Moran en Bruce
Solomon en de executive Chef Joel Bickford
serveren enkel maar de beste seizoensproducten en hebben één van de beste wijnkaarten.
Kortom, dé perfecte afsluiter van dit mooie
post programma!
08/12/2020
Vrije dag en in de late namiddag transfer naar
de luchthaven. Terugvlucht naar Brussel.

Stille Oceaan
San Antonio

CELEBRIT Y SILHOUET TE

Buenos Aires
Punta del Este
Montevideo

Puerto Monti
Puerto Madryn

Chili, Argentinië en Uruguay
Buenos Aires, de stad van de tango, steaks en Belle Epoque is het startpunt van deze cruise.
Het schip blijft hier 1 nacht liggen, er is dus voldoende tijd voor een ontdekkingstocht door
deze bruisende stad. Flaneer door Montevideo, hoofdstad van Uruguay, bezoek de oude
markthal en de oude stad, gelegen rond de Plaza Independencia en geniet van een mooie
wandeling langs de Rio de la Plata.
Via Kaap Hoorn, gaat het naar Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld met 60.000
inwoners. Ushuaia doet op het eerste gezicht wat Scandinavisch aan: houten huizen, geschilderd in vrolijke kleuren, ingeklemd tussen een rustige baai en groene glooiende heuvels. Maar achter die heuvels doemen snel de kaalgrijze wanden van de zuidelijkste Andes
uitlopers op. Nu is deze stad vooral gekend als startpunt van de cruises naar Antarctica.
Iedereen die een passie heeft voor ongerepte natuur, plaatst Patagonië op zijn “to do” lijstje.
De Chileense Fjorden zijn gekend voor hun ruwe natuur, winderige pampas, hangende
gletsjers en bergtoppen die schuilgaan in de wolken.

Atlantische Oceaan

Chileense Fjorden
Punta Arenas
Straat van Magellaan
Ushuaia

Kaap Hoorn

TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel
tot Brussel bij minimum 15 personen.

PROGRAMMA
05/12/2020
Vlucht Brussel - Buenos Aires.
06/12/2020
Aankomst in Buenos Aires, Argentinïe.
Transfer naar de cruiseterminal - inscheping.
07/12/2020 Buenos Aires, Argentinië.
08/12/2020 Montevideo, Uruguay.
09/12/2020 Punta del Este, Uruguay.
10/12/2020 Op zee.
11/12/2020 Puerto Madryn, Argentinië.

De cruise eindigt in San Antonio. Na de ontscheping voorzien we nog een stadsrondrit in
Santiago de Chile, hoofdstad van Chili, gelegen op 540 meter hoogte aan de voet van de
Andes. Ondanks het groot aantal inwoners is het centrum van de stad vrij compact en klein
waardoor je het gemakkelijk te voet kunt verkennen.

12/12/2020 Op zee.
13/12/2020 Kaap Hoorn.
14/12/2020 Ushuaia, Argentinië.
15/12/2020 Punta Arenas, Chili.
16/12/2020 Straat van Magellaan.
17/12/2020 Chileense Fjorden.
18/12/2020 Puerto Monti, Chili.
19/12/2020 Op zee.
20/12/2020
Ontscheping in San Antonio, Chili - stadsrondrit met lunch. Transfer naar luchthaven.
Vlucht Santiago de Chile - Brussel.

PRIJS PER PERSOON: 5.259 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS
• vluchten met tussenlanding Brussel - Buenos
Aires/Santiago de Chile - Brussel met British
Airways (Q-klasse)
• transfers
• cruise in vol pension, in een buitenkajuit
met balkon, cat. 1C
• havengelden
• fooien
• reisbegeleiding van Brussel tot Brussel minimum 15 personen
• stadsrondrit in Santiago de Chile

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
• Persoonlijke uitgaven

SUPPLEMENTEN
Verblijf in een concierge class kajuit
(gepersonaliseerde concierge service, prioriteit
bij inscheping): + 125 € per persoon

Onze suggestie voorprogramma: Buenos Aires
PRIJS PER PERSOON: 580 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS
• 2 overnachtingen in Hotel Grand Brizo in een
superior kamer
• Ontbijt
• Vroege check in bij aankomst
• 2 middagmalen
• Lokale Engelssprekende gidsen
• Transfers
• Boottocht op de Delta
• Reisbegeleiding van Brussel tot Brussel bij
minimum van 15 personen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid, dd 30 april 2019

Buenos Aires, metropool met 11 miljoen mensen en één van de belangrijkste steden ter wereld. Het loont dus zeker de moeite om enkele
dagen te verblijven in de elegante, actieve en
diverse hoofdstad van Argentinië! Ondanks
de moderne en dynamische activiteiten, heeft
deze stad toch haar oude tradities bewaard.
Iedereen voelt zich hier zeer snel thuis dankzij
de culturele en architecturale rijkdom en de
vriendelijkheid van de inwoners.
04/12/2020
Aankomst in Buenos Aires en transfer naar het
hotel Grand Brizo, 4*. Check-in & vrije voormiddag. In de namiddag stadsrondrit Noord Buenos
Aires, met een wandeling door het oude,
historische centrum van Buenos Aires en Puerto
Madero: Plaza de Mayo, San Telmo, La Boca
en Puerto Madero. Avondmaal in het hotel.
Overnachting.

05/12/2020
Na het ontbijt, vertrek naar de Delta Tigre.
De stad Tigre ligt ca. 30 km ten noorden van
Buenos Aires, vlak aan de Parana delta. De delta is een labyrint van rivierarmen, kanalen en
ontelbare eilandjes waar u zomerverblijven van
welstellende burgers aantreft, evenals country
clubs, tuinen en parken. Tijdens de excursie bezoekt u o.a. de markt voor ambachtelijke kunst
en fruit en vaart u met een boot door de vele
kanalen van de delta. De lunch is inbegrepen
in een lokaal restaurant. Vrije avond overnachting.

06/12/2020
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek aan Zuid
Buenos Aires. Recoleta is één van de mooiste
wijken van Buenos Aires, met een prachtige begraafplaats, waar oa Evita Peron rust. U rijdt ook
langs de Alvaear Avenue en het Carlos Pellegrina plein. Na de lunch in een lokaal restaurant,
transfer naar de haven voor inscheping.

Footprints is een onafhankelijke Belgische touroperator. Wij staan voor
à la carte reizen op maat van de klant en voor inspirerende groepsreizen,
steeds in het luxe segment. Luxe in comfort, maar zeker ook in beleving!
Ons aanbod groepscruises is onder te verdelen in zee-, expeditie-, rivier- en culinaire cruises, en
dit met diverse luxe rederijen. Onze ervaren en professionele reisbegeleiders zorgen ervoor dat de
cruisevakanties zonder zorgen verlopen en hebben, dankzij hun jarenlange ervaring, ook veel aandacht voor de wensen van de klanten. Vanzelfsprekend zijn er tijdens de cruise geen verplichtingen.
Deze cruises zijn en blijven individuele vakanties waarbij onze reisleiding zorgt voor een persoonlijke
omkadering en meerwaarde tijdens de hele reis.
Footprints opteert voor de kleinere boetiekschepen. Deze hebben het voordeel dat ze kleine havens
kunnen aandoen, die de grote schepen noodgedwongen links moeten laten liggen. Ze staan voor
een grotere beleving, een persoonlijke service, open seating bij het dineren en intens genieten.
Footprints biedt ook een ‘Safari Collection’, een ‘Asia Collection’ en een ‘Beach Collection’ aan.
Inspirerende reizen met privégids, familierondreizen, selfdrives, actieve belevingen, nostalgische
treinreizen, stadsontdekkingen, kleinschalige hotels, fantastische hotelresorts en charmante
boetiekhotels op paradijselijke locaties. Ecovriendelijk, charmant, trendy, traditioneel of koloniaal…

Meer weten over ons aanbod of over een specifiek programma?
Raadpleeg je vertrouwde reisagent of contacteer ons op cruises@footprints.be of 078 48 52 66.
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