IN BLUE WATERS The Cruise Collection
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.

GROEPSCRUISES
ALASKA

20/05/20 > 31/05/20
vanaf 4.119 € pp
Verantwoordelijke uitgever: Bart Rutten, Platanenlaan 8 - 2610 Wilrijk
De vermelde prijzen zijn geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en niet retroactief. 02/05/2019
© Holland America Line

M S W E S T E R DA M

TOURLEADER

Alaska

Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij minimum 16 personen.

PROGRAMMA

Ongerept, onherbergzaam en gastvrij!

20/05/2020
Vlucht Brussel - Anchorage, Alaska.
Transfer naar een 4* hotel in het centrum van
Anchorage - overnachting.

Alaska, de 49ste staat en ook de grootste staat van de VS, is ca. 1.700.000 km² (incl. water) groot,
gelijk aan 1/5 van de oppervlakte van de hele VS. Anchorage is met 260.000 inwoners de grootste stad van Alaska, maar is niet de hoofdstad; dat is Juneau, de enige hoofdstad ter wereld die
niet over de weg te bereiken is, enkel maar per vliegtuig of schip.

Onze suggestie post programma: Vancouver
PRIJS PER PERSOON: 1.299 €

21/05/2020
Transfer naar het station: trein Mc Kinley
Explorer van Anchorage - Talkeetna. Transfer
naar het hotel in Denali - overnachting.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• 3 overnachtingen in The Listel Hotel,
4* standaard kamer met Amerikaans Ontbijt
• Bagage handling in het hotel
• Transfers
• 2 middagmalen
• Excursies zoals beschreven
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay heen en terug
• Inkomgeld Butchart Gardens
• Lokale Engelssprekende gidsen

22/05/2020
Dagexcursie Tundra Wilderness.

Toen er eind 19e eeuw goud werd gevonden op verschillende plaatsen in Alaska trokken massa’s gelukzoekers naar het verre noorden. De bodem van Alaska zit vol met waardevolle schatten: gas, olie, goud, koper, noem maar op. Ondertussen zijn de grote goudmijnen inmiddels
uitgeput en gesloten; er zit nog wel goud in de grond, maar exploitatie van kleinere mijnen is te
kostelijk. Er liggen wel diverse claims op gronden waar nog goud zit. Het stadje Skagway in het
zuidoosten van Alaska teert nog steeds op de goldrush van 1898. Het dorp werd gerenoveerd,
maar toch in originele staat gelaten. Alles ademt nog de sfeer van toen.

23/05/2020
Vrije dag in Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfer per autocar van Denali - Seward.
Inscheping op de MS Westerdam.

NIET INBEGREPEN
• Fooien voor de chauffeur en lokale gidsen

25/05/2020 Op zee.

Tijdens het landprogramma krijgt men regelmatig het gevoel alleen te zijn, door de overweldigend verlaten landschappen met bergen, gletsjers, bossen, meren en rivieren. Als contrast
passeert hier en daar een klein goudzoekersstadje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

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

27/05/2020 Haines, Alaska.
28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
Het Denali National Park werd in 1917 opgericht
als Mt. McKinley National Park, naar de hoogste
berg in het park, met ruim 6000 meter hoogte
zelfs van heel Noord-Amerika. Het Denali National Park omvat een volledig subarctisch ecosysteem, met grote zoogdieren als grizzlyberen,
wolven en elanden.

30/05/2020 Inside Passage.

Talkeetna is een gezellig, historisch stadje, met
900 bewoners, gelegen aan de voet van Mount
McKinley. Veel van de oude houten gebouwen staan in het National Historic Register als
railroad house of log cabin. Op de gevels van
sommige van deze gebouwen zijn er panelen
aangebracht die meer info geven over de geschiedenis van deze plek.

• Vluchten Brussel - Anchorage / Vancouver Brussel met United Airlines / Air Canada
(T/V-klasse)
• 1 overnachting in Anchorage in een 4* hotel
op basis van logies
• 3 overnachtingen in Denali op basis van logies
• 1 lunch in de Princess Lodge
• Transfers
• Cruise in vol pension, in een binnenhut, cat. L
• Signature drankenpakket tijdens de cruise
• Havengelden

31/05/2020
Ontscheping in Vancouver, Canada. Transfer
naar de luchthaven. Vlucht Vancouver - Brussel.

PRIJS PER PERSOON: 4.119 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
NATIONAL PARK

Juneau

Ketchikan

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•

Fooien
Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
Persoonlijke uitgaven
Visum ESTA/ETA

SUPPLEMENTEN
INSIDE PASSAGE
Vancouver

• Verblijf in een buitenhut, cat. E:
+ 430 € per persoon
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. VD:
+ 800 € per persoon
• Singles zijn mogelijk op aanvraag

31/05/2020
Aankomst in de cruiseterminal. Na ontscheping, start van een uitgebreide stadsrondrit.
Het levendige en hippe Vancouver is de grootste stad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada. Elk jaar gooit deze
stad hoge toppen in het lijstje van de meest
leefbare steden ter wereld. De spectaculaire
ligging tussen bergen en oceaan - men kan
er ’s ochtends surfen, ’s middags snowboarden - is zeker een troef. Geniet in Stanley Park,
één van de grootste stadsparken ter wereld,
van de formele rozentuinen, het eeuwenoude
cederbomenbos met een bonte verzameling
totempalen en het gigantische aquarium.
In False Creek, een doodlopende zeearm,
pronkt Granville Island. Dit schiereiland met
gerenoveerde opslagplaatsen geldt als het
culinaire hart van de stad. Rond de overdekte
markthal liggen musea, galerijen en restaurants met drukke terrassen. In de namiddag
check in in The Listel Hotel, een 4* hotel, centraal gelegen in Vancouver, vrije avond.

01/06/2020
Na het ontbijt, vertrek voor een excursie naar
Vancouver’s North Shore. Deze regio is zeer
mooi en vooral gekend voor het Capilano
Regional Park, met een zalmkwekerij, Capilano
Suspension Bridge en Grouse Montain. Ga op
wandel tussen de boomtoppen van Treetops
Adventure en geniet van het uitzicht op de
hangbrug uit 1889, die met zijn 140 meter,
op een hoogte van 70 meter, boven de kloof
hangt, één van de populairste excursies van
Vancouver. De lunch is inbegrepen, vrije avond.
02/06/2020
Vandaag staat Vancouver Island op het
programma! Met de ferry maakt u de oversteek naar Victoria, de Engels georiënteerde
hoofdstad van British Columbia. Victoria is een
heerlijke stad met prachtige tuinen en een
gemoedelijke sfeer. De liefde die de inwoners
hebben voor tuinieren is overal te zien: overal
zijn bloemen geplant. Victoria is heel erg Brits.
Roodgekleurde dubbeldekkers rijden door
de straten. Op bijna elke straathoek is wel een

theehuis te vinden waar je biscuits en thee kan
bestellen. De lunch is voorzien aan de Inner Harbour, een gezellige plaats om te flaneren en te
genieten van de Britse sfeer die er hangt. Nadien
wordt Butchart Gardens bezocht. In 1888 begon
Robert Pim Butchart met een fabriek voor
Portland cement. Nadat de groeve uitgeput was
begon zijn vrouw in 1904 met de aanleg van
een tuin om het troosteloze kale gebied wat aan
te kleden: de huidige Verzonken Tuin. Een oude
fabrieksschoorsteen is nog de enige tastbare
herinnering aan de oude industrie. In de loop
der jaren werd de tuin voortdurend vergroot,
zo ontstonden achtereenvolgens de Japanse
Tuin, de Italiaanse Tuin, de Mediterrane Tuin
en de Rozentuin. Waterpartijen met fonteinen
en uitzicht op de Tod Inlet, de Buchart Cove,
verlevendigen het geheel. De tuinen zijn tot
Nationaal Historisch Monument uitgeroepen.
De lunch is inbegrepen, vrije avond.
03/06/2020
Vrije voormiddag en transfer naar de luchthaven voor de vlucht Vancouver - Brussel.

M S W E S T E R DA M

TOURLEADER

Alaska

Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij minimum 16 personen.

PROGRAMMA

Ongerept, onherbergzaam en gastvrij!

20/05/2020
Vlucht Brussel - Anchorage, Alaska.
Transfer naar een 4* hotel in het centrum van
Anchorage - overnachting.

Alaska, de 49ste staat en ook de grootste staat van de VS, is ca. 1.700.000 km² (incl. water) groot,
gelijk aan 1/5 van de oppervlakte van de hele VS. Anchorage is met 260.000 inwoners de grootste stad van Alaska, maar is niet de hoofdstad; dat is Juneau, de enige hoofdstad ter wereld die
niet over de weg te bereiken is, enkel maar per vliegtuig of schip.

Onze suggestie post programma: Vancouver
PRIJS PER PERSOON: 1.299 €

21/05/2020
Transfer naar het station: trein Mc Kinley
Explorer van Anchorage - Talkeetna. Transfer
naar het hotel in Denali - overnachting.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• 3 overnachtingen in The Listel Hotel,
4* standaard kamer met Amerikaans Ontbijt
• Bagage handling in het hotel
• Transfers
• 2 middagmalen
• Excursies zoals beschreven
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay heen en terug
• Inkomgeld Butchart Gardens
• Lokale Engelssprekende gidsen

22/05/2020
Dagexcursie Tundra Wilderness.

Toen er eind 19e eeuw goud werd gevonden op verschillende plaatsen in Alaska trokken massa’s gelukzoekers naar het verre noorden. De bodem van Alaska zit vol met waardevolle schatten: gas, olie, goud, koper, noem maar op. Ondertussen zijn de grote goudmijnen inmiddels
uitgeput en gesloten; er zit nog wel goud in de grond, maar exploitatie van kleinere mijnen is te
kostelijk. Er liggen wel diverse claims op gronden waar nog goud zit. Het stadje Skagway in het
zuidoosten van Alaska teert nog steeds op de goldrush van 1898. Het dorp werd gerenoveerd,
maar toch in originele staat gelaten. Alles ademt nog de sfeer van toen.

23/05/2020
Vrije dag in Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfer per autocar van Denali - Seward.
Inscheping op de MS Westerdam.

NIET INBEGREPEN
• Fooien voor de chauffeur en lokale gidsen

25/05/2020 Op zee.

Tijdens het landprogramma krijgt men regelmatig het gevoel alleen te zijn, door de overweldigend verlaten landschappen met bergen, gletsjers, bossen, meren en rivieren. Als contrast
passeert hier en daar een klein goudzoekersstadje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

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

27/05/2020 Haines, Alaska.
28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
Het Denali National Park werd in 1917 opgericht
als Mt. McKinley National Park, naar de hoogste
berg in het park, met ruim 6000 meter hoogte
zelfs van heel Noord-Amerika. Het Denali National Park omvat een volledig subarctisch ecosysteem, met grote zoogdieren als grizzlyberen,
wolven en elanden.

30/05/2020 Inside Passage.

Talkeetna is een gezellig, historisch stadje, met
900 bewoners, gelegen aan de voet van Mount
McKinley. Veel van de oude houten gebouwen staan in het National Historic Register als
railroad house of log cabin. Op de gevels van
sommige van deze gebouwen zijn er panelen
aangebracht die meer info geven over de geschiedenis van deze plek.

• Vluchten Brussel - Anchorage / Vancouver Brussel met United Airlines / Air Canada
(T/V-klasse)
• 1 overnachting in Anchorage in een 4* hotel
op basis van logies
• 3 overnachtingen in Denali op basis van logies
• 1 lunch in de Princess Lodge
• Transfers
• Cruise in vol pension, in een binnenhut, cat. L
• Signature drankenpakket tijdens de cruise
• Havengelden

31/05/2020
Ontscheping in Vancouver, Canada. Transfer
naar de luchthaven. Vlucht Vancouver - Brussel.

PRIJS PER PERSOON: 4.119 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
NATIONAL PARK

Juneau

Ketchikan

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•

Fooien
Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
Persoonlijke uitgaven
Visum ESTA/ETA

SUPPLEMENTEN
INSIDE PASSAGE
Vancouver

• Verblijf in een buitenhut, cat. E:
+ 430 € per persoon
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. VD:
+ 800 € per persoon
• Singles zijn mogelijk op aanvraag

31/05/2020
Aankomst in de cruiseterminal. Na ontscheping, start van een uitgebreide stadsrondrit.
Het levendige en hippe Vancouver is de grootste stad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada. Elk jaar gooit deze
stad hoge toppen in het lijstje van de meest
leefbare steden ter wereld. De spectaculaire
ligging tussen bergen en oceaan - men kan
er ’s ochtends surfen, ’s middags snowboarden - is zeker een troef. Geniet in Stanley Park,
één van de grootste stadsparken ter wereld,
van de formele rozentuinen, het eeuwenoude
cederbomenbos met een bonte verzameling
totempalen en het gigantische aquarium.
In False Creek, een doodlopende zeearm,
pronkt Granville Island. Dit schiereiland met
gerenoveerde opslagplaatsen geldt als het
culinaire hart van de stad. Rond de overdekte
markthal liggen musea, galerijen en restaurants met drukke terrassen. In de namiddag
check in in The Listel Hotel, een 4* hotel, centraal gelegen in Vancouver, vrije avond.

01/06/2020
Na het ontbijt, vertrek voor een excursie naar
Vancouver’s North Shore. Deze regio is zeer
mooi en vooral gekend voor het Capilano
Regional Park, met een zalmkwekerij, Capilano
Suspension Bridge en Grouse Montain. Ga op
wandel tussen de boomtoppen van Treetops
Adventure en geniet van het uitzicht op de
hangbrug uit 1889, die met zijn 140 meter,
op een hoogte van 70 meter, boven de kloof
hangt, één van de populairste excursies van
Vancouver. De lunch is inbegrepen, vrije avond.
02/06/2020
Vandaag staat Vancouver Island op het
programma! Met de ferry maakt u de oversteek naar Victoria, de Engels georiënteerde
hoofdstad van British Columbia. Victoria is een
heerlijke stad met prachtige tuinen en een
gemoedelijke sfeer. De liefde die de inwoners
hebben voor tuinieren is overal te zien: overal
zijn bloemen geplant. Victoria is heel erg Brits.
Roodgekleurde dubbeldekkers rijden door
de straten. Op bijna elke straathoek is wel een

theehuis te vinden waar je biscuits en thee kan
bestellen. De lunch is voorzien aan de Inner Harbour, een gezellige plaats om te flaneren en te
genieten van de Britse sfeer die er hangt. Nadien
wordt Butchart Gardens bezocht. In 1888 begon
Robert Pim Butchart met een fabriek voor
Portland cement. Nadat de groeve uitgeput was
begon zijn vrouw in 1904 met de aanleg van
een tuin om het troosteloze kale gebied wat aan
te kleden: de huidige Verzonken Tuin. Een oude
fabrieksschoorsteen is nog de enige tastbare
herinnering aan de oude industrie. In de loop
der jaren werd de tuin voortdurend vergroot,
zo ontstonden achtereenvolgens de Japanse
Tuin, de Italiaanse Tuin, de Mediterrane Tuin
en de Rozentuin. Waterpartijen met fonteinen
en uitzicht op de Tod Inlet, de Buchart Cove,
verlevendigen het geheel. De tuinen zijn tot
Nationaal Historisch Monument uitgeroepen.
De lunch is inbegrepen, vrije avond.
03/06/2020
Vrije voormiddag en transfer naar de luchthaven voor de vlucht Vancouver - Brussel.

M S W E S T E R DA M

TOURLEADER

Alaska

Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij minimum 16 personen.

PROGRAMMA

Ongerept, onherbergzaam en gastvrij!

20/05/2020
Vlucht Brussel - Anchorage, Alaska.
Transfer naar een 4* hotel in het centrum van
Anchorage - overnachting.

Alaska, de 49ste staat en ook de grootste staat van de VS, is ca. 1.700.000 km² (incl. water) groot,
gelijk aan 1/5 van de oppervlakte van de hele VS. Anchorage is met 260.000 inwoners de grootste stad van Alaska, maar is niet de hoofdstad; dat is Juneau, de enige hoofdstad ter wereld die
niet over de weg te bereiken is, enkel maar per vliegtuig of schip.

Onze suggestie post programma: Vancouver
PRIJS PER PERSOON: 1.299 €

21/05/2020
Transfer naar het station: trein Mc Kinley
Explorer van Anchorage - Talkeetna. Transfer
naar het hotel in Denali - overnachting.

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• 3 overnachtingen in The Listel Hotel,
4* standaard kamer met Amerikaans Ontbijt
• Bagage handling in het hotel
• Transfers
• 2 middagmalen
• Excursies zoals beschreven
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay heen en terug
• Inkomgeld Butchart Gardens
• Lokale Engelssprekende gidsen

22/05/2020
Dagexcursie Tundra Wilderness.

Toen er eind 19e eeuw goud werd gevonden op verschillende plaatsen in Alaska trokken massa’s gelukzoekers naar het verre noorden. De bodem van Alaska zit vol met waardevolle schatten: gas, olie, goud, koper, noem maar op. Ondertussen zijn de grote goudmijnen inmiddels
uitgeput en gesloten; er zit nog wel goud in de grond, maar exploitatie van kleinere mijnen is te
kostelijk. Er liggen wel diverse claims op gronden waar nog goud zit. Het stadje Skagway in het
zuidoosten van Alaska teert nog steeds op de goldrush van 1898. Het dorp werd gerenoveerd,
maar toch in originele staat gelaten. Alles ademt nog de sfeer van toen.

23/05/2020
Vrije dag in Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfer per autocar van Denali - Seward.
Inscheping op de MS Westerdam.

NIET INBEGREPEN
• Fooien voor de chauffeur en lokale gidsen

25/05/2020 Op zee.

Tijdens het landprogramma krijgt men regelmatig het gevoel alleen te zijn, door de overweldigend verlaten landschappen met bergen, gletsjers, bossen, meren en rivieren. Als contrast
passeert hier en daar een klein goudzoekersstadje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

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

27/05/2020 Haines, Alaska.
28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
Het Denali National Park werd in 1917 opgericht
als Mt. McKinley National Park, naar de hoogste
berg in het park, met ruim 6000 meter hoogte
zelfs van heel Noord-Amerika. Het Denali National Park omvat een volledig subarctisch ecosysteem, met grote zoogdieren als grizzlyberen,
wolven en elanden.

30/05/2020 Inside Passage.

Talkeetna is een gezellig, historisch stadje, met
900 bewoners, gelegen aan de voet van Mount
McKinley. Veel van de oude houten gebouwen staan in het National Historic Register als
railroad house of log cabin. Op de gevels van
sommige van deze gebouwen zijn er panelen
aangebracht die meer info geven over de geschiedenis van deze plek.

• Vluchten Brussel - Anchorage / Vancouver Brussel met United Airlines / Air Canada
(T/V-klasse)
• 1 overnachting in Anchorage in een 4* hotel
op basis van logies
• 3 overnachtingen in Denali op basis van logies
• 1 lunch in de Princess Lodge
• Transfers
• Cruise in vol pension, in een binnenhut, cat. L
• Signature drankenpakket tijdens de cruise
• Havengelden

31/05/2020
Ontscheping in Vancouver, Canada. Transfer
naar de luchthaven. Vlucht Vancouver - Brussel.

PRIJS PER PERSOON: 4.119 €
INBEGREPEN IN DE PRIJS

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
NATIONAL PARK

Juneau

Ketchikan

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•

Fooien
Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
Persoonlijke uitgaven
Visum ESTA/ETA

SUPPLEMENTEN
INSIDE PASSAGE
Vancouver

• Verblijf in een buitenhut, cat. E:
+ 430 € per persoon
• Verblijf in een buitenhut met balkon, cat. VD:
+ 800 € per persoon
• Singles zijn mogelijk op aanvraag

31/05/2020
Aankomst in de cruiseterminal. Na ontscheping, start van een uitgebreide stadsrondrit.
Het levendige en hippe Vancouver is de grootste stad van British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada. Elk jaar gooit deze
stad hoge toppen in het lijstje van de meest
leefbare steden ter wereld. De spectaculaire
ligging tussen bergen en oceaan - men kan
er ’s ochtends surfen, ’s middags snowboarden - is zeker een troef. Geniet in Stanley Park,
één van de grootste stadsparken ter wereld,
van de formele rozentuinen, het eeuwenoude
cederbomenbos met een bonte verzameling
totempalen en het gigantische aquarium.
In False Creek, een doodlopende zeearm,
pronkt Granville Island. Dit schiereiland met
gerenoveerde opslagplaatsen geldt als het
culinaire hart van de stad. Rond de overdekte
markthal liggen musea, galerijen en restaurants met drukke terrassen. In de namiddag
check in in The Listel Hotel, een 4* hotel, centraal gelegen in Vancouver, vrije avond.

01/06/2020
Na het ontbijt, vertrek voor een excursie naar
Vancouver’s North Shore. Deze regio is zeer
mooi en vooral gekend voor het Capilano
Regional Park, met een zalmkwekerij, Capilano
Suspension Bridge en Grouse Montain. Ga op
wandel tussen de boomtoppen van Treetops
Adventure en geniet van het uitzicht op de
hangbrug uit 1889, die met zijn 140 meter,
op een hoogte van 70 meter, boven de kloof
hangt, één van de populairste excursies van
Vancouver. De lunch is inbegrepen, vrije avond.
02/06/2020
Vandaag staat Vancouver Island op het
programma! Met de ferry maakt u de oversteek naar Victoria, de Engels georiënteerde
hoofdstad van British Columbia. Victoria is een
heerlijke stad met prachtige tuinen en een
gemoedelijke sfeer. De liefde die de inwoners
hebben voor tuinieren is overal te zien: overal
zijn bloemen geplant. Victoria is heel erg Brits.
Roodgekleurde dubbeldekkers rijden door
de straten. Op bijna elke straathoek is wel een

theehuis te vinden waar je biscuits en thee kan
bestellen. De lunch is voorzien aan de Inner Harbour, een gezellige plaats om te flaneren en te
genieten van de Britse sfeer die er hangt. Nadien
wordt Butchart Gardens bezocht. In 1888 begon
Robert Pim Butchart met een fabriek voor
Portland cement. Nadat de groeve uitgeput was
begon zijn vrouw in 1904 met de aanleg van
een tuin om het troosteloze kale gebied wat aan
te kleden: de huidige Verzonken Tuin. Een oude
fabrieksschoorsteen is nog de enige tastbare
herinnering aan de oude industrie. In de loop
der jaren werd de tuin voortdurend vergroot,
zo ontstonden achtereenvolgens de Japanse
Tuin, de Italiaanse Tuin, de Mediterrane Tuin
en de Rozentuin. Waterpartijen met fonteinen
en uitzicht op de Tod Inlet, de Buchart Cove,
verlevendigen het geheel. De tuinen zijn tot
Nationaal Historisch Monument uitgeroepen.
De lunch is inbegrepen, vrije avond.
03/06/2020
Vrije voormiddag en transfer naar de luchthaven voor de vlucht Vancouver - Brussel.

IN BLUE WATERS The Cruise Collection
Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.

CROISIÈRES EN GROUPE
ALASKA
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IN BLUE WATERS The Cruise Collection
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.

GROEPSCRUISES
ALASKA
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Verantwoordelijke uitgever: Bart Rutten, Platanenlaan 8 - 2610 Wilrijk
De vermelde prijzen zijn geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en niet retroactief. 02/05/2019
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