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.

G R O E P S C R U I S E S
SPITSBERGEN

02/06/20 > 11/06/20 - vanaf 5.919 € 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
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NORDAUSTLANDET
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Ny Ålesund

Ontdek Spitsbergen en ga mee op zoektocht naar
“de Koning van de Arctic”, de ijsbeer.

Palanderbukta

Raudfjorden

Fuglehuken

Alkedjellet

WEST SPITSBERGEN

Wat maakt deze expeditiecruise zo speciaal?

Spitsbergen is een wereld apart! Geniet van het indrukwekkende poollandschap, waaronder
het bijzondere pakijs en ga mee op zoek naar prachtige pooldieren zoals walvissen, rendieren,
walrussen en ijsberen.

Longyearbyen

• De Hinlopen Straat is een hoog-arctische
zeestraat tussen West Spitsbergen en
Nordaustlandet. In de monding van deze
zeestraat worden regelmatig blauwe vinvissen gezien en het gebied is de thuisbasis
van walrussen, baardrobben, ivoormeeuwen
en ijsberen.

De filosofie van deze rederij blijft het beleven en ontdekken van de bijzondere Pool natuur,
in eerste plaats gericht op een actief programma waarbij zoveel mogelijk tijd aan land wordt
doorgebracht. De vaarafstanden op zee worden zo kort mogelijk gehouden en de focus ligt,
vanwege de vele natuurliefhebbers, op natuur gerelateerde activiteiten aan land. Daarom is er
een vloot krachtige zodiacs aan boord, die snelle landingen op de kusten mogelijk maakt voor
alle passagiers.

• U maakt een wandeling over de Arctische
toendra van het Lomfjordshalvoya en u
spot vanaf de zodiacs de vogelkliffen van
Alkerfjellet, met zijn tienduizenden dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen, één van de
hoogtepunten van Spitsbergen.

De M/V Hondius is Oceanwide’s nieuwste en meest geavanceerde expeditieschip met 174 passagiers en 72 bemanningsleden. Het voldoet aan de meest recente en hoogste eisen voor passagiersschepen (Polar Class 6) en werd gebouwd in overeenstemming met de regels van de
recente “Polar Code”. Deze code werd opgesteld door de International Maritime Organization
(IMO) voor het veilig navigeren in en het beschermen van het Pool milieu.

De start van deze cruise is in Longyearbyen, het administratieve centrum op
het grootste eiland van de Spitsbergen archipel. Geniet van een wandeling
door dit voormalig mijnstadje. Een bezoek aan het houten kerkje en het indrukwekkende poolmuseum zijn zeker de moeite waard. Misschien onverwacht in
het poolgebied, maar in de omgeving van Longyearbyen zijn meer dan 100
plantensoorten te vinden, waaronder veel planten en mooie bloemen.

Flexibiliteit is gevraagd tijdens een expeditiecruise! Soms wordt het
dagprogramma helemaal omgegooid om een maximale beleving te
creëren, iets wat niet gebeurt op grotere cruiseschepen. Elke dag is een
verrassing, maar beleving staat centraal!
• Raudfjorden ligt in het noordwesten van Spitsbergen. Deze prachtige
fjord wordt gedomineerd door spectaculaire gletsjers en is een geliefde
plek voor ringelrobben, baardrobben en vaak ook ijsberen. De kliffen in
de fjord bieden ook plaats aan grote kolonies dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen.
• Indien mogelijk wordt de Liefderfjord bezocht en vaart u richting de bijna
5 kilometer lange Monaco gletsjer. Het water voor het gletsjerfront is een
interessant foerageergebied voor duizenden Drieteenmeeuwen, maar
ook Beluga’s worden hier regelmatig voor de gletsjer gezien. Eventueel
bestaat zelfs de kans om hier ijsberen te spotten.

• Aan de oostkant van de Hinlopen Straat, de
Nordaustlandet, ervaart u hoe “Life in de
Freezer” moet voelen. Wanneer de ijssituatie de doorgang door de Hinlopenstraat
verhindert wordt er een alternatieve route
genomen.
• Het meest noordelijke punt van deze cruise
ligt bij Sjuoyane, oftewel de Zeven Eilanden.
Hier bevindt u zich dichtbij de 81 graden
noorderbreedte en slechts 1.000 km van de
geografische Noordpool. IJsberen bevolken
deze regio, samen met walrussen en ivoormeeuwen.
• Ongeveer 40 zeemijl ten westen van
Spitsbergen vaart u langs de rand van het
Continentaal Plat naar de Spitsbergen Bank
waar vinvissen foerageren in de opwellende
stromingen (waar koud, voedselrijk water
omhoog komt).
• Het eiland Prins Karls Forland is een langgerekt, ruig eiland. Op een vlakke zandrichel
liggen regelmatig walrussen te genieten van
de rust. Een alternatief is de mooie fjord St.
Johnfjorden of Trygghamna, in de monding
van de Istfjord, waar op de grote vogelklif Alkhornet vele tienduizenden zeevogels broeden.
Onder de klif ziet u op de vruchtbare hellingen
regelmatig rendieren en poolvossen.

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

PRIJS PER PERSOON: 5.919 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019

INBEGREPEN IN DE PRIJS
PROGRAMMA
02/06/2020
Vlucht Brussel - Oslo.Transfer naar het hotel Grand
Central. Vrije namiddag en avond, overnachting.
03/06/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven.
Vlucht Oslo - Longyearbyen. Transfer naar het
schip en inscheping.
04/06/2020
Raudfjorden.
05/06/2020
Liefdefjord & Monaco gletsjer.
06/06/2020
Hinlopen Straat & Nordaustlandet.
07/06/2020
Sjuoyane.
08/06/2020
Spitsbergen Bank & Kongsfjord.
09/06/2020
Prins Karls Forland.
10/06/2020
Ontscheping in Longyearbyen. Transfer naar de
luchthaven. Vlucht Longyearbyen - Oslo.
Overnachting in het Airport Hotel Radisson Blu.
11/06/2020
Vlucht Oslo - Brussel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchten Brussel - Oslo - Brussel met SAS - (U/V-klasse)
Binnenlandse vluchten Oslo - Longyearbyen - Oslo met SAS - (U/V-klasse)
1 overnachting in het Comfort Hotel Grand Central, standaardkamer met ontbijt
1 overnachting in het Airporthotel Radisson Blu, standaardkamer met ontbijt
Cruise in vol pension in een buitenkajuit met patrijspoort
Transfers
Landings tijdens de cruise
Ervaren expeditieleiders en voordrachtgevers
Parka
Laarzen voor de landings
Informatiepakket voor vertrek
Havengelden

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•

Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering (aanbevolen)
Persoonlijke uitgaven
Dranken aan boord
Fooien

SUPPLEMENTEN
•
•
•
•
•
•

Verblijf in een buitenkajuit met groot raam: + 400 € per persoon
Verblijf in een deluxe buitenkajuit: + 700 € per persoon
Verblijf in een superior buitenkajuit: + 1.450 € per persoon
Verblijf in een junior suite: + 1.900 € per persoon
Verblijf in een grand suite met balkon: + 2.950 € per persoon
Verblijf in een Hondius suite: + 4.150 € per persoon

KORTINGEN
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 4 personen: - 1.350 € per persoon
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 3 personen: - 500 € per persoon
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Wat maakt deze expeditiecruise zo speciaal?

Spitsbergen is een wereld apart! Geniet van het indrukwekkende poollandschap, waaronder
het bijzondere pakijs en ga mee op zoek naar prachtige pooldieren zoals walvissen, rendieren,
walrussen en ijsberen.

Longyearbyen

• De Hinlopen Straat is een hoog-arctische
zeestraat tussen West Spitsbergen en
Nordaustlandet. In de monding van deze
zeestraat worden regelmatig blauwe vinvissen gezien en het gebied is de thuisbasis
van walrussen, baardrobben, ivoormeeuwen
en ijsberen.

De filosofie van deze rederij blijft het beleven en ontdekken van de bijzondere Pool natuur,
in eerste plaats gericht op een actief programma waarbij zoveel mogelijk tijd aan land wordt
doorgebracht. De vaarafstanden op zee worden zo kort mogelijk gehouden en de focus ligt,
vanwege de vele natuurliefhebbers, op natuur gerelateerde activiteiten aan land. Daarom is er
een vloot krachtige zodiacs aan boord, die snelle landingen op de kusten mogelijk maakt voor
alle passagiers.

• U maakt een wandeling over de Arctische
toendra van het Lomfjordshalvoya en u
spot vanaf de zodiacs de vogelkliffen van
Alkerfjellet, met zijn tienduizenden dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen, één van de
hoogtepunten van Spitsbergen.

De M/V Hondius is Oceanwide’s nieuwste en meest geavanceerde expeditieschip met 174 passagiers en 72 bemanningsleden. Het voldoet aan de meest recente en hoogste eisen voor passagiersschepen (Polar Class 6) en werd gebouwd in overeenstemming met de regels van de
recente “Polar Code”. Deze code werd opgesteld door de International Maritime Organization
(IMO) voor het veilig navigeren in en het beschermen van het Pool milieu.

De start van deze cruise is in Longyearbyen, het administratieve centrum op
het grootste eiland van de Spitsbergen archipel. Geniet van een wandeling
door dit voormalig mijnstadje. Een bezoek aan het houten kerkje en het indrukwekkende poolmuseum zijn zeker de moeite waard. Misschien onverwacht in
het poolgebied, maar in de omgeving van Longyearbyen zijn meer dan 100
plantensoorten te vinden, waaronder veel planten en mooie bloemen.

Flexibiliteit is gevraagd tijdens een expeditiecruise! Soms wordt het
dagprogramma helemaal omgegooid om een maximale beleving te
creëren, iets wat niet gebeurt op grotere cruiseschepen. Elke dag is een
verrassing, maar beleving staat centraal!
• Raudfjorden ligt in het noordwesten van Spitsbergen. Deze prachtige
fjord wordt gedomineerd door spectaculaire gletsjers en is een geliefde
plek voor ringelrobben, baardrobben en vaak ook ijsberen. De kliffen in
de fjord bieden ook plaats aan grote kolonies dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen.
• Indien mogelijk wordt de Liefderfjord bezocht en vaart u richting de bijna
5 kilometer lange Monaco gletsjer. Het water voor het gletsjerfront is een
interessant foerageergebied voor duizenden Drieteenmeeuwen, maar
ook Beluga’s worden hier regelmatig voor de gletsjer gezien. Eventueel
bestaat zelfs de kans om hier ijsberen te spotten.

• Aan de oostkant van de Hinlopen Straat, de
Nordaustlandet, ervaart u hoe “Life in de
Freezer” moet voelen. Wanneer de ijssituatie de doorgang door de Hinlopenstraat
verhindert wordt er een alternatieve route
genomen.
• Het meest noordelijke punt van deze cruise
ligt bij Sjuoyane, oftewel de Zeven Eilanden.
Hier bevindt u zich dichtbij de 81 graden
noorderbreedte en slechts 1.000 km van de
geografische Noordpool. IJsberen bevolken
deze regio, samen met walrussen en ivoormeeuwen.
• Ongeveer 40 zeemijl ten westen van
Spitsbergen vaart u langs de rand van het
Continentaal Plat naar de Spitsbergen Bank
waar vinvissen foerageren in de opwellende
stromingen (waar koud, voedselrijk water
omhoog komt).
• Het eiland Prins Karls Forland is een langgerekt, ruig eiland. Op een vlakke zandrichel
liggen regelmatig walrussen te genieten van
de rust. Een alternatief is de mooie fjord St.
Johnfjorden of Trygghamna, in de monding
van de Istfjord, waar op de grote vogelklif Alkhornet vele tienduizenden zeevogels broeden.
Onder de klif ziet u op de vruchtbare hellingen
regelmatig rendieren en poolvossen.

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

PRIJS PER PERSOON: 5.919 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019

INBEGREPEN IN DE PRIJS
PROGRAMMA
02/06/2020
Vlucht Brussel - Oslo.Transfer naar het hotel Grand
Central. Vrije namiddag en avond, overnachting.
03/06/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven.
Vlucht Oslo - Longyearbyen. Transfer naar het
schip en inscheping.
04/06/2020
Raudfjorden.
05/06/2020
Liefdefjord & Monaco gletsjer.
06/06/2020
Hinlopen Straat & Nordaustlandet.
07/06/2020
Sjuoyane.
08/06/2020
Spitsbergen Bank & Kongsfjord.
09/06/2020
Prins Karls Forland.
10/06/2020
Ontscheping in Longyearbyen. Transfer naar de
luchthaven. Vlucht Longyearbyen - Oslo.
Overnachting in het Airport Hotel Radisson Blu.
11/06/2020
Vlucht Oslo - Brussel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchten Brussel - Oslo - Brussel met SAS - (U/V-klasse)
Binnenlandse vluchten Oslo - Longyearbyen - Oslo met SAS - (U/V-klasse)
1 overnachting in het Comfort Hotel Grand Central, standaardkamer met ontbijt
1 overnachting in het Airporthotel Radisson Blu, standaardkamer met ontbijt
Cruise in vol pension in een buitenkajuit met patrijspoort
Transfers
Landings tijdens de cruise
Ervaren expeditieleiders en voordrachtgevers
Parka
Laarzen voor de landings
Informatiepakket voor vertrek
Havengelden

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•

Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering (aanbevolen)
Persoonlijke uitgaven
Dranken aan boord
Fooien

SUPPLEMENTEN
•
•
•
•
•
•

Verblijf in een buitenkajuit met groot raam: + 400 € per persoon
Verblijf in een deluxe buitenkajuit: + 700 € per persoon
Verblijf in een superior buitenkajuit: + 1.450 € per persoon
Verblijf in een junior suite: + 1.900 € per persoon
Verblijf in een grand suite met balkon: + 2.950 € per persoon
Verblijf in een Hondius suite: + 4.150 € per persoon

KORTINGEN
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 4 personen: - 1.350 € per persoon
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 3 personen: - 500 € per persoon
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Wat maakt deze expeditiecruise zo speciaal?

Spitsbergen is een wereld apart! Geniet van het indrukwekkende poollandschap, waaronder
het bijzondere pakijs en ga mee op zoek naar prachtige pooldieren zoals walvissen, rendieren,
walrussen en ijsberen.

Longyearbyen

• De Hinlopen Straat is een hoog-arctische
zeestraat tussen West Spitsbergen en
Nordaustlandet. In de monding van deze
zeestraat worden regelmatig blauwe vinvissen gezien en het gebied is de thuisbasis
van walrussen, baardrobben, ivoormeeuwen
en ijsberen.

De filosofie van deze rederij blijft het beleven en ontdekken van de bijzondere Pool natuur,
in eerste plaats gericht op een actief programma waarbij zoveel mogelijk tijd aan land wordt
doorgebracht. De vaarafstanden op zee worden zo kort mogelijk gehouden en de focus ligt,
vanwege de vele natuurliefhebbers, op natuur gerelateerde activiteiten aan land. Daarom is er
een vloot krachtige zodiacs aan boord, die snelle landingen op de kusten mogelijk maakt voor
alle passagiers.

• U maakt een wandeling over de Arctische
toendra van het Lomfjordshalvoya en u
spot vanaf de zodiacs de vogelkliffen van
Alkerfjellet, met zijn tienduizenden dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen, één van de
hoogtepunten van Spitsbergen.

De M/V Hondius is Oceanwide’s nieuwste en meest geavanceerde expeditieschip met 174 passagiers en 72 bemanningsleden. Het voldoet aan de meest recente en hoogste eisen voor passagiersschepen (Polar Class 6) en werd gebouwd in overeenstemming met de regels van de
recente “Polar Code”. Deze code werd opgesteld door de International Maritime Organization
(IMO) voor het veilig navigeren in en het beschermen van het Pool milieu.

De start van deze cruise is in Longyearbyen, het administratieve centrum op
het grootste eiland van de Spitsbergen archipel. Geniet van een wandeling
door dit voormalig mijnstadje. Een bezoek aan het houten kerkje en het indrukwekkende poolmuseum zijn zeker de moeite waard. Misschien onverwacht in
het poolgebied, maar in de omgeving van Longyearbyen zijn meer dan 100
plantensoorten te vinden, waaronder veel planten en mooie bloemen.

Flexibiliteit is gevraagd tijdens een expeditiecruise! Soms wordt het
dagprogramma helemaal omgegooid om een maximale beleving te
creëren, iets wat niet gebeurt op grotere cruiseschepen. Elke dag is een
verrassing, maar beleving staat centraal!
• Raudfjorden ligt in het noordwesten van Spitsbergen. Deze prachtige
fjord wordt gedomineerd door spectaculaire gletsjers en is een geliefde
plek voor ringelrobben, baardrobben en vaak ook ijsberen. De kliffen in
de fjord bieden ook plaats aan grote kolonies dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen.
• Indien mogelijk wordt de Liefderfjord bezocht en vaart u richting de bijna
5 kilometer lange Monaco gletsjer. Het water voor het gletsjerfront is een
interessant foerageergebied voor duizenden Drieteenmeeuwen, maar
ook Beluga’s worden hier regelmatig voor de gletsjer gezien. Eventueel
bestaat zelfs de kans om hier ijsberen te spotten.

• Aan de oostkant van de Hinlopen Straat, de
Nordaustlandet, ervaart u hoe “Life in de
Freezer” moet voelen. Wanneer de ijssituatie de doorgang door de Hinlopenstraat
verhindert wordt er een alternatieve route
genomen.
• Het meest noordelijke punt van deze cruise
ligt bij Sjuoyane, oftewel de Zeven Eilanden.
Hier bevindt u zich dichtbij de 81 graden
noorderbreedte en slechts 1.000 km van de
geografische Noordpool. IJsberen bevolken
deze regio, samen met walrussen en ivoormeeuwen.
• Ongeveer 40 zeemijl ten westen van
Spitsbergen vaart u langs de rand van het
Continentaal Plat naar de Spitsbergen Bank
waar vinvissen foerageren in de opwellende
stromingen (waar koud, voedselrijk water
omhoog komt).
• Het eiland Prins Karls Forland is een langgerekt, ruig eiland. Op een vlakke zandrichel
liggen regelmatig walrussen te genieten van
de rust. Een alternatief is de mooie fjord St.
Johnfjorden of Trygghamna, in de monding
van de Istfjord, waar op de grote vogelklif Alkhornet vele tienduizenden zeevogels broeden.
Onder de klif ziet u op de vruchtbare hellingen
regelmatig rendieren en poolvossen.
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Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019
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Vlucht Brussel - Oslo.Transfer naar het hotel Grand
Central. Vrije namiddag en avond, overnachting.
03/06/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven.
Vlucht Oslo - Longyearbyen. Transfer naar het
schip en inscheping.
04/06/2020
Raudfjorden.
05/06/2020
Liefdefjord & Monaco gletsjer.
06/06/2020
Hinlopen Straat & Nordaustlandet.
07/06/2020
Sjuoyane.
08/06/2020
Spitsbergen Bank & Kongsfjord.
09/06/2020
Prins Karls Forland.
10/06/2020
Ontscheping in Longyearbyen. Transfer naar de
luchthaven. Vlucht Longyearbyen - Oslo.
Overnachting in het Airport Hotel Radisson Blu.
11/06/2020
Vlucht Oslo - Brussel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vluchten Brussel - Oslo - Brussel met SAS - (U/V-klasse)
Binnenlandse vluchten Oslo - Longyearbyen - Oslo met SAS - (U/V-klasse)
1 overnachting in het Comfort Hotel Grand Central, standaardkamer met ontbijt
1 overnachting in het Airporthotel Radisson Blu, standaardkamer met ontbijt
Cruise in vol pension in een buitenkajuit met patrijspoort
Transfers
Landings tijdens de cruise
Ervaren expeditieleiders en voordrachtgevers
Parka
Laarzen voor de landings
Informatiepakket voor vertrek
Havengelden

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
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Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering (aanbevolen)
Persoonlijke uitgaven
Dranken aan boord
Fooien

SUPPLEMENTEN
•
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Verblijf in een buitenkajuit met groot raam: + 400 € per persoon
Verblijf in een deluxe buitenkajuit: + 700 € per persoon
Verblijf in een superior buitenkajuit: + 1.450 € per persoon
Verblijf in een junior suite: + 1.900 € per persoon
Verblijf in een grand suite met balkon: + 2.950 € per persoon
Verblijf in een Hondius suite: + 4.150 € per persoon

KORTINGEN
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 4 personen: - 1.350 € per persoon
• Verblijf in een buitenkajuit met patrijspoort voor 3 personen: - 500 € per persoon

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.
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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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