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B U S I N E S S C L U B  -  G O L F S C H O O L
G o l f w e g  1 b ,  B - 3 5 6 0  L u m m e n  •  T e l . 
0 1 3  5 2  1 6  6 4  •  F a x  0 1 3  5 2  1 7  6 9
golfforum@skynet.be • www.golf.be/golfforum

GA N S  H E T  JA A R  S P O R T E N !
Wat te doen na de winter- /skivakantie?

WAT DENKT U VAN GOLFEN?
GOLFFORUM BIEDT U EEN INTERESSANT AANBOD!

SPECIAAL

AANBOD

voor de ARENA-lezers

Proeflidmaatschap

van 2 maanden

voor slechts € 100 p.p.

info: Miel Vandepaer

0475 48 74 30
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Arena Travel 

Halensebaan 148 

3290 Diest 

lic nr. A5833

tel : 013/334102 

e-mail : arena@arenatravel.be 

website : www.arenatravel.be 

Facebook : www.facebook.com/arenatravel.be

Onze contactgegevens:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of aanpassingen van de in deze brochure vermelde prijzen en informatie.
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14de Golftoernooi Grossarl
27 tot 30, 31 mei of 1 juni 
U kan kiezen uit een verblijf van 3, 4 of 5 nachten. Telkens is de golfwedstrijd in Goldegg inbegrepen. Deze is gesponsord 
door Hotel Edelweiss.

 hotel Edelweiss        

Zie pagina 11 (winter) voor een omschrijving van dit hotel.

Golfprogramma

Donderdag 27 mei : 
U kan golfen op verschillende terreinen.

Vrijdag 28 mei :
gezamelijke golftraining in Goldegg (maaltijden incl) 

Zaterdag 29 mei : 
Wedstrijd en daarna in Hotel Edelweiss prijsuitreiking tijdens 
een galadiner. 

Bij een verblijf van 4 of 5 nachten:
U gaat de extra dag golfen in Radstadt, Gastein  of Zell am See. 
Deze extra greenfee is niet inbegrepen in de prijs

Inbegrepen

• 3,4 of 5 overnachtingen in half pension, galadiner op    
 zaterdag
•	 koffie	en	koekenbuffet	in	de	namiddag
• wellnessoase van hotel Edelweiss
• overdekte parkinggarage
• 2 x greenfee voor het golfterrein van Goldegg 
• wedstrijdfee
• bij 4 of 5 overnachtingen : extra greenfee te betalen

Prijzen 

3 nachten van 
27/05 tot 30/05

4 nachten van 
27/05 tot 31/05

5 nachten van 
27/05 tot 01/06

Alpenrose * € 723 €923 € 1123

Alepenrose Deluxe * € 814 €1047 €1280

 
* Dit is de prijs per persoon in een tweepersoonskamer. Andere kamertypes en 

suites kan u eveneens boeken mits een toeslag. 
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El Portil (Spanje) - Nuevo Portil Golf
Groepsreis van 02 tot 09 mei 2021

 Hotel Nuevo Portil 

Dit comfortabele hotel ligt ingebed in de prachtige golfbaan 

Nuevo Portil. Pure ontspanning vindt u op het dichtbij gele-

gen zandstrand. Laat u verwennen. 

Ligging: Idyllisch, op het terrein van de golfbaan “Nuevo Portil” 
en slechts ca. 150 m van het strand.

Faciliteiten: Kleinschalig (slechts 69 kamers), comfortabel en 
elegant golfhotel. In de fraaie tuin een zwembad met zonneter-
ras, ligbedden en parasols. Lobby met receptie, restaurant, bar. 
Fitnesscenter (ca. 40 m²) Sauna en Turks bad

Verblijfstype: Tweepersoonskamer (ca. 30 m²), met airco, mini-
bar, telefoon, tv, huurkluisje. Badkamer, toilet en föhn. Balkon of 
terras. Max. 3 volw.

Eten & Drinken: Semi all inclusive: ontbijtbuffet, diner als koud/
warm buffet of menu, dranken van 17:00 tot 23:00.

 

 
 
Golfterrein :

 
Deze baan staat bekend als de golfbaan met de brede fairways. 
Rustige baan, personeel uiterst vriendelijk en het décor is 
prachtig. De golfbaan slingert zich tussen pijnbomen, dichtbij 
natuurparken met absoluut sublieme zichten op de Atlantische 
Ocean vooral op hole 2.

Vluchten : 
02/05/21 = Brussel 06u20 – Faro 08u55 
09/05/21 = Faro 09u05- Brussel 12u55

Inbegrepen : 
• Semi all inclusive  
• 5 x greenfee  
• transfer hotel – luchthaven Faro en terug  
• 5 dagen les van golfpro Jan 
• reisleiding

Niet inbegrepen : 
• vluchten : +- 180€ per persoon voor vlucht + stoelreservatie + 
ruimbagage van 20 kg 
• inchecken golfmateriaal = €70 
• annulerings-en bijstandsverzekering

 Prijs 
 

prijs per persoon

2-persoonskamer € 950
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Arena Travel is uw specialist verre reizen

Arena Travel is gespecialiseerd in het organiseren van individuele rondreizen op maat naar verre bestemmingen. Wij kunnen 

aan zeer competitieve prijzen een voorstel uitwerken voor een reeks landen in ondermeer (Zuidoost) Azië. Op dit moment 

zijn onze sterkste bestemmingen : India, Nepal, Sri-lanka, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam en Cambodja. Maar iets  

dichterbij kunnen we ook een mooi voorstel doen voor een rondreis in Marokko. We werken uitsluitend samen met lokale 

en betrouwbare leveranciers. 

In deze brochure staan een aantal voorbeeldreizen met een 
richtprijs. Dit zijn enkele courante  routes, inclusief de belang-
rijkste bezienswaardigheden in de desbetreffende landen of 
regios. De voorgestelde programma’s zijn een prima keuze voor 
een	‘first	time	visit’.	Uiteraard	kunnen	we	iedere	reis	aanpassen	
of uitbreiden, naargelang jouw budget en  interesses.   
Standaard bieden we steeds kwalitatieve (luxe)hotels aan, 
voorzien van alle comfort. Indien je het logement in een hogere 
of lagere klasse wil, dan kunnen we dit steeds aanpassen. 

Op onze website is ons volledig aanbod beschikbaar en kun je  
de reizen uit deze brochure meer in detail bekijken.

De prijzen vermeld in deze brochure  zijn gemiddelde richt-
prijzen inclusief internationale vluchten, op basis van een 
tweepersoonskamer. Voor een juiste prijs, maken we een 
offerte op maat. Neem dan contact met ons op per e-mail of 
telefoon. Na een verkennend gesprek, gaan we aan de slag met 
jouw input.

acompetitieve prijzen

aprogramma’s op maat

aadvies vanuit eigen reiservaring

ade beste vluchten

ade beste hotels

abetrouwbare leveranciers
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14-daagse rondreis Noord-India

 richtprijs : €1650 per persoon

Deze rondreis situeert zich in het noorden van India, doorheen de koninklijke provincie Rajasthan. In deze regio bevinden 

zich de grote bouwwerken en monumenten die India rijk is. Met als hoogtepunt uiteraard een bezoek aan de wereldbe-

roemde Taj Mahal. Deze rondreis is een uitstekende kennismaking met India. Je hoeft je  geen zorgen te maken over hygiëne 

en veilligheid. Gewoon genieten van alle luxe en comfort, onder deskundige begeleiding van uw Engelstalige chauffeur en 

lokale gidsen.  Uitbreidingen met Varanasi of Amritsar zijn mogelijk. 

programma in het kort 
Dag 1 : aankomst in Delhi - rustdag 
Een welverdiende rustdag in hotel Jaypee Siddharth **** 
Dag 2 : bezoek belangrijkste trekpleisters in Delhi 
Je Delhi-tour begint vanuit Old Delhi, waar je het iconische 
Rode Fort kunt zien, de Jama Masjid kunt bezoeken en een ritje 
kunt maken in de straten van Chandini Chowk.  In de namiddag 
bezoeken we New Delhi. Hotel : Jaypee Siddharth **** 
Dag 3 : Delhi naar Mandawa (230km) 
Vandaag rijden we naar Mandawa, een klein stadje met een 
rijk verleden als handelscentrum. Bezoek hier de eeuwenoude 
haveli huizen met prachtige fresco’s. Hotel:Mandawa Castle **** 
Dag 4 : Mandawa naar Bikaner 
In de namiddag heb je de kans om de verbazingwekkende mo-
numenten van Junagadh te bezoeken. De tour begint vanaf het 
Junagarh-fort. Het fort is een prachtige combinatie van Rajput 
en Mughal architectuur.  Hotel: Gajner Palace **** 
Dag 5 : Bikaner naar Jaisalmer (330km) 
Vandaag een langere rit naar Jaisalmer. Relax in het hotel.  
Hotel: Gorbandh Palace **** 
Dag 6 : Jaisalmer 
Ochtend bezoek Jaisalmer. Bezoek het Fort, de bazaars en de 
oude herenhuizen. Hotel: Gorbandh Palace **** 
Dag 7 : Jailsalmer naar Jodhpur (285km) 
Bezoek ‘s middags het Meharangarh-fort op een lage zandste-
nen heuvel, inclusief Moti-Mahal en Phoo Mahal. Bezoek ook 
Jaswant Thada. Hotel : Indana Palace **** 

Dag 8 : Jodhpur naar Udaipur via Ranakpur (250km) 
Onderweg bezoek van prachtige Jain tempels uit de 15de eeuw 
in Ranakpur. Hotel : Shikarbadi **** 
Dag 9 : Udaipur 
Bezoek ‘s ochtends het stadspaleis, de Jagdish-tempel, het 
Fatehsagar-meer en het volkskunstmuseum. Hotel : Shikarbadi  
Dag 10 : Udaipur naar Pushkar (275km) 
Pushkar is een heilige plaats voor hindoes en wordt beschouwd 
als een van de oudste steden. Hotel : Pushkar Bagh 
Dag 11 : Pushkar naar Jaipur (140km) 
Vandaag bezoeken we de ‘Pink City’ Jaipur, die bekend staat 
om zijn vele boeiende paleizen en forten. Hotel : Pearl Palace 
Hereitage guesthouse **** 
Dag 12 : Jaipur naar Agra via Fatehpur Sikri (240km) 
Onderweg naar Agra bezoek van het Mogul paleizen complex 
Fatehpur Sikri. Hotel : Jaypee ***** 
Dag 13 : Agra naar Delhi (230km) 
Voormiddag bezoek van de Taj Mahal. Namiddag transfer naar 
je hotel nabij de luchthaven - Holiday Inn-Aerocity **** 
Dag 14 : vertrek terug naar Brussel 
 

inbegrepen : internationale vluchten, 13-overnachtingen 
met ontbijt, 6x avondmaal, persoonlijke chauffeur, lokale 
Engelstalige gidsen , taksen, btw, entreegelden. 
 

niet inbegrepen : fooien, visum, overige maaltijden
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16-daagse rondreis Zuid-India

 richtprijs : €1850 per persoon

Deze rondreis doorheen de meest zuidelijke provincies van India, biedt een boeiend programma voor zowel cultuur- als 

natuurliefhebbers. Tijdens het eerste gedeelte van de reis bezoek je majestueuze tempels en paleizen, die niet moeten 

onderdoen voor de bouwwerken in het noorden. Vervolgens rijden we doorheen prachtige natuurparken verder naar het 

westen. Met wat geluk spot je onder andere wilde olifanten, tijgers en luipaarden. Op dag 11 maken we een onvergetelijke  

minicruise met overnachting, doorheen het natuurlijke waterbekken van de Kerala. Op het einde van de reis nog enkele da-

gen genieten van een strandvakanie aan de mooie stranden van Mararikulam. De laatste dag sightseeing en overnachting in 

Cochin. Eventueel kan de strandvakantie in Marikulam vervangen worden door een ultieme uitbreiding naar de Malediven. 

 

programma in het kort 
Dag 1 : aankomst in Chennai - rustdag 
Een welverdiende rustdag in vijfsterren hotel Park ***** 
Dag 2 : Chennai naar Mahabalipuram (144km) 
Onderweg bezoek van o.a. prachtige tempels van Kanchipuram. 
Hotel : Four Points by Sheraton **** 
Dag 3 : Mahabalipuram 
Bezoek van Mahabalipuramm, bekend om zijn 7 pagodes en uit 
de rotsen gehouwen tempels. Hotel : Four Points by Sheraton 
Dag 4 : Mahabalipuram naar Pondicherry (120km) 
Bezoek van het oud frans koloniale stadje Pondecherry en de  
spirituele gemeenschap Auroville. Hotel: Accord ***** 
Dag 5 : Pondicherry naar Tanjore (170km) 
Bezoek in Tanjore de prachtige Chola-tempel van Brihadeesh-
wara. Tanjore is één van de hoogtepunten van een bezoek aan 
Zuid-India. Hotel: Sangam *** 
Dag 6 : Tanjore naar Madurai via Trichy (190km) 
Vandaag bezoek van de  stad Trichy met zijn indrukwekkende 
citadel en Shiva tempel. Hotel: Heritage Mandurai ***** 
Dag 7 : Mandurai  
Vandaag bezoeken we het Meenakshi-tempel complex. Een 
absoluut meesterwerk van dravidische bouwkunst.  
Dag 8 : Mandurai naar Munnar (150km) 
Ochtendrit	naar	Munnar	Tussenstop	voor	koffiepauzes	en	foto-

momenten. Hotel : The Panoramic Getaway ***** 
Dag 9 : Munnar 
Na het ontbijt een stadstour door het adembenemend mooie 
Munnar en zijn omgeving. Een oase van rust, gelegen op een 
hoogte van 1800meter. Hotel : The Panoramic Getaway ***** 
Dag 10 : Munnar naar Periyar (100km) 
Op het programma een boottocht in het Periyar-meer. Met wat 
geluk spot je olifanten, wilde zwijnen, sambar, tijgers, luipaar-
den, wilde honden, langoerapen,... Hotel : Carmelia Haven ****  
Dag 11 : Periyar naar Alleppey (130km) 
In Alleppey inchecken voor een minicruise  doorheen de Kerala 
backwaters, het Venetië van het oosten. Xandari Riverscapes  
Dag 12 - 14 :  Strandvakantie in Mararikulam 
Hotel : Marari Beach resort ***** 
Dag 15 : Mararikulam  naar Cochin (50km) 
Sightseeing Cochin en checkin hotel Crowne Plaza Kochi *****  
Dag 16 : vertrek terug naar Brussel 
 

inbegrepen : internationale vluchten, 15-overnachtingen 
met ontbijt, 6x avondmaal, persoonlijke chauffeur, lokale 
gidsen, taksen, btw, entreegelden. 
 

niet inbegrepen : fooien, visum, overige maaltijden
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15-daagse rondreis Sri-Lanka

 richtprijs : €1800 per persoon

Wie in Sri-Lanka rondreist, komt terecht in de hemel op aarde, zowel op cultureel gebied als qua natuurervaring. Van talloze 

natuurgebieden met exotische flora en fauna tot en met theeplantages, van hagelwitte stranden met palmbomen tot en met 

ruïneachtige tempels en van watervallen tot en met de meest verrassende gerechten. Tijdens deze rondreis door Sri Lanka 

kom je hoe dan ook ogen tekort. Geniet van de combinatie van de natuurlijke schoonheid en het rijke culturele erfgoed! 

Eventueel kan de strandvakantie in Galle vervangen worden door een uitbreiding naar de Malediven. 

 

programma in het kort 
Dag 1 : aankomst in Colombo 
Transfer naar uw strandhotel in Negombo.Hotel goldi sands ****  
Dag 2 : Negombo naar Dambulla (130km) 
In de voormiddag bezoeken we de Gouden tempel van Dam-
bulla  en het bijhorende grottencomplex. Namiddag olifanten 
spotten in het  Minneriya National Park Hotel : Amaya lake **** 
Dag 3 : Dambulla - Anuradhapura - Dambulla 
Vandaag bezoeken we de heilige stad Anuradhapura, Unesco 
werelderfgoed en één van de best bewaarde ruïnes van  
Sri-Lanka.  Hotel : Amaya lake **** 
Dag 4 :  Dambulla - Polonnaruwa - Dambulla 
We beklimmen  Sigiriya Rock Fortress. In de namiddag bezoe-
ken we de stad Polonnaruwa, een goed bewaarde archeologi-
sche site met vele tempels en beelden. Hotel : Amaya lake **** 
Dag 5 : Dambulla naar  Kandy (100km) 
Onderweg bezoeken we ondermeer een kruidentuin . ‘S avonds 
een culturele show met traditionele dansen. Hotel: Suisse **** 
Dag 6 : Kandy 
De tempel van de tand wordt in de voormiddag bezocht. Dit is 
één van de belangrijkste Boeddhistische heilligdommen.  We 
verkennen ook de rest van de stad en sluiten af met een bezoek 
van Peradeniya Botanical Garden. Hotel: Suisse **** 
Dag 7 : Kandy naar Nuwara Eliya (75km) 
Onderweg maken we een tussenstop bij de prachtige Ramboda 
watervallen van naar liefst 109m hoog. Daarna bezoeken we 
nog een thee plantage met fabriek.Hotel:Araliya Green Hills **** 

Dag 8 : Nuwara Eliya  
Sightseeing Gregory’s Lake en  Nuwara Eliya city tour 
Dag 9 : Nuwara Eliya naar Yala (190km) 
Na ontbijt maken we een treinrit via de oude koloniale spoorlijn, 
doorheen het prachtige natuurlandschap. Vanaf Ella wordt de 
rit verdergezet met de wagen tot in Yala. Hotel : Mandara rosen  
Dag 10 : Yala 
In Yala National Park maken we een onvergetelijke safari en 
proberen we olifanten, luipaarden, krokodillen en buffels te 
spotten.  Hotel : Mandara rosen **** 
Dag 11 : Yala naar Mirissa (130km) 
Voormiddag rit naar het hotel  & relax. Hotel: Mandara resort  
Dag 12 : Mirissa  naar Galle (40km) 
Deze voormiddag gaan we aan boord van een kleine boot voor 
een excursie walvis spotten.  Hotel: Angel beach club  
Dag 13 - 15 :  Strandvakantie in Galle 
Tijdens je verblijf in Galle staan er nog een aantal excursies 
gepland: Dutch Fort, Maritiem museum, schildpaddenopvang.  
Dag 15 : vertrek terug naar Brussel vanuit Colombo 
 

inbegrepen : internationale vluchten, 14-overnachtin-
gen met ontbijt + avondmaal, persoonlijke chauffeur, lokale 
gidsen, taksen, btw, entreegelden. 
 

niet inbegrepen : fooien, visum, overige maaltijden
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15-daagse rondreis Thailand

 richtprijs : €2200 per persoon

Een vriendelijke bevolking, exotisch, tropisch en een historisch erfgoed van wereldformaat. Over Thailand lijkt een gouden 

gloed te vallen afkomstig van haar gouden, glinsterende tempels, tropische gouden stranden en de altijd aanwezige Thaise 

glimlach van de Thaise bevolking. Onderstaande reisroute, inclusief de belangrijkste trekpleisters, is een goede basis voor 

een onvergetelijk Thailand avontuur. Het einde van deze rondreis kan uitgebreid worden met enkele dagen strandvakantie. 

 

programma in het kort 
Dag 1 : aankomst in Bangkok 
Transfer naar het hotel en relax. Hotel : Chillax Resort **** 
Dag 2 : Bangkok 
De ganse dag zal een privé gids u de hightlights van Bangkok 
laten zien.  Hotel : Chillax Resort **** 
Dag 3 : Bangkok 
Vrije dag in Bangkok.  Hotel : Chillax Resort **** 
Dag 4 : Bangkok naar Kanchanaburi (150km) 
De komende drie dagen heb je een eigen chauffeur.  Onderweg  
naar Kanchanaburi bezoek van drijvende markt, brug over rivier 
de Kwai, treinrit Birma dodenspoorlijn. Hotel : U Inchantree ****  
Dag 5 : Kanchanaburi 
Een bezoek aan het Erawan nationaal park met zijn prachtige 
watervallen waarin je kan  zwemmen. Hotel : U Inchantree ****  
Dag 6 : Kanchanaburi naar Ayutthaya (150km) 
Vandaag rijden we naar de oude stad Ayutthaya. Bezoek van 
de historische UNESCO site en omgeving. Hotel : Ludia on the 
River **** 
Dag 7 : Ayutthaya naar Sukhothai  
Na het ontbijt nemem we de trein naar Phitsanulok . De komen-
de dagen heb je een eigen chauffeur. In Phitsanulok  bezoeken 
we de Phra Si Rattana Mahathat tempel alvorens we naar het 
hotel in Sukhothai rijden. Hotel: Legendha hotel**** 
Dag 8 : Sukhothai naar Nan (240km) 
In	de	ochtend	bezoeken	we	per	fiets	het	historische	park	van	
Sukhothai. Daarna een lange rit naar de groene provincie Nan. 
Hotel : Nan Seasons Boutique Resort ****  

Dag 9 : Nan  
We verkennen de plattelandsomgeving van Nan met onze 
chauffeur. Bezoek van o.a. het Pua disctrict, watervallen en 
zilverfabriek. Hotel : Nan Seasons Boutique Resort ****   
Dag 10 : Nan naar Chiang Rai (220km) 
Ochtendrit door het woeste Noorden naar Chiang Rai.  
Hotel : Laluna Hotel & Resort **** 
Dag 11 : Chiang Rai   
Sightseeing Chain Rai en bezoek van de witte Tempel, het 
drielandenpunt en Mae Sai grensmarkt. 
Dag 12 : Chiang Rai  naar Chiang Mai (186km) 
We rijden vandaag naar Chiang Mai. Onderweg bezoek van een 
Parasolfabriek. Namiddag vrij.  Hotel: Bodhi Serene **** 
Dag 13 :  Chiang Mai 
Ganse dag Doi Suthep & Thaise bergstammen excursie.   
Dag 14 : Chiang Mai - Bangkok 
Vrije dag Chaing Mai of optionele excursie. 
‘s Avonds nemen we de nachttrein naar Bangkok. 
Dag 15 : vertrek terug naar Brussel vanuit Bangkok 
 

inbegrepen : internationale vluchten, 14-overnachtingen 
met ontbijt, transfers met driver, treintickets, taksen, btw 
 

niet inbegrepen : fooien, overige maaltijden, benzine 
wagen, tol- en parkeergelden, entreegelden templels en 
monumenten
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14-daagse rondreis Myanmar

 richtprijs : €2300 per persoon

Myanmar is een heel bijzondere bestemming, waar het toerisme nog steeds in zekere mate beperkt blijft. Hier moet je zijn 

als je het authentieke en  pure Zuidoost-Azië wil beleven. Een reis naar het voormalige Birma is een kennismaking met een 

uniek cultureel Boeddhistisch erfgoed, warme mystiek,  rijke religieuze tradities en een bontgekleurd alledaags leven. Het 

einde van deze reis kan worden uitgebreid met een strandvakantie aan “Ngapali Beach”.  Het programma is ook prima 

 combineerbaar met enkele dagen of een week in Thailand. De voorgestelde hotels zijn grotendeels  5-sterren luxe hotels.  

 

programma in het kort 
Dag 1 : aankomst in Yangon 
Transfer naar uw hotel & relax. Hotel Pullman Yangon *****  
Dag 2 : Yangon 
Yangon sightseeing met bezoek aan de Shwedagon Pagode. De 
grootste en belangrijkste pagode van Myanmar. 
Dag 3 : Yangon naar  Loikaw 
Voormiddagvlucht naar Heho. Transfer  naar  Loikaw. Tijdens 
deze rit ervaren we het traditionele en authentieke Myanmar. 
Bezoek van Taungkwe Zeti Pagode. Hotel:Keinnara Loikaw**** 
Dag 4 :  Loikaw 
We bezoeken een typisch Padaung dorp, gelegen in de glooi-
ende heuvels. Namiddag bezoeke van de kloosterschool van 
Pohperyone. Hotel: Keinnara Loikaw **** 
Dag 5 : Loikaw naar Inle Lake 
In Pekon schepen we in voor onze boottocht naar het Inlemeer. 
De vijf uur durende vaart met tussenstops,  brengt ons door het 
leefgebied	van	de	Intha	minderheden.			Sofitel	Inle	Lake	****** 
Dag 6 : Inle Lake 
Na het ontbijt varen we ’s morgens naar de westkant van het 
Inlemeer. Bezoek van ondermeer ‘Indain’ en het ‘het Nga Phe 
Chaung	klooster’		Hotel	:	Sofitel	Inle	Lake	****** 
Dag 7 : Inle Lake naar Mount Popa 
Vandaag een lange rit naar het indrukwekkende rotsklooster 
‘Mount Popa’.   het Hotel: Mount Popa garden resort **** 
Dag 8 : Mount Popa naar Bagan 
Voormiddag bezoek van het klooster. Namiddag rit naar Bagan.

Onderweg bezoek van Sa Lay. Hotel: Bagan heritage hotel **** 
Dag 9 : Bagan 
Vandaag uitgebreid bezoek van van Bagan. Deze unesco site is 
met zijn honderden tempels en pagodes een absoluut  
hoogtepuntvan deze reis. Hotel: Bagan heritage hotel ****  
Dag 10 : Bagan naar Monywa 
We bezoeken de belangrijke handelsstad Monywa aan de 
Chindwinrivier. Hotel : Shwe Taung Tan Hotel  *** 
Dag 11 : Monywa  naar Mandalay 
We rijden naar Mandalay. Vandaag en de  komende 2 dagen 
doen we uitgebreid bezoek van Mandalay en omgeving. Onder 
andere Sagaing, Mingun, Mandalay Hill en U-Bein Bridge.  
Hotel : Pullman Mandalay Mingalar ***** 
Dag 12 : Mandalay 
Hotel : Pullman Mandalay Mingalar ***** 
Dag 13 :  Mandalay naar  Yangon 
Vlucht naar Yangon - overnachting hotel Pullman Yangon *****  
Dag 14 : vertrek terug naar Brussel vanuit Yangon 
 

inbegrepen : internationale vluchten, 13-overnachtingen 
met ontbijt, persoonlijke chauffeur, binnenlandse vluchten, 
taksen, btw, entreegelden. 
 

niet inbegrepen : fooien, visum, overige maaltijden


