
Persbericht 
Anders Reizen stelt meer dan 50 nieuwe wandelbestemmingen voor  

10/02/2017 

DIEST 

Link naar nieuwe reizen in groep en op individuele basis 2017 op 
andersreizen.be 
  
Elk jaar gaat Anders Reizen op zoek naar bijzondere wandelbestemmingen. Zowel ver weg van de 
begane paden en ‘tourist traps’ als een herontdekking van de mooiste gebieden in Europa.  
Onze wandelreizen doe je in een kleine groep van maximum 13 personen met een nederlandstalige 
begeleider. Of je kiest ervoor om van ons een uitgebreid reispakket te ontvangen zodat je aan de 
hand van een routebundel en wandelkaarten zelf op tocht kan trekken. 
Ook in 2017 mag Anders Reizen meer dan 50 nieuwe bestemmingen toevoegen aan het reeds 
uitgebreide aanbod. Wandelen is de nummer 1 sport in Vlaanderen en wandelreizen zitten dan ook 
in de lift. 
 

Reizen in groep met begeleiding: nieuwe bestemmingen 
2017 

 Japan - Bergen, steden en tempels - met pelgrimspad Kumano Kodo 
o Prijs: € 4990 
o Aantal dagen: 20 dagen 
o Reisnummer: 17JP1AAB1 
o Reisdatum: 10/07/2017 - 29/07/2017 

o Japan is een complexe hi-tech-samenleving met een efficiëntie van een 
ongekend niveau. Tegelijk blijven zoveel oude tradities gerespecteerd en 
is het een warm en gastvrij land. We bezoeken het moderne Osaka en 
Kyoto, de oude hoofdstad en met 17 Werelderfgoed sites een van 
de  rijkste culturele steden ter wereld. Iets kleinschaliger zoeken we het in 
Takayama, Tsumago, Magome en Kamakura. We eindigen in Tokyo, een 
overweldigende, futuristische miljoenenstad met interessante museums, 
perfect aangelegde parken, neon-landschappen, eindeloze 
shoppingmogelijkheden en uitstekende restaurants. Twee héél bijzondere 
plaatsen die je tijdens deze reis leert kennen liggen op het Kii-schiereiland: 
de berg Koyasan, een spirituele en relaxte plaats, en Kumano Kodo, een 
netwerk van eeuwenoude pelgrimspaden dat we in 4 dagen bewandelen. 
De wisselwerking tussen oud en nieuw, de afwisseling tussen cultuur en 
natuur maken dit bezoek aan Japan tot een boeiende belevenis. 

 Kirgizië - Sportieve trekking naar het basiskamp van de Khan Tengri 

o Prijs: € 4290 

o Aantal dagen: 20 dagen 
o Reisnummer: 17KG1AAA1 
o Reisdatum: 11/08/2017 - 30/08/2017 

o In het midden-Aziatische land Kirgizië ligt een machtige bergketen: het 
Tien Shan-gebergte. Met een lengte van 2500 km zijn deze ‘Hemelse 
Bergen’ dubbel zo lang als de Alpen. Een 11-daagse trekking door een 
spectaculair berglandschap met meren, stromen en gletsjers brengt ons 
naar het basiskamp van een van de mooiste zevenduizenders, de Khan 
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Tengri. De beklimming van de bijna 5000 m hoge Pesni Abaya en een 
spectaculaire helikoptervlucht over  sluiten deze exclusieve expeditie af. 
Maar dan gaan we nog niet naar huis. We verkennen nog de omgeving 
van de hoogtemeren Issyl Kul en Song Kul en maken een afsluitende 
dagtocht in het pittoreske Ala-Archa Nationaal Park. 

 Rusland - Het schiereiland Kamchatka 

o Prijs: € 3980 
o Aantal dagen: 18 dagen 
o Reisnummer: 17RU1KCA1 
o Reisdatum: 13/08/2017 - 30/08/2017 
o Het 1000 km-lange schiereiland Kamchatka is gelegen ‘aan de 

overkant’ van Alaska, met in het westen de Okhotsk- en in het 
oosten de Bering-Zee. Het is ongetwijfeld de mooiste regio van 
Rusland. Kamchatka herbergt meer dan 300 vulkanen en 29 
daarvan borrelen en spuwen alsof de schepping nog in volle gang 
is. Daartussen ligt een gebied van weelderige bossen, heldere 
rivieren vol zalm, kuddes rendieren en onwereldse lavavelden, van 
eeuwige sneeuw en hotsprings, taiga en toendra, en een populatie 
van naar schatting 10 à 14.000 bruine beren. Tot 1990 mochten er 
geen buitenlanders Kamchatka binnen en ook inwoners van de 
Sovjet-Unie hadden een speciale toelating nodig. Wat natuurlijk 
maakt dat een groot deel van de natuur er eeuwenlang relatief 
ongestoord zijn gang is kunnen gaan. 

  Zweden - Lapland: Kungsleden in de late zomer 
o Prijs: € 1690 
o Aantal dagen: 10 dagen 
o Reisnummer: 17SE1KLA1 
o Reisdatum: 28/08/2017 - 6/09/2017 
o In het uiterste noorden van Zweden, boven de poolcirkel, ligt een woest en 

ongerept wildernisgebied. Wij lopen er een stuk van het langeafstandspad 
Kungsleden, in de regio van Zwedens hoogste berg, de Kebnekaise (2174 
m). Als je houdt van een stevige trekking in een onaangetaste natuur, dan 
is dit een reis voor jou. 

 Nepal - Great Himalaya Trail: over de Lumbasumba-pas naar Makalu BC 
o Prijs: € 5980 
o Aantal dagen: 32 dagen 
o Reisnummer: 17NP1LSA1 
o Reisdatum: 27/09/2017 - 28/10/2017 
o De Great Himalaya Trail (GHT) is een netwerk van bestaande paden die 

met elkaar een van de langste en hoogste wandeltrails ter wereld vormen. 
Ze slingeren door Nepal van van Humla en Darchula in het westen tot 
Kanchenjunga in het oosten, van de populaire trekkinggebieden zoals 
Everest en Annapurna tot de meer afgelegen regios' als Dolpo en Makalu 
Barun. Wandelend langs de GHT kom je onderlangs ’s werelds hoogste 
pieken en langs de meest afgelegen gehuchten ter wereld.  Het is de 
droom van menig Nepal-reiziger om de GHT op zijn/haar palmares te 
kunnen zetten. Tijdens deze 32-daagse reis bieden wij het ongerept en 
nog door weinigen bezocht traject aan tussen Kanchenjunga en Makalu, in 
het noordoosten vlakbij de Tibetaanse grens. Het brengt ons over de 
Lumbasumba-pas (5127 m) en verder tot aan het Makalu base camp 
(4870 m). De tocht loopt voor een groot deel langs of in de buurt van de 
rivieren Tamor en Arun en door een verscheidenheid aan landschappen 
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van akkerland over weelderig begroeide valleien en bossen tot ruig 
hooggebergte.     

 Albanië, Kosovo & Montenegro - Wandelen zonder grenzen 
o Prijs: € 1490 
o Aantal dagen: 10 dagen 
o Reisnummer: 17AL1AAB1 
o Reisdatum: 29/09/2017 - 8/10/2017 
o Deze reis verbindt de mooiste bergregio’s van Albanië, Kosovo en 

Montenegro. Maar we spreken eerder van wandelingen dan van tochten 
en we kozen ervoor om te logeren in comfortabele hotels. Behalve op de 
ongerepte natuur en de prachtige berglandschappen, zet deze reis in op 
de traditionele bergdorpjescultuur, op de lokale keuken en op het erfgoed 
van deze nog weinig toeristische Balkan-naties. 

o  

Reizen op individuele basis: nieuwe bestemmingen 2017 
 

 Bulgarije - Trektocht in de nationale parken van Rila en Pirin 
o Prijs: vanaf € 595 
o Aantal dagen: 8 
o Reisnummer: 17BG5RPA 
o Reisdatum: Periode zelf te bepalen 
o Hoogtepunten 

 Tocht 'buiten de platgetreden paden' 
 Combinatie van 2 nationale parken: Rila en Pirin 
 Rila-klooster, Unesco erfgoed 
 Overnachting in Sofie en Bansko 
 Beklimming Mount Vihren 

 Oostenrijk - Avonturenweek in Salzkammergut 
o Prijs: vanaf € 725 
o Prijs per kind: vanaf € 510 
o Aantal dagen: 8 
o Reisnummer: 17AT5SKM 
o Reisdatum: Periode zelf te bepalen 
o Hoogtepunten 

 Prachtige merenstreek van het Salzkammergut 
 Je verblijft vlakbij de mooie Hallstättersee 
 Avonturenprogramma  
 Overnachting in een berghut 

 Duitsland – Rheinsteig 
o Prijs: vanaf € 249 
o Aantal dagen: 8 
o Reisnummer: 17DE5RSA 
o Reisdatum: Periode zelf te bepalen 
o Hoogtepunten 

 Mooiste etappe van de Rheinsteig; Unesco Werelderfgoed 
 Rijn- en wijnstadjes met veel cultuur 
 Vele burchten en kastelen 
 Zeer goed gemarkeerde paden 
 Mooie picknickplaatsen met indrukwekkende zichten 
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 Lorelei 

Logo en Foto’s  

 Logo Anders Reizen: in bijlage. 

 Foto’s van de reizen: op onze site of op aanvraag. 
 

  

Over Anders Reizen 
Anders Reizen organiseert wandelreizen en actieve cultuurreizen 
dichtbij en veraf voor kleine groepen en individuele reizigers 
 
Anders Reizen is ook: 
·         Wereldwijd wandelen in groep en individueel www.andersreizen.be 
·         Bootz groepsreizen voor jongeren van 18-34 jaar www.bootz.be 
·         Altero Singlereizen www.altero.be 
·         Gezinsreizen in groep van Missie Formidabel  www.missieformidabel.be 
 

Al 34 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam ecotoerisme. 

Anders Reizen organiseert actieve reizen voor kleine groepen of individuele reizigers  in 
streken die weinig of niet door het massatoerisme worden bezocht. We richten ons op 
actieve reizigers bij wie het opdoen van unieke ervaringen primeert boven het opzoeken van 
comfort en luxe. 

Geëngageerde bedrijfspolitiek 

Dankzij zijn geëngageerde bedrijfspolitiek op het gebied van duurzaam toerisme, ecologie en 
fairtradeproducten mag Anders Reizen zich meten met grootheden zoals Oxfam, Groen, 
WWF, Vredeseilanden, Ecobos, Exki en andere inspirerende merken. Concreet uit het 
engagement zich in het gebruik van fairtradeproducten op kantoor, fairtrade geschenken 
voor het personeel, bewustmaking van de reizigers, enz. Dit engagement is eveneens 
duidelijk terug te vinden in de beleidsdocumenten van Anders Reizen. 

Aanstekelijk voor reizigers 

Met deze waarden wil Anders Reizen zijn klanten verder motiveren om enerzijds even stil te 
staan bij elke (onbewuste) aankoop en anderzijds alternatieve aankopen zoals 
fairtradeproducten te overwegen om zo hun steentje bij te dragen aan een eerlijkere wereld. 

Meer info over Anders Reizen 

·         www.andersreizen.be 
·         info@andersreizen.be 
·         Tel: 013 33 40 40 
·         Refugiestraat 15, 3290 Diest 
·         www.facebook.com/andersreizen 

  

Contact – niet voor publicatie 
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Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen, gezinsreizen van Missie 
Formidabel & jongerenreizen Bootz 
karl.leenknegt@andersreizen.be 
Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium . 
+32 (0)13 33 40 40 
  
 
 
 

 

Karl Leenknegt 

Anders Reizen 
 
Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium 
T +32 (0)13 33 40 40 | F: +32 (0)13 32 16 08  

 
Andersreizen.be | Facebook | Twitter 
Wandelreizen en actieve cultuurreizen dichtbij en veraf voor 
kleine groepen, individuele reizigers en gezinnen. 
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