
  

 

 

Nieuw in 2018 

  

De laatste dagen van 2017 zijn geteld en 2018 staat klaar om ook alweer een top travel jaar gaat 

worden. Dit zijn onze nieuwigheden voor reisjaar 2018. 
  

 

Virtual Reality in Abdijmuseum Ten Duinen  
Dankzij de nieuwste Virtual Reality 

technologieën kan je in het Abdijmuseum Ten 

Duinen in Koksijde kennis maken met het echte 

leven in een middeleeuwse abdij. De bezoeker 

wordt terug geflitst naar de authentieke 

Duinenabdij van 1490. Dit is de eerste VR-

toepassing in de museumwereld met artificiële 

intelligentie in verwerkt, het is een 

wereldprimeur!  
 

 

 

Nieuw ultraluxe schip voor Seabourn 

In mei 2018 verwacht de cruisemaatschappij 

Seabourn een vierde schip, Seabourn Ovation. 

Daarmee kan Seabourn uitpakken met de 

modernste vloot in het ultra-luxe segment. Op 5 

mei vertrekt het schip vanuit Venetië richting 

Barcelona. Seabourn Ovation zal voornamelijk in 

Noord-Europa, de Baltische staten, U.K. en 

Scandinavië varen.  
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Slaap in de toppen van de bomen in Han 

Volgend jaar kan je in het Domein van de Grotten 

van Han slapen in Tree Tents. Dit zijn tenten op 

een platform in de toppen van de bomen in het 

midden van het Wildpark. ’s Morgens ontwaak je 

met uitzicht op de prachtige vroegere vallei van 

de Lesse, gehuld in ochtenddauw. In de verte 

hoor je de herten, moeflons, oerossen, 

Przewalskipaarden en damherten dartelen door 

de open vlakte. Er wacht je een onvergetelijke 

nacht.  
 

 

 

Het mysterie van La Pérouse 

Themapark Puy du Fou heeft er een fantastisch 

jaar opzitten met een record aantal bezoekers. 

Er werden verschillende internationale prijzen 

gewonnen. In 2018 gaan ze door op het zelfde 

elan met een gloednieuwe show: Het mysterie 

van La Pérouse. Stap mee op het schip van de 

ontdekkingsreiziger en laat je meeslepen door 

spannende avonturen op wilde zeeën.  
 

 

 

 

Reis naar het Venetië van Brazilië 

Brazilië wordt door de meeste mensen 

geassocieerd met steden zoals Rio de Janeiro of 

Sao Paulo. Wat de meeste mensen niet weten is 

dat vlakbij het meest oostelijke punt van Zuid-

Amerika het Venetië van Brazilië ligt, de stad 

Recife, met zijn kleurrijke straten en prachtige 

stranden. De Spaanse luchtvaartmaatschappij 

Air Europa biedt wekelijks 2 vluchten aan naar 

Recife, via Madrid. Een vlucht H/T naar Recife 

vanuit Brussel kan al vanaf 816,74€. 
 

 

 

Opening van het nationaal museum 

Clémenceau (in de Vendée) 

176 jaar na de geboorte van Georges 

Clémenceau in de Vendée, wordt zijn 

geboortehuis opengesteld als nationaal 

museum. Ontdek het leven van een man die de 

geschiedenis van Frankrijk heeft bepaald met 

zijn daden en ideeën. Interessant om te 

combineren met een bezoek aan zijn 

zomerresidentie. Voor zijn goede vriend Claude 

Monet, heeft hij er een prachtige bloementuin in 

de duinen aangelegd ter inspiratie voor diens 

impressionistische schilderijen. 
 

  

Voor meer informatie kan je terecht bij 

Nicolas Fivet en Christine Van Nuffel 
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via 

christine@glenaki.com en nicolas@glenaki.com  
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