
Diest – Anders Reizen  

Persbericht: STADSWANDELREIZEN  
  

Anders Reizen - specialist in wandelreizen - heeft in haar aanbod een reeks 'stadswandelreizen'.   

  

Een alternatief voor klassieke citytrips!  

Zoals de naam doet vermoeden, gaat het hier om korte reizen waarbij een stad al wandelend wordt 

verkend. Door te voet op verkenning te gaan, worden al je zintuigen geprikkeld. Je voelt de hartslag 

van de stad, ontdekt plaatsen waar de mens telt en niet de monumenten. Vaak biedt de natuur in de 

nabije omgeving gelegenheid om even te ontsnappen aan de drukte, en dus worden er ook lichte 

natuurwandelingen ingelast. Zo leer je al wandelend in en om een stad haar ware aard kennen, op 

het meest natuurlijke  tempo, dat van onze eigen wandelpas.  

  

Kleine groepen  
De stadswandelreizen van Anders Reizen zijn reizen in kleine groepen (max. 13 deelnemers) onder 

begeleiding van een Vlaamstalige Anders Reizen-begeleider, die vertrouwd is met de bezochte stad. 

Overnacht wordt in kleinschalige hotels met centrale ligging, ideaal om te voet op stap te gaan.  

  

Minder voor de hand liggende bestemmingen   
Hieronder stellen we graag enkele minder voor de hand liggende bestemmingen voor. Het 

volledig aanbod stadswandelreizen van Anders Reizen vind je hier.  

  

ROME VOOR GEVORDERDEN  

Rome laat zich niet in één keer kennen. Na een eerste bezoek besef je dat je nog zoveel hoekjes en 

schatten links hebt laten liggen. Met deze reis 'voor gevorderden' kan je je laten verrassen door 

minder gekende plaatsen en verborgen parels. We nemen je mee naar plaatsen waar je bij je vorige 

bezoek geen tijd voor had of waarvan je het bestaan niet eens afwist. We openen deuren die voor de 

doorsnee bezoeker gesloten blijven, ontdekken plekken die het zonlicht nooit  zien…   

Iedereen is welkom op deze reis, maar voor wie nog nooit in Rome was is onze andere Romereis, 

'voor beginners' allicht een betere keuze.  

www.andersreizen.be/18IT1RMB1  

  

BELGRADO  

De Servische hoofdstad Belgrado is prachtig gelegen aan de samenvloeiing van de Sava en de Donau.  

Door de strategische ligging was Belgrado gedurende meerdere eeuwen het strijdtoneel tussen de 

Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse legers. Zowel in de cultuur als in de levensstijl zijn tot op 

vandaag deze oosterse en westerse invloeden met elkaar verweven, pittig gekruid met een 

karaktervolle Slavische eigenheid. En dat geeft de stad haar unieke sfeer. 15 jaar na de burgeroorlog 

is de stad haar economische, sociale en culturele slagkracht volop aan het herwinnen. Te voet en per 
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fiets maken we enkele dagen deel uit van dit boeiende proces en ontdekken we de interessantste 

plekken van een stad die goed op weg is een van de meest bruisende hoofdsteden van Europa te 

worden.  

www.andersreizen.be/belgrado  

  

TANGER  

Op het meest noordelijke puntje van Noord-Afrika kijkt Tanger uit op zowel de Middellandse zee als 

de Atlantische Oceaan. Eeuwenlang was het Europa’s toegangspoort tot Afrika, eeuwenlang was het 

een smeltkroes van culturen en religies, een aantrekkingspool voor kunstenaars en vrijbuiters. Tot op 

vandaag zindert dat door en geeft het de stad een kosmopolitisch en ongebonden karakter, zo 

verschillend van andere grote Marokkaanse steden. Nadat we Tanger grondig verkend hebben 

trekken we de natuur in: op de mooie Cap Spartel en in het Rif-gebergte, waar we wandelen in een 

mediterraan landschap van geurige valleien, kloven en riviertjes.   

www.andersreizen.be/tanger  

  

OSLO  

Oslo is in een goed decennium uitgegroeid van een stad-zonder-gezicht tot een bruisende en jonge 

hoofdstad. Recente staaltjes van moderne architectuur als het nieuwe operagebouw en het Astrup 

Fearnley museum tonen wat Oslo nog in haar mars heeft. Oslo geeft haar geheimen geleidelijk aan 

prijs, voor wie er de tijd voor neemt ze te ontdekken. Haar ligging aan een schitterende fjord en aan 

de voet van de bergen - 's winters kan je er met de metro gaan skiën! - maken Oslo uniek in haar 

soort, anders dan alle andere hoofdsteden. We gaan dus ook zeker op wandel in de prachtige natuur 

rondom. Oslo onbekend...? Na deze reis zeker niet onbemind!  

www.andersreizen.be/oslo  

  

  

  

Logo en Foto’s   
Download: 56MB Logo en Fotomateriaal. Stadswandelreizen.  

Meer fotomateriaal verkrijgbaar op aanvraag. Foto’s enkel te gebruiken met copyright ‘Anders 

Reizen’.  

  

Over Anders Reizen  

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  

 ·  Missie Formidabel: begeleide gezinsreizen: http://www.missieformidabel.be  

  

Al 30 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam ecotoerisme.  
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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 en Missie Formidabel.  

  

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.  

  

Contact – niet voor publicatie  

Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen & Missie Formidabel 

karl.leenknegt@andersreizen.be  

Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium .  

+32 (0)13 33 40 40  

  


