
Persbericht: Anders Reizen stelt nieuwe wandelreizen in 2019 voor. 
  

Samenvatting Reisorganisatie Anders Reizen stelt nieuwe wandelreizen voor in 
kleine groep met begeleider en op individuele basis.  

Contact Karl Leenknegt - Marketing & Communicatie 

karl@andersreizen.be 
  

Bart De Winter - Directeur 
bart@andersreizen.be 

013 33 40 40 

  

DIEST - Anders Reizen ging aan de slag met ideeën en suggesties van reizigers, 
begeleiders en hun eigen productieteam. Ze stuurden mensen het terrein op om 
nieuwe routes uit te stippelen, de mooiste wandelingen te testen en contacten te 
leggen. Bestaande reizen werden waar nodig bijgeschaafd en verbeterd. Want was 
2018 een goed reisjaar, 2019 wil Anders Reizen nog beter maken. Met 24 nieuwe 
groepsreizen en 17 nieuwe reizen op individuele basis blijft dit duurzame reisbureau 
uit Diest pionieren op vlak van avontuurlijke wandelreizen. 
  

2 uitgelichte reizen 

Groepsreis 
Madagascar 

Bijna 30 jaar geleden organiseerde Anders Reizen voor het eerst een reis naar 
Madagascar. Sindsdien heeft dit bijzondere eiland ons nooit losgelaten. Het is een 
niet altijd voor de hand liggende bestemming, maar wel eentje vol afwisseling: in 
landschappen, in mensen, in belevenissen. De natuur varieert er van frisgroen 
regenwoud, roodkleurige hoogplateaus en boomsavanne tot baobabs, halfwoestijn 
en palmomzoomde eilanden. En in al deze gebieden tref je een uitgebreide 
dierenpopulatie aan, waaronder de lemuur (of maki) die enkel op Madagascar leeft. 
Deze reis richt zich naar avontuurlijke reizigers, die Madagascar op een actieve 
manier willen ontdekken: aan de hand van meerdere dagtochten en een vierdaagse 
kampeertrekking. 
Wat maakt deze reis bijzonder? 

 Op zoek naar de indri indri in het regenwoud van Andasibe-Mantadia 

 De prachtige hooglanden met hun aangename stadjes 

 Pittige dagtochten in het bergachtige Andringitra Nationaal Park 

 Vierdaagse kampeertrekking in de 'lost world' van het unieke, weinig bezochte 
Makay-massief 

 Relax afsluiten in het exotische Ifaty aan zee 

Link: MADAGASCAR Helemaal uniek 

  

Reis op individuele basis 
Roemenië - De zuidelijke Karpaten van Transsylvanië 

mailto:karl@andersreizen.be
mailto:bart@andersreizen.be
http://www.andersreizen.be/19MD1AAA1


Sedert Bram Stoker zijn boek schreef over graaf Dracula eind 19de eeuw, blijft 
Transsylvanië een streek met een mysterieus kantje. Roemenië heeft een prachtig 
landschap te bieden waarin traditionele dorpjes en imposante kastelen de tand 
des tijds goed hebben weten te doorstaan. Vanuit het cultuurhistorisch rijke stadje 
Brasov verken je de nationale parken van Piatra Craiului en Bucegi Hier, in de 
schaduw van de Karpaten ontdek je een ongeschonden natuur van dichte wouden 
en vruchtbare valleien. s’ Avonds ervaar je de rust in de bergen en de eenvoud van 
een erg gastvrije bevolking die door de eeuwen heen hun traditionele gebruiken en 
cultuur hebben weten te bewaren. 
Wat maakt deze reis bijzonder? 

 kennismaking met de traditionele Roemeense manier van leven 

 historische stad Braşov 

 bezoek het mysterieuze ‘Dracula-kasteel’ in Bran 

 spectaculaire ‘canyon van de 7 ladders’ 
 Piatra Craiului National Park met één van de mooiste Karpatische bergruggen 

 Bucegi National Park met vele gletsjers, kloven, grotten en meren 

Link: ROEMENIË De zuidelijke Karpaten van Transsylvanië 
  

Alle nieuwe groepsreizen 
We gaan geregeld op zoek naar nieuwe uithoeken om te gaan wandelen. En dit jaar 
hebben we onszelf overtroffen! Maar liefst 24 nieuwe bestemmingen om uit te kiezen! 
  

MADAGASCAR Helemaal uniek 

SLOWAKIJE Bergwandelen in de Mala Fatra en Tatras 
FRANKRIJK Een mooi stukje Grande Traversée du Jura op sneeuwschoenen 

NEPAL Door bloeiende rododendronwouden naar Makalu Basecamp 

MEXICO Van Chiapas naar Yucatan in het spoor van de Mayas 

GUINÉE Trekking van dorp naar dorp in het massief Fouta Djallon 

GRIEKENLAND Typisch Kreta 

PORTUGAL Alentejo, Evora & Lissabon 

KIRGIZIË Drie diverse trekkings 

BOSNIË-HERZEGOVINA De Balkan in een notendop 

ECUADOR Vulkanen, nevelwoud en Andes-dorpen 

GRIEKENLAND Pindosgebergte: Epirus 

NEPAL Door de Everestregio naar de top van Pokalde Peak 

ZIMBABWE Een prachtig land herontdekt 
NEPAL Kloostertrekking met Pikey Peak 

SPANJE Lanzarote 

OEKRAÏNE Kiev 

SPANJE Sevilla met bezoek aan Cordoba & Cadiz tijdens Feria de Abril 
KROATIË Dinarische Alpen: het Kroatische kustgebergte 

ALBANIË Albanese Rivièra 

ITALIË Monti Sabini: een onontdekt stukje Italië 

GROOT-BRITTANNIË De Kanaaleilanden 

GROOT-BRITTANNIË De 'woeste hoogten' van Yorkshire 

IERLAND Dublin 
  

http://www.andersreizen.be/19RO5TSA
http://www.andersreizen.be/19MD1AAA1
http://www.andersreizen.be/19SK1HTA1
http://www.andersreizen.be/19SK1HTA1
http://www.andersreizen.be/19FR1JRW1
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http://www.andersreizen.be/19MX1AAB1
http://www.andersreizen.be/19GN1AAA1
http://www.andersreizen.be/19GR1KTA1
http://www.andersreizen.be/19PT1ALA1
http://www.andersreizen.be/19KG1AAA1
http://www.andersreizen.be/19BA1AAA1
http://www.andersreizen.be/19EC1AAA1
http://www.andersreizen.be/19GR1EPA1
http://www.andersreizen.be/19NP1THA1
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http://www.andersreizen.be/19NP1PPB1
http://www.andersreizen.be/19ES1LZA1
http://www.andersreizen.be/19UA1KVA1
http://www.andersreizen.be/19ES1SVA1
http://www.andersreizen.be/19HR1DAA1
http://www.andersreizen.be/19AL1ARA1
http://www.andersreizen.be/19IT1MSA1
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Alle nieuwe reizen op individuele basis 
Neem je partner of wat vrienden mee op een wandelreis. Wij zorgen dat alles van A 
tot Z geregeld is. Zodat jullie tijd hebben voor de écht belangrijke zaken op vakantie. 
  

ROEMENIË De zuidelijke Karpaten van Transsylvanië 

DUITSLAND Heksen en sagen in het Harz-gebergte: Hexen-stieg 

FINLAND Magisch Lapland 

FRANKRIJK Langs verborgen dorpjes van de Drôme Provençale 

FRANKRIJK Corsica: Multisportvakantie in het zuiden 

FRANKRIJK Multisportvakantie in de Drôme 

FRANKRIJK Winterse tochten in de Vercors 

GRIEKENLAND Menalon Trail: Trekking in de Peloponnesos 

GROOT-BRITTANNIË The Jurassic Coast 
SCHOTLAND Rob Roy Way 

ITALIË Sicilië: Historische route van Palermo tot Agrigento 

ITALIË Winter in Trentino 

PORTUGAL Over de Via Algarviana naar het uiteinde van Europa 

SPANJE Canarische eilanden: El Hierro: Klein eiland Grote contrasten 

SPANJE Camino del Norte 

SPANJE Pyreneeën: Ordesa Nationaal Park 

ZWEDEN Avontuur in Jämtland, Midden-Zweden 
  

Meer informatie 

Over Anders Reizen 
Al 34 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam eco-toerisme. 
Anders Reizen organiseert actieve reizen voor kleine groepen of individuele 
reiziger  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. 

Contact 
Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen 

karl.leenknegt@andersreizen.be 

Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium .  
+32 (0)13 33 40 40 
  

Bart De Winter - CEO 

bart@andersreizen.be 

Beeldmateriaal 
Op aanvraag. 
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