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Adventures Globe 
De wereld ontdekken op uw eigen manier 

Wie we zijn 
Iedere reis is een unieke belevenis! Daarom hanteert Adventures Globe het concept van ‘reizen 
zoals u dat wilt’, met persoonlijk advies en deskundigheid. We werken samen met de beste 
lokale partners en kunnen daarom het meest uitgebreide assortiment tegen een gunstige prijs 
aanbieden. We werken met een modulair aanbod, waarbij u zelf u reis kunt samenstellen uit losse 
onderdelen als tours, hotels, excursies en vliegtickets. U kunt onderdelen elders inkopen, maar u 
kunt natuurlijk ook complete reizen bij ons boeken. Om het milieu niet te belasten met overtollig 
drukwerk, vindt u in dit kleine boekje een impressie van onze reizen. Kijk voor het totale 
assortiment op www.adventuresglobe.nl, waar u eenvoudig en snel een gratis offerte kunt 
aanvragen. U kunt ook mailen naar info@adventuresglobe.nl of bellen op +31(0)10 750 9858. 
 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 
We zijn aangesloten bij de SGR onder nummer 3467, de ANVR onder nummer 04643 en het 
Calamiteitenfonds. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons voorop. 
 

Wat we kunnen 

!

  Individuele en groepsreizen 
  !privé rondreizen 
  !groepsrondreizen 
  !strandvakanties 
  !cultuurvakanties 
  !geheel op maat reizen 
  !zakenreizen 

 

  Luxe reizen 
  !golfvakanties 
  !luxe cruises 
  !luxe treinreizen 

 

  Thema reizen 
  !huwelijksreizen 
  !ecotoerisme 
  !lang verblijf 
  !home stay 

 

  Actieve reizen 
  !fietsvakanties 
  !duikvakanties 

  !kookcursus 

!

  Speciale reizen 
  !met kinderen 
  !met ouderen 
  !ziekte of fysieke handicap 
  !medische behandeling 
  !met een grote groep 
  !voor universiteiten 
  !voor bedrijven 

 

  Extra service 
  !internationale vliegtickets 
  !nationale vliegtickets 
  !airpassen 
  !transfers binnen steden 
  !transfers tussen steden 
  !transfers tussen landen 
  !bustickets en arrangement 
  !treintickets en arrangement 
  !boottickets en arrangement 
  !voertuigen met of zonder chauffeur 
  !losse accommodaties 

 !losse excursies 

 
 

i.: www.adventuresglobe.nl e.: info@adventuresglobe.nl tel. +31 (0)10 750 9858 
Thornico Gebouw Westblaak 146 Ingang A 3012 KM Rotterdam KvK 51355043  btw 

NL823236523B01 
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Thailand 
13 dagen Thailand Royal Cities Rondreis 

Ontdek de historische, culturele en natuurlijke bezienswaardigheden van zowel de centrale regio 
en het noorden van Thailand, met inbegrip van de UNESCO World Heritage Sites van Ayutthaya 
en Sukhothai en de ongerepte natuur van Uthai Thani met de Hub Patad Cave. Beleef de Thaise 
manier van leven in vlothuizen langs de Sakraekrang rivier. U gaat verder naar de Gouden 
Driehoek, ooit berucht om haar opiumhandel en we eindigen met de schoonheid van Chiang Mai, 
de 'Roos van het Noorden'. Sluit af met een heerlijke strandvakantie in Koh Chang, Jomtien, 
Phuket of Koh Samui. 
 
 
 
 
 
 
 	  

 
 
 
Fietsen in Bangkok 
U kunt Bangkok prima verkennen met de 
fiets met deze halve dag tour. Onderweg 
toont deze bruisende stad haar ware aard, 
als we fietsen tussen torenhoge gebouwen 
door smalle steegjes en kleine straatjes. 
Tijdens de fietstocht ontdekken we vele 
verschillende tempels en bezoeken we 
beroemde plekken, zoals de tempel van de 
dageraad met het grootste bronzen Boeddha 
beeld van Thailand. We zien mensen in hun 
dagelijks leven langs de Chao Phraya rivier. 

 
 
 
 
 
	  

   Wandeltocht door 
   authentiek dorp & 
   Thaise kookles 
 

De kookles wordt in een van de authentieke 
dorpjes langs een zijtak van de Nakhon Chai 
Sri rivier gegeven. Onderweg bezoeken we 
de groentemarkt en vismarkt om inkopen te 
doen. Een boottocht brengt u naar het 200 
jaar oude dorpje Thai Chin, waar de kookles 
wordt gegeven. Ontdek het ware Thaise 
buitenleven en ervaar de heerlijke geuren en 
smaken van de traditionele Thaise keuken. 

	  

                  Bangkok            Chiang Mai          Koh Chang 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

3 	   	  
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Vietnam 
19 dagen Hanoi naar Ho Chi Minh Rondreis 

Met deze uitgebreide reis door Vietnam, bezoekt u Hanoi en Sa Pa in het noorden van Vietnam. 
Vervolgens reist u mee met een legendarische cruise door het UNESCO werelderfgoed gebied 
van Halong Bay. Daarna bezoekt u Ho Chi Minh City en Can Tho in de Mekong Delta, om af te 
sluiten met een goed uitgerust verblijf in het gezellige strandplaatsje Nha Trang. 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

 
 

2 Dagen Mekong Delta Fietstour 

De Mekong delta, ook wel de rijstschuur van 
Vietnam genoemd, geeft u een onvergetelijke 
indruk van het plattelandsgebied van 
Vietnam. Deze 2 daagse fietstocht geeft zicht 
op een schitterende groene omgeving met 
een prachtig beeld van het dagelijkse leven 
van de lokale bevolking. 

  5 dagen Vietnam 
  UNESCO Highlights 
     
  
Met deze reis bezoekt u maar liefst 4 
UNESCO Werelderfgoederen, inclusief het 
voormalige Koninklijk Paleis in Vietnam, het 
Heiligdom van de Cham, het openluchtdorp 
Hoi An en de wereldberoemde grotten van 
Phong Nha. U reist door Danang, Hoi An, 
Hue, Myson en Quang Binh. Maak kennis 
met de lokale bevolking van Centraal Vietnam 
en hun bijzondere manier van leven. 

    Hoi An      Ho Chi Minh City           Hue 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

3 	   	  
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         Bali           Jakarta   Bali 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

Indonesië 
6 dagen Java naar Bali Rondreis 

Deze 'Java en Bali à la carte' reis met eigen privé gids biedt een geweldige combinatie van 
belangrijke cultureel-historische monumenten en indrukken van de mooiste landschappen van 
Java. U ziet de bergen, de prachtige sawa's, het mystieke Plateau, de zonsopgang bij de Bromo 
vulkaan en de mooie zandstranden van Ubud. Zeker net zo indrukwekkend zijn de tempels van 
de Borobudur en de Prambanan. Deze reis kan uitstekend gecombineerd worden met een 
aanvullende Bali tour of een heerlijke strandvakantie. 
 
 
 
 
 
 
 	  

 
 
 
 

5 dagen Orang  Oetan & Sumatra 
Medan is het uitgangspunt voor uitstapjes 
naar alle uithoeken van Sumatra. Een 
opmerkelijke bestemming is het majestueuze 
Lake Toba met het schilderachtige eiland 
Samosir in het midden. Diverse stammen als 
de Batak, Minangkabau en Kubu leven hier 
als een met de natuur. U ziet een ruig 
landschap dat gedomineerd wordt door de 
bergachtige gebieden van Sumatra, met 
rustieke watervallen, rokende vulkanen en 
tropische regenwouden. In verschillende 
nationale parken ontmoet u bijzondere dieren 
zoals de beschermde Orang Oetan. 
 
	  

  4 dagen Culturele  
  Hoogtepunten Bali 
 
 
 

Deze 4-daagse trip is geknipt voor iedereen 
die naast zon, zee en strand ook nog kennis 
wil maken met de overdaad aan cultuur en 
natuur op dit schitterende eiland. We nemen 
u mee langs de hoogtepunten van Bali. U 
bezoekt de ambachtsdorpjes Celuk en Mas, 
waar prachtige kunstvoorwerpen gemaakt 
worden. Tijdens de reis bezoeken we diverse 
belangrijke tempels en het mooie plaatsje 
Kintamani met de nog steeds actieve Batur-
vulkaan.	  

3 	   	  
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  Cambodja 
12 dagen Cambodja en Angkor Wat Rondreis 

Ervaar de mystiek van Angkor. Deze indrukwekkende rondreis is uitstekend te combineren met 
een vakantie in Cambodja, Vietnam, Thailand of Laos. U bezoekt alle belangrijke tempels, fietst 
langs bijzondere plaatsen en ervaart de lokale bevolking rond het UNESCO werelderfgoed 
Angkor Wat. Hoogtepunten als Angkor Thom, Bayon, Royal Enclosure, het Terras van de 
Olifanten, het Terras van de Lepra Koning, Srah Srang, Pre Rup en Ta Phrom komen allemaal aan 
bod. De reis wordt afgesloten met een bezoek aan de bijzondere Banteay Srey en Banteay 
Samre tempels. 
 
 
 
 
 
 
 	  

 
 

4 Dagen Bangkok-Siem Reap 

Een reis van Bangkok naar het hart van het 
oude Khmer-rijk met vele hoogtepunten, 
waaronder het UNESCO werelderfgoed, 
Angkor Wat, het historische Angkor Thom, 
Bayon, Ta Phrom, het Olifanten terras, het 
terras van de Lepra koning en Bantaey Srey. 
U ervaart dezelfde grandioze verrukking als 
ontdekkingsreiziger Henri Mouhot, als u voor 
het eerst het grootse tempelcomplex van 
Angkor in de jungle ontdekt. 

  Ballontocht boven 
  Angkor 
   
Ontdek Angkor met een luchtballon. Een 
geweldige manier om Angkor te ontdekken 
met een adembenemende uitkijk over de 
eeuwen oude tempels en de omliggende 
jungle. 

 Siem Reap      Phnom Penh        Siem Reap 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

3 	  
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Myanmar 
8 dagen Myanmar Rondreis 

Een unieke rondreis door Myanmar, het land van de duizenden pagodes. U bezoekt Yangon, 
Bago Bagan, Heho, Inle en Mandalay. Myanmar, het vroegere Birma, is net geopend voor 
toerisme na jarenlang afgesloten te zijn geweest van de buitenwereld. De omwenteling kwam 
toen Aung San Suu Kyi met haar partij de Nationale Liga voor Democratie overtuigend het 
merendeel van de verkiesbare zetels won in het parlement. Dit geeft hoop op verbetering en in 
het voetspoor van die hoop komt aarzelend het toerisme op gang naar dit fraaie en ongerepte 
land. De duizenden pagodes bijvoorbeeld, die wonderlijk versmelten met het landschap rond 
Bagan. De bijna 100 meter hoge gouden stupa van Shwedagon in Yangon, de gigantische 
Boeddhabeelden in Bago, de gouden rots (Kyaiktiyo), een van de heiligste pelgrimsoorden van  
de Boeddhisten en het beroemde klooster op de berg, Mount Popa. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Ballontocht boven de tempels 
van Bagan 

De beste en indrukwekkendste manier om de 
tempels van Bagan te bewonderen is een 
tocht met de luchtballon, vooral bij 
zonsopkomst. U ervaart een spectaculair 
vergezicht over de vlaktes van Bagan met 
uitzicht over meer dan 2000 tempels. 
  
	  

	  

3 	  

  3 dagen Yangon & 
  Gouden Rots 
 
Dwars door Yangon bezoeken we de 2600 
jaar oude Shwedagon-pagoda, de Sule-
pagode, Kyaikhtiyo en het Kyahkatwine 
klooster. In Bago, bezoeken we de 
Shwethalyaung-pagode, de allerhoogste 
pagoda van Myanmar. 

	  

!
!

	  
    Yangon             Bagan     Mandalay 

 
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 
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Maleisië 
15 dagen Maleisië Complete Rondreis 

Met deze rondreis door Maleisië bezoekt u Kuala Lumpur, Malaca, Cameron highlands, Pangkor 
en de stranden van Penang en Langkawi. De deuren zwaaien open en opeens sta we in een 
exotisch land met brede zandstranden, kleurrijke koraaleilanden, avontuurlijke regenwouden en 
een magische cultuur. Maleisië is een mengbak van culturen, een wonderlijke ontmoetingsplaats 
van Maleiers, Chinezen, Indiase bevolkingsgroepen en westerlingen. Moslims, christenen, 
boeddhisten, taoïsten en hindoes wonen hier vreedzaam naast elkaar. De Maleise keuken is een 
explosie van smaken, geuren en kleuren, een betoverende ontdekkingsreis, die de veelheid aan 
culturen weerspiegelt. Hier komt Azië tot uiting in al zijn facetten. 
 
 
 
 
 
 
 	  

 
 
 
6 dagen Kuala Lumpur & 
Langkawi 
Bezoek het bruisende Kuala Lumpur en 
ontmoet hier een magische cultuur. Neem 
een heerlijk verfrissende duik in een kleurrijke 
onderwaterwereld. 

 
 
  
	  

  
 
 
3 dagen Kuala Lumpur City 
City tour in Kuala Lumpur, waar u een 
bezoek brengt aan het Koningspaleis, de 
Petronas Twin Towers, diverse 
monumenten en lokale marktjes. 
 

       Penang                        Kuala Lumpur     Langkawi 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

3 	  
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China 
13 dagen Zuid China Rondreis 

Deze prachtige rondreis brengt u naar de zuidelijke Yunnan provincie. U bezoekt de beroemde 
rijstterrassen van Yuanyang, Zhongdian, ‘de poort naar Tibet’ en de fraaie sinter terrassen van 
Biashuitai. Toen Dzjengis Kahn voor het eerst de Chinese Muur zag, kon hij niet weten dat dit 
bouwwerk ooit nog eens zou uitgroeien tot een toeristische pleisterplaats van de eerste orde. 
Achter die muur ligt een wereld waar alles anders is en waar een leger van duizenden 
terracottasoldaten nog steeds de wacht houdt bij het graf van de eerste keizer van China. De 
Chinese Muur en de Verboden Stad zijn zo bijzonder, dat ze op de UNESCO werelderfgoedlijst 
staan, net als de Keizerlijke Mingtombe, het Zomerpaleis en nog tientallen andere 
bezienswaardigheden. Een wonderlijk land met verfijnde producten als zijde, porselein en thee, 
afwijkende geneeskunst, onnavolgbare lettertekens, gevechtsporten als Kungfu en Taichi en het 
diepzinnige Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. 
 
 
 
 
 
 

	  

  14 dagen 
  Klassiek China 
 
Een rit door de uitgestrekte canyons van de 
Yangtze-rivier en het bizarre subtropische 
karstlandschap van de Li-rivier in de buurt 
van Guilin laat de harten van liefhebbers van 
natuur sneller slaan. Unieke elementen van 
de Chinese geschiedenis wachten op u in 
Xi'an, de oude keizerlijke hoofdstad en in de 
huidige hoofdstad Beijing. De laatste heeft 
minstens zoveel te bieden in termen van 
architectonische modernisme, sinds de 
Olympische Spelen van 2008. Tevens 
bezoeken we Shanghai en Chongqing. 

	  

  1 dag Shanghai City 
  Walking Tour 
 
Het programma neemt u mee door de nauwe 
straatjes van de oude stad van Shanghai, 
langs talloze kraampjes met eten. Via het 
beroemde theehuis met zijn Huxinting zigzag 
brug bereikt u de Yu-tuin, een wereld van 
vrede en rust te midden van de rumoerige 
stad. Daarna komen we bij de ‘Jade Buddha 
Tempel’. Tot slot wachten nog de indrukken 
van Shanghai haven met een boottocht op de 
Huangpu rivier. 

	   	  

     Beijing         Shanghai               Guangzhou 

	  
U kunt uit vele hotels op iedere niveau kiezen 
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Laos 
11 dagen Explorer Laos Rondreis 

Deze bijzondere rondreis brengt u door heel Laos. We bezoeken Vientiane, Vang Vieng aan de 
rivier Nam Song, Phone Savan en de UNESCO werelderfgoed stad Luang Prabang. Laos is een 
van de meest ongerepte landen van Zuidoost Azië. Het is een land waar de tijd heeft stilgestaan. 
Het land is zes keer zo groot als Nederland en heeft slechts 7 miljoen inwoners. Laos staat 
bekend om de heerlijke rust, haar uiterst vriendelijke bevolking, de onbedorven natuur en haar 
prachtige tempels. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  6 dagen  
  Klassiek Laos 
   
Met deze tocht maakt u kennis met de 
bezienswaardigheden van Vientiane en de 
pittoreske oude hoofdstad van Luang 
Prabang en haar omgeving. Het bezoek aan 
de mysterieuze 'Vlakte der Kruiken' en de 
prachtige reis over land van Vientiane via 
Vang Vieng naar Luang Prabang geven 
geweldige indrukken van de mooie natuur 
van dit prachtige land. 

 
 
 
 
	  

  4 dagen Vientiane  
  en Luang Prabang 
 
Vientiane heeft slechts 500.000 inwoners en 
is waarschijnlijk de rustigste en minst drukke  
hoofdstad van Azië. Veel tempels en 
pagodes met de Thaise en Khmer invloeden 
zijn gemakkelijk te voet verkennen. De moeite 
waard zijn hier zeker de vele pagodes, het 
oude Koninklijk Paleis en het Nationaal 
Museum. Verder bezoekt u Luang Prabang, 
een kleine pittoreske stad aan de Mekong 
rivier met 100.000 inwoners was 800 jaar de 
residentie van koningen en culturele centrum 
van Laos.	  

	  

	  	  

	  
Mekong Cruise	  

 Vientiane         Vang Vieng   Luang Prabang 

	  
U kunt uit vele hotels op ieder niveau kiezen 

	  



www.adventuresglobe.nl + 31 (0)10 7509858 

	   11 

Thailand 

                              
Chada Resort & Spa Koh Lanta         Chada Resort & Spa Koh Lanta                   Santiya Koh Phangan 

 

Bali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Rama Candidasa Resort & Spa           Bali Luxury Villa & Spa Ubud           Uma Ubud 
 

Cambodja/Vietnam 

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
            Le Meridien Angkor           Heritage Suites Hotel              Sofitel Legend Metropole Hanoi 
 

Hotels 
Adventures Globe is partner van de beste touroperators van Azië en daarom 
beschikken we over een zeer ruim assortiment hotels en resorts door heel Azië tegen zeer 
scherpe prijzen. 

Myanmar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
            Micasa Yangon         Thiripyitsaya Sanctury Resort Bagan          Ayeyar River View Bagan 
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China 

                                  
          Kempinski Beijing                     Sofitel Guangzhou   Regent Shanghai 

 

Maleisië 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                        Sheraton Kuala Lumpur                      Shangri-La Penang 
 

Indonesië 

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
             Hotel Borobudur                    JW Mariott Medan                 Sheraton Lombok 

 

Hotels 
Adventures Globe is partner van de beste touroperators van Azië en daarom 
beschikken we over een zeer ruim assortiment hotels en resorts door heel Azië tegen zeer 
scherpe prijzen. 

Laos 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
         Luang Say Lodge                     Mekong River lodge                        Amantaka Luang Phrabang 
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Reiskalender 

 
	  Januari 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Koh 
Chang, Hua Hin, Siem Reap (Angkor), 
Langkawi, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh 
Februari 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket,Koh Samui, Koh 
Chang, Hua Hin, Siem Reap ( Angkor), 
Langkaewi, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh 
Maart 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Koh 
Chang, Hua Hin, Siem Reap (Angkor), 
Langkawi, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh 
April 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, 
Koh Chang, Hua Hin, Siem Reap (Angkor), 
Langkawi, Yangon, Beijing, Bali, Hanoi, Ho Chi 
Minh, Koh Chang, Hua Hin 
Mei 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Hua 
Hin, Siem Reap (Angkor), Beijing, Bali, Jakarta, 
Hanoi, Ho Chi Minh 
Juni 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Hua 
Hin, Siem Reap (Angkor), Beijing, Bali, Jakarta 
 

Juli 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, 
Hua Hin, Siem Reap (Angkor), Bali, Jakarta, 
Hanoi 
Augustus 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, 
Hua Hin, Bali, Jakarta, Hanoi 
September 
Bangkok, Koh Samui, Hua Hin, Bali, Jakarta, 
Hanoi 
Oktober 
Beijing, Bali, Jakarta, Yangon, Hanoi 
November 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Chang, 
Hua Hin, Hua Hin, Siem Reap (Angkor), 
Langkawi, Yangon, Beijing, Bali, Hanoi, Ho 
Chi Minh 
December 
Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Koh Samui, 
Koh Chang, Hua Hin ,Siem Reap (Angkor), 
Yangon, Langkawi, Beijing, Bali, Hanoi, Ho 
Chi Minh 
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Bang Lamphu/ Khao San Raod   Veel stalletjes voor handwerk en juwelen, pubs en goed restaurants 
China Town   Het grootste aanbod van goud, ook bekend voor kleding 
Pahurat/ Sampheng    Veel goedkope kleine winkeltjes en goede restaurants 
Siam Squre Rama I Road  Siam Centre, Siiam Paragon, MBK 
Rachaprasong   Gaysorn, Peninsula Plaza, Sogo, Central World Plaza, Isetan 
Chatuchak weekend markt  Groot aanbod voor handwerk uit heel Thailand, zijde en keramiek 

Reistips 
 Must see en do Thailand, Cambodja, Myanmar en Vietnam 

Emereld -Boeddha     Diner cruise op de Chao Praya rivier 
Grand Palace     Road to Mandalay cruise 
Khao Yai nationale park    Vat Phou cruise 
Thai country lifestyle & koken    Mekong Delta cruise 
Fietstocht Floating market    Ontdek Bangkok met BTS & Metro 
Fietstocht door Vientiane    Hoi An Basket boat 
Fietstocht Halong Bay     Bangkok Walking tour China Town & Little India 
Fietstocht Bagan       Kyaiktiyo 
Fietstocht door Angkor    Lumpini stadion Thai boxen 
Tuktuk door Bangkok     Mahout voor een dag 
2 dagen Halong Bay cruise    Mount Popa 
Phanga Bay cruise     Tour Chiang Mai Zippline  
Safari Chiang Mai     Inle meer 
Sapa jungle trekking     Dag tour ATV in Chiang Mai 
Ballontocht over Bagan    Diner in de jungle in Khao Keaw 
Vang Vieng  nationale park    Waterval Thee Loo Su 
Bezoek de Langnekken    Siamniramit 
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Adventures Globe 
 
Stichting garantiefonds reisgelden 
 

Adventures Globe (KvK 51355043) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds 
Reisgelden, SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in 
dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR- 
garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde 
reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 

overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de 
terugreis. 
 

Calamiteitenfonds  
 

Adventures Globe (KvK 51355043) is aangesloten bij de Stichting 
Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 
Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de 
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 
consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of 
niet volledig kunnen uitvoeren; 
-de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis 
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale 
gebeurtenis. 
 

ANVR reisvoorwaarden 
 

Adventures Globe (KvK 51355043) is aangesloten bij de ANVR. Deze 
vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de 
kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze 
reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-
Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B –
Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze 

reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze  ANVR-
Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure. De brochure 
bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Het 
boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt 
u er dan om. 

	  

	  

	  



	  
	   	  

	  

	  	  
DE BESTE PRIJS VOOR UW REIS	  

 

Adventures Globe 
i.: www.adventuresglobe.nl e.: info@adventuresglobe.nl tel. +31 (0)10 750 9858 

Thornico Gebouw Westblaak 146 Ingang A 3012 KM Rotterdam Nederland 
KvK 51355043  btw NL823236523B01 
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