
  Belgische touroperator Footprints is gespecialiseerd in het organiseren van 

individuele kwaliteitsreizen op maat. Dankzij hun jarenlange ervaring en grondige 

knowhow ontdek je het allerbeste van jouw bestemming. Vraag naar hun aanbod  

bij ons, uw reisagent.

Een vakantie in het teken van gastronomie? Nichetouroperator Footprints selecteerde drie exclusieve luxecruises, met telkens 
een van de 33 Masterchefs van België als culinaire chaperon. Je begeleidende topchef verzorgt je gastronomische belevingscruise 
 met showcooking, kookworkshops en exclusieve diners in de à-la-carterestaurants aan boord. En hĳ nodigt je uit voor culinaire 
lezingen, excursies aan wal en wĳnproeverĳen met een sommelier.

GASTRONOMISCHE VERWENCRUISE IN DE MIDDELLANDSE ZEE
Masterchef Koen Devos van restaurant La Cravache in Rekkem 
begeleidt deze Middelandse Zee-cruise. Zĳn filosofie is er een van 
persoonlĳk gastheerschap dat verdergaat dan de deuren van de 
keuken. Jouw beleving van de dag, daar wordt tot in de kleinste 
details aan gedacht.

Proef de smaken van de Middellandse Zee met Oceania Cruises, 
rederĳ van de foodies. Laat je gastronomisch verwennen van Rome 
naar Monte Carlo, via Corsica en Spanje.

Aan boord van de Marina geniet je van de beste gastronomie op zee, 
in vier à-la-carterestaurants. Of je nu houdt van gegrilde zwaardvis, 
authentiek Italiaans, de smaken van Azië of de Frans geïnspireerde 
cuisine van topchef Jacques Pépin.

“Net als in ons restaurant, staat bij Oceania 
Cruises de gast centraal. Tip: bezoek in  

Valencia de wereldberoemde overdekte markt 
in art-nouveaustijl.” 

Koen Devos – Restaurant La Cravache

Mercado Central, Valencia
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DE CULINAIRE SENSATIES VAN DE BALEAREN 
Deze culinaire groepscruise wordt omkaderd door masterchef Lieven 
Demeestere van sterrenrestaurant Arenberg in Heverlee, bekroond 
met één Michelin-ster. Leuk om weten: deze chef heeft nog gekookt  
voor Koning Filip – toen nog prins – tĳdens een missie in Japan.

We kozen uit het aanbod van Hapag-Lloyd Cruises de route van  
Malta naar Lissabon via Spanje. Je reist aan boord van de MS Europa 2, 
het beste schip ter wereld volgens Berlitz Cruise Guide 2019. De zeven  
restaurants aan boord staan gekend om hun uitmuntende gastronomie 
en werden elk al meermaals bekroond met diverse gastronomische 
awards.

EXOTISCH BOURGONDIË IN AFRIKAANS DECOR
Wie beter dan masterchef Bert Recour van restaurant Pegasus in 
Poperinge om deze exotische cruise te begeleiden? Zĳn keuken: 
een vleugje exotisme, zuiderse accenten en een compromisloze 
zorg voor versheid en kwaliteit. Hĳ werd gevormd door meesters 
als Geert Van Hecke (De Karmeliet) en Peter Goossens (Hof van 
Cleve), en kreeg van Gault&Millau maar liefst drie vorkjes.

Deze culinaire cruise met Regent Seven Seas Cruises start in Kaap-
stad.

Na een exclusief diner in toprestaurant Auslese, overnacht je in 
boetiekhotel Cape Grace (5*). Daarna ontdek je de mooiste plekjes 
van Zuidelĳk Afrika. Op zondag is er steeds ontbĳt met champagne 
en kaviaar. Reserveer een tafel in La Veranda voor regiogebonden 
gerechten, voor seafood à la carte raden we Prime 7 aan.

Gastronomische verwencruise 
in de Middellandse Zee
Met masterchef Koen Devos (La Cravache)
Van Rome naar Monte Carlo, aan boord van de Marina
Van 4 tot 11 nov 2020 (8 dagen / 7 nachten)

De culinaire sensaties van de Balearen
Met masterchef Lieven Demeestere (Arenberg)
Van Malta naar Lissabon, aan boord van de MS Europa 2
Van 15 tot 24 sep 2020 (10 dagen / 9 nachten)

Exotisch Bourgondië in Afrikaans decor
Met masterchef Bert Recour (Pegasus)
Zuid-Afrika, Mozambique en Namibië,  
aan boord van de Seven Seas Voyager
Van 6 tot 22 dec 2020 (17 dagen / 16 nachten)

“In Jerez bezoeken we een van de beroemde 
sherryhuizen, een uitstekende introductie in de 

geheime wereld van het sherry maken.” 
Lieven Demeestere –  

Sterrenrestaurant Arenberg

“We bezoeken de Almenkerk Wine Estate, de 
wijngaard van Belgisch koppel Joris en Nathalie. 

De ideale afsluiter van deze culinaire cruise.” 
Bert Recour –  

Restaurant Pegasus

Mallorca
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