
  Imagine Travel is een dynamische Belgische touroperator met een passie voor nieuwe reisformules, vreemde culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en authenticiteit.  

Een geselecteerd aanbod, specifieke activiteiten of een rondreis op maat? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

FABELACHTIGE TRIP DOOR KELTISCH ERFGOED
Van de legendarische Venice Simplon-Orient-Express heb je 
ongetwĳfeld al gehoord. Van The Royal Scotsman misschien ook. 
Nieuw in het aanbod van Belmond, uitbater van deze luxetrein-
reizen, is de Grand Hibernian in Ierland. Er zĳn verschillende 
reisformules mogelĳk, van de 3-daagse ‘Taste of Ireland’ tot de 
7-daagse ‘Grand Tour’.

De Grand Hibernian maakt een fabelachtige trip door een 
patchwork van weiden, bossen en woeste kusten. Met haltes 
in prachtige Ierse steden als Dublin, Cork en Kilkenny. Een 
hommage aan weelderige landschappen en Keltisch erfgoed.

De elegante slaapwagens zĳn geïnspireerd op de Georgische 
architectuur van Dublin. De Observation Car biedt de warmte 
van een klassiek salon met live-muzikanten. Van hieruit mis 
je niets van de geanimeerde verhalen die de voorbĳglĳdende 
landschappen vertellen. Sporen doe je dan ook tĳdens ontbĳt, 
afternoon tea en diner om ten volle van de panorama’s te genie-
ten. Bovendien haal je zo het maximum uit je excursies.

ROYALE WAGONS IN RAJASTHAN
Reis je liever ver weg? Dan heten we je welkom aan boord van 
de mythische luxetrein Palace On Wheels in India. Maak een 
koninklĳke reis door het betoverende Rajasthan met zĳn forten, 
paleizen en zandduinen. Het programma rĳgt de hoogtepunten 
aan elkaar. Van het roze paleis van Jaipur, de fonteintuinen van 
Udaipur tot de Taj Mahal van Agra.

De geschiedenis van de luxetrein is net zo fascinerend als de 
reis zelf. De royale rĳtuigen zĳn gebouwd naar de persoonlĳke 
wagons van de maharadja’s en de onderkoning van Brits-Indië.

e luxetreinen van weleer kennen een revival. Aan boord beleef je je reis op een heel bĳzondere en ontspannen manier. Net 
als bĳ riviercruises, maar dan over land. Imagine Travel selecteert in elk continent enkele van de meest tot de verbeelding 
sprekende treinreizen. We stellen er graag twee aan je voor.

Luxetreinreizen in royale grandeur

IERLAND & INDIA

D

Andere onvergetelijke treinreizen beleef je 
met ‘Al Andalus’ door Zuid-Spanje, ‘The Pride 
of Africa’ van Kaapstad tot Victoria Falls in 

Zimbabwe of ‘The Andean Explorer’ door Peru.

TIP

Stadspaleis en Pichola-meer in Udaipur, Rajasthan, India

Uitzicht over vallei in Killarney National Park, Ierland

The Grand Hibernian
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