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OVER JAGOTRAVEL
JAGOTRAVEL is in 1991 gestart met reizen
naar wandelsportevenementen in Ierland en
Japan. Door het succes van deze reizen is al
snel besloten om er een commercieel bedrijf
van te maken. Ook in 2017 organiseert
JAGOTRAVEL alleen nog maar reizen naar die
IML-wandelevenementen waarheen per
vliegtuig gereisd wordt. Voor busreizen naar
de overige IML-wandeltochten kunt u terecht
bij JAGOTOURS/ZDS-WANDELREIZEN op tel.
079/3168395, www.jagotours.nl.
OVER DE REIZEN
In dit programma vindt u de reizen naar
vertrekdatum gerangschikt. Van iedere reis
vindt u beperkte informatie, zoals data,
prijzen en inhoud van het programma. Meer
informatie over de reizen vindt u op onze
website www.jagotravel.nl waar u de reisbeschrijving van iedere reis vindt. De reisbeschrijving kan natuurlijk ook schriftelijk of
telefonisch aangevraagd worden. Wilt u
alleen hotelaccommodatie ter plaatse, uw
verblijf ter plaatse verlengen of uw reis
combineren met een rondrit per huurauto ?
Bij JAGOTRAVEL is veel, zo niet alles
mogelijk. Ook voor de reizen die niet in ons
programma staan (zoals de Europese IMLreizen maar ook Nw. Zeeland, Peking,
Dalian, Yatsushiro en Verdal kunnen wij
hotel-accommodatie en/of vliegtickets voor u
regelen. Laat uw wensen aan ons weten en
wij proberen het te regelen.
AANMELDING
Indien u zich wilt aanmelden voor onze
reizen vult u het aanmeldingsformulier in
dat u vindt op de website of bij onze
uitgebreide reisbeschrijving. U kunt ook
telefonisch of per email inschrijven. Bij
JAGOTRAVEL kunt u alleen voor de reizen
in deze brochure inschrijven. Voor de
busreizen moet u apart inschrijven bij
JAGOTOURS/ZDS-WANDELREIZEN.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u
van ons een bevestiging/factuur waarna u
binnen 10 dagen de (aan)betaling van het
vliegticket plus 25% van de resterende
reissom (totaal minimum € 250) betaald
dient te worden.
Ca. 3 weken voor vertrek krijgt u de verdere
informatie met de opstapplaats, vertrektijd etc.

Wacht niet te lang met aanmelden, vooral bij
vliegreizen zijn het aantal plaatsen beperkt.
Wie het eerst boekt heeft de laagste prijs.
Indien u later boekt kan het zijn dat de
vliegtickets (veel) duurder zijn en u een toeslag
moet betalen. De reissom is gebaseerd op de
prijs van het goedkoopste vliegticket
beschikbaar voor die data op 15 oktober 2017.
Bij alle reizen wordt de reissom voor de diverse
mogelijkheden vermeld alsmede alle toeslagen.
Voor iedere boeking wordt een bedrag van
€ 10 voor administratiekosten in rekening
gebracht. Dit geldt per boeking, ongeacht het
aantal personen en het aantal reizen dat u
boekt. Leest u voor boeking ook de
reisvoorwaarden door die op de achterkant van
uw aanmeldingsformulier staan of die u op
www.jagotravel.nl vindt.
KORTINGEN
Indien u zich minimaal 6 maanden voor vertrek
aanmeld krijgt u een vroegboekkorting van €
25 voor reizen tot € 1000 en € 50 voor reizen
boven € 1000.Groepen van méér dan 5
personen ontvangen 5% korting (met
maximum van € 50 per persoon) op de
reissom. Als u gelijktijdig op méér dan 3 reizen
van JAGOTRAVEL inschrijft krijgen ook
individuele inschrijvers deze 5 % korting. De
totale korting (die gecombineerd kan worden)
is nooit meer dan € 75 of € 100 per persoon
per reis (afhankelijk van de reissom). De
korting geldt niet in combinatie met de reizen
van JAGOTOURS WANDELREIZEN.
VERZEKERINGEN
U kunt via JAGOTRAVEL zowel een annuleringsals reisverzekering afsluiten. Zie voor tarieven en
voorwaarden onze website www.jagotravel.nl
Indien u verzekeringen wilt afsluiten kunt u dit
direct bij aanmelding opgeven. Indien u vaker per
jaar op reis gaat kunt u ook een doorlopende reis
– en annuleringsverzekering afsluiten die het
gehele jaar geldig is en beduidend goedkoper is.
AANMELDING EN INFORMATIE
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9/10 t/m 16/17 april

8-daagse vliegreis vanaf € 695

PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA………
PEGUERA, SPANJE

In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook
op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse
georganiseerd. Door het ideale klimaat is deze wandel vierdaagse een
prachtig begin van het wandelseizoen en de ideale gelegenheid om na
de donkere wintermaanden thuis al wandelend wat zonuren te maken….
De Primavera Vierdaagse is van
donderdag 12 t/m zondag 15 april.
JAGOTRAVEL organiseert een vliegreis
van 8 dagen met vertrek vanaf
Amsterdam (op 10 april) of Eindhoven
(vertrek 9 april).
Voor deelnemers uit Vlaanderen of Zuiden Oost-Nederland is het ook mogelijk om
op beide dagen vanaf Weeze of Charleroi
te vertrekken met Ryanair.
Op Mallorca onderdak in het plaatsje
Paguera aan de zuidkant van het eiland.
De overnachting is op basis van
halfpension (ontbijtbuffet en diner) in
hotel Beverly Playa, een uitstekend
****hotel met zwembad. vlakbij de kust
en op wandel-afstand (ca. 400 m) van het
centrum van Paguera en de startplaats.
De overnachting is op één- of
tweepersoons kamers met douche en
toilet. t is inclusief. Op woensdag en/of
maandag excursie (rondrit met korte
wandeling) door de bergen aan de
noordkant van het eiland gemaakt. Deze
trip is in de reissom inbegrepen.
Van donderdag tot zondag deelname aan
de wandeltochten over 12½, 20 of 30 km
door de heuvelachtige omgeving in het
zuiden van Mallorca. Door het klimaat en
de (beperkte) hoogteverschillen moeten
de wandelingen zeker niet onderschat
worden .
Wilt u uw verblijf verlengen, een rondreis
over Mallorca met een huurwagen maken

of juist alleen maar accommodatie tijdens
de wandeldagen boeken ?
Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk.
Neem met uw wensen contact op met
JAGOTRAVEL en wij maken een reis op
maat voor u. Voor meer informatie zie de
reisbeschrijving op www.jagotravel.nl of
vraag deze aan via telefoon 06/28737174
of email naar jagotravel@online.nl.
De prijzen zijn gebaseerd op de prijs van
het vliegticket per 15 oktober 2017
(basisprijs EUR 200). Hoe langer u wacht
met boeken hoe groter de kans is dat er
een toeslag voor het vliegticket is. Check
op de website de actuele prijs van de reis.
REISGEGEVENS
maandag 9 t/m maandag 16 april of
dinsdag 10 t/m dinsdag 17 april
REISSOM
vertrek vanaf Amsterdam
va. € 728
vertrek vanaf Eindhoven
va.. € 760
vertrek vanaf Weeze
va. € 695
toeslag 1-perskamer
va. € 97
In de reissom is inbegrepen
• alle transport per vliegtuig en (mini)bus
• alle overnachtingen met halfpension
• inschrijfgeld wandeltochten
• excursie/rondrit over Mallorca
Niet in de reissom inbegrepen
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen

27 juni t/m 2 juli

6-daagse vlieg/busreis vanaf € 516

CASTLEBAR FOURDAYSWALKS
CASTLEBAR (IERLAND)

Cead Mile Failte....Duizend maal welkom.... Ierland, een eiland aan de
rand van Europa. Dichtbij en toch anders. Schapen zijn talrijker dan
mensen. Al jaren wordt in het graafschap Mayo de bekende Four Days
Walks van Castlebar georganiseerd. In 2018 organiseert JAGOTRAVEL
voor de 29e maal weer een reis naar deze wandeltocht.







De 6-daagse reis begint op woensdagmorgen
met de vlucht van Aer Lingus vanaf Schiphol
naar Dublin om daarna per bus dwars over
het Ierse eiland naar Castlebar te rijden.
In Castlebar voor de overnachting keuze uit
Sporthal (matrassen) in Lough Lannagh
Village.
onderdak in bed- and breakfastpension,
zowel één- als tweepersoonskamers op
kamers met eigen douche/toilet.
onderdak in bungalow in Lough Lannagh
Village. Bungalows met meerdere één- en
tweepersoonskamers met gedeeld sanitair
Onderdak in **hotel Travellers Friend,
vlakbij de startplaats. Keuze tussen één- of
tweepersoonskamers met douche/toilet/tv.
Onderdak in ***hotel Harlequin, ca. 200 m
vanaf de startplaats. Keuze tussen één- of
tweepersoonskamers met douche/toilet/tv.
In alle accommodaties is het ontbijt
inbegrepen. In Castlebar wandelt u 10, 20 of
30 km per dag over verharde weg of 30 km
op de ramble (crosscountry). Op maandag
terug naar Dublin, waar er de tijd is voor een
stadsbezoek. Terugreis naar Amsterdam met
aankomst om 20.00 uur.
De prijzen zijn gebaseerd op de prijs van
het vliegticket per 15 oktober 2017
(basisprijs EUR 115). Hoe langer u wacht
met boeken hoe groter de kans is dat u
een toeslag voor het vliegticket moet
betalen.

Wilt u uw verblijf in Ierland ter plaatse of
in Dublin verlengen, autohuur regelen voor
een rondreis of alleen onderdak boeken?
Wilt u uit België of Eindhoven vertrekken?
JAGOTRAVEL kan alles regelen. Meer
informatie hierover en een offerte op ons
kantoor verkrijgbaar.
Voor meer informatie zie de
reisbeschrijving op www.jagotravel.nl of op
aanvraag verkrijgbaar op tel.nummer
06/28737174 of email naar
jagotravel@online.nl.
REISGEGEVENS
woensdag 27 juni t/m maandag 2 juli
REISSOM
Slaapzaal Lough Lannagh.
€ 516
Bed-and breakfast standard
Lough Lannagh Village
€ 605
Bed and breakfast luxe
€ 669
**hotel Travellers Friend
€ 845
***hotel Harlequin
€ 885
Toeslag 1-perskamer € -/140/156/195/255
In de reissom is inbegrepen
• alle transport per vliegtuig en (mini)bus
• alle overnachtingen met ontbijt
• inschrijfgeld wandeltochten
• stadsbezoek Dublin
Niet in de reissom inbegrepen
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen

diverse data tussen
2 en13 augustus

5-12 daagse vliegreis vanaf € 514

WALKING FESTIVAL JUBARKAS (LITOUWEN)
VAASSAN MARSSI (FINLAND)

Zowel in Jubarkas (Litouwen) als in Vaasa (Finland ) wordt in
augustus een Walking festival gehouden. Daar deze wandeltochten op
twee achtereenvolgende weekends na elkaar georganiseerd worden
geeft dit een unieke mogelijkheid om beide landen te bezoeken. U
kunt ook in alleen Litouwen of alleen Finland gaan wandelen.
U heeft de keuze uit drie verschillende reizen
- een korte reis naar Litouwen van donderdag 2
tot maandag 6 augustus.
- een korte reis naar Finland van donderdag 9
tot maandag 13 augustus.
- een lange reis waarbij u Litouwen en Finland
bezoekt en ook naar Tallinn en Helsinki gaat
van donderdag 2 tot maandag 13 augustus.
De reis naar Litouwen begint op donderdag
met de vlucht naar Vilnius waar we de eerste
nacht blijven.. Op vrijdag gaat het verder naar
Kaunas, Gezien het beperkte aanbod aan
accommodatie in Jurbarkas gecombineerd met
de zeer slechte kwaliteit van het onderdak
heeft JAGOTRAVEL ervoor gekozen u beter
onderdak aan te bieden in Kaunas en iedere
dag per bus van Kaunas naar Jurbarkas op en
neer te reizen.
Op maandag keert de korte reis terug naar huis
terwijl de lange reis verder gaat naar Tallinn
voor een stadsbezoek op dinsdag.
Dinsdagavond steken we de Oostzee per boot
over naar Helsinki waar twee nachten
verbleven wordt voor we op donderdag met de
trein naar Vaasa reizen.
Op donderdag vliegen de deelnemers aan de
reis naar Finland naar Helsinki om vervolgens
per trein verder naar Vaasa te reizen.
Zie voor meer informatie over de reis de
website www.jagotravel.nl of vraag de
reisbeschrijving aan voor deze reizen via tel.
06/28737174 of stuur een email naar
jagotravel@online.nl. De prijzen hier

genoemd zijn op basis van het goedkoopste
vliegticket beschikbaar op 15 oktober 2017.
Hoe langer u wacht met boeken hoe groter
de kans is dat er een toeslag voor het
vliegticket is.
Wilt u op eigen gelegenheid naar Litouwen of
Finland reizen maar wel het onderdak ter
plaatse via JAGOTRAVEL laten regelen of juist
langer blijven ? Wilt u vanaf Brussel of
Eindhoven vertrekken ? JAGOTRAVEL kan uw
reis naar uw wens inrichten. Bij ons is (bijna)
alles mogelijk. Neem met kantoor contact op
voor een offerte.
REISGEGEVENS
Jubarkas
2 - 6 augustus
Vaasa
9 – 13 augustus
Jubarkas + Vaasa
2 – 13 augustus
REISSOM
Litouwen Jurbarkas
€ 536
Finland Vaasa
€ 924
Jurbarkas +Vaasa
€ 1532
Toeslag 1-persoonskamer va. € 94
In de reissom is inbegrepen
• vliegreis Amsterdam – Vilnius/Helsinki
• alle transfers per bus/taxi of trein
• alle overnachtingen
• inschrijfgeld wandeltochten
• diverse excursies
Niet in de reissom inbegrepen is
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen

7 t/m 10 september

4-daagse vliegreis va. € 452

MARCIA MARE E MONTI ARENZANO (ITALIË)

De mars tussen berg en zee in Arenzano is zonder twijfel de
zwaarste van alle IML-wandeltochten. In het Italiaanse kuststadje wordt een bergmars georganiseerd met afstanden van 6,
15 of 20 kilometer door de bergen waarbij de 15 km ook als IMLafstand geldt. Voor de minder getrainde wandelaar is er ook 25
km over verharde wegen langs de Ligurische kust.
Arenzano, aan de zonnige Ligurische kust
trekt al jaren wandelaars. Sinds deze tocht
onderdeel is van het IML-circuit van European
Walker weten steeds meer Nederlandse en
Vlaamse wandelaars de weg naar Arenzano
te vinden…. Vanaf de kust gaat de route hoog
de bergen met op de 20 km ruim 1100 meter
klimmen en dalen. Paden zijn vaak smal en
soms moeilijk begaanbaar.
JAGOTRAVEL organiseert een 4-daagse reis
waarbij met KLM rechtstreeks van Amsterdam
naar Genua gevlogen wordt. De heenreis is
op vrijdagmorgen. Na aankomst in Genua
transfer per minibus in minder dan 30
minuten naar Arenzano waar u verder de
gehele middag de gelegenheid heeft om dit
leuke plaatsje verder te verkennen. Zaterdag
en zondag wandelen. Op maandag keren we
met de minibus terug naar Genua en
vervolgens met het vliegtuig terug naar
Amsterdam met aankomst in de loop van
maandagavond.
In Arenzano is de overnachting in het
***hotel Il Poggio, op ca. 10-15 minuten
wandelen van de startplaats. De overnachting
is op basis van logies met ontbijt. Op
aanvraag kunnen wij ook logies in een
eenvoudiger (en dus goedkoper) pension
voor u verzorgen.

De prijs is gebaseerd op het goedkoopste
vliegticket beschikbaar op 15 oktober 2017
(basisprijs EUR 130). Hoe later u boekt hoe
duurder het vliegticket is en hoe groter de
toeslag is die u op de reissom moet betalen.
Wilt u per trein naar Arenzano of rijdt u zelf,
maar zoekt u nog onderdak ? Wilt u de reis
verlengen met een bezoek aan Genua of de
vermaarde Cinque Terre? Wilt u vertrekken
vanaf Brussel? JAGOTRAVEL kan al uw
wensen vervullen. Neem met kantoor
contact op voor een offerte.
Voor meer informatie zie de reisbeschrijving
op www.jagotravel.nl of verkrijgbaar op tel.
06/28737174 of email naar ons op
jagotravel@online.nl.
REISGEGEVENS
vrijdag 7 t/m maandag 10 september
REISSOM
*** hotel Ill Poggio
€ 452
toeslag 1-persoonskamer
€ 156
In de reissom is inbegrepen
• transfer per vliegtuig en minibus
• 3 overnachtingen met ontbijt
• inschrijfgeld wandeltocht
Niet in de reissom inbegrepen is
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen

9 t/m 15/16 oktober

7 of 8-daagse vliegreis vanaf € 624

MARBELLA 4DAYSWALKING
MARBELLA (SPANJE)

In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er in de
Spaanse toeristenplaats Marbella sinds 2011 ook een wandelvierdaagse
georganiseerd. Ook in 2018 zullen er naar verwachting meer dan 3000,
voornamelijk Nederlandse wandelaars zijn. Door het ideale klimaat is
deze wandelvierdaagse een prachtige afsluiting van het internationale
wandelseizoen en de ideale gelegenheid om vlak voor de donkere
wintermaanden thuis nog wat zonuren te maken…. Dit jaar is het weer
mogelijk om de Vierdaagse van Marbella te combineren met de enige
Spaanse IML-wandeltocht in Barcelona.
Standaard is er ook dit jaar weer een 8-daagse
reis naar Marbella waarbij er naast deelname
aan de Vierdaagse ook excursies naar Ronda
inbegrepen zijn.
De vliegreis vertrekt op dinsdag in de loop van
de middag met Transavia of Vueling naar
Malaga vanuit Amsterdam. De terugreis is op
dinsdag. Ook is het mogelijk om al op
maandag terug te keren.
In Marbella is de overnachting in het **hotel
Lima Marbella, op minder dan 200 m van de
startplaats gelegen. Tijdens de Vierdaagse in
Marbella wandelt u dagelijks 20 of 30 km over
goed begaanbare wegen zowel langs de kust
als door de heuvels in het binnenland. Het
hoogteverschil tijdens de wandelingen is
beperkt.
Wilt u op eigen gelegenheid naar Marbella
reizen of langer blijven ? Indien u dat wilt
kunt u uw verblijf in Marbella met enkele
dagen verlengen, een rondreis met huurauto
door Andalusië maken of alleen uw
accommodatie regelen. Ook vertrek vanaf
Rotterdam, Eindhoven, Charleroi, Brussel of
Düsseldorf Weeze is mogelijk.
Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk.

Neem met kantoor contact op voor een
offerte. Voor meer informatie over deze reis
zie de reisbeschrijving op www.jagotravel.nl
of bel / mail ons op tel. 06/28737174 of
jagotravel@online.nl.
De prijs is gebaseerd op het goedkoopste
vliegticket beschikbaar op 15 oktober 2017
EUR 150). Hoe later u boekt hoe duurder het
vliegticket is en hoe groter de toeslag. Gezien
de grote belangstelling voor de reis worden
vliegtickets snel duurder en is vroeg
inschrijven gewenst !
REISGEGEVENS
dinsdag 9 t/m dinsdag 16 oktober
of maandag 15 oktober
REISSOM
**hotel Lima
€ 655
terugkeer op maandag
€ 624
toeslag 1-persoonskamer € 148 / € 127
In de reissom is inbegrepen
• vliegticket incl. 15 kg bagage
• alle overnachtingen met ontbijt
• excursies
• inschrijfgeld wandeltocht
Niet in de reissom inbegrepen is
• alle maaltijden
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen

18 t/m 22 oktober

5-daagse vliegreis vanaf € 459

CAMINATA INTERNACIONAL
BARCELONA (SPANJE)

In Barcelona vindt al meerdere jaren de Caminada Internacional
plaats. De prachtige stad Barcelona met de omliggende groene
heuvels vormen het ideale decor voor een korte kennismaking met
deze fascinerende stad. Deze reis wordt standaard als individuele reis
aangeboden. Deze korte reis naar Barcelona is ook te combineren met
de Vierdaagse van Marbella een week later.
U reist op eigen gelegenheid naar Barcelona. Er
is dus geen reisleiding aanwezig. JAGOTRAVEL
verzorgt voor u de vlucht, transfers tussen
luchthaven en hotel, overnachtingen en
inschrijving. Daarbij krijgt u een uitgebreid
logboek met tips voor (stads)wandelingen, hoe
de
startplaats
te
bereiken
en
een
Nederlandstalige reisgids. U hoeft zich dus
nergens zorgen over te maken, alles is geregeld
voor u…..Indien er minimaal 10 aanmeldingen
zijn voor deze reis en de gecombineerde reis
Barcelona/Marbella is er reisleiding op de reis
aanwezig vanaf het moment dat u in Barcelona
aankomt.
De reis begint op donderdag met de vlucht van
van Amsterdam naar Barcelona.
Tegen
meerprijs is ook vertrek op woensdag mogelijk
of kunt u één of meerdere dagen langer te
blijven. Ook vertrek vanaf Rotterdam,
Eindhoven
of
Brussel
is
mogelijk.
Op vrijdag kunt u de stad Barcelona verkennen.
De overnachting is in het ***toeristenhotel Ibis
Meridiana in een buitenwijk van Barcelona. Alle
accommodatie is op basis van logies. Het
ontbijt kunt u ter plaatse in het hotel bijboeken.
Op de wandeldagen kunt al vroeg ontbijten.
Vanaf het hotel is zowel de start als het
centrum snel te bereiken per metro. Op
zaterdag en zondag neemt u deel aan de
wandelingen over 10, 20 of 30 kilometer.
Op zondag wordt u per bus weggebracht om

als lijnwandeling terug te keren naar de
startplaats.
De
routes voeren door het
centrum van Barcelona en de omliggende
natuurgebieden.
Op
maandagmiddag
terugvlucht naar Amsterdam.
Heeft u bepaalde wensen neem dan met ons
contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Ook als u alleen onderdak wilt in Barcelona kan
JAGOTRAVEL u behulpzaam zijn. Alle denkbare
combinaties van reizen en mogelijkheden zijn
bespreekbaar. De prijs is gebaseerd op het
goedkoopste
vliegticket beschikbaar op 15
oktober 2017. Hoe later u boekt hoe duurder
het vliegticket is en hoe groter de eventuele
toeslag. Zie ook de reisbeschrijving op
www.jagotravel.nl
REISGEGEVENS
Donderdag 18 t/m maandag 22 oktober
REISSOM
Barcelona
€ 459
Toeslag 1-persoonskamer
€ 185
andere reisdata prijs op aanvraag
In de reissom is inbegrepen
• vliegticket incl. 15 kg bagage
• alle overnachtingen
• inschrijfgeld wandeltocht
Niet inbegrepen in de reissom
• ontbijt en toeristenbelasting hotel
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen
• lokaal transport en entreegelden

9 t/m 22 oktober

11/12-daagse vliegreis vanaf € 1095

VIERDAAGSE MARBELA + CAMINA INTERNACIONAL
BARCELONA + MARBELLA (SPANJE)

Ook dit jaar is het weer mogelijk de wandelevenementen in Barcelona en
Marbella met elkaar te combineren daar ze in twee achtereenvolgende
weekeindes plaatsvinden. Na deelname aan de Vierdaagse van Marbella
gaat u daarna door naar Barcelona voor deelname aan de Caminata
Internacional Barcelona,
De reis begint met de deelname aan de Vierdaagse
van Marbella. Voor meer informatie over deze reis
zie de beschrijving van de Vierdaagse van Marbella.
We volgen het gehele programma van de reis
Marbella. Na de wandeldagen in Marbella en de
excursie naar Gibraltar op maandag heeft u op
dinsdag nog de gehele dag de tijd om wat te
relaxen in het zonnige Marbella.
Op woensdag gaan we per bus of trein naar
Barcelona waar we het programma volgen van de
reis naar de Tweedaagse van Barcelona.
Voor meer informatie over dit gedeelte van de reis
zie
de
beschrijving
van
Barcelona.
op zaterdag en zondag deelname aan de Caminata
Internacional Barcelona.
Ook is het mogelijk om eventueel nog enkele dagen
langer in Barcelona te blijven.
Heeft u bepaalde wensen neem dan met ons
contact op om de mogelijkheden te bespreken. Alle
denkbare combinaties van reizen en mogelijkheden
zijn bespreekbaar.
In de plaats van deze combinatiereis kunt u bij
JAGOTRAVEL ook een fly-drive rondreis door
Andalusië boeken in combinatie met de Vierdaagse
van Marbella. Neem met JAGOTRAVEL contact op
voor een offerte.

Voor meer informatie over deze reis zie de
reisbeschrijving op www.jagotravel.nl
of bel / mail ons op tel. 06/28737174 of
jagotravel@online.nl.
De prijs is gebaseerd op het goedkoopste
vliegticket beschikbaar op 15 oktober 2017
(EUR 150). Hoe later u boekt hoe duurder het
vliegticket is en hoe groter de toeslag.
Gezien de grote belangstelling voor de reis
worden vliegtickets snel duurder en is vroeg
inschrijven gewenst !

REISGEGEVENS
Dinsdag 9 t/m maandag 22 oktober
REISSOM
Barcelona + Marbella
€ 1095
Toeslag 1-persoonskamer
€ 367
andere reisdata op aanvraag
In de reissom is inbegrepen
• vliegticket incl. 15 kg bagage
• transfer Marbella-Barcelona
• alle transfers
• alle overnachtingen
• inschrijfgeld wandeltocht
• diverse excursies
Niet inbegrepen in de reissom
• ontbijt en toeristenbelasting Barcelona
• lokaal transport Barcelona
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen
• entreegelden tijdens excursies

22 oktober t/m 13 november

10-23-daagse vliegreis vanaf € 2095

TWODAY FRIENDSHIPWALK WONJU (KOREA)
DRIEDAAGSE HIGASHIMATUYAMA (JAPAN)
HAPPINESSMARCH TAIPEI (TAIWAN)

JAPAN...het land van de rijzende zon. Al sinds de start van de reizen
door JAGOTRAVEL, ruim 20 jaar geleden organiseren wij een reis
naar de Driedaagse van Japan in Higashimatsuyama. In de loop der
jaren is daar ook de Tweedaagse van Taiwan in Taipei en de
Tweedaagse van Korea in Wonju bijgekomen. Een prachtige reis
langs verschillende Aziatische landen.... Een unieke gelegenheid om
IML-Masterwalker te worden
Naast de reis naar alle drie de wandelevenementen kunt u ook slechts één of twee van de
wandeltochten bezoeken. In de uitgebreide reisbeschrijving vindt u alle mogelijkheden/prijzen.
De reis begint met het de Tweedaagse Friendshipwalk in Korea. De vlucht gaat naar Seoel
waar we na aankomst enkele dagen verblijven.
Vervolgens naar Wonju voor de Tweedaagse in
Wonju met afstanden van 20, 30 of 50 kilometer
Vervolgens door naar Tokyo waar enkele
excursies georganiseerd worden. Ook nemen we
deel aan stadswandeling over 10 km die in het
centrum van Tokyo georganiseerd wordt. In
Higashimatusyama deelname aan de Japan
Three Days Walks met afstanden van 10, 20, 30
of 50 kilometer.
Tenslotte naar Taipei voor de Tweedaagse
Happinessmarch met afstanden van 20,30 of 50
km per dag. Vanuit Taipei excursies naar oa. het
Chang Kai Shek Memorial en het National
Museum en naar de beroemde Taraokekloof.
Tijdens de reis is de overnachting steeds in
goede **-*** hotels.
Wilt u een apart arrangement, bijvoorbeeld
uw reis verlengen? Wilt u alleen onderdak
regelen in één van deze landen ?
Ook een combinatie van deze drie landen met
de Heritagewalk in Indonesië is mogelijk.

JAGOTRAVEL kan veel, zo niet alles voor u
regelen. Neem contact op met ons op voor een
passende offerte.
De prijzen zijn gebaseerd op belastingen,
ticketprijzen en wisselkoersen van US-dollar en
Japanse yen per 15 oktober 2017.
Voor meer informatie zie de reisbeschrijving op
www.jagotravel.nl of vraag deze aan.
REISGEGEVENS
Korea/Japan/Taiwan 23 okt t/m 14 nov
Korea/Japan 23 oktober t/m 7 november
Japan 29 oktober t/m 7 november
Japan/Taiwan 29 oktober t/m 14 nov
REISSOM Taiwan/Korea/Japan € 4145
Korea/Japan
€ 3615
Japan/Taiwan
€ 3360
Japan
€ 2095
in de reissom is inbegrepen :
• alle vluchten en transfers
• alle overnachtingen met ontbijt
• diverse maaltijden en excursies
• inschrijfgeld wandeltochten
Niet in de reissom inbegrepen :
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen
• entreegelden

12 t/m 22 november

11-daagse vliegreis va. € 1649

PAN-PACIFIC MARCHING LEAUGUE
HERITAGEWALK JOGJAKARTA (INDONESIA)

Sinds enkele jaren zijn er ook in de Pan-Pacific regio diverse IMLwandelingen. Op het Indonesische eiland Java wordt in de plaats
Jogjakarta na een onderbreking van meer dan 10 jaar sinds 2013
opnieuw een meerdaagse wandeling georganiseerd. Een mooie
gelegenheid om dit prachtige land te leren kennen….
JAGOTRAVEL organiseert dit jaar opnieuw
een groepsreis naar dit wandelevenement.
Deze reis kunt u zowel voor alleen Indonesië
als in combinatie met de reis naar Korea /
Japan en Taiwan boeken.
In Jogyakarta overnacht u in hotel Inna
Garuda vanwaar u drie dagen diverse
excursies maakt naar oa. het Borobodur
tempelcomplex, het Dieng-plateau en diverse
andere mooie tempels. Ook wordt er een
wandeling door Jogyakarta gemaakt om
kennis te maken met de stad en haar
bewoners. Op de wandeldagen wordt u per
bus vervoerd naar de omgeving van
Jogyakarta waar u 10 of 20 km wandelt. Op
vrijdag- en zondagavond vindt er een party
plaats waar we natuurlijk ook aan deelnemen.
Op maandag gaat het per trein dwars over
Java naar de hoofdstad van Indonesië,
Jakarta waar we nog twee dagen verblijven in
een goed hotel in het centrum van de stad en
ter plaatse excursies te voet en per minibus
maken. Op woensdagavond laat is het
vertrek terug naar Amsterdam waar u op
donderdagmiddag weer terug aankomt.
Naast de georganiseerde vliegreis is het ook
mogelijk om via JAGOTRAVEL alleen
onderdak en inschrijving te regelen.
Mocht de groepsreis niet doorgaan maar u
wilt er graag toch heen dan kan
JAGOTRAVEL een individueel arrangement
voor u organiseren naar deze wandeltochten,

dat betekent dat wij voor u het vliegticket
boeken, de accommodatie in het hotel, alle
transfers, de inschrijving voor de
wandeltochten en natuurlijk een uitgebreide
reisbeschrijving met alle bezienswaardigheden en “things to do “ van de reis.
Mocht u de reis willen verlengen, bv. met een
strandvakantie in Bali, neem dan met ons
contact op. Wij kunnen bijna alles voor u
regelen. Neemt u indien u interesse heeft
met uw wensen contact op met
JAGOTRAVEL. Voor meer informatie zie de
reisbeschrijving op www.jagotravel.nl of
neem met ons contact op.
De reisbeschrijving die u op internet vindt is
een voorlopige reisbeschrijving. Vanaf einde
december zijn alle data, prijzen etc. definitief.
REISGEGEVENS
Jogyakarta
maandag 12 t/m
donderdag 22 november
REISSOM
Jogyakarta
va. € 1599
in de reissom is inbegrepen :
• alle vluchten en transfers
• alle overnachtingen met ontbijt
• diverse maaltijden en excursies
• inschrijfgeld wandeltochten
Niet in de reissom inbegrepen :
• persoonlijke uitgaven en verzekeringen
• entreegelden

16 t/m 23 oktober

8-daagse vliegreis va. € 1325

PAN-PACIFIC MARCHING LEAUGUE
ROC FREEDOMWALK ARLINGTON
ARLINGTON (VERENIGDE STATEN)

Tot voor kort waren er in de Verenigde Staten verschillende IMLwandelingen. Van al deze tochten is alleen de ROC Freedom Walk
in Arlington (Washington) overgebleven. Bij deelname aan deze
wandeltocht kwalificeert u zich voor de titel Pan Pacific Walker
In oktober wordt in Arlington, een deel van
de Amerikaanse hoofdstad Washington DC, de
USA Freedomwalk georganiseerd. Tijdens de
reis brengt u een bezoek aan Washington DC
met het Witte Huis, Pentagon en de diverse
musea. Van alle Amerikaanse steden is
Washington voor cultuurliefhebbers de “place
to be” met haar tientallen musea. Naast
deelname aan de ROC Freedom walk over 15,
25 of 40 km kunt u ook nog deelnemen aan
twee IVV-wandelingen.
Deze reis is een individueel arrangement, dat
betekent dat wij voor u het vliegticket boeken,
de accommodatie in een goed hotel, alle
transfers, de inschrijving voor de
wandeltochten en natuurlijk een uitgebreide
reisbeschrijving met alle
bezienswaardigheden, beschreven
stadswandelingen en “things to do van de
reis”. Ook een Nederlandstalige reisgids van
Washington behoort tot het informatiepakket. Natuurlijk kunt u uw reis ook
verlengen met een rondrit door het oosten
van de VS. Wij zorgen dan voor een huurauto
en boeken alle hotels. Het is ook mogelijk om
de reis naar Washington uit te breiden met
een bezoek aan New York.
In Arlington kunt u voor de overnachting
kiezen uit het luxueuze ****hotel Rosslyn Key
Bridge op de startplaats of een wat
eenvoudiger (en dus goedkoper) **hotel
vanwaar u met de metro gemakkelijk de
startplaats kan bereiken.

Neemt u indien u interesse heeft contact op
met JAGOTRAVEL. Voor meer informatie zie
de reisbeschrijving op www.jagotravel.nl of
verkrijgbaar op tel. 06/28737174 of email
naar ons op jagotravel@online.nl
Aangezien de vliegtickets behoorlijk veel in
prijs kunnen schelen is het aangeraden om
vroeg te boeken. Naast de georganiseerde
individuele vliegreis is het ook mogelijk om via
JAGOTRAVEL alleen onderdak en inschrijving
te regelen. Mocht u interesse hebben voor
een verlenging maar niet alleen willen reizen
kunt u ook aangeven interesse voor een
groepsreis naar deze wandeltocht. Mogelijk
wordt deze bij voldoende belangstelling dan
alsnog georganiseerd.
De reisbeschrijving die u op internet vindt is
een voorlopige reisbeschrijving. Vanaf einde
december zijn alle data, prijzen etc. definitief.
REISGEGEVENS
Arlington
16 t/m 23 oktober
REISSOM
****hotel Rosslyn Key Bridge va. € 1425
**hotel in Arlington
va. € 1195
in de reissom is inbegrepen :
• alle vluchten en transfers
• alle overnachtingen met ontbijt
• deelname wandeltochten
• uitgebreid informatiepakket met
stadswandeling

