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A PASSAGE IN

YOUR STYLE
Geachte cliënt(e), 

Al ruim 30 jaar heeft Renaissance Reizen zich gespecialiseerd in 
op maat gesneden, stijlvolle luxe rondreizen in India en The Far 
East, Latijns Amerika en sinds kort ook Iran. Onze prioriteit is er 
zorg voor te dragen, dat elke reis zoveel als maar mogelijk is, 
naar uw persoonlijke wensen gerealiseerd wordt.
Wij reserveren voor u uitsluitend “first-class hotels”, “de-luxe 
hotels” of “Leading hotels of the World”.
Alle hotels en ook uw reisbestemming zijn door onze eigen 
medewerkers persoonlijk bezocht, zodat wij instaan voor 
uitstekende accomodaties en unieke excursies!
De door ons geselekteerde bestemmingen zijn een mengeling 
van cultuur, ontspanning en avontuur, maar altijd reizen “in 
style” en op privé basis uitgevoerd. Dat wil zeggen: een privé-
auto met chauffeur/gids staat tot uw beschikking!
Wij beschikken over een eigen Renaissance Reizen vestiging in 
Delhi, zodat u verzekerd bent van betrouwbare chauffeurs 

met comfortabele, schone van airco voorziene auto’s. Voor alle 
andere bestemmingen gelden exact dezelfde voorzieningen. 
Wij durven te stellen, dat u nergens in Nederland een 
touroperator zult treffen, die u zo persoonlijk zal begeleiden als 
Renaissance Reizen.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, wat inhoudt dat eventuele 
problemen direct aangepakt en opgelost zullen worden. Mede 
door deze filosofie en benadering mogen wij jaarlijks veel 
terugkerende cliënten verwelkomen om een nieuwe rondreis te 
boeken.
Indien wij uw belangstelling hebben kunnen wekken, hopen wij 
er op ook voor u van betekenis te kunnen zijn bij het reserveren 
van een op uw wensen afgestemde luxe rondreis. 

ASTRID VAN DIJK
Directeur

A PASSAGE TO IRAN 

De herinneringen aan de sprookjes van 1001 nachten 
komen tot leven tijdens deze betoverende rondreis 
door Iran. Qua toerisme staat dit prachtige land nog in 
de kinderschoenen, maar een ieder zal onder de indruk 
geraken van de culturele schatten van deze zeer oude 
beschaving.
De roerige Perzische geschiedenis heeft zeer 
indrukwekkende monumenten nagelaten zoals 
schitterende paleizen en moskeeën in Isfahan. De 
historische binnenstad behoort tot de mooiste ter wereld 
en geeft een geweldig beeld van het vroegere Perzië. Het 
historische Yazd is door het labyrint van steegjes en de 
Jamee moskee een magische ervaring.
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De door UNESCO uitgeroepen site Persepolis, is een van de grootste archeologische 
vindplaatsen ter wereld. Het magische Shiraz is de stad van de rozen, de nachtegalen 
en gedichten. Zoals velen al van Renaissance Reizen gewend zijn, wordt deze 
bijzondere, indrukwekkende rondreis geheel “in style” aangeboden en reist u per 
uitstekende airco prive auto met eigen chauffeur en Engelssprekende gids. Bovendien 
zult u daar in de beste hotels ter plaatse verblijven. Onze nieuwste bestemming is 
overweldigend en klaar om ontdekt te worden!
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DAG 1:
Om 17.40 uur vertrekt u op de eerste dag van uw 
rondreis, op maandag, woensdag, donderdag of 
zaterdag,  met de KLM met een vlucht van circa 5 uur 
naar Teheran. Aankomst kort na middernacht.

DAG 2:
Na de ontvangst ( 01.20 ) wordt u naar hotel Espinas 
( 5* ) gebracht. Dit is het beste centraal gelegen hotel 
ter plaatse, maar naar Europese maatstaven een 4* 
hotel.  Overnachting in een junior suite.
Teheran is de snelst groeiende en grootste stad van het 
Midden-Oosten. Deze zeer drukke metropool herbergt 
veel verborgen schatten en cultureel erfgoed. Een 
goede gids is dan ook onmisbaar om deze bijzondere 
stad met al z’n facetten te ontdekken.
Het noorden en zuiden van de stad zijn met elkaar 
verbonden door de 18 km. lange Valiasr straat.

Na een goede nachtrust en een uitgebreid ontbijt 
begint u met de stadsbezichtiging rond 12.00. De start 
is met het Golestan Palace ( Bloemenpaleis ). Dit is het 
oudste van de historische monumenten in Teheran en 
behoort tot de groep van koninklijke gebouwen. Een 
monument met een unieke geschiedenis, gebouwd 
tussen 1524 en 1576. 
Wat vooral opvalt zijn de prachtige zalen, gedecoreerd 
met oogverblindende spiegels. In dit paleis zijn 12 
musea gevestigd. Hoogtepunt is de Marble Throne, 
een spectaculair terras met in het midden de marmeren 
troon, gemaakt uit 65 stukken marmer. Versierd met 
schilderijen, houtsnijwerk, tegel- en stucwerk, spiegels 
en roosterramen is dit een architectonisch meesterwerk. 
Ook de kunstgalerie mag u niet missen.
Hierna volgt een wandeling door oud-Teheran naar 
het economische hart van de stad: de grote bazaar. 
Deze bazaar is zo immens groot, dat u uw ogen zult 

uitkijken. Daarna volgt een bezoek aan de moskee. 
U kunt naar binnen op voorwaarde, dat u de 
schoenen uittrekt en een grote sjaal om draagt. Als 
laatste brengt u een bezoek aan Darband in het 
noordelijke gedeelte van Teheran, gelegen in de 
Elburz bergen. Een kabelbaan brengt u binnen 35 
minuten naar de top van de berg. Dit is de langste 
kabelbaan ter wereld. Er bevinden zich hier tal van 
restaurantjes en is gedurende het weekend een 
populaire bestemming voor veel inwoners van 
Teheran om te relaxen en de warmte van de stad 
te ontvluchten. De gids zoekt voor u het beste 
restaurant voor een heerlijk diner. Vervolgens gaat u 
terug naar het Espinas hotel.

DAG 3
Na het ontbijt wordt u vroeg opgehaald voor een 
bezoek aan het Saadabad Palace Complex in het 
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noorden van Teheran ( ca. 45 min. rijden ).  U zult 
genieten van de koele schone lucht en de prachtige 
tuinen. Dit was de zomerresidentie van Reza. Het 
complex omvat diverse paleizen en musea. Bij het 
Mellat Palace staan gigantische bronzen laarzen. 
Het Green Palace, gebouwd in 1925, dankt zijn 
naam aan het prachtige groene marmer. Het was 
het privé paleis van Reza Shar waar veel particuliere 
bijeenkomsten werden gehouden voor de Islamitische 
Revolutie. Nu is het een prachtig museum van de 
Perzische kunst. 
Het geheel omvat 18 verschillende musea, waaronder 
een water- en een militair museum.
Wat u zeker niet mag missen is het museum van de twee 
broers, die rond de wereld trokken met een motor en 
een oude 2CV. Na al dat moois te hebben bewonderd 
rijdt u terug naar oud-Teheran voor een bezoek aan het 
National Museum. Hier vindt u veel artefacten uit de 
Perzische oudheid zoals aardewerk, boeken, munten 
en archeologische voorwerpen. Een andere ‘must’ 
is het juwelen museum, hier komt de rijkdom van de 
westerse Shah tot leven, alsmede de vele sieraden van 

Farah Diba. Dit geeft u een goed beeld van het rijke 
Perzië van voor de revolutie! Voor een bijzonder mooie 
zonsondergang gaat u op weg naar het Azadi ( vrijheids- ) 
monument. Deze markante marmeren toren, gebouwd 
in 1971, is een interessante combinatie van moderne en 
oude culturen. Een indrukwekkende afsluiting alvorens u 
terugkeert naar uw hotel.

DAG 4
Na het ontbijt gaat u per privé auto met chauffeur 
op weg naar Kashan. Dat is circa 45 min. rijden over 
de snelweg. Kashan is een typisch middelgrote 
woestijnstad aan de rand van de Dasht-e Kavir 
woestijn aan de oude zijderoute. Deze traditionele 
stad heeft z’n charme goed weten te behouden en 
is een verademing na het drukke Teheran. De unieke 
architectuur en de koopmanshuizen zijn de stille 
getuigen van een rijk verleden. Uw gids kent veel 
details, o.a. over het Tabatabaei huis, één van de 
mooiste huizen met prachtig gedecoreerde ramen en  
een schitterend aangelegde tuin met de fonteinen. Ook 
het koopmanshuis Borujersi is de moeite waard om te 

bekijken. Hierna brengt u een bezoek aan de hammam 
van Sultan Amir Ahmad, een traditioneel Iraans 
badhuis uit de 16e eeuw, wat na de aardbeving in 1778 
geheel gerenoveerd is. Het interieur van het badhuis is 
indrukwekkend mooi versierd met turquoise en goud 
tegelwerk en artistieke schilderingen.
De middag wordt afgesloten met een bezoek aan de 
bazaar. U overnacht hier in een authentiek, maar zeer 
smaakvol verbouwd hotel, het Ameriha Boutique hotel.

DAG 5
‘s-Morgens begint de rit naar Isfahan met een bezoek 
aan de Fin gardens, gebouwd in de Safavid periode 
( 1571-1629 ). En route doet u Abyaneh aan, een dorp 
opgetrokken uit rode modderstenen. Het is het laatste 
van 4 kleine dorpen richting de bergen. Hier zijn 
de vrouwen vrolijk gekleed met kleurige bloemrijke 
hoofddoeken. Dit in tegenstelling tot de mannen, 
die zwarte wijde broeken met lange jassen dragen. 
Onderweg is er veel te koop, zoals gedroogde appel en 
abrikoos maar ook munt en kaas bolletjes.  
Aankomst bij de voormalige hoofdstad van Iran, Isfahan. 7
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Deze stad met z’n authentieke binnenstad behoort tot 
de mooiste steden ter wereld en de vele moskeeën, 
paleizen en bruggen geven een geweldig beeld van de 
rijke Perzische geschiedenis. Van 1623 tot 1638 had de 
VOC overigens een handelspost in deze stad.
Er volgt een bezichtiging van de schitterende Vank 
kathedraal, een Armeens Apostolische kerk uit begin 
17e eeuw. Tot op heden wordt de kathedraal nog steeds 
gebruikt voor religieuze diensten. Ernaast bevindt zich 
een museum, waar u verschillende voorwerpen kunt 
bewonderen uit de geschiedenis van de Armeniërs in 
Isfahan. In het Armeense gedeelte van de stad zijn veel 
leuke restaurants en koffiehuizen.

Als de zon ondergaat kunt u een wandeling maken over 
de 150 meter lange Pol-e-Khaju brug en tot slot over de 
langste brug van Iran ( 300 meter ), de Si O se pol brug, 
gebouwd in 1650. Het is een magische ervaring om, 
vooral in de avonduren, over deze bruggen te flaneren. 
Overnachting vindt plaats in het oudste hotel ter wereld, 
het Abassi hotel, met nog veel traditionele details.

DAG 6
Deze dag staat in het teken van de bezichtiging van 
Isfahan, opdat u een goed beeld krijgt van de rijke 

culturele geschiedenis. Er zijn prachtige boulevards, 
moskeeën, minaretten en paleizen te bewonderen en 
vanuit het hotel kunt u wandelen naar de Masjid-e-
Imam moskee. Deze is versierd met schitterend blauw 
tegelwerk. Vervolgens bezoekt u de Lotfollah moskee.
Beide moskeeën liggen aan het Naghshe Jahan plein. 
Dit enorme plein ( 89.500 m2 ) staat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst en is een van de belangrijkste 
historische plekken in Iran. 
Geflankeerd door de moskeeën, de bogen van de 
enorme bazaar en het Ali Qapu paleis waant u zich 
in een groot openlucht-museum. Tijdens de gouden 
eeuw kwam de stad tot grote bloei en was dit het 
centrum van Perzië, vooral door de internationale allure 
van meesterwerken van kunstenaars uit alle landen. 
Overnachting in het Abassi hotel.

DAG 7
Na het ontbijt gaat u op weg naar Yazd, een tocht door 
woestijngebied met na ca. 1 uur rijden een stop in 
Naein. Hier bezoekt u een zeer oude moskee van 960. 

U brengt ook een bezoek aan het uit modder 
opgetrokken kasteel Narin. Na 1,5 uur rijden aankomst 
in Meybod. Dit is een woestijn stad, de hoofdstad van 

Iran in de Mozaffarid period ( 1314-1392 ). De stad wordt 
genoemd om een notitie te krijgen als UNESCO World 
Heritage Sites. De van modderstenen gemaakte citadel 
is een van de oudste in Iran.
Aansluitend rijdt u verder naar een Caravanserai, 
waar zich een leuk plein met winkels bevindt en u 
bezoekt daar een ijshuis. Buiten Yazd bevinden zich de 
Zoroastrian-Stilte Torens, die tot 1970 werden gebruikt 
om, naar oud volksgebruik, doden neer te leggen 
voor de gieren. Helaas zijn er tegenwoordig aanzienlijk 
minder gieren en zijn de torens alleen nog open voor 
bezichtiging. Hierna rijdt u verder naar de Vuur Tempel 
en een klein, maar bijzonder mooi, museum over 
de religie van de Zarathustra. Als afsluiting volgt de 
aankomst bij het centraal gelegen Dad hotel (4*) in Yazd.

DAG 8
Deze dag staat geheel in het teken van de bezichtiging 
van deze historische woestijnstad. Vanwege de unieke 
ligging is verwoesting door aardbevingen, oorlogen en 
invasies deze stad bespaard gebleven. 

Een betoverende ervaring vormt een wandeling door 
een labyrinth van steegjes met vele kleine winkeltjes, 
maar ook hammam’s en een enkel hotel. 
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Mede daardoor is dit een veel bezochte plaats. Prachtig 
zijn de minaretten van de Jame Masjid moskeeën en de 
Tekijeh Amir Chaqmaq. 
Nakhl is heel indrukwekkend door de gekleurde 
mozaïek steentjes op de voorgevel. En route komt u 
langs het mausoleum van Davazdah Imam, gebouwd in 
1037 met ernaast de Alexander gevangenis. Als laatste 
volgt een bezoek aan de tuinen van Dolat Abad, waar u 
de zomerresidentie kunt bekijken. Overnachting in het 
Dad hotel in Yazd.

DAG 9
Na het ontbijt rijdt u naar Kerman, één van de 5 
historische steden van Iran. Kerman is de grootste 
producent ter wereld van pistache-noten, terwijl de 
tapijten, die hier gemaakt worden, tot de allermooiste 
van Iran behoren. Na aankomst wordt eerst de Vakil 
bazaar bezocht. Hier is wederom van alles te koop.
Dan volgt een bezoek aan de Jame Iwan moskee, één 
van de weinige moskeeën die met het gezicht naar 
Mekka is gebouwd. Het is een juweel van een bouwwerk 
met ongeëvenaard tegelwerk. Hierna door naar Mahan 
met een bezoek aan de prachtige tuinen van Bagh-e 

Shazdeh (ook wel Prince garden genoemd). Ze zijn 
ongeëvenaard schitterend met prachtige watervallen, 
bomen en bloemen.
Bij zonsondergang een bezoek aan het mausoleum 
van Shah Nimatollah Vali, gebouwd in 1436. Het hele 
complex is sprookjesachtig mede door de groene 
verlichting en van een uitzonderlijke schoonheid. Vanaf 
het dak van het mausoleum is het uitzicht fenomenaal! 
Overnachting in het eenvoudige maar zeer schone Pars 
hotel ( 4* ) in Kerman.

DAG 10
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar de citadel van 
Rayen, een schitterend, geheel uit modder gebouwd 
complex. Veel is hiervan bewaard gebleven en is dan 
ook één van de meest interessante sites van Iran. 
Volgens oude documenten was dit complex aan de 
handelsroute gevestigd en daardoor het centrum voor 
waardevolle producten en kwaliteitstextiel. Hierna rijdt u 
over een schitterende bergweg naar Kalut in de Shadad 
woestijn. En route een stop bij een ondergrondse rivier 
waar, door een ingenieus watersysteem, veel dorpen 
van water werden voorzien. Daarna de aankomst bij 

de Kaluts. Door de enorme hitte in de woestijn zijn, 
door de eeuwen heen als gevolg van erosie, een soort 
zandkastelen ontstaan die zo’n 60 meter hoog kunnen 
worden, de z.g. kaluts. Een haast niet te beschrijven, 
fenomenale ervaring.
Hierna terug naar Kerman voor de overnachting in het 
Pars hotel ( 4* ). Aan het einde van de middag kunt u, 
indien u dat wenst, nog een bezoek brengen aan Ganjali 
Ali Khan Medrese, een complex uit het begin van de 
17e eeuw. Ooit een religieuze school en nu gebruikt 
door wat winkeltjes. Ook een bezoek aan het badhuis-
museum, wat door het gebruik maken van poppen, echt 
tot de verbeelding spreekt.

DAG 11
Vroeg in de morgen wordt u naar de luchthaven 
gebracht voor de vlucht naar Shiraz.
Shiraz ligt in het hart van het Perzische Rijk en is de stad 
van rozen, nachtegalen en gedichten. Het is er heel 
prettig vertoeven, mede door de relaxte manier van 
leven van de inwoners en het heerlijke klimaat.
Door de vele bezienswaardigheden en de 
talrijke historische plekken zou u hier gemakkelijk 
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meerdere dagen kunnen verblijven. U begint de 
stadsbezichtiging met een bezoek aan de Nasir-
ol-Molk, waar door zonlicht een onovertroffen 
spiegeling van de glas in lood ramen te bewonderen 
is. Vervolgens op naar de Treasure of Pars history, 
waar de geschiedenis met wassen beelden wordt 
weergegeven. De volgende stop is de Citadel met 
de scheve toren, die als gevangenis gebruikt werd 
en mede daardoor heel erg is beschadigd. Andere 
interessante trekpleisters zijn de enorme burcht 
van Karim Khan in de historische binnenstad en het 
Vakil Complex, waar zich een bazaar, hammam met 
museum en een moskee bevindt. Tevens kent de stad 
een groot aantal parken en schitterende tuinen. U 
overnacht in het Zandiyeh hotel, het beste hotel der 
plaats ( 5* ).

DAG 12 
Na het ontbijt volgt een dagtocht naar de UNESCO 
site, Persepolis. Gelegen aan de voet van de Kuh-e 
Rahmat (Berg van Barmhartigheid) is dit één van de 
grootste archeologische vindplaatsen ter wereld. 
De koninklijke stad Persepolis stamt uit 518 voor 

Chr. en was de hoofdstad van het Achaemenidische 
Rijk. Doordat er geen woonhuizen zijn gevonden, 
is dit eigenlijk geen echte stad. De 12 bouwwerken 
werden gerealiseerd op een enorm, half natuurlijk en 
half kunstmatig aangelegd, terras. Het immens grote 
paleis was bedoeld als centrum voor grote koninklijke 
feesten en recepties. Dit getuigt van een unieke, 
zeer oude beschaving. Door de opeenvolgende 
koningen werden steeds meer grote paleisachtige 
constructies aangebouwd. De stad werd indertijd 
verwoest door Alexander de Grote. In de stenen rond 
de ruïne is goed te zien hoe de verschillende volkeren 
geschenken kwamen brengen aan de koning en ook 
hoe immens groot en overweldigend het moet 
zijn geweest. Doordat het paleis lang bedolven is 
geweest onder het zand, is veel beeldhouwwerk 
goed bewaard gebleven. In Pasargadae is de 
indrukwekkende tombe van Cyrus de Grote te 
bezichtigen evenals de vallei maar de paleizen 
zelf zijn verloren gegaan. Sinds de 20e eeuw is het 
beschermd gebied en komen er weinig toeristen 
op deze plek. Aansluitend bezoekt u cliff tombs at 
Naqsh-e Rostam. Later terug naar uw hotel.

DAG 13
Vanmorgen nog ter vrije besteding. Later transfer 
naar de luchthaven voor de vlucht naar Teheran. 
Er zijn ook diverse mogelijkheden om nog even uit te 
rusten in Abu Dhabi, Dubai of Doha.

DAG 14
Elke dag, behalve maandag, woensdag en zaterdag, 
vertrek om 03.20 (dus even na middernacht) voor de 
terugvlucht naar Schiphol, waar u om 06.25 arriveert.

Shiraz

Yazd

Teheran

Isfahan

Kashan

Kerman

Reissom per persoon vanaf: 
5-sterren Boutique hotels 
e 5750,-

Inbegrepen:
- Retourvlucht per KLM in de 

Economy class
- Toeslag Business Class vanaf: 

e 1650,-
- Alle genoemde binnenlandse 

vluchten in de Economy class
- 12 Overnachtingen + 

dagkamer Teheran airport 
laatste dag

- 2 Persoonskamer op basis van 
logies en ontbijt

- Prijs voor 1 persoon op 
aanvraag.

- Alle transfers en excursies 
per airco SUV prive-auto met 
chauffeur

- Engelssprekende gids
- Alle toegangsgelden en 

luchthavenbelastingen

Niet inbegrepen:
- Visumkosten
- Stoelreservering bij KLM
- Overige maaltijden
- Fooien
- Persoonlijke uitgaven
- Verzekering
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AANSPRAKELIJKHEID
Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden 
gemaakt. 
 
CLASSIFICATIE
Bij de publicatie van hotels en resorts in ons programma hanteren wij 
als basis de officiële classificatie, zoals die in het betreffende land van 
toepassing is. Elk land heeft echter een eigen beoordelingssysteem 
waardoor vergelijking niet altijd goed mogelijk is. Indien de classificatie 
naar onze professionele mening zou kunnen leiden tot een onterecht 
hoog of laag verwachtingspatroon maken we hiervan melding in de 
beschrijving van de accommodatie. U kunt hierbij denken aan een 5* 
hotel welke door ons wordt geclassificeerd als een 4* Deluxe omdat het 
vanwege het kleinschalige karakter slechts beperkte voorzieningen biedt. 

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling 
van tenminste 25% van de totale overeengekomen reissom te worden 
voldaan. Deze is nonrefundable. Het restant van de reissom moet uiterlijk 
zes weken voor de vertrek dag in het bezit zijn van Renaissance Reizen.
Aanvullend hierop heeft Renaissance Reizen de mogelijkheid bij enkele 
zeer exclusieve accommodaties die alleen middels een vooruitbetaling 
bij boeking vast te leggen zijn, deze vooruitbetaling bij de cliënt in 
rekening te brengen en met de eindbetaling te verrekenen. In dergelijke 
gevallen dient u ook rekening te houden met afwijkende annulerings- 
condities. Ook bij enkele luchtvaartmaatschappijen is een verhoogde 
aanbetaling van toepassing. Vanaf het verschijnen van deze brochure 
(juli 2017) gelden automatisch de hier bijbehorende tarieven en komen 
tarieven behorende bij eerder verschenen brochures te vervallen. 

Aanbetaling lijndiensten
Voor diverse vliegreserveringen brengen wij de volledige ticketprijs + 
de reguliere aanbetaling voor de hotels als aanbetaling in rekening om 
reden dat direct bij boeking de tickets (automatisch en elektronisch) 
geprint worden en daarmee direct betaald zijn. Voor dergelijke 
boekingen hebben wij de betalingsvoorwaarden hierop moeten 
aanpassen. Deze aanbetaling dient binnen 1 week na boeking in ons 
bezit te zijn en wordt met de restantbetaling verrekend. 

Wijziging/annulering
• bij annulering of wijziging tot de 42e kalenderdag vóór de vertrek dag: 

de aanbetaling van 25%.
• bij annulering vanaf de 42e kalenderdag tot de dag van vertrek 100% 

kosten.

Afwijkende annuleringsbepalingen
Wij maken u nadrukkelijk attent op het feit dat veel hotels in het 
hoogseizoen, zeker ook rond de feestdagen, regelmatig strengere 
betalings- en annuleringsbepalingen hanteren. Wellicht een extra reden 
om direct bij boeking een passende verzekering af te sluiten. 

ANVR CONSUMENTENVOORWAARDEN
Renaissance Reizen is aangesloten bij de Algemene Nederlandse 
Vereniging van Reisondernemingen ( ANVR ). Deze vereniging hanteert 
strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van 
reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden 
aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden 
(Deel A-Reisvoorwaarden en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van 
toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Wij vragen uw aandacht 
voor enkele afwijkende bepalingen welke op dit Renaissance Reizen 
programma van toepassing zijn, te weten afwijkende annulerings-
voorwaarden (zie hierboven) en betalingen.

CALAMITEITENFONDS
Renaissance Reizen is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Binnen 
de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen 
de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het 
Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die 
deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
a) (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van 

een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
b) 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.  Zie tevens voor nadere informatie 
www.calamiteitenfonds.nl.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Renaissance Reizen (KvK 30246604 ) is aangesloten bij SGR. U kunt 
dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-
garantieregeling vallen de op deze internetsite  gepubliceerde 
reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat 
de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld 
wordt terugbetaald als de 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.

RENAISSANCE REIZEN
Postbus 212
3972AE Driebergen
Tel. +31 343522011
Tel. +31 653931988

E-mail:
a.vandijk@renaissancereizen.nl

Website:
www.renaissancereizen.nl

Juli 2017
Algemene informatie 
en voorwaarden van 
Renaissance Reizen.

De uitgebreide voorwaarden 
vindt u op onze website.

mailto:a.vandijk%40renaissancereizen.nl?subject=
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Een wereldtournee zonder grenzen
De hele wereld ligt aan uw voeten, want KLM brengt u samen met onze 

SkyTeam-partners rechtreeks naar meer dan 800 bestemmingen op zes continenten. 

Daarmee komt elke horizon wel heel dichtbĳ .

KLM2-007_07_Wereldtournee_horizontaal_A4.indd   1 13-07-09   15:48



www.renaissancereizen.nl

http://www.renaissancereizen.nl

