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Of je nu vliegt naar je bestemming voor een 
boeiende rondreis of meteen opstapt op een 
luxueuze autocar richting avontuur. Bij Reizen 
Sercu beleef je cultuur, natuur en gastronomie 
in goed gezelschap. De professionele begelei-
ding staat altijd voor je klaar. Zo geniet je op 
elk moment van onze kwaliteitsgarantie voor 
je inspirerende reis. Ga op ontdekking dicht 
bij huis of verder weg. We reizen samen met 
jou Europa rond. Lees verder en ontdek een 
greep uit ons totaal aanbod.

Proef van het reizen en verover de wereld. 
Trek erop uit en ontdek zonnige eilanden, 
bergachtige landschappen of bruisende 
steden met een verrassend kantje. Alleen, 
met vrienden of in groep: dankzij het 
unieke aanbod van Sercu geniet je zonder 
zorgen van alle comfort. Laat je verrassen 
door de schoonheid van het reizen.

Jan & Mathias Sercu

Beleef cultuur, 
natuur en 
gastronomie

reizen Sercu
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Land van 
ruige kusten en 

fabelachtige Highlands

01.
NATUURREIS 
SCHOTLAND
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In mist gehulde kastelen, kristalblauwe riviertjes en vulkanische plateaus. Schotland is een 
land om te ontdekken en te beleven. Langs het monster van Lochness, Hadrians Wall en de 
Hooglanden ga je recht naar het hart van de natuurpracht.

Als Schotland een werk van Rembrandt was, hing 
het ongetwijfeld op een prominente plaats in het 
Louvre. Ja, zo schilderachtig zijn de vergezichten. 
De mix van ruige kustlijnen, groene berglandschap-
pen en historisch erfgoed laat je wegdromen en 
toont de schoonheid van ongerepte natuur. Brui-
sende steden als Glasgow en Edinburg maken je 
reis compleet. 

Of ze iets onder hun kilt dragen, blijft een mys-
terie. Wat je wel snel ontdekt: de Schotten zijn 
een warm volk. Proef de gastvrijheid in een echte 
pub, als slaapmutsje of als verfrissing tijdens je 
ontdekkingstocht.

De mix van wilde kustlijnen, 
groene berglandschappen 
en historisch erfgoed 
laten je wegdromen.

natuurreisnatuurreis
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natuurreisnatuurreis

In het hoge noorden. Daar vind je het pure Schotland met ongerepte landschappen. Laat je 
in de Hooglanden betoveren door de vele lochs met hun helder water en hun sierlijke vormen. 
En beklim de uitgedoofde vulkaan Arthur’s Seat nabij Edinburgh voor een adembenemend 
uitzicht, tot de Highlands.

DE WEG NAAR HET NOORDEN
De tocht naar het summum van de Schotse natuur-
pracht brengt je naar The Isle of Skye. Met een 
woelig geologisch verleden biedt Skye een grote 
variëteit aan landschappen. 

Zeelochs en weilanden met grazende schapen 
en runderen doorkruisen het idyllische eiland. 
Het ruige vulkanische plateau van Noord-Skye 
en de door het ijs gevormde toppen van de 
Cuillins zijn natuurfenomenen die op je netvlies 
gebrand blijven.

Loch Ness, het grootste meer van Schotland, is 
de apotheose van de uitgestrekte meren. Acht 
rivieren en veertig andere waterstromen komen 
er samen in een harmonisch waterspektakel. 
Het mythische monster Nessie hult het meer 
in mysterie.

GETEKEND DOOR GESCHIEDENIS
De rijke Schotse geschiedenis spreekt tot de 
verbeelding. Noorse en Keltische folklore, 
plunderende Vikingen en rivaliserende clans 
geven in Portree, de hoofdplaats van The Isle 
of Skye, stof tot nadenken. Voel je als Mel 
Gibson in de film Bravehaert en laat je inspire-
ren door het Dunvegan Castle. De Romaanse 
kathedraal en het kasteel van Durham zijn zelfs 
Werelderfgoed. En terecht.

Ontdek zelf 
de weg naar 
het noorden.
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natuurreisnatuurreis

ONTDEK HET ATHENE VAN 
HET NOORDEN
De natuur van Schotland toont zich in vele 
gedaanten. In een warme gastvrijheid bijvoor-
beeld. Of in de verrassende veelzijdigheid 
van hoofdstad Edinburgh. Het ‘Athene van het 
Noorden’ ligt op zeven heuvels. Je geeft er je 
ogen de kost in de Royal Botanic Garden, waar 
exotische planten, Chinese bloemen en typisch 
lokale vegetatie elkaar ontmoeten.

Van al dat schoons krijgt een mens dorst. Dat 
komt goed uit. De smaak van Schotland proef 
je in één van de whiskydistilleerderijen. Licht 
een tipje van de sluier en onthul het geheim 
van de wonderlijke drank. 
Proeven mag, genieten moet!

Reis mee 
en leef op 
het ritme van 
de wind.

Zin in Schotland of benieuwd naar 
onze andere natuurreizen? 
Ontdek ons volledige aanbod op
www.reizensercu.be

Praktische info
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Kleurrijke mozaïek 
van smaken en culturen

02.
CULTUURREIS 

SICILIË
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cultuurreiscultuurreis

LAAT JE VEROVEREN
Als grootste eiland in de Middellandse Zee was 
Sicilië vaak het strijdpunt in veldslagen om de 
heerschappij op het water. Die slagen lieten 
hun sporen na. Met de vele culturele invloeden 
is het eiland eeuwen later een openluchtmu-
seum met een ontwapenend karakter. Geef je 
helemaal over aan de Siciliaanse passie en het 
unieke cultureel erfgoed.

De rokende Etna. Authentieke vissers-
plaatsjes tussen de rotsen. Tempels en 
kerken van verschillende klassieke cul-
turen. Sicilië – filmset van The Godfather 
– ontdek je in al zijn facetten. 

Het Italiaanse eiland is een mozaïek van 
Griekse, Romeinse, Arabische, Norman-
dische en Byzantijnse invloeden.
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cultuurreiscultuurreis

De grootste actieve vulkaan van Europa. Die 
titel draagt de Etna op vandaag. Aanschouw 
de rokende mastodont vanop afstand of ga 
ruim 3.000 meter hoger naar de top. De 
vuurspuwende reus werpt zijn schaduw op 
de hele omgeving én op de geschiedenis.

Reis mee naar Sicilië en ontdek 
zelf de verscheidenheid van 
het grootste eiland van de 
Middellandse zee.

HISTORIE EN CULTUUR
Het Grieks theater in Taormina, de kathedraal 
van Monreale met een bonte mix van Saraceen-
se en Byzanti jnse elementen, het mooiste 
complex Griekse tempels buiten Griekenland. 

Sici l ië ademt cultuur en verscheidenheid. 
Dat merk je nog het best in het Convento dei 
Cappucini. Ook al klinkt de naam idyllisch. 
De realiteit is dat de catacomben duizenden 
gemummificeerde lichamen uit de 19de eeuw 
herbergen. Een ingrijpende ervaring.

HEROPGEBOUWD IN BAROKKE STIJL
Eind 17de eeuw spuwde de Etna zijn lava over 
de stad Catania. Opgetrokken uit zwarte la-
vasteen, maakte de uitbarsting Catania met 
de grond gelijk. In de 18de eeuw kroop de 
stad uit het vulkanisch stof. Vandaag zijn de 
barokke elementen stille getuigen uit die pe-
riode. Wandel zelf tussen de muren van de 
heropgebouwde stad en ervaar de mysterieuze 
invloed van de Etna aan den lijve. 

Duizenden 
mummies 
opgehangen 
in een crypte: 
een beeld 
om nooit te 
vergeten.
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cultuurreiscultuurreis

ZILTE TOPPER
La Mamma is heilig in Sicilië. Haar keuken is 
onovertroffen. En geloof ons, voor haar pasta’s 
en Italiaanse gerechten gebruikt ze enkel de 
beste en meest verse ingrediënten. Zoals het 
Siciliaanse zout. Meer nog: de oude zoutpannen 
en de karakteristieke zoutmolens blijven van-
daag het landschap kruiden. Langs de kustlijn 
van Trapani en Marsala voel je hoe de zilte lucht 
je gezicht streelt. Of test het gewoon zelf: strooi 
wat zeezout op een verse portie tomaat met 
mozzarella en proef zelf de smaak van Sicilië.

IN DE SCHADUW VAN LA ROCCA
Sicilië is puur, ontspannend en gezellig. Struin 
door sfeervolle kustplaatsjes, verken het eiland 
met een Vespa of laat je in de schaduw van de 
steile rots La Rocca betoveren door Cefalu. Het 
schilderachtig stadje, vooral bekend als vissers-
plaats, combineert een prachtige omgeving met 
een indrukwekkende dom in Arabische stijl. Ja, 
Sicilië laat een blijvende indruk na.

Voel zelf hoe de zilte lucht in je gezicht streelt. 
Of ontdek onze andere cultuurreizen op 
www.reizensercu.be

Praktische info
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Genieten zonder zorgen

Wereldstad met 
verrassende gezichten

03.
CITYTRIP 
BERLIJN
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citytripcitytrip

De Berlijnse Muur, Brandenburger Tor of Alexanderplatz. Aan artefacten geen gebrek in 
Berlijn. Maar dat Berlijn ook hedendaags en hip is, merk je al bij aankomst. Met dank aan de 
trendy horecazaken en de bruisende street art scene.

EEN KWARTEEUW NA DE VAL 
VAN DE MUUR
Wie Berlijn zegt, denkt aan de Muur. Of tenminste, 
dàcht aan de Muur. Vandaag kenmerken creativiteit 
en dynamiek de wereldstad. Voel de prominente 
aanwezigheid van cultuur en kunst, ontmoet de 
gastvrije Berliners en ontdek de intieme kantjes 
van de metropool.

Uiteraard zie je de blijvende herinneringen aan de 
scheiding van West- en Oost-Duitsland. Een bezoek 
aan de East Side Galerij loont sowieso de moeite: 
1.300 meter Berlijnse Muur met een boodschap. 
Enkele maanden na de val zetten meer dan 100 
graffitikunstenaars hun visie op vrijheid neer op het 
stuk Muur. De wereldberoemde socialistische kus 
van Sovjetleider Leonid Breznjev en de partijleider 
van Oost-Duitsland Erich Honecker moet je gewoon 
gezien hebben.
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citytripcitytrip

HOGE DUITSE TOPPEN
Het icoon in de Berlijnse skyline gidst je tijdens 
je hele citytrip. Van bijna overal in Berlijn zie 
je de rood-witte antenne van de televisietoren 
aan de Alexanderplatz boven de gebouwen 
uit steken. Met zijn 368 meter hoog is dat het 
hoogste bouwwerk van Duitsland. Makkelijk, 
want zo or iënteer je je eenvoudig in de 
uitgestrekte stad met zijn vele districten. De 
toren herinnert je meteen ook aan de grootsheid 
van Berlijn, zonder te intimideren. Zeker als 
je de toren beklimt voor een adembenemend 
uitzicht. Je kan er dineren of gewoon het 
uitzonderlijke panorama in je op nemen. Bij 
helder weer zie je tot liefst 40 kilometer ver. OMMETJE LANGS POTSDAM

Berlijn is groots op elk vlak. En toch biedt ook 
de omgeving nieuwe verrassingen. Maak een 
ommetje langs het zomerpaleis van Frederik 
de Grote in Potsdam en bezoek het kleine 
kasteeltje en de reusachtige kasteeltuin vol 
bouwwerken. Het is de kers op de taart van 
je Berlijnbezoek. 

Straatkunst komt en gaat in Berlijn. Werken van 
bekende kunstenaars sneuvelen soms, maar het 
dynamische karakter van de street art heeft een 
gigantisch voordeel: bij elk bezoek ontdek je 
nieuwe kunstwerken in de stad. Ja, een wandeling 
door Berlijn is altijd een verrassende belevenis. 
Vergeet je fototoestel niet.

In de hippe wijken van Berlijn proef je de rauwe, alternatieve sfeer. Originele spulletjes 
verdringen er elkaar in leuke shops en toffe bars bieden je heel wat verpozing aan. 
Sowieso vergaap je je aan de street art op elke hoek van de straat. 

Bij elk bezoek 
ontdek je 
nieuwe 
kunstwerken 
in de stad.

MUSEALE BELEVENIS
Berlijn staat voor nieuwe en oude cultuur. Dat merk 
je aan de vele lokale musea. Het indrukwekkende 
Joods museum mag uiteraard niet ontbreken. Maar 
ook de wereldberoemde Gemäldegalerie en het 
Egyptisch museum met het beeld van koningin 
Nefertete zijn absolute trekpleisters. En dan spreken 
we nog niet eens over de Bergruen collectie, met 
de wondere werken van Picasso.

Samen met ons Berlijn ontdekken?
Contacteer Jan of Mathias. Of kies je eigen 
citytrip op www.reizensercu.be

Praktische info
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wij luisteren

Regina Wautersweg 7
8800 Roeselare

T 051 20 40 50
info@reizensercu.be

www.reizensercu.be

Bezoek enkel op afspraak.

wij luisteren

Schotland, Sicilië, Berlijn of één van 
onze vele andere bestemmingen? 

Ontdek het volledige reisaanbod en ga erop uit. 
Jouw droom is onze ervaring.



Reizen is leven. Reizen is beleven. Neem een moment voor jezelf en laat je 

verrassen door nieuwe ontmoetingen, culturen, gastronomie en prachtige 

panorama’s. Kies je bestemming en creëer vandaag je herinneringen. Pak 

je koffer en ontdek je mogelijkheden. Met alle luxe en comfort staan we 

voor je klaar om je reis onvergetelijk te maken. 

WWW.REIZENSERCU.BE


