
Weg van de gebaande paden. 

Dat is het motto van kleine 

reisorganisaties die, ver van het 

massatoerisme, onbekende 

streken verkennen en originele 

reizen organiseren. 

Doe inspiratie op bij kleine reis-

clubs en maak van je vakantie 

een belevenis. En dat hoeft niet 

ver weg te zijn.

Smaakmakers
 in reizen

Kleine reisorganisaties

Luxemburg of  een culinaire dag in eigen 
land. Het aantal boekingen bij de ‘klein-
tjes’ loopt uiteen van enkele tientallen tot 
duizenden reizigers per jaar. Wat de kleine 
reisorganisaties gemeen hebben, is per-
soonlijke aandacht, veel kennis van en be-
trokkenheid bij de gebieden die ze aanbie-
den en vooral maatwerk: je kunt zelf  je 
reis samenstellen.

Garantie

Voorheen was een garantieregeling voor 
veel kleine reisorganisaties niet haalbaar 
omdat het lidmaatschap van ANVR, SGR 
en/of  het Calamiteitenfonds simpelweg te 
duur was. Voor reizigers een drempel om 
een reis bij een kleine club te boeken. Met 
de komst van het Garantiefonds voor de 
gespecialiseerde touroperators (GGTO) in 
2012 en STO-reisgarantie (derdengelden-
regeling voor leden VvKR, zie kader hier-
onder) in 2013, is daar in positieve zin ver-
andering in gekomen. Als een kleine 
reisorganisatie is aangesloten bij een van 
beide garanties, heeft de klant zeker-

DE MODERNE  vakantieganger 
is verwend. We reizen steeds verder en 
naar exotischer oorden. Het aanbod van 
georganiseerde reizen is groot en we rege-
len veel zelf  via internet. Toch hebben de 
kleine reisorganisaties met hun bijzondere 

bestemmingen en originele, persoonlijke 
aanpak over klandizie niet te klagen. 

Maatwerk

Het aanbod is groot en gevarieerd, zowel 
in gebieden als in thema’s. Zo kun je te 
paard door IJsland trekken, op een kameel 
door de woestijn, dieren spotten, sportieve 
trektochten maken, fi etsen, wandelen en 
koken in culinaire streken, zowel in een 
groep als individueel. Zuidoost-Azië is po-
pulair: Tibet, Nepal, India en de Himalaya, 
China, Bangladesh, Myanmar en Birma 
treffen we regelmatig aan in het aanbod. 
Ook Marokko is in trek getuige diverse 
kleine Marokko-specialisten. Maar exclu-
siviteit vind je ook goedkoper en dichter 
bij huis: wijnwandelen in Duitsland of  

TEKST   ELS OVERES
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Zo’n 170 kleine reisorganisaties 
zijn aangesloten bij de Vereni-
ging van Kleinschalige Reisorga-
nisaties, de VvKR. 
Op www.vvkr.nl staat een lijst 
van alle leden met links naar 
hun eigen web sites.
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heid dat hij het al betaalde deel van de 
reissom terugkrijgt als de touroperator in 
fi nanciële problemen komt. Dit kan zowel 
voor vertrek zijn als tijdens het verblijf. 
Kijk voor meer informatie over de garan-
tieregelingen op www.ggto.nl en www.
sto-reisgarantie.nl. 

Het Reis Café

Een uitgelezen mogelijkheid voor oriënta-
tie op een bijzondere reis is het Reis Café, 
dat een paar keer per jaar wordt georgani-
seerd in reisboekhandel Pied à Terre in 
Amsterdam. Steeds staat een ander thema 
centraal en presenteren een paar kleine 
clubs hun reizen. Daarna is er gelegenheid 

om, onder het genot van een drankje en 
een hapje, van gedachten te wisselen met 
de reisorganisaties en medereizigers en 
ideeën op te doen. Het volgende Reis Café 
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EX-SOVJET UNIE MET BLINI REIZEN

Anne Marie van Rietschoten is samen 
met man en zoontje al zes keer op pad ge-
weest met Blini Reizen naar Kiev, Moskou, 
St. Petersburg, Oezbekistan, Mongolië en 
Georgië, allemaal individuele (rond)reizen. 
‘Wouter en Irene luisteren goed naar je wen-
sen, zij kennen de landen en hebben overal 
de juiste contacten. De chauff eurs en gid-
sen waren altijd erg goed en 100% betrouw-
baar. Wij hebben ons nooit onveilig gevoeld.’ 
Een sterk punt is volgens Anne Marie dat 
Blini ook bij highlights een bijzondere invals-
hoek kiest. De mooiste reiservaring? ‘Heel 
speciaal was de lunch bij een lokale familie 
in Georgië, waar twee lekke banden van 
onze auto werden gefi kst terwijl ons een 
zeer gastvrij onthaal wachtte! De reizen van 
Blini zijn geschikt voor iedereen die open-
staat voor natuur, cultuur en andere men-
sen. De passie 
van Wouter en 
Irene voor dit 
gebied voel je in 
de reizen die zij 
samenstellen!’ 
www.blinireizen.
nl, (030) 304 00 
31, 250 reizigers 
per jaar, aange-
sloten bij GGTO.

RECHTS 

Irene van reis-

organisatie Blini 

Reizen in het 

yurtkamp bij de 

Pamir Highway 

in Tadzjikistan  

op 8 december heeft als thema wijnreizen, 
in de sfeer van de decembermaand. Op 
www.hetreiscafé.com staan uitgebreide in-
formatie en een aanmeldingsformulier.
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PELGRIMROUTES.NL: DE CAMINO VOOR IEDEREEN 

Nadat Jan van Steirteghem drie jaar geleden zelf de St. 
Jacobsroute naar Santiago de Compostela had gelopen, 
trok hij zijn conclusie: ‘Dit kan beter! Refugio’s langs de rou-
te die snel vol zijn, vroeg op pad en haasten om op tijd bij de 
volgende slaapplek te zijn, rijen voor de douches en sjou-
wen met een zware rugzak’. Hij startte Pelgrimroutes.nl.
Nu bieden Jan en zijn team maatwerk in de vorm van een 
reisadvies, bouwstenen of een volledig verzorgd program-
ma. ‘Klanten hoeven geen hele route te lopen, wij stippelen 
ook mooie deeltrajecten uit.’ Desgewenst regelt Jan ook ba-
gagevervoer en hotels langs de route. ‘Het onderdak is een-
voudig, maar schoon, met eigen sanitair en op het ontbijt 
kun je goed lopen of fi etsen.’ Pelgrimeren kan bij Jan ook 
per fi ets of e-bike! ‘Omdat nogal wat klanten ouder zijn dan 
50 en ik vind dat iedereen een pelgrims tocht moet kunnen 
volbrengen, maken wij gebruik van een speciaal ontworpen 
e-bike. Op dit moment is een klant van 82 jaar onderweg 
van Porto naar Santiago de Compostela op zijn e-bike!’ 
Reizigers krijgen van Jan een kaart, routebeschrijving, pel-
grimspaspoort en een gps-track 
mee. Als extraatje geeft hij tips 
voor bezienswaardigheden on-
derweg. ‘Dat zijn vaak cultuur-
pareltjes die reizigers overslaan 
omdat er geen tijd voor is. Bij 
ons wel, alles kan bijvoorbeeld 
een rustdag in een mooi stadje.’ 
www.pelgrimroutes.nl, (0226) 
31 72 16, 300 reizigers per jaar, 
aangesloten bij GGTO.
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KLEINE REISORGANISATIES

Onderstaand overzicht is een 

kleine greep uit het aanbod, 

waarbij is gekozen voor een 

mix van exotisch en dichtbij; 

ter inspiratie! 

Vrijwel alle organisaties 

hanteren eigen voorwaarden 

die op hun sites staan.  

MEZZOGIORNO VAKANTIES

(0039) 34 73 69 71 70

www.mezzogiornovakanties.nl

info@mezzogiornovakanties.nl

350 reizigers 

Groepsreizen, individuele rond-

reizen, fl y-drives, wandelvakan-

ties en excursies in Italië onder 

begeleiding van de Brabantse 

Dorith, gids in Calabrië, Basili-

cata, Campanië, Apulië en 

Sicilië. Maatwerk, kleine groe-

pen en veel lokale kennis en 

enthousiasme.

VAKANTIE24

(070) 710 14 14

www.vakantie24.nl

2000 boekingen, SGR

Vakantiehuizen, mobilhomes en 

bungalowtenten op campings 

en in vakantieparken in heel 

Europa. Gemoedelijke campings 

voor gezinsvakanties. Goede 

service en persoonlijke 

aandacht. Maatwerk.

GO TRACKRIDING

(0344) 69 29 29 25

06 55 33 83 38

www.gotrackriding.com

1200 reizigers

Trektochten te paard door de 

ongerepte landschappen van 

IJsland met gletsjers, geisers en 

vulkanen. Veel aandacht voor de 

historie en tradities. Verschil-

lende tochten tussen 15 juni en 

20 september. Advies op basis 

van veel ervaring als gids.  

JACOBIENTRAVELS

06 51 09 83 13

www.jacobientravels.com

STO-reisgarantie

Jacobien geeft adviezen voor 

reizen naar India en de Hima-

laya, die variëren van tips 

waarmee de klant zelf een reis 

samenstelt tot een uitgewerkt 

reisplan of een complete reis. Ze 

richt zich op Ladakh, Himachal 

Pradesh, Rajasthan en Kerala, 

die ze kent uit eigen ervaring. 

DESERTJOY

(010) 43 82 30 6

www.desertjoy.nl

GGTO

Kamelenvrouw Joyce Schröder 

begeleidt samen met bedoeïe-

 nen kamelentochten door de 

Sinaï-woestijn. Trektochten van 

5, 7 of 9 dagen met maximaal 10 

personen en tochten op maat. 

‘Fair travelling’: de bedoeïenen 

delen in de opbrengst.

KIDSREIZEN

(020) 775 19 55

www.kidsreizen.nl

400 reizigers, SGR

Met veel eigen ervaring en oog 

voor de wensen van kleine 

rei   zigers bieden Marie-José 

Bluijssen en haar team indivi-

duele rondreizen en bouw-

stenen voor gezinnen naar Azië, 

Afrika en Latijns-Amerika. 

Authentieke, kindvriendelijke 

accommodaties en activiteiten 

waarmee kinderen een land 

spelenderwijs leren kennen. 

AFRIKAYA TOURS

06 15 63 88 64

www.afrikayatours.com

150 reizigers, SGR

De jarenlange reiservaring van 

oprichtster Margreet van Belle 

Kriskras door het aanbod
proef je in haar reizen door Zuid-

Afrika, Mozambique, Namibië, 

Botswana, Zanzibar en Malawi. 

Groepsrondreizen en individuele 

tours met privéchauff eur en 

gids, autorondreizen, maatwerk 

en bouwstenen. 

WERELDS KOKEN

(073) 612 11 41

www.wereldskoken.com

Meer dan 100 reizigers, 

STO-Reisgarantie

Frank Bovelander en zijn team 

van experts organiseren kook-

workshops en culinaire reizen in 

eigen land, België, Frankrijk, 

Italië, Kroatië, Spanje, Portugal 

en Marokko. Van culinaire dagen 

tot weken op sfeervolle plekken. 

Er wordt gekookt, maar er zijn 

ook culinaire excursies. Veel vrij-

heid bij de invulling van het 

programma. Maatwerk. 

ENJOY SPAIN

(030) 687 74 07

www.enjoy-spain.com

1050 reizigers, GGTO

Overnachten in authentieke 

hotels en villa’s met de sfeer 

van de streek. Enjoy Spain biedt 

fl y-drives, individuele rondreizen 

en maatwerk. De reizen gaan 

verder dan de bekende hoogte-

punten, geen lange reisdagen en 

veel vrijheid om het programma 

zelf in te vullen. 

  

WIJNWANDELTOCHTEN

(070) 362 07 07

www.wijnwandeltochten.nl

120 reizigers, STO-reis garantie

Wandelen door mooie land-

schappen en wijn proeven bij de 

beste wijndomeinen, dat is de 

formule. Elk jaar is er een wis -

selend programma van tien 

tochten door wijnstreken in 

zeven Europese landen. 

Relaxte en pittige tochten, 

maatwerk.
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