
Reizen, 
maar dan eerlijk. 

Voor de natuur en voor de bevolking. 

Wij zijn



“Een fantastische ervaring 
terwijl jij de wereld verbetert.” 

Help ons reizen eerlijk maken. Samen tegen uitbuiting in toerisme.



Onze missie 

Geen massatoerisme en vakantie fabrieken. Wij 
creëren reizen met hart voor de aarde en 
versterken lokaal en duurzaam 
ondernemerschap. Reizen met Voja doe je 
uitsluitend met een positieve impact. 

● Wij garanderen een fantastische 
reiservaring door onze lokale partner 
netwerk.

● We compenseren alle CO2 uitstoot 
verbonden aan onze reizen, zowel vluchten, 
wegvervoer als met de boot.

● Wij versterken lokaal ondernemerschap en 
dragen bij aan een betere toekomst, onder 
andere met opleiding, begeleiding en 
investeringen.



Madeira





Het bloemeneiland

Madeira is een eiland met ongerepte natuur, 
historie, cultuur en bezienswaardigheden. 

Dit Portugese eiland staat dankzij het subtropisch 
klimaat het hele jaar in bloei en wordt daarom het 
eiland van de eeuwige lente genoemd.



Funchal

Op Madeira vind je de kleurrijke hoofdstad 
Funchal. hier zie, voel en proef je de mediterraanse 
cultuur. 

Neem een bezoek aan de kleurrijke markten 
waar je exotische vruchten kunt proeven. Wandel 
door de kilometerslange botanische tuinen. Laat 
je vervoeren door een rieten Toboggan en struin 
door de kleurrijke straten.

Even buiten de stad wandel je langs de levada’s 
(irrigatiekanalen) door hoge valleien, diepe kliffen 
en kilometerslange ondergrondse tunnels. 



Het gouden eiland

Nog geen 70 kilometer verderop ligt Porto Santo. 
Dit eiland dankt zijn bijnaam ‘Het gouden eiland’ 
aan de kilometerslange zandstranden.

Dit nog onontdekte eiland is een paradijs van rust 
en ongereptheid. Naast watersporten en relaxen 
op het strand kun je op avontuur door de 
vulkanische landschappen en steile hellingen. 



Voor boekingen en vragen

Telefoon: 085 - 029 05 87
Whatsapp: 06 203 836 17
E-mail: klantenservice@voja.travel

Websites: 
Naar Kaapverdische eilanden
Azoren met Voja Travel
Madeira met Voja Travel
Ontdek Tonga

mailto:klantenservice@voja.travel
https://www.naar-kaapverdische-eilanden.nl/
https://azoren.voja.travel/
https://madeira.voja.travel/
https://www.ontdek-tonga.nl/


“Een fantastische reiservaring 
terwijl jij de wereld verbetert.”


