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Gijs van Bilsen (1959) – eigenaar van Scott Bilsen Travel – studeerde  
Nederlands recht aan Tilburg University en zwaaide als derde generatie 
directeur/eigenaar gedurende twintig jaar de scepter over Wijnkoperij 
Van Bilsen. Reeds vanaf 1992 ontwikkelde Gijs een groeiende belangstel-
ling voor de reiswereld en in het bijzonder voor exclusieve reizen op een 
hoog niveau.

“Ik denk dat de opmerking van Emile Castéja, eigenaar van Chateau  
Batailley in Pauillac, mij onbewust heeft aangezet tot het verder vorm 
geven aan deze passie, toen hij mij tijdens een excellent verzorgd soirée 
in 1987 in keurig Engels met een onvervalst Frans accent verklapte: “Cher 
Gilbert, it’s all a matter of lifestyle”.

Twaalf jaar geleden heeft Gijs zijn wijnhandel verkocht en zich geheel 
toegelegd op de organisatie van mooie reizen naar bijzondere bestem-
mingen op de wereld.
Het moge duidelijk zijn dat de standaard van luxe, service en comfort 
alsmede de belangstelling voor een uitstekend glas wijn er de afgelopen 
jaren niet minder op geworden is.

“ Ik wil u deelgenoot maken  
van de bijzondere ervaringen  
die ik op de mooiste plekjes  
op aarde heb opgedaan.”

A matter of Lifestyle



Duur: 21 dagen
Dinsdag 5 tot en met 
maandag 25 maart 2019

Prijs per persoon 
€ 15.750,- op basis van 2 personen. 

Na twee heerlijke dagen Singapore,  
ervaart u een onuitwisbare indruk 
van het immense en schitterende 
continent, Australië. We bezoeken 
de belangrijkste steden en regio’s, 
waaronder Barossa Valley, Adelai-
de, Melbourne, Sydney, The Blue  
Mountains en natuurlijk The Great  
Barrier Reef. U sluit de reis af met 
een vijftal dagen op het noorder- 
en zuidereiland van Nieuw-Zeeland.  
U gaat tijdens deze reis de absolute 
highlights zien.

KRAKAU – AUSCHWITZ – BIRKENAU,  
EEN TEGENSTELLING DIE BEKLIJFT
Duur: 4 dagen
Donderdag 14 tot en met  
zondag 17 februari 2019 

Prijs per persoon 
€ 1595,- op basis van 2 personen,  
all-inclusive.  

Het moge duidelijk zijn dat deze 
reis, met name op zaterdag wan-
neer we Auschwitz en Birkenau 
bezoeken, een ingetogen karakter 
heeft. 

Naast deze serieuze toon van de 
reis gaan we ook gewoon genieten 
van de stad Krakau, een Pianoreci-
tal van Chopin, uitstekende diners, 
de Wawelheuvel, de Kathedraal,  
de “Dame met Hermelijn” van  
Da Vinci, het museum van Oscar  
Schindler, het Joods Kwartier met 
beide synagogen, de indrukwek-
kende zoutmijnen, de Lakenhal op 
het grootste plein van Europa etc.

AUSTRALIË EN 
NIEUW-ZEELAND



 GEORGIË, TBILISI 
“THE SECRET GEM OF EUROPE”

Duur: 8 dagen
Zaterdag 30 maart tot en  
met zaterdag 6 april

Prijs per persoon 
€ 1995,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.  

Georgië is een prachtig land en  
Tbilisi zal u verbazen. Kijk bijvoor-
beeld naar de grandeur van de  
Opera en Rustavelli Avenue met 
zijn indrukwekkende klassieke en 
ook moderne architectuur. Hier vind 
je de bakermat van de wereldwijn-
bouw. Maar ook de oude hoofdstad 
Mtskhèta ten noorden van Tbilisi, 
met zijn abdij, klooster en kathe-
draal. We maken ook in oostelijke 
richting een tour door dit prachtige 
land, naar Telavi en Singaghi, met 
steeds de Kaukasus op de achter-
grond en de wijngaarden en wijnen 
binnen handbereik.

MILLE MIGLIA, CLASSIC CARS 
MET EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Duur: 5 dagen
Maandag 13 tot en met 
vrijdag 17 mei 2019

Prijs per persoon 
€ 2650,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Maak de Mille Miglia van dichtbij mee 
in Brescia, de start- en finish-plaats 
in Noord-Italië met een uitgebreid 
bezoek achter de schermen in de 
vertrekhal, waar alle auto’s staan  
opgesteld en raak tot over je oren 
verliefd op dit unieke spektakel. 
Meer dan 400 Classic Cars, Vinta-
ge Cars en juweeltjes uit vervlo-
gen tijden nemen deel aan wat je 
de meest aansprekende Autorallye 
ter wereld mag noemen; de Mille  
Miglia in Italië. Vijf dagen aandacht 
voor dit spektakel in Brescia en 
langs de route met vanzelfsprekend 
een goed hotel en prima lunches  
en diners.



BORDEAUX, CHATEAU GISCOURS & DU TERTRE  
EN NOG VEEL MEER...

Duur: 4 dagen
Dinsdag 2 tot en met 
vrijdag 5 juni 2019

Prijs per persoon 
€ 1550,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Bordeaux is een prachtige stad, 
waar alles de grandeur ademt van 
de Grand Cru Classéwijnen uit de 
wereldberoemde dorpen Margaux, 
Pauillac, Saint-Estèphe en Saint- 
Julien aan de linkeroever, de Rive 
Gauche en de dorpen Pomerol en 
Saint-Emilion aan de Rive Droite. 
Dat moét je toch eens in je leven  
gezien en geproefd hebben.

KENNISMAKING MET PINHAO EN PORTO  
EN  DE RABELO REGATTA

Duur: 6 dagen
Donderdag 20 tot en met 
dinsdag 25 juni 2019 

Prijs per persoon 
€ 2590,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Echt een aanrader voor diegene die
een goede Vintage Port apprecieert.

Een prachtig gevarieerd program-
ma van luxe, service en comfort. 
Verblijf in The Vintage House Hotel,
aan de oevers van de Douro en het
klassieke Infante de Sagres Hotel in
Porto zelf. Wandel door de beroem-
de wijngaarden van Fonseca en 
ga lunchen op een Quinta landin-
waarts. Maak een boottocht over 
de Douro en reis per trein over het 
enkelspoor terug naar Porto, waar 
je kennis maakt met de stad en ge-
tuige bent van de Rabelo Regatta  
tijdens de São João feesten.



DE PALIO IN SIENA, 
EEN UNIEKE BELEVENIS
Duur: 4 dagen
Zondag 30 juni tot en met  
woensdag 3 juli 2019 

Prijs per persoon 
€  3350,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Door mijn uitstekende contacten 
ben ik de ENIGE in Nederland die 
u deze unieke belevenis kan aan-
bieden. Als gasten van Marchesi di  
Biondisanti zijn wij getuige van de 
Palio vanuit zijn Palazzo aan het 
Piazza del Campo met een prach-
tig balkon en een perfect uitzicht 
op het hele plein en de start/finish. 
De avond ervoor doen we sfeer op 
in een van de deelnemende contra-
da’s waar we de kapel en museum  
bezoeken en mee-eten buiten aan 
grote lange tafels. In aanloop naar 
de Palio krijgen we een vip-ont-
vangst bij Castello di Ama en de dag 
erna zelfs bij Marchesi Antinori. 

BEAUNE, CÔTES DE NUITS EN  
CÔTES DE BEAUNE

Duur: 5 dagen
Zondag 1 tot en met donderdag 5 
september 2019

Prijs per persoon 
€ 1650,-  op basis van 2 personen, 
all-inclusive. Vervoer naar Beaune 
op eigen gelegenheid.

Wie de Bourgogne begrijpt, be-
grijpt de hele wereld-wijnbouw. 
Tijdens deze reis gaat u ervaren 
waar kwaliteits- en prijsverschillen 
vandaan komen. We gaan kennis-
maken met producenten van naam 
en faam en genieten van al het  
lekkers. Dit alles onder persoonlijke 
begeleiding van Gijs van Bilsen, re-
gistervinoloog van de Wijnacademie. 



EXCLUSIEVE RONDREIS  
ZUIDELIJK AFRIKA

Duur: 15 dagen
Zondag 6 tot en met 
zondag 20 oktober 2019 

Prijs per persoon 
€ 7950,-  op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Al 27 jaar komen wij in Zuid-Afrika 
en evenzovele groepsreizen hebben 
wij daarheen georganiseerd. Deze 
reis start met een bezoek aan de  
Victoria Watervallen op de grens  
van Zambia en Zimbabwe, ge-
volgd door een prachtige safari  
in Botswana en het mooie Chobe  
Nature Reserve, een nog ongerept 
stukje Afrika. Daarna vliegen we 
naar Oudtshoorn en gaan we walvis-
sen spotten in Hermanus en bezoe-
ken we de Wijnlanden. En natuurlijk 
bezoeken we Kaapstad in haar volle 
glorie, met de Tafelberg, Kaap de 
Goede Hoop, Robbeneiland, The 
Waterfront, het Hollands Kasteel etc.

INFORMELE AUTORALLYE ELZAS, BOURGOGNE,  
CHABLIS, REIMS, ARDENNEN, ST.GERLACH

Duur: 6 dagen
Laatse week september 2019

Prijs per persoon 
€ 2550,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.  

Classic Car, een mooie cabrio of 
een bijzondere auto; wij bieden u 
een prachtige week van Colmar in 
de Elzas, via Beaune (Bourgogne), 
Chablis en de Champagnestreek 
(Reims) naar uiteindelijk de Arden-
nen en Chateau St. Gerlach als eind-
punt. Hotels van Relais & Chateau 
niveau, mooie route, bijzondere 
plekjes en exclusieve bezoeken.



Duur: 17 dagen
Zondag 1 tot en met  
dinsdag 17 december 2019

Prijs per persoon 
€ 9950,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.

Geheel verzorgde rondreis op hoog 
niveau. Kennismaking met de cul-
tuur, de historie en het schitteren-
de natuurschoon van beide lan-
den. Over de Andes naar Santiago.  
Lapostolle Clos Apalta Winery,  
Restaurant Astrid y Gastón. Het 
zuidelijk Chili, Punta Arenas, Torres 
del Paine, Lago Grey. Verblijf in El 
Calafate, het Argentijns Patagonië, 
Perito Moreno gletsjer. Bezoek aan 
Las Cataratas de Iguazú, de mooiste 
watervallen ter wereld. En natuurlijk 
gaan we genieten van Buenos Aires, 
met een Tangoshow, de authentie-
ke Boca-wijk, Plaza de Mayo, Teatro 
Colon en nog veel meer.

TRUFFEL- WIJN- EN GASTRONOMIEREIS  
TOSCANE

Duur: 6 dagen
Donderdag 21 tot en met 
maandag 25 november 2019

Prijs per persoon 
€ 2450,- op basis van 2 personen, 
all-inclusive.  

Het Witte Truffelfestival van San  
Miniato is wereldberoemd. Daar 
gaan we heen en we maken er één 
grote Toscaanse verwennerij van. 
Tenuta Capanelle, Castello di Ama, 
Brunello Sesti, Ornellaia, Sassicaia, 
Solaia, Guado al Tasso…. 

Overnachting in oude kloosters, 
ontvangst en feest bij misschien wel 
de beste slager ter wereld, Dario 
Cecchini en Macelleria Fallorni. Er 
gaan deuren open die voor ander-
en gesloten blijven en u gaat wijnen 
proeven van het hoogste niveau. 
Gaat u mee? 

17-DAAGSE RONDREIS  
DOOR ARGENTINIË EN CHILI 



Beukendreef 18
5056 CA, Berkel-Enschot  

The Netherlands

Gijs van Bilsen
+31(0)6 37 66 12 03

gijs@scottbilsentravel.com  

www.scottbilsentravel.com
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