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JOUW VAKANTIE BEGINT BIJ RANTOUR…

Dat ontdek je in deze brochure!

UITGEBREID AANBOD
Naast een ruime keuze begeleide mini- en citytrips, rondreizen en
cruises, strand- en wandelvakanties vindt u in deze nieuwe brochure
ook winter- en skivakanties, kerstmarkten, kerstshoppings,
begeleide dagtrips en events. Ontdek samen met ons de mooiste
plekjes ter wereld!

EXTRA VOORDEEL MET DE RANTOUR
GOLDCLUB VOORDEELKAART
Geniet van de vele voordelen en registreer u vandaag nog op www.rantour.be
of informeer bij uw reisagent.

CENTRALE VERTREKPLAATS
PARKING RANTOUR - BELLESTRAAT 94 - AFFLIGEM
Daarnaast heeft u ook een uitgebreide keuze aan gratis opstapplaatsen of kan u een taxiservice reserveren
met thuisafhaling. (info zie pagina 62-63).

HOE RESERVEREN ?
RANTOUR AFFLIGEM
BELLESTRAAT 98
TEL 053 66 68 94
info@rantour.be
www.rantour.be

BESTE
AUTOCARPRODUCT
VAN VLAANDEREN

STEEDS DE BESTE KEUZE

Voor de achtste opeenvolgende keer werd Rantour
verkozen tot beste autocarproduct. Een prestigieuze
onderscheiding en andermaal een beloning voor 60 jaar
enthousiaste inzet.

Een moderne autocarvloot, goed opgeleide enthousiaste
chauffeurs, zorgvuldig uitgekozen hotels, perfect uitgewerkte
programma"s, 24 op 24 uur bereikbaar en steeds de juiste prijs/
kwaliteitsverhouding.

QUALITY HOLIDAYS SINCE 1958

REISLEIDING

60 jaar passie voor toerisme en persoonlijke service waarbij de klant
steeds centraal staat.

maandag - vrijdag van 9u tot 12u30 & van 13u30 tot 18u
zaterdag van 10u tot 17u

Reizen met Rantour is reizen zonder zorgen. Onze reisleider staat
altijd voor u klaar. Ons ervaren team streeft er altijd naar jou
een onvergetelijke vakantie te bezorgen waarin kennis, kwaliteit en
ervaring centraal staan.

REIZEN IN GROEP
Ervaringen worden intenser naarmate je ze kan delen.
"s Avonds bij een lekker drankje met je medereizigers de dag
opnieuw beleven maakt de reis uitzonderlijk en uniek.
Zo koppelen wij het interessante van een bestemming aan de
gezelligheid van een groepsreis.
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HERFST- & WINTER PRIMEURS
CRUISE MET DE STERREN OP DE SEINE
VERTREKDATUM : 01/11/18 I 6 DAGEN
In 2018 viert Rantour zijn 60ste verjaardag. Dit heuglijke feit vieren we met een zesdaagse
muziekcruise over een van de meest tot de verbeelding sprekende rivieren van Frankrijk. We
varen met een van de luxe cruiseschepen van de Duitse rederij A-Rosa over de Seine van
Paris/St Denis tot de oude Normandische hoofdstad Rouen. Aan boord kan u genieten van
de luxueuze infrastructuur en geniet u dagelijks van heerlijke ontbijt-, lunch- en dinerbuffetten.
Rantour heeft voor deze gelegenheid het ganse schip afgehuurd en zorgt voor dagelijkse
avondanimatie met live optredens aan boord met o.m. De Romeo's, Sasha & Davy…
Deze cruise wordt de apotheose van het jubileumjaar 2018. Vlug inschrijven is aangewezen
want het aantal plaatsen is beperkt voor deze eenmalige en onvergetelijke cruise.

RONDVAART WERELDHAVEN ANTWERPEN
& BIERPROEVEN BIJ BROUWERIJ DE KONINCK
VERTREKDATUM : 04/09/18
Vertrek om 08u30. Rechtstreeks naar Berchem. Om 10u bezoek aan de iconische Antwerpse
brouwerij De Koninck. De nieuwe brouwerijtour met tal van interactieve middelen en audiovisuele effecten zorgen voor een 360° totaalbeleving. Uiteraard proeven we ook het typische
“bolleke”. Naar de haven en inscheping aan boord van één van de schepen van de rederij Flandria voor rondvaart (3 uur ) waarbij we de indrukwekkende haven van Antwerpen ontdekken.
Middagmaal aan boord (soep, Antwerpse ballekes met puree, dessert ). Nadien vrije tijd in de
historische binnenstad van Antwerpen. Om 18 vertrek uit de Scheldestad en rechtstreeks naar
Affligem. Aankomst omstreeks 19u30.

Programma en prijstabel zie pagina 26-27 en op www.rantour.be

PRIJS GOLDCLUB € 69
PRIJS NIET-LEDEN € 74
INBEGREPEN
parking Rantour, vervoer per luxe autocar, bezoek en proeverij brouwerij De Koninck,
rondvaart (3 uur) en middagmaal aan boord

NAZOMERS GENIETEN LANGS DE ROZE GRANIETKUST
VERTREKDATA : 01/10 - 05/10 - 09/10/18 I 5 DAGEN

RANTOUR GOLDCLUB GALAFEEST
HET WITTE PAARD - DINNERSHOW GOOD VIBRATIONS
VERTREKDATUM : 12/11/18

Tussen de stranden van Trébeurden en Perros-Guirec liggen de imposante en wereldwijd
bekende rotsen van de Côte de Granit rose. Deze sterk geërodeerde rotsen zijn 300 miljoen
jaar oud en vormen een van de mooiste decors van Bretagne. Deze regio is nationaal erfgoed
en is eigendom van het Conservatoire du Littoral en ontvangt jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers.
De focus van deze reis richt zich op de regio Côte d"Armor en bovendien bezoeken we
een paar merkwaardige kustplaatsjes zoals o.m. Roscoff, gebouwd op een schiereiland nabij
het Île de Bréhat, ook wel het Bloemeneiland genoemd. We logeren in het Golfhotel de
Saint-Samson, rustig en centraal gelegen om deze schitterende streek te ontdekken.

Op maandag 12 november 2018 is er het 19e Rantour Goldclub galafeest. Gastvrij onthaal in
“Het Witte Paard” in Blankenberge met aperitief, driegangen middagmaal met wijnen, water
en koffie. “Het Witte Paard” is synoniem met topentertainment aan de Belgische kust. Om
15u begint het spektakel “Good Vibrations”, een totaalbeleving met live muziek en bekend
Vlaams theater- en zangtalent. Het topless ballet danst de sterren van de hemel in verbluffende
outfits. Aansluitend dansgelegenheid. Zorg dat er erbij bent, het aantal plaatsen is beperkt!
Vertrek om 11u30 uit Affligem. Ontvangst in “Het Witte Paard”. Aperitief en middagmaal.
Om 19u30 einde van het programma en terugreis. Aankomst in Affligem omstreeks 21u.

Programma en prijstabel zie Goldclub magazine en op www.rantour.be

EXCLUSIEVE RANTOUR VERRASSINGSREIS
VERTREKDATUM : 29/11/18 I 3 DAGEN
Na het grote succes van de vorige edities organiseren we ook dit najaar een driedaagse reis
met een onbekende bestemming die u in de loop van de reis gaandeweg zal ontdekken.
Deze reis leidt naar één van onze buurlanden, naar een misschien wel minder bekende maar
toch zeer interessante en aantrekkelijke streek, een perfecte harmonie tussen natuur en cultuur. We hebben een programma samengesteld dat qua reisroute en bezienswaardigheden
elke deelnemer ruime voldoening zal schenken. Uiteraard besteden we aandacht aan de
kerstsfeer en de plaatselijke gastronomie. Tijdig inschrijven is aangewezen: deze korte maar
boeiende reis is een absolute aanrader om met familie en vrienden de eindejaarperiode aan
te vatten!
Programma en prijstabel zie Goldclub magazine en op www.rantour.be

6

PRIJS GOLDCLUB € 94
PRIJS NIET-LEDEN € 99
INBEGREPEN
parking Rantour, vervoer per luxe autocar, spektakel “Good Vibrations”
en driegangen menu met aperitief, wijnen, water en koffie
NIET INBEGREPEN
dranken na het menu

MENU GALAFEEST
Glas cava
Gemarineerde zalm met bieslookmayonaise,
komkommer en granaatappel
Kalfslende met groenteboeket, aardappel in
de schil, kruidenboter en portosaus
Showdessert
Wijnen, water en koffie tijdens het menu

24 UUR LILLE DELUXE***** & DINER SPECTACLE
VERTREKDATUM : 14/12/18 I 2 DAGEN
Herbeleef de grootste hits uit de jaren '50 en Motown. De Memphis Show is een sprankelend spektakel dat zelfs vanwege de grootste critici de meest lovende beoordelingen heeft
gekregen. De stad Lille of Rijsel in Noord-Frankrijk is daarnaast een ietwat onbekende maar
wel erg boeiende stad met uitgebreide shoppingmogelijkheden en een aantrekkelijk
historisch centrum. De grote troef van deze reis in het verblijf in het luxueuze hotel Casino
Barrière*****. Een tweedaagse die zal bijblijven!
Programma, samenstelling menu en prijstabel zie Goldclub magazine
en op www.rantour.be
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MINITRIP 2D

NIEUW

NIEUW

MINITRIP 2D

EXTRA

EXTRA

2 bezoeken met Champagneproeverij, rit met het toeristentreintje, viergangen maaltijden
met ¼ wijn en koffie
en verblijfstaks inbegrepen

driegangen “Saarländisches Menü”,
inkom Krippenausstellung,
glaasje Glühwein in
Sankt-Wendel,
avondmaal in buffetvorm,
flesje water in kamer bij
aankomst
en verblijfstaks inbegrepen

REISDATA & PRIJS PP

15/09/18
20/10/18
single
3e persoon in kamer
kind-12j/kamer 2 volw.

€ 199
€ 199
+ € 30
- € 10
- € 20

HOTEL CAMPANILE**+

LIGGING
panoramisch gelegen midden in de
wijngaarden aan de noordrand van
Epernay
FACILITEITEN
receptie, restaurant, zonneterras,
gratis WiFi. Geen lift
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
telefoon, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en viergangen
maaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn en koffie bij de maaltijden
VERBLIJFSFORMULE
volpension diner 1e dag t/m lunch
2e dag

ESCAPADE CHAMPENOISE

KERSTMARKT SANKT-WENDEL & TRIER

De Champagnestreek ligt in noordoostelijk Frankrijk.
Wie Champagne zegt, denkt direct aan de gelijknamige godendrank. We voorzien twee proeverijen
van deze “roi des vins”. Reims, ook wel eens
“le sourire de l"Europe"" genoemd, is de metropool en focus van gerenommeerde Champagnehuizen.
Langs de kronkelende “Route Touristique du
Champagne” brengen we een bezoek aan de
bakermat van de Champagne, het dorpje Hautvillers in de vallei van de Marne. Op het programma
staat ook een rit doorheen de wijngaarden aan
boord van een toeristentreintje in het hart van de
Champagneroute. Bij de heenreis is er een bezoek
aan Laon, gelegen op de “bekroonde berg”.

De betoverende kerstsfeer genieten in het historische Sankt-Wendel in het hart van het Duitse Saarland is het opzet van deze nieuwe reis. In
Sankt-Wendel wordt de kerstmarkt “anders”
beleefd dan in andere Duitse steden want het gebeuren staat onder het thema “middeleeuwen”
op het vlak van klederdrachten, zang en toneel,
allerhande ludieke activiteiten… De tweede dag
genieten we verder van de kerst- en eindejaarssfeer in de Moezelstad Trier, samen met Worms
de oudste stad van Duitsland. Een ontspannende
weekendtrip in een ongedwongen sfeer!

DAG 1 : AFFLIGEM - LAON - REIMS - DIZY I (365KM)
vertrek om 6u. Via Mons naar St Quentin, koffiepauze. Verder
naar Laon, een Karolingische stad in de regio Thiérache. Kort
bezoek aan deze vestingstad met o.m. een merkwaardige kathedraaltoren met 16 mysterieuze ossen. Verder naar Reims, rondrit langs de Porte Mars, de place du Forum, de place Royale…
Vrije lunch.Geleid bezoek aan de kathedraal Notre Dame, een
schoolvoorbeeld van gotische bouwkunst en bekend om de
13e eeuwse glas-in-lood ramen en de moderne glasramen van
Marc Chagall. Nadien langs de Route Touristique du Champagne door het Parc Régional de la Montagne de Reims naar
een Champagneproducent voor bezoek en proeverij. Verder
naar Dizy voor avondmaal en logies in hotel Campanile**+.

DAG 1 : AFFLIGEM - SANKT-WENDEL I (385KM)
vertrek om 6u. Via Namur naar Arlon, koffiepauze. Door het
Groothertogdom en via Merzig en Lebach naar Sankt-Wendel.
Om 12u15 ontvangst in de Wendelinushof. Driegangen “Saarländisches Menü” in het Hofrestaurant. Nadien geleid bezoek aan de
“Krippenausstellung” in het Missionshaus, een bonte verzameling
van liefst 550 kerststallen. In de loop van de namiddag wordt op de
kerstmarkt nog een glaasje “Glühwein” aangeboden. Vrije tijd op
de feeërieke kerstmarkt met als thema “kerst in de middeleeuwen":
magiërs, tovenaars, straattoneel…allerhande vermaak. Om 18u30
transfer naar het Angel"s Hotel****. Buffetavondmaal en logies.
DAG 2 : SANKT-WENDEL - TRIER - AFFLIGEM I (360KM)
uitgebreid ontbijtbuffet. Om 10u vertrek uit Sankt-Wendel en via
Hermeskeil naar Trier, de oudste stad van Duitsland. Aankomst
omstreeks 11u. Vrije tijd om de kerstmarkt te bezoeken en te
shoppen in de oude binnenstad. Voor de liefhebbers mogelijkheid
voor vrij bezoek aan de Porta Nigra, het Simeonstift, de dom, de
Liebfrauenkirche… Vrij middagmaal. Om 18u vertrek uit Trier.
Langs Prüm naar de Oostkantons en via Sankt Vith naar Luik en
Affligem. Aankomst omstreeks 22u.

REISDATUM & PRIJS PP

08/12/18
single

3e persoon in kamer
kind-12j/kamer 2 volw.

€ 169
+ € 30
- € 10
- € 20

HOTEL ANGEL"S
AM GOLFPARK****

LIGGING
idylisch gelegen aan de rand van
Sankt-Wendel en in het hart van
het Saarland
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant,
welness- en fitnesscentrum, terras,
tuin, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche, tv, telefoon,
safe en airco
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet en buffetavondmaal.
Driegangen “Saarländisch Menü”
lunch dag 1
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension lunch1e dag t/m
ontbijt 2e dag

DAG 2 : DIZY - HAUTVILLERS - CHAMERY AFFLIGEM I (335KM)
ontbijtbuffet. Naar Hautvillers in de vallei van de Marne. Bezoek
aan de kerk met het graf van Dom Pérignon, de monnik aan wie
de “méthode champenoise” wordt toegeschreven. Nadien naar
Chamery voor rit met het toeristentreintje door de wijngaarden
en door het mooi bebloemde dorpje. Bezoek aan een Champagnekelder waar u alles verneemt over het productieproces van de
Champagne, gevolgd door een proeverij. Aperitief en viergangen
middagmaal. Over de snelweg via Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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MINITRIP 3D

MINITRIP 5D

NIEUW

EXTRA

“Kaffee und Kuchen” dag 1,
regionaal middagmaal
en geleid bezoek Sankt-Wendel,
inkom “Krippenausstellung”,
glaasje Champagne,
muzikale omlijsting avondmaal dag
2 en verblijfstaks inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

24/12/18
single
3e persoon in kamer
kind-12j/kamer 2 volw.

€ 399
+ € 38
- € 20
- € 40

VICTOR"S SEEHOTEL
WEINGÄRTNER****

LIGGING
in de groene heuvels van het
natuurpark Saar-Hunsrück en op 300
meter van de Bostalsee
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, zonneterras, binnenzwembad, sauna,
stoombad, whirlpool, wellness
(betalend), gratis WiFi
KAMERS
stijlvol ingerichte standaardkamer
met badkamer met bad of douche
en haardroger, tv, telefoon, safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, buffetdiner
op kerstavond en viergangen avondmaal dag 2.
Driegangen middagmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension lunch 1e dag t/m lunch
3e dag

INFOAVOND
26/09/18 - 20U30

VIER KERSTMIS IN HET SAARLAND

FINLAND I LAPLAND

Een nieuw initiatief van Rantour: de kerstdagen
doorbrengen in het minder bekende maar wel
zeer aantrekkelijke Saarland, een streek bij uitstek
om te genieten van de “Weihnachtszauber”.
Het programma is een haast perfecte mix van
natuur, cultuur en zeker ook gastronomie in het
gereputeerde Victor"s Seehotel Weingärtner****.
Bezoeken aan de oud-Romeinse stad Trier, de historische stad Sankt-Wendel met de “Krippenausstellung” en het idyllische Saarburg zijn gepland
terwijl we de natuur van haar mooiste zijde leren
kennen nabij de “Grosse Saarschleife”, een prachtige meander in de loop van de rivier de Saar.

Sneeuwscooters, husky"s, een dikke sneeuwlaag
en een schitterende natuur! Fins Lapland: een
waar sprookje in de winter. We reizen door adembenemend mooie vlaktes, we trekken op huskysafari en gaan per sneeuwscooter op zoek naar het
magische Noorderlicht. Dit is het Lapland waar je
van droomde.

DAG 1 : AFFLIGEM - TRIER - NOHFELDEN I (340KM)
vertrek om 6u. Via Namur naar Arlon, koffiepauze. Door het
Groothertogdom en over de Duitse grens naar Trier, de oudste stad van Duitsland. Wandeling langs o.m. de Porta Nigra,
het Simeonstift, de dom, de Liebfrauenkirche. Middagmaal.
Over de snelweg via Hermeskeil naar Nohfelden aan de Bostalsee. Check-in in het Victor"s Seehotel Weingärtner****. In
de namiddag gezellig samenzijn waarbij “Kaffee und Kuchen”
worden aangeboden. Gelegenheid om te genieten van de
hotelaccommodatie. Ontvangst door hoteleigenaar Gerold
Weingärtner met een glaasje Champagne en aansluitend feestelijk en uitgebreid kerstbuffet. Logies.

DAG 2 : BOSTALSEE - SANKT-WENDEL I (40KM)
uitgebreid ontbijtbuffet. Om 10u wandeling (300 meter ) naar
de Bostalsee, het grootste stuwmeer van het zuidwesten van
Duitsland. Middagmaal. Nadien met onze luxe autocar langs de
Strasse der Skulpturen naar de historische stad Sankt-Wendel in
het hart van het Saarland. Bezoek aan Sankt-Wendel, de stad van
de H. Wendelinus met o.m. de gelijknamige basiliek en de oude
stad. Mogelijkheid voor bezoek aan de “Krippenausstellung” in
het Missionshaus, een bonte verzameling van liefst 550 kerststallen. Terug naar Nohfelden en gelegenheid om te genieten van de
hotelaccommodatie. Zeer verzorgd viergangen avondmaal met
muzikale omlijsting. Logies.
DAG 3 : NOHFELDEN - SAARSCHLEIFE - SAARBURG - ECHTERNACH - AFFLIGEM I (400KM)
uitgebreid ontbijtbuffet. Over de toeristische Hunsrückhöhenstrasse langs Zerf en Trassem naar Orscholz. Wandeling
naar het schitterende panoramapunt over de Grosse Saarschleife,
een indrukwekkende meander in de loop van de rivier de Saar.
Langs de Saar-Rieslingstrasse naar Saarburg, “het Venetië van het
Saarland” genoemd. Wandeling door het historische centrum en
middagmaal. Langs Wasserbillig over de Moezel naar Echternach,
de stad van de H. Willibrordus, vrije tijd. Over Bitburg naar Malmédy en langs Luik naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - IVALO (-/-/A)
transfer per autocar naar de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht
via Helsinki naar Ivalo. Aankomst te Ivalo. Transfer naar hotel Inari.
Passen en ophalen van de winterkledij die u gedurende het ganse
verblijf mag gebruiken. Avondmaal en logies.
DAG 2 : SAMIMUSEUM IVALO - NOORDERLICHT PER SNEEUWSCOOTER (O/L/A)
na het ontbijt bezoeken we het grootste Samimuseum van Finland. Hier krijgt u een introductie en rondleiding over de Samicultuur, de taal, het leven boven de Poolcirkel en de fascinerende
nijverheid. Typisch Finse lunch in het restaurant van het museum.
Vrije namiddag om de omgeving te ontdekken. Na het diner in het
hotel vertrekken we per sneeuwscooter naar het Hoge Noorden:
de ideale omstandigheden om het Noorderlicht te ervaren. Wie
weet heeft u geluk en kunt u dit bijzondere en onvergelijkbare
natuurverschijnsel bewonderen. Logies.

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

DAG 3 : CULTUURSAFARI SAMI PER SNEEUWSCOOTER (O/L/A)
na het ontbijt vertrekken we voor een 4 uur durende winterse safari. We rijden per sneeuwscooter door het prachtige winterlandschap over het bevroren Inarimeer en bezoeken het oude dorp
van de Samen (het vroegere nomadenvolk) met o.m. het wilderniskerkje. We rijden naar de Ukkorots waar vroeger Ukko, de God
van de donder, werd vereerd. Lunch rond het kampvuur tijdens de
excursie. Terugrit per scooter naar het hotel. Avondmaal en logies.
DAG 4 : HUSKYSAFARI (O/L/A)
na het ontbijt leren we de hondenslee besturen en maken we
kennis met de husky"s die staan te trappelen om u mee te nemen
op tocht. U kan plaats nemen of de slee zelf besturen. Terwijl de
honden door de bossen rennen kan je genieten van de stilte, het
natuurschoon en het enthousiasme van de honden. Lunch rond
het kampvuur tijdens de excursie. Terugrit naar het hotel. Avondmaal en logies.
DAG 5 : IVALO - ZAVENTEM - AFFLIGEM
na het ontbijt transfer per autocar naar de luchthaven van Inari.
Lijnvlucht via Helsinki naar Zaventem. Transfer per autocar naar
Affligem.

REISDATUM & PRIJS PP

10/01/19
€ 1795
single
+ € 170
single upgrade
+€ 375
tweepersoonskamer
upgrade
+ € 205
HOTEL INARI

LIGGING
in het centrum van Inari, nabij het
meer
FACILITEITEN
restaurant met zicht op het meer,
bar, sauna, WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met douche, tv, thee- en koffiefaciliteiten in het hoofdgebouw.
Kamer upgrade (toeslag) met
individuele sauna in het
bijgebouw
VERBLIJFSFORMULE
volgens programma (O = ontbijt,
L = lunch, A = avondmaal)
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem
luchthavenvervoer
vluchten
transfers ter plaatse
excursies
volpension
inkomgelden
gebruik van winterkledij
NIET INBEGREPEN
facultatieve excursies
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
Volgorde programma kan wijzigen
naargelang de weersomstandigheden
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MINITRIP 4D

NIEUW

REISDATA & PRIJS PP

4 DAGEN ALL-INCLUSIVE
19/04/19
€ 635
30/08/19
€ 635
VBK*
€ 615
single
gratis
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
13/12/18
QUALITY HOTEL
CHRISTINA***

LIGGING
rustig gelegen op de linkeroever van
de Gave de Pau, op 500 m van de
heiligdommen
FACILITEITEN
dakterras met prachtig zicht op de
Pyreneeën, gratis WiFi, lounge, bar,
terras op het dak, lift, shop
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
telefoon, WiFi, safe
VERBLIJFSFORMULE
volgens programma (O = ontbijt,
L = lunch, A = avondmaal)
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet, driegangen middagmaal of lunchpakket, viergangen
avondmaal. Koffie of thee met koekjes in de namiddag
DRANKEN
lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem
luchthavenvervoer
rechtstreekse vluchten met Tuifly
20 kg bagage
transfers ter plaatse
all-inclusive
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
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MINITRIP 5D

REISDATA & PRIJS PP

18/10/18
26/09/19
single

FRANKRIJK I LOURDES
Lourdes, ooit een klein dorpje in de Pyreneeën
en uitgegroeid tot één van de bekendste bedevaartsoorden ter wereld met de bekende Heilige
Grot, de Kaarskensprocessie en de prachtige basiliek. Maar Lourdes biedt zeker meer… Aan de

HOTEL BAYVIEW***

MALTA & GOZO
oevers van het meer van Lourdes kan je heerlijk
ontspannen en omwille van zijn ligging aan de
voet van de Pyreneeën is Lourdes ook de ideale
uitvalsbasis om één van de mooiste streken van
Frankrijk te bezoeken.

Betoverend mooi Malta...
Ten zuiden van Sicilië strekt zich de Maltezer archipel uit. Op het honingkleurige Malta loert de geschiedenis om elke hoek. Een smeltkroes van culturen die hun sporen nalieten in de architectuur,
de taal en de keuken. Leuk weetje is dat de hoofdstad Valletta de Europese culturele hoofdstad van
2018 is. Het kleinere zustereilandje Gozo is een
oase van rust, waar je bekoord wordt door kusten
met steile kliffen, kleine baaien, zandstranden en
gezellige vissershaventjes. Combineer twee charmante eilanden in dezelfde reis.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - MALTA (-/-/A)
transfer per autocar van Affligem naar de luchthaven van Zaventem. Ochtendvlucht met Air Malta. Transfer naar hotel Bayview***
te Sliema. Na de vrije lunch nemen we de ferry naar Valletta. Wandeling langs Republic Street. Alle bezienswaardigheden vind je
aan en rondom deze straat: de St. John"s Co-Cathedral, het Grootmeesterspaleis, het nieuwe parlementsgebouw… Terug per ferry
naar Sliema voor avondmaal en logies.

DAG 2 : GOZO - EILANDTOUR (O/-/A)
na het ontbijt vertrekken we per autocar langs de kustlijn naar het
noordoosten van Malta waar we inschepen aan boord van de ferry voor overzet naar Mgarr op het eiland Gozo. Verkenning van
dit prachtige eiland per autocar. Een audiogids leidt ons langs de
belangrijkste bezienswaardigheden. Vrije lunch in de hoofdstad
Victoria. Na de rondrit keren we terug met de ferry naar Malta.
Transfer naar het hotel voor avondmaal en logies.
DAG 3 : MALTA - NOORDTOUR (O/-/A))
vandaag verkennen we het noorden van Malta. We ontdekken
o.m. het levendige Rabat en de middeleeuwse vestingstad Mdina.
Verder naar Mosta, de tweede grootste stad van het eiland met de
enorme koepelkerk en het toeristische St Julien"s met de vele restaurants, bars en winkels. Avondmaal en logies.
DAG 4 : MALTA - ZUIDTOUR (O/-/A)
na het ontbijt zetten we onze ontdekking verder richting zuidelijke deel van Malta. We komen langs De Drie Steden waar we
nog het authentieke eilandleven ervaren en langs het vissersdorp
Marsaxlokk met de vele karakteristieke vissersbootjes, zeer geliefd
bij fotografen en schilders omwille van het prachtige kleurenpallet.
Verder naar een van de mooiste plekjes van Malta, de Blauwe Grot,
een natuurlijke grot in azuurblauw water. Terug naar Sliema voor
avondmaal en logies.
DAG 5 : MALTA - ZAVENTEM - AFFLIGEM (O/-/-)
op deze laatste dag nemen we de boot en verkennen we Valletta
en “de Drie Steden” vanaf het water. We varen langs historische
steden en kastelen en leren over de geschiedenis van het land. Na
de vrije lunch transfer naar de luchthaven voor terugvlucht met
Air Malta. Aankomst te Zaventem rond 20u. Transfer per autocar
naar Affligem.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - LOURDES (-/-/A)
transfer per autocar naar Zaventem. Rechtstreekse vlucht met
Tuifly naar Lourdes en transfer naar het Quality Hotel Christina***. Vrije lunch. "s Namiddags bezoek aan de heiligdommen.

- Cirque de Gavarnie: vanaf een klein bergdorp wandeling tot
aan de watervallen
- Col du Soulor: bergrit langs landelijke Pyreneeëndorpjes naar
de top van de Col du Soulor (1474m)

DAG 2 - 3 : LOURDES (O/L/A)
vrije tijd te Lourdes of mogelijkheid voor deelname aan
facultatieve excursies:
- Artouste: met bergtreintje naar Lac d" Artouste op 2000m hoogte
- Bétharram: bezoek aan de grotten via de ondergrondse rivier
- Pont d" Espagne: bezoek aan de watervallen in het Nationale
Park van de Pyreneeën

DAG 4 : LOURDES - ZAVENTEM - AFFLIGEM (O/-/-)
na het ontbijt transfer per autocar naar de luchthaven van Lourdes.
Rechtstreekse vlucht met Tuifly naar Zaventem en transfer per autocar naar Affligem.

€ 749
€ 779
+ € 89

LIGGING
centraal aan de promenade van
Sliema, 1 km van het rotsstrand,
500m van het centrum van Sliema.
Bushalte aan het hotel
FACILITEITEN
zonneterras op het dak, klein
binnenzwembad met bubbelbad (zout water), verwarmd klein
zwembad op het dak, ligzetels en
parasols, buffetrestaurant, Aziatisch à la carte restaurant, cafetaria,
poolbar, WiFi, fitness en wellnesscenter
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche, WiFi, airco, balkon
VERBLIJFSFORMULE
volgens programma (O = ontbijt,
L = lunch, A = avondmaal)
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
INBEGREPEN
Rantour reisleiding
luchthavenvervoer
rechtstreekse vluchten met Air Malta
23 kg bagage
transfers ter plaatse
bus sightseeing
overtochten ferry
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen
(ter plaatse te betalen bij
aankomst hotel)
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MINITRIP 4D

NIEUW

NIEUW

CITYTRIP 4D

EXTRA

alle transfers van en naar de
wedstrijden in Bogense
verblijfstaks inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP
HOTEL RADISSON BLU

REISDATA & PRIJS PP

12/10/18
22/03/19
single

01/02/19
€ 399
single
+ € 156
3e persoon in kamer
- € 30
kind-12j/kamer 2 volw.
- € 60
REISDATUM & PRIJS PP
CABINN CITY HOTEL

01/02/19
single
3e persoon in kamer
kind-12j/kamer 2 volw.

€ 379
+ € 90
- € 25
- € 50

HOTEL RADISSON BLU
HC ANDERSEN****

LIGGING
in het centrum van Odense en op
350m van de verkeersvrije
Vestergade
FACILITEITEN
receptie, liften, bar, restaurant,
casino, fitnessruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
telefoon, minibar en safe
CABINN CITY HOTEL**

LIGGING
in het centrum van Odense, op
wandelafstand van de verkeersvrije
Vestergade
FACILITEITEN
receptie, lift, panoramische ontbijtruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche, tv, safe en koffie- en
theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
Kamer + ontbijtbuffet
Mogelijkheid om avondmaal in te
reserveren in hotel Radisson Blu HC
Andersen (toeslag + € 45/nacht)
MUNTEN
Deense kronen
INKOMTICKET (ter plaatse te betalen)
dagticket € 23
ticket weekend € 35
kinderen -16j gratis
www.uci.ch
www.crossdenmark.dk
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€ 799
€ 799
+ € 155

NH VALENCIA
CENTER****

BOGENSE - WK VELDRIJDEN

SPANJE - VALENCIA

Als populair wielerland organiseren we een reis
naar het hoogtepunt van het winterseizoen: de
wereldkampioenschappen veldrijden. In 2019 vinden de wedstrijden plaats op een parkoers aan
de zee in Bogense, een badplaats op het eiland
Funen, het op één na grootste eiland van Denemarken. Meerdere landgenoten maken kans op
de regenboogtrui of ander eremetaal. We hebben een programma samengesteld dat u toelaat
de vijf wedstrijden bij te wonen. Uiteraard verzorgen we alle transfers van en naar de wedstrijden
met onze luxe autocar. We logeren in Odense,
de geboorteplaats van sprookjesschrijver Hans
Christian Andersen.

Valencia heeft naast het mooie klimaat heel wat
te bieden: spectaculaire moderne architectuur,
prachtig historisch erfgoed, brede stranden, een
gezellige oude binnenstad met pleintjes en leuke
winkeltjes, gereputeerde gastronomie waaronder
de enige echte "paella" én uitstekende wijn.
Valencia staat dan ook hoog op de "to do-lijstjes".

DAG 1 : AFFLIGEM - ODENSE I (980KM)
vertrek om 5u. Via Eindhoven richting Dortmund, koffiehalte. Verder naar Hannover en Hamburg, vrije lunch langs de
snelweg. Via Flensburg over de Deense grens en verder naar
Kolding en Odense in de provincie Fyn. Check-in in hotel
Radisson Blu of hotel Cabinn City. Logies.
DAG 2 : BOGENSE - WK VELDRIJDEN I (70KM)
ontbijtbuffet. Om 9u30 transfer via Søndersø naar het parkoers in
Bogense op het eiland Funen. Vanaf 11u bijwonen van het WK
heren juniores. Vrije lunch langs het parkoers. Vanaf 13u bijwonen
van het WK heren -23. Vanaf 15u bijwonen van het WK dames
elite. Eén uur na aankomst van de wedstrijd transfer naar Odense.
Vrij avondmaal en logies in het gekozen verblijfhotel.
DAG 3 : BOGENSE - WK VELDRIJDEN I (70KM)
ontbijtbuffet. Om 9u tranfer naar het parkoers in Bogense. Vanaf
11u bijwonen van het WK dames -23. Vrije lunch langs het parkoers. Vanaf 15u bijwonen van het hoogtepunt van deze wereldkampioenschappen : het WK heren elite. Na de uitreiking van
de medailles en de sluitingsceremonie transfer naar Odense. Vrij
avondmaal en logies in het gekozen verblijfhotel
DAG 4 : ODENSE - AFFLIGEM I (980KM)
vroeg ontbijtbuffet. We verlaten het eiland Funen en via Middelfahrt naar de Duitse grens. Nadien richting Hamburg en Hannover,
vrije lunch langs de snelweg. Door het Ruhrgebied richting
Eindhoven, avondstop. Langs Antwerpen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 22u.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - VALENCIA (-/L/A)
transfer per autocar van Affligem naar de luchthaven van Zaventem. Vlucht met Tuifly naar Valencia. Transfer naar hotel NH
Valencia Center****. Wandeling door de oude stad naar de grote
markt met een van de mooiste marktgebouwen van Spanje.
Verder langs de kathedraal, de Zijdebeurs en de Torres de Serranos. Tapaslunch en vrije namiddag. In de late namiddag staat een
uitgebreide wijnproeverij op het programma gevolgd door een
Valenciaans diner. Logies.
DAG 2 : VALENCIA (O/L/A)
na het ontbijt per autocar naar de stad "der kunst en wetenschappen" met de hypermoderne gebouwen van architect Calatrava in
het Turiapark. Rondleiding in het operagebouw, het Palau de les
Arts. Verder naar de haven voor een heerlijk pastavisgerecht aan
het strand. Na de lunch naar de Lladró fabriek met de beroemde
porceleinen beeldjes. "s Avonds een Fusion Valenciaans-Peruaanse diner. Logies.

LIGGING
tegenover de botanische tuinen,
op wandelafstand van de historische
stadskern
FACILITEITEN
openluchtzwembad (overdekt in
de wintermaanden),
à la carte restaurant, bar, WiFi,
4 liften, wellness, sauna en fitness
KAMERS
kamer met badkamer met bad met
douche en haardrager, telefoon,
WiFi, tv, safe, minibar, airco
VERBLIJFSFORMULE
volgens programma (O = ontbijt,
L = lunch, A = avondmaal)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour reisleiding tot Zaventem
rechtstreekse vlucht met Tuifly
Nederlandstalige lokale gids
10kg handbagage
transfers ter plaatse
alle vermelde uitstappen
NIET INBEGREPEN
bagage (€ 15 per traject voor een
koffer van 20kg)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

DAG 3 : VALENCIA (O/L/-)
na het ontbijt richting El Palmar, een dorpje aan het Albuferameer
met prachtige rijstvelden en ook een natuurgebied met veel trekvogels. Wandeling door de duinen en het bos naar het strand. Nadien boottocht op het meer en paellalunch in El Palmar. In de late
namiddag terug naar het hotel. Vrije avond en avondmaal. Logies.
DAG 4 : VALENCIA - ZAVENTEM - AFFLIGEM (O/L/-)
na het ontbijt per autocar naar Sagunto, de Iberisch-Romeinse
stad. Bezoek aan het museum Vía del Pórtico, het joodse getto en
het Romeins theater. Lunch in Sagunto. In de namiddag terug naar
Valencia om de bagage op te halen. Transfer naar de luchthaven
voor terugvlucht met Tuifly. Aankomst te Zaventem rond 20u.
Transfer per autocar naar Affligem.
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CITYTRIP 2D

CITYTRIP 2D

EXTRA

EXTRA

Rantour reisleiding

Rantour reisleiding,
overtocht "Le Shutlle"

REISDATA & PRIJS PP
RÉSIDENCE HÔTELIERE
PARIS SAINT-OUEN***

01/12/18
15/12/18

REISDATA & PRIJS PP
NOVOTEL LONDON
CANARY WHARF****

€ 149
€ 149

08/12/18
22/12/18

REISDATA & PRIJS PP
QUALYS-HOTEL
PARIJS MONTMARTRE****

08/12/18
22/12/18

€ 159
€ 159

single
+ € 30
kind-12j/kamer 2 volw. - € 29
RÉSIDENCE HÔTELIERE
PARIS SAINT-OUEN***
QUALYS-HOTEL
PARIJS MONTMARTRE ****

LIGGING
beide hotels zijn gelegen tussen de
Butte de Montmartre en de vlooienmarkt van Saint-Ouen
FACILITEITEN
receptie, lift, restaurant, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
kamer + ontbijtbuffet

KERSTSFEER & SHOPPING IN PARIJS
Parijs zien of weerzien is altijd een uitzonderlijke belevenis met steeds nieuwe ontdekkingen. Parijs is ook in de
eindejaarsperiode een stad van cultuur, stijl en mode,
klasse en elegantie, bekoring, charme en levendigheid
: de prachtig versierde Avenue des Camps-Élysées,
sfeervolle kerstdecors bewonderen in de etalages van
o.m. Galéries Lafayette en Le Printemps. We bezoeken
de kerstmarkten aan de Notre Dame de Paris op het
Ile de la Cité, op de Champ de Mars en in de modernistische wijk La Defense, de grootste kerstmarkt van
Parijs. Breng de kerstdagen door met jouw partner of
met familie en vrienden om te genieten in de stad van
de romantiek!
DAG 1 : AFFLIGEM - PARIJS I (330KM)
vertrek om 7u. Via Mons naar Péronne, koffiepauze. Langs
de Périphérique en de Porte de Vincennes naar de Place de la
Bastille en verder naar het Île de la Cité voor bezoek aan de
gotische kathedraal Notre Dame de Paris en aan de kerstmarkt.
Vrije lunch.

's Namiddags langs de Seine en het Musée du Louvre naar de
Place de la Concorde en via de Place Vendôme naar de Opéra
de Paris. Shoppinggelegenheid in de feeëriek verlichte grootwarenhuizen Le Printemps en Galéries Lafayette. Vrij avondmaal. Om 19u geleide stadsrondrit langs de mooi verlichte
gebouwen, pleinen en monumenten van deze "ville lumière".
Check-in in het hotel en logies.
DAG 2 : PARIJS - AFFLIGEM I (330KM)
ontbijtbuffet. Via de wijk Montmartre naar de Moulin Rouge en
langs de middenboulevards naar de wereldberoemde Champs
Elysées. Rond de Arc de Triomphe naar de paleizen van Chaillot. Wandeling over de Seine en mogelijkheid voor facultatieve
boottocht (ca. 1 uur) langs de monumentale gebouwenpracht van
Parijs of via de Eiffeltoren naar de Champ de Mars voor bezoek
aan de gezellige kerstmarkt. Vrije lunch. Nadien naar de wijk La
Défense, het Manhatten van Parijs. Bezoek aan de grootste kerstmarkt van Parijs. Via de Périphérique naar de Autoroute du Nord,
avondstop onderweg. Over Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 22u.

KERSTSFEER & SHOPPING IN LONDEN
Bij Kerst hoort natuurlijk shoppen. Waar kun je dat beter
doen dan in Londen? De winkelstraten zijn sfeervol versierd
met fonkelende lichtjes die je helemaal in de kerststemming brengen. De ene etalage is nog mooier dan de andere, waardoor alleen "windowshoppen" al een geweldige
en aangename activiteit is. Tijdens deze weekendtrip heeft
u ruimschoots de gelegenheid een bezoek te brengen aan
een van de vele kerstmarkten of te shoppen in een van de
vele gereputeerde warenhuizen. Kortom, kerstshoppen in
Londen is een echt feest met voor elk wat wils.
DAG 1 : AFFLIGEM - LONDEN I (360KM)
vertrek om 6u. Via Veurne naar Calais en overtocht met "Le
Shuttle" naar Folkestone. Over de Motorway naar Londen.
Aankomst omstreeks 11u (LT) en shoppinggelegenheid in de
bekende winkelstraten zoals Oxford, Regent en Bond Street.
Vooral rond kerst is het er leuk vertoeven omdat er kosten nog
moeite worden gespaard om de straten volledig in kerstsfeer te
brengen. Oxford Street is niet alleen de bekendste winkelstraat
van Londen, maar van heel Engeland. De straat is meer dan twee

kilometer lang en biedt plaats aan 550 winkels. In Regent Street
vind je de meeste grote merken en winkelketens en in Bond Street
kan je dan weer terecht wanneer je op zoek bent naar de meer chique merkkleding. Vrij avondmaal. Om 19u30 geleide stadsrondrit
langs de mooi verlichte gebouwen, pleinen en monumenten van
deze metropool. Check-in in het hotel en logies.
DAG 2 : LONDEN - AFFLIGEM I (360KM)
ontbijtbuffet en vertrek richting Hyde park voor bezoek aan Winter
Wonderland en/of shoppinggelegenheid in het wereldberoemde
warenhuis Harrods. Winter Wonderland is het kerstevenement met
een magische kerstsfeer dat je niet mag missen. Tientallen kermisattracties staan er opgesteld naast de vele typische kerstanimaties,
zoals een prachtige ijsbaan, het versierde reuzenrad, de kerstmarkt
met talloze kraampjes... In Harrods kan je dan weer terecht voor
74.000 m² winkelplezier met maar liefst 330 afdelingen. Hier
kun je werkelijk alle kerstartikelen verkrijgen die je kunt verzinnen. Vertrek uit Londen om 16u (LT) naar Folkestone en overtocht met "Le Shuttle" naar Calais. Via Veurne naar Affligem.
Aankomst omstreeks 23u.

€ 189
€ 189

REISDATUM & PRIJS PP
IBIS STYLES
LONDON EXCEL***

15/12/18

€ 169

single
+ € 45
kind-12j/kamer 2 volw. - € 29
NOVOTEL LONDON
CANARY WHARF****
IBIS STYLES
LONDON EXCEL***

LIGGING
beide hotels zijn gelegen in het hart
van de Docklands
FACILITEITEN
receptie, lift, restaurant, bar, WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
kamer + ontbijtbuffet
MUNTEN
Engelse ponden
Tarief: basis wisselkoersen
per 31/05/18
LT: local time - plaatselijke tijd
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CITYTRIP 5D

CITYTRIP 7D

REISDATA & PRIJS PP

09/08/18
27/10/18
22/11/18
06/12/18
29/12/18
24/01/19
02/03/19
06/04/19
single
reserveringskost

REISDATA & PRIJS PP

€ 999
€ 999
€ 699
€ 899
€ 999
€ 699
€ 949
€ 999
+ € 98
+ € 25

08/07/18
14/10/18
30/12/18
13/04/19
10/08/19
single
reserveringskost

HONG KONG

SHERATON HOTEL
PARISPPANY****

(of gelijkwaardig)
LIGGING
40 minuten van New York City,
de ideale uitvalsbasis om de stad te
verkennen
FACILITEITEN
restaurant, bar, fitnesscentrum,
binnen- en buitenzwembad,
hot tub, sauna
KAMERS
ruime kamers met badkamer met
bad/douche en haardroger, zithoek,
bureau, telefoon en koffiezetapparaat
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot 6
maanden na terugkeer),
ESTA (€20 kan door ons worden
aangevraagd)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour reisleiding tot Zaventem
rechtstreekse vluchten
alle vermelde transfers ter plaatse
ontbijt in het hotel
alle inbegrepen toegangen en
bezoeken
begeleiding door een Nederlandstalige gids
NIET INBEGREPEN
de maaltijden en de excursies
(opties) in het programma,
dranken en persoonlijke uitgaven
EXCURSIEPAKKET
mogelijkheid om het optionele
excursiepakket ter plaatse te
reserveren (ca. USD 270)
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Hongkong is aan een ware opmars bezig. Sinds
1997 is Hong Kong een deel van de volksrepubliek
China. Deze jonge metropool bestaat uit het
eiland Hong Kong en is omgeven door tal van
andere sfeervolle eilanden waarvan de meeste
onbewoond zijn. Je kan Hongkong met geen enkele andere metropool ter wereld vergelijken wat de
aantrekkingskracht alleen maar groter maakt.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - HONG KONG
transfer van Affligem naar de luchthaven van Zaventem. Rechtstreekse lijnvlucht met Cathay Pacific Airways naar Hong Kong.

NEW YORK
Start spreading the news…
Ontdek zelf de stad die Sinatra"s hart veroverde! Verken Downtown New York, Ground Zero,
Wall Street en maak een cruise op de Hudson River. Ervaar de multiculturele smeltkroes in China
Town en Little Italy. Bekende plekken als Central
Park, Fifth Avenue, Times Square en Rockefeller
Plaza liggen aan je voeten! Een gospelconcert in
een echte typische kerk… Een unieke ervaring!

DAG 3 : PARSIPPANY - CITY
na het ontbijt terug naar het indrukwekkende New York voor
bezoek aan Midtown, Central Park, Fifth avenue, Times Square en
Rockefeller Plaza. Lunch (optie). Na de middag shoppinggelegenheid. Mogelijkheid om New York te ontdekken vanop het panoramisch dak van het Rockefeller Center met een adembenemend
zicht over de stad (optie). "s Avonds vrij avondmaal met mogelijkheid om facultatief een echte Broadwaymusical bij te wonen. In de
late avond terugkeer naar het hotel.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - NEW YORK
transfer van Affligem naar de luchthaven van Zaventem. Rechtstreekse lijnvlucht naar New York. Aankomst in Newark of JFK
Airport rond de middag. We worden opgewacht door onze lokale
gids en we starten meteen met een citytour per autocar door de
“Big Apple”. Na enige vrije tijd op Madison Square diner (optie)
in een Irish pub. Transfer naar hotel Sheraton Parsippany Hotel (of
gelijkwaardig) voor logies.

DAG 4 : PARSIPPANY - CITY - LUCHTHAVEN
NEW YORK
na het ontbijt checken we uit en vertrekken we naar het noorden
van de “Big Apple” (optie). We verkennen de buurten Harlem en
The Bronx. Het is onwaarschijnlijk hoe deze buurten zijn omgetoverd tot “the place to be” op zondagmorgen. We worden ontvangen in een kerk waar het gospelkoor ons staat op te wachten.
Nadien wordt u nog meegenomen naar een authentiek “soul food”
restaurant voor de lunch. De reizigers die deze optie niet nemen
hebben een laatste vrije dag in Midtown of Down Town Manhattan. In de vooravond transfer naar de luchthaven van New York
voor rechtstreekse terugvlucht naar Zaventem.

DAG 2 : PARSIPPANY - CITY
na het ontbijt naar New York waar onze verkenning van Down
Town NY begint bij Ground Zero. We nemen de boot (optie)
op de Hudsonrivier die ons op een andere manier laat kennismaken met de skyline van Manhattan: Ellis en Governers Island, het
Vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge. Na de boottocht gaan we
verder naar Little Italy voor de lunch (optie). Daarna ontdekken
we Little Italy en China Town. De rest van de namiddag vrij om de
prachtige buurten van Soho en Greenwich Village te ontdekken.
Diner (optie) in New York en terugkeer naar het hotel.

DAG 5 : ZAVENTAM - AFFLIGEM
aankomst rond 8u te Zaventem. Transfer naar Affligem.

DAG 2 : HONG KONG
aankomst in de ochtend en transfer naar het Pentahotel**** (of
gelijkwaardig). Na het ontbijt richting Repulse Bay, naast een fraai
zandstrand met rustig kabbelend zeewater vind je hier ook enkele
staaltjes van hoogwaardige architectuur. Vervolgens naar de haven
van Aberdeen waar we aan boord van een sampan gaan voor een
rondvaart (optie). Deze voert ons langs de jonkers en de enorme
drijvende Jumborestaurants. Vervolgens met de Victoria Peak, op
552m hoogte de beste plek om te genieten van een mooi uitzicht
over Hong Kong Island en Kowloon. Vrije lunch en vrije tijd Vervolgens terugkeer naar het hotel. Avondmaal (optie) en logies.
DAG 3 : LANTAU
na het ontbijt vertrek naar Lantau Island. We nemen er de kabelbaan naar het klooster van Po Lin en de majestueuze Tian Tan
Boeddha, 34m hoog en "s werelds grootste zittende bronzen
boeddhabeeld in openlucht. Vegetarische lunch (optie) en terug
per autocar naar Kowloon. In de namiddag bezoeken we de winkelstraten van Mongkok. De door neonreclame verlichte historische straatjes zijn een bezoek waard, al was het maar om naar de
mensenzee te kijken. Het toeval wil dat je er ook heel goed kan
winkelen. Terugkeer naar het hotel en "s avonds transfer naar een
specialiteitenrestaurant voor diner (optie). Logies in het Pentahotel.
DAG 4 : VRIJE DAG OF BEZOEK AAN MACAU
na het ontbijt is er mogelijkheid om Macau te bezoeken (optie).
In slechts een uur varen we per jetfoil naar Macau. Macau is een
mengelmoes van Portugese en Chinese cultuur waar een flink
vleugje Las Vegas aan toegevoegd is. De vele casino"s trekken

€ 1299
€ 1299
€ 1299
€ 1499
€ 1499
+ € 249
+ € 25

PENTAHOTEL****

jaarlijks miljoenen Chinezen en andere gasten. Hier kun je naar
hartenlust gokken maar ook genieten van de vele bezienswaardigheden en de aparte mix tussen koloniale Portugese architectuur.
We bezoeken de stad met onze gids. Lunch in het 360° Café, het
draaiende restaurant op de 58ste verdieping van de Macau Tower.
Nadien bezoek aan The Venetian Hotel en Casino. "s Avonds
mogelijkheid om "s werelds grootste watershow te beleven "The
House of Dancing Water" (facultatief ). De show geniet een internationale reputatie als een van de meest geavanceerde producties
ter wereld. Vrij avondmaal en terugkeer naar Hong Kong voor
logies.
DAG 5 : KOWLOON
ontbijt en bezoek aan de verschillende marktjes van de wijk Kowloon waar we de bruisende sfeer van het leven in Hong Kong
beleven en onze ogen uitkijken naar al het geks dat er te koop is.
Nadien bezoek aan het Museum van Hong Kong. Na een Dim
Sumlunch (optie) vrije namiddag. "s Avonds vervolgens naar het
zuiden van Kowloon voor een wandeling langs de Avenue of Stars,
de Hong Kong variant van de "Walk of Fame" in Hollywood,
lasershow en Thais diner (optie) op Knurford Terrace. Nadien
vrije tijd om een glas te drinken in de hoogste bar ter wereld.
Logies in het Pentahotel.
DAG 6 : HONG KONG ISLAND
na het ontbijt nemen we de ferry naar Hong Kong Island. We beginnen ons bezoek aan de centrale wijk van Hong Kong. We nemen er de langste roltrap ter wereld. Met een lengte van 800 meter
is een bezoek aan de Central-Mid-Level-Escalators dan ook een
must. Tussen de roltrappen door vindt je winkeltjes. We bezoeken
de Man Motempel, de oudste en beroemdste tempel van Hongkong. Nadien langs de antieke wijk van Hong Kong waar we de
sfeer van het authentieke China opsnuiven. Ook Soho en Noho
zijn hier te vinden. Na de Dim Sumlunch in het restaurant (1 ster
Michelin - optie) terugkeer naar Kowloon. Vrije tijd en in de avond
transfer naar de luchthaven van Hong Kong voor rechtstreekse terugvlucht met Cathay Pacific naar Zaventem.

of gelijkwaardig
LIGGING
in Kowloon op 8 minuten
wandelen van het metrostation
Diamond Hill
FACILITEITEN
restaurant, bar, fitnesscentrum,
zwembad, WiFi
KAMERS
mooie kamers met grote ramen
en panorama op de stad, badkamer met douche, tv en telefoon
MUNTEN
Hongkongse dollar
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour reisleiding tot Zaventem
rechtstreekse vluchten
alle vermelde transfers ter plaatse
ontbijt in het hotel
alle inbegrepen toegangen en
bezoeken
begeleiding door een Nederlandstalige gids
NIET INBEGREPEN
de maaltijden en de excursies (opties) in het programma, dranken
en persoonlijke uitgaven
EXCURSIEPAKKET
mogelijkheid om het optionele
excursiepakket ter plaatse te
reserveren (ca. € 355)

DAG 7 : ZAVENTEM - AFFLIGEM
aankomst rond 7u te Zaventem en transfer naar Affligem.
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CITYTRIP 5D

NIEUW

NIEUW

INFOAVOND
13/09/18 - 20U30

INFOAVOND
25/07/18 - 19U00

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst
EXTRA

luchthavenvervoer, rechtstreekse
vlucht met Brussels Airlines, transfers ter plaatse, plaatselijke gids in
Turijn, Milaan en op dag 3
Rantour begeleiding, wijnproeverij
in Alba
REISDATUM & PRIJS PP

11/03/19
single
verblijfstaks

€ 699
+ € 140
+ € 16,10

ART HOTEL OLYMPIC****

LIGGING
in de wijk San Donato op slechts 10
minuten van het centrum van de
stad Turijn
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, zwembad, tuin, WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad en haardroger, tv,
telefoon, airco, minibar en safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet en driegangen maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
LEONARDO HOTEL MILAN
CITY CENTER****

LIGGING
gelegen, tussen Corso Sempione en
Porta Garibaldi op slechts tien minuten van het historische centrum van
Milaan (per tram)
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, lobby, bistro-restaurant, fitnessruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche, haardroger, tv, airco,
minibar en safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet
VERBLIJFSFORMULE
3 nachten halfpension in Turijn
1 nacht kamer + ontbijt in Milaan

BEGELEIDE RONDREIS 13D

INDONDESIË - JAVA & BALI

TURIJN & MILAAN
Een nieuw initiatief van Rantour: met Brussels Airlines naar Milaan en ter plaatse genieten van de
rijke cultuur en de natuurpracht aan boord van
onze luxe autocar. Bezoeken in Piemonte aan de
cultuurmetropool Turijn met de Piazza Castello
en het mausoleum Superga, de regio"s van de
Langhe en Roero met steden als Alba en Asti
ten zuiden van Turijn en de modestad Milaan in
Lombardije zijn de hoogtepunten van deze reis.
Tevens heeft u de mogelijkheid de weergaloze
uitvoering van “La Traviata” van grootmeester
Giuseppe Verdi bij te wonen in het schitterende
kader van het Teatro alla Scala met Placido Domingo in een van de titelrollen. Een absolute aanrader!
DAG 1 : AFFLIGEM - MILAAN - VENARIA REALE TURIJN I (170KM)
vertrek om 4u. Transfer naar Zaventem. Rechtstreekse vlucht met
Brussels Airlines naar Malpensa/Milaan. Aankomst omstreeks
7u30. Gelegenheid voor ontbijt. Via Novara naar Venaria Reale in
de regio Piemonte. Vrije lunch. Naar het paleis Venaria Reale, het
“Italiaanse Versailles” en gelegen enkele kilometer buiten Turijn.
Bezoek aan dit voormalige jachtslot van de Italiaanse koninklijke
familie dat werd gebouwd tussen 1660 en 1789. Wandeling door de
tuinen met beelden van beroemde kunstenaars. Daarna naar Turijn
voor avondmaal en logies.
DAG 2 : TURIJN
ontbijtbuffet. Geleid bezoek aan Turijn, de hoofdstad van Piemonte en tot 1865 de eerste hoofdstad van het verenigde Italië onder
koning Victor Emmanuel II. Turijn was mede de ziel van het “Risorgimento”, de éénwording van het land. Bezoek aan het hart van de
stad: de Piazza Castello met het theater Regio, de San Lorenzokerk
met de copie van de beroemde Lijkwade, het kasteel Piazza Madama en het Piazza Reale, tot 1865 de residentie van de Savoyfamilie.
Bezoek aan de 167m hoge Mole Antonelliana voor het schitterende uitzicht op Turijn. Vrije lunch. Nadien naar de basiliek Superga.
Bezoek aan het mausoleum waar de Savoy begraven liggen en aan
de koninklijke appartementen. Een gedenksteen herinnert er aan de
plaats waar het voetbalteam van Torino om het leven kwam bij een
vliegtuigongeval. Terug naar centrum Turijn voor vrije tijd of gelegenheid om de “bicerin” op basis van koffie en chocolade te proeven
in één van de vele koffiehuizen. Avondmaal en logies.

DAG 3 : TURIJN - ALBA - ASTI - TURIJN I (165KM)
ontbijtbuffet. Via Carmagnola naar de streek van de Langhe,
een van de voornaamste wijngebieden van Europa. Bezoek aan
Alba in de provincie Cuneo en bekend om de witte truffel en
als zetel van het concern Ferrero. Wandeling door deze mooie
stad met een kathedraal, tal van kerken, stadstorens… Bezoek
en proevrij in een wijnkelder. Vrije lunch in Alba. Door de regio
Roero naar Asti, een route met enkele kastelen van de Guarene
en productieplaats van de befaamde Barberawijnen. Bezoek aan
het goed bewaarde historische centrum met o.m. de duizendjarige
Duomo. Terug naar Turijn voor avondmaal en logies.
DAG 4 : TURIJN - MILAAN I (160KM)
ontbijtbuffet. Over de snelweg naar Milaan, de hoofdstad van
Lombardije. Bezoek aan het Cimetero Monumentale. Vrije lunch.
Bezoek aan het middeleeuwse Castello Sforzesco, een groots renaissancekasteel met o.m. de Pinacoteca di Brera, bekend om de
unieke collectie Italiaanse schilderkunst met meesters als Caravaggio, Canaletto… Check-in in hotel… . Vrij avondmaal. Voor de
liefhebbers gelegenheid* de uitvoering van “La Traviata”, een van
de absolute meesterwerken van Giuseppe Verdi bij te wonen in de
wereldvermaarde Teatro alla Scala. De dirigent is Myung-Whun
Chung en een van de titelrollen wordt uitgevoerd door Placido
Domingo. Logies.
DAG 5 : MILAAN - AFFLIGEM
ontbijtbuffet. Bezoek aan de monumentale marmeren gotische
domkerk en met de lift naar het dakterras van de domkerk. Wandeling naar de wereldberoemde kunst- en modegalerij Vittorio
Emanuele II met de modehuizen van Gucci, Armani, Versace…
Vrije lunch en vrije tijd. Om 17u naar de luchthaven Malpensa en
gelegenheid avondmaal. Om 21u05 rechtstreekse vlucht met
Brussels Airlines naar Zaventem. Landing omstreeks 22u35.
Transfer naar Affligem. Aankomst omstreeks 23u30.
Teatro alla Scala
Prijscategorieën “La Traviata"*
www.teatroallascala.org
*onder voorbehoud van beschikbaarheid van tickets.
Boeking tickets pas mogelijk vanaf 12 november en niet
inbegrepen in de prijs.

Reis naar de twee bekendste eilanden van de Indonesische archipel waarbij alle hoogtepunten
worden aangedaan. Historische stadjes, smaragdgroene sawa"s, vruchtbare plantages, de imposante Borobudur en adembenemende vulkanen
wisselen elkaar af. Kenmerkend voor Indonesië
zijn de traditionele dansers met hun rijk versierde
kostuums en sierlijke bewegingen. De vaak religieuze dansen zijn vandaag de dag nog steeds een
echte kunst. Indonesië, een betoverende bestemming.

DAG 1 : AFFLIGEM - DOHA - DENPASAR (-/-/-)
samenkomst te Affligem. Transfer per autocar naar de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht met Qatar Airways via Doha
naar Denpasar.
DAG 2 : DENPASAR - UBUD(-/-/-)
aankomst in de ochtend en verwelkoming door de lokale gids.
Transfer naar hotel Komaneka Rasa Sayang**** in Ubud. Logies.

DAG 7 : UBUD - DENPASAR - YOGJAKARTA (O/-/-)
ontbijt en transfer naar de luchthaven van Denpasar. Vlucht naar
Yogjakarta in Java. Transfer naar hotel Phoenix Yogjakarta****. Na
de middag verkennen we het centrum van de culturele hoofdstad
van Indonesië. "s Avonds mogelijkheid om facultatief de traditionele Ramayanadansen bij te wonen die het liefdesverhaal vertellen
tussen Rama en Sinta, de Aziatische Romeo en Julia. Logies.
DAG 8 : YOGJAKARTA (O/L/-)
na het ontbijt bezoeken we het Kraton van de Sultan van Yogjakarta die nog steeds politiek actief is in Centraal-Java. Na de middag
rijden we naar de grootste boeddhistische tempel ter wereld Borobudur, werelderfgoed Unesco. Op de terugweg halte bij een lokaal
marktje. Logies.
DAG 9 : YOGJAKARTA (O/L/-)
vandaag bezoeken we de indrukwekkende Prambanan, een hindoeïstisch tempelcomplex uit de 9e eeuw en gebouwd door de
toenmalige hindoeïstische koning van Java. Vervolgens bezoeken
we een Batikatelier waar we alles leren over de batikkunst. Logies.
DAG 10 : YOGJAKARTA (O/-/-)
ontbijt en vrije voormiddag om het centrum van Yogjakarta te
ontdekken. Rond de middag transfer naar de luchthaven voor de
vlucht naar Denpasar. Transfer naar Kuta en check-in in hotel Arya
Duta**** . Logies

DAG 4 : UBUD (O/L/-)
na het ontbijt starten we de dag met het bijwonen van de traditionele Barongdansen die het verhaal vertellen tussen goed en
kwaad. We bezoeken de rijstterrassen van Jatiluwih, erkend als
werelderfgoed en de tempel van Ulun Danu aan het kratermeer
Beratan. Logies.

DAG 11 : KUTA (O/-/-)
vrije dag om te ontspannen aan de parelwitte stranden van Kuta.
Mogelijkheid om deel te nemen aan een facultatieve excursie: rafting, cruise naar het Lemnonganeiland en de zonsondergang bij
de tempel Tanah Lot. Logies.

DAG 6 : UBUD (O/-/-)
vrije dag om te genieten van de faciliteiten van het resort of om nog
even de stad Ubud te bezoeken. Logies.

REISDATUM & PRIJS PP

17/11/18
single

DAG 3 : UBUD (O/-/-)
ontbijt in het hotel. Vrije voormiddag. In de namiddag bezoek aan
"Artistiek Ubud", het centrum van Balinese kunsten waaronder
houtsnijwerk en schilderkunst. Logies.

DAG 5 : UBUD (O/L/-)
vandaag bezoeken we de machtige kraters van de vulkaan Batur in
Kintamani en het mooie stadje Peliatan. Op de terugweg houden
we halt aan de Pura Gunung Kawi, de tempel gewijd aan de godin
van de vruchtbaarheid Sri. Logies.

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

€ 2390
+ € 650

HOTELS CATEGORIE****

KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche, telefoon en tv
VERBLIJFSFORMULE
maaltijden volgens programma
O = ontbijt, L = lunch,
MUNTEN
Indonesische Roepia
FORMALITEITEN
internationale reispas
(geldig tot 6 maanden na
terugkeer)
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem
luchthavenvervoer
internationale vluchten met Qatar
Airways
binnenlandse vluchten met
Garuda Airlines
transfers
lokale gidsen
inkomgelden
vermelde excursies
NIET INBEGREPEN
facultatieve excursies
fooien (ca. € 50)
hotels onder voorbehoud van
definitieve bevestiging

DAG 12 : KUTA - DENPASAR - QATAR (O/-/-)
ontbijt en vrije voormiddag. In de namiddag transfer naar de luchthaven van Denpasar voor vlucht met Qatar Airways via Doha naar
Zaventem.
DAG 13 : QATAR - ZAVENTEM - AFFLIGEM (O/-/-)
in de ochtend aankomst in Zaventem. Transfer per autocar naar
Affligem.

INKOMGELDEN
ca. € 65
(richtprijs op basis tarieven 2018)
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BEGELEIDE RONDREIS 8D

NIEUW

NIEUW

BEGELEIDE RONDREIS 8D

INFOAVOND
12/09/18 - 19U00

INFOAVOND
12/09/18 - 20U30

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

REISDATUM & PRIJS PP

23/03/19
single

REISDATA & PRIJS PP

€ 1890
+ € 270

18/09/19
single

€ 1299
+ € 85

HOTELS****
HOTELS****

VERBLIJFSFORMULE
maaltijden volgens programma,
avondmalen in het hotel of een
restaurant
(O = ontbijt, L = lunch,
A = avondmaal)
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
MUNTEN
Jordaanse Dinar
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
visum (inbegrepen)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer per autocar naar
Amsterdam
rechtstreeks vlucht vanaf Amsterdam
Nederlandstalige lokale gids
inkomgelden
vermelde excursies
NIET INBEGREPEN
fooien
facultatieve uitstappen
*hotels onder voorbehoud van
definitieve bevestiging

JORDANIË
Het koninkrijk Jordanië is een land van betoverende schoonheid en grote contrasten met een rijke
duizendjarige geschiedenis en een waaier aan
beschavingen en tradities. U bezoekt de opgravingen van Jerash en het magnifieke Petra. Een
spectaculaire natuur vindt u in Wadi Rum, een van
de mooiste woestijngebieden ter wereld. Laat u
betoveren door deze prachtige bestemming.

DAG 1 : AFFLIGEM - AMSTERDAM - AMMAN (-/-/A)
samenkomst te Affligem. Transfer per autocar naar de luchthaven
van Amsterdam. Rechtstreekse vlucht met Royal Jordanian naar
Amman. Verwelkoming door de lokale Nederlandstalige gids.
Transfer naar hotel Star Plaza****. Avondmaal en logies.
DAG 2 : WOESTIJNKASTELEN - AMMAN CITY
TOUR (O/-/A)
na het ontbijt bezoeken we enkele beroemde woestijnkastelen.
Qasr Amra is vanwege de wandschilderingen het interessantste
woestijnkasteel en het Qasr Al-Azraq is volgens sommigen nog
indrukwekkender. Na de middag bezoeken we Amman: het Archeologisch Museum, de citadel met panoramisch zicht over de
stad en het Romeinse theater. Avondmaal en logies.
DAG 3 : AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN (O/-/A)
in de ochtend vertrek naar Jerash. Deze stad bezit de best bewaarde ruïnes van het Midden-Oosten: de boog van Hadrianus, de
renbaan en de tempels gewijd aan Zeus en Artemis. Vervolg van
de uitstap in Ajlun en bezoek aan het fort van Qala"atar-Rabad.
"s Namiddags bezoek van Um Qais met een prachtig zicht op het
Galileameer, de Yarmouckrivier en de Golanvlakte. Avondmaal en
logies.

ALBANIË & NOORD-MACEDONIË
DAG 4 : AMMAN - MADABA - NEBO - KERAK - PETRA
( O/-/A)
na het ontbijt vertrek naar de kleine en sfeervolle stad Madaba, bekend om de Grieks-orthodoxe kerk. Naar de berg Nubo vanwaar
Mozes destijds voor het eerst het Beloofde Land zag. Vervolgens
over de Koninklijke weg tot in Kérak waar we de goed bewaarde
burcht bezoeken. In de loop van de namiddag aankomst in Petra.
Check-in in hotel Petra Panorama****. Avondmaal en logies.
DAG 5 : PETRA (O/-/A)
vandaag besteden we aandacht aan de beroemde stad Petra. De
imposante gevels zijn er in de rotswand gehouwen en zijn cultureel
erfgoed van de UNESCO. Via een kloof van 2km bereiken we de
Schatkamer Al-Khazneh (mogelijkheid om deze weg per paard af
te leggen). De Schatkamer behoort tot de mooiste bouwwerken
van de Roze Stad. Verder zijn het amfitheater, de Grote Offerplaats
en Ed-Deir zeker de moeite waard. Overal zal u getuige zijn van het
kleurenpalet dat de zon op de rotsen tovert. Avondmaal en logies.
DAG 6 : PETRA - WADI RUM (O/-/A)
na het ontbijt naar Wadi Rum. Per 4X4 verkennen we de mooiste
plekjes van dit magische landschap. Buitengewone kleurschakeringen en rotsformaties geven het gevoel op een andere planeet
te zijn. Na de lunch check-in in het Hillawi Camp. Avondmaal en
overnachting in de woestijn.
DAG 7 : WADI RUM - DODE ZEE (O/-/A)
ontbijt en vertrek naar de Dode Zee. Op het water van deze diepblauwe binnenzee, op vierhonderd meter onder de zeespiegel,
kan u een duikje nemen zonder onder te gaan. Zo kunt u de vele
zoutkristallen en de indrukwekkende bergen in alle rust bekijken.
Vrije namiddag. Intrek in hotel Dead Sea Spa****. Avondmaal en
overnachting.
DAG 8 : DODE ZEE- AMMAN - AMSTERDAM AFFLIGEM (O/-/-)
na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Amman voor de
rechtstreekse terugvlucht naar Amsterdam. Transfer naar Affligem
per autocar.
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Maak kennis met Albanië, het land van de adelaar en met het onbekende Noord-Macedonië.
Een fascinerende ontdekking met onaangetast
natuurschoon bij het Ohridmeer en bergstadjes
als Berat en Gjirokastra waar de tijd heeft stilgestaan. Voeg daarbij resten van oude beschavingen in Butrint en Apollonia en je hebt een bijzondere culturele bestemming. Vakantie in Albanië
en Noord-Macedonië is reizen door de laatste
onontdekte land van Europa.
DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - TIRANA (-/-/A)
samenkomst te Affligem. Transfer per autocar naar de luchthaven
van Zaventem. Vlucht naar Tirana. Verwelkoming door de lokale Nederlandstalige gids. Transfer naar hotel White Dream****.
Avondmaal en logies.
DAG 2 : TIRANA - BERAT-VLORE (O/-/A)
na het ontbijt rijden we naar Berat. We bezoeken het fort, het
Ethnografisch Museum, het museumdistrict Mangalem en Gorica. Na de lunch bezoek aan een lokale wijnboer voor proeverij en
verder naar Vlore voor verkenning van de stad met o.m. het Vlaggenplein en de oude Muradijemoskee. Check-in in hotel Pavaresia****. Avondmaal in een lokaal restaurant.
DAG 3 : BUTRINT - ALBANESE RIVIÈRA (O/-/A)
vandaag rijden we richting zuiden naar Himara. Bezoek aan het
kasteel van Ali Pasha. Verder naar Saranda. Na de lunch naar de
archeologische site van Bitrunt, erkend als UNESCO erfgoed.
Bezoek aan de oude ruïnes en na een mooie wandeling rijden
we naar Gjirokastra naar hotel Cajupi****. Avondmaal en logies.

DAG 5 : GJIROKASTRA - APPOLONIA OHRID LAKE (O/-/A)
in de ochtend rijden we naar de archeologische site Appolonia.
We bezoeken het theater, de bibliotheek, het Odeon en de ruïnes van de nimfen. In de namiddag steken we de grens over naar
Noord-Macedonië. Check in in hotel Flamengo****. Avondmaal
en logies.
DAG 6 : OHRID (O/-/A)
vandaag verblijven we de hele dag aan het meer van Ohrid, een
van de oudste meren ter wereld. We bezoeken de stad Ohrid,
erkend door UNESCO en een facultatief bezoek aan het klooster van Sveti Naum staat ook op het programma. Avondmaal in
een lokaal restaurant. Logies.
DAG 7 : OHRID - ELBASAN - TIRANA (O/-/A)
vandaag terug richting Tirana. Halte in het gezellige Elbasan. We bezoeken het Ottomaanse kasteel, de recent ontdekte 5e-eeuwse basiliek, de
Koningsmoskee en de Kerk van St Mary. Na de lunch verder richting
Tirana. We verkennen het centrum, het Scanderbergplein, de Et"hem
Beymoskee en het Nationaal Historisch Museum. Avondmaal in een
lokaal restaurant en logies in hotel White Dream****.

VERBLIJFSFORMULE
maaltijden volgens programma
(O = ontbijt, A = avondmaal)
MUNTEN
Albanese Lek
Macedonische Denar
FORMALITEITEN
identiteitskaart
(geldig tot 3 maanden na
terugkeer)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour reisleiding tot Zaventem
vervoer in moderne autocars
Nederlandstalige lokale gids
vluchten
inkomgelden
vermelde excursies
NIET INBEGREPEN
fooien
facultatieve uitstappen
*hotels onder voorbehoud van
definitieve bevestiging

DAG 8 : KRUJA-TIRANA - ZAVENTEM - AFFLIGEM
(O/-/-)
na het ontbijt naar Kruja, bekend als de middeleeuwse hoofdstad van Albanië. We bezoeken er de oude bazaar en het Scanderbergmuseum. In de namiddag transfer naar de luchtaven van
Tirana voor terugvlucht naar Zaventem. Transfer per autocar
naar Affligem.

DAG 4 : GJIROKASTRA ( O/-/A)
we beginnen de dag met een stadstour door Gjirokastra: bezoek aan de
bazaar en de souvenirwinkels en het kasteel met het museum over de
geschiedenis en gevonden artefacten ten tijde van het communisme. Na
de lunch vrije tijd om op eigen houtje de oude stad Gjirokastra te verkennen. Avondmaal en logies in het hotel Cajupi****.
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BEGELEIDE RONDREIS 18D

NIEUW

INFOAVOND
10/10/18 - 19U00

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst
REISDATUM & PRIJS PP

07/09/19
single

€ 3545
+ € 1065

HOTELS**/***/****

vermelde hotels onder voorbehoud
van definitieve bevestiging
VERBLIJFSFORMULE
logies alleen
INBEGREPEN
luchthavenvervoer,
vluchten met Lufthansa, transfers
ter plaatse, Nederlandstalige gids,
hoteltaksen, sightseeing in San Francisco, Union Square en Fisherman"s
Warf, bezoek aan de historische Old
Town buurt van Sacramento, rondleiding in het Nationaal Park Yellowstone, bezoek aan Temple Square in Salt
Lake City, wandeling in het Nationaal
Park van Arches, stop langs een iconische redderstoren van Californië, reis
langs Route 66 en stop in de historische stad Seligman, stadsrondleiding Los Angeles met Beverly Hills
en Hollywood en de beroemde sterren in het voetpad (Walk of Fame),
bezoek aan het beroemde Cannery
Row in Monterey en de winkels van
Carmel
NIET INBEGREPEN
alle maaltijden en dranken, avondlijke rondleiding van San Francisco
en diner in Chinatown, raften op de
Coloradorivier in Moab, helikoptervlucht over de Grand Canyon, vlucht
over Lake Powell en bezoek aan
Monument Valley, avondlijke rondleiding Las Vegas, bezoek Universal
Studios, Amerikaanse picknick en
fooien
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
+ ESTA (€ 20)
door Rantour aangevraagd
MUNTEN
Amerikaanse dollar
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USA WESTKUST
Geniet van de hoogtepunten van deze rondreis
door West-Amerika. Ontdek de prachtige nationale parken, watervallen, woestijnen, diepe canyons
en besneeuwde bergtoppen. De spectaculaire natuurverschijnselen die u in de nationale parken kan
beleven zijn adembenemend. Bovendien bezoekt
u ook nog de metropolen van West-Amerika: San
Francisco, Los Angeles en Las Vegas.

DAG 5 : TWIN FALLS - CRATERS OF THE MOON
- YELLOWSTONE I (509 KM)
we verlaten Twin Falls en wagen de oversteek van de Snake River,
gekend als “River of no return” naar Craters of the Moon, bekend
om het vulkanisch landschap met voormalige lavastromen,
lavagrotten en kraters. Later in de namiddag een eerste kennismaking met het Nationaal Park van Yellowstone. Overnachting in
hotel Gray Wolf Inn** of Brandin Iron Inn**.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - FRANKFURT SAN FRANCISCO
samenkomst te Affligem en transfer per autocar naar de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht met Lufthansa naar San Francisco.
Onthaal op de luchthaven en transfer naar hotel Carlton***.

DAG 6 : YELLOWSTONE
vandaag genieten we de ganse dag van de pracht van dit immense
park tijdens een uitgebreide rondleiding: het Yellowstone Lake, de
Old Faithful geiser, de Mammoth Hot Springs warmwaterbronnen en de majestueuze watervallen van de Yellowstone Canyon
(seizoensgebonden). Logies in Gray Wolf Inn** of Brandin Iron
Inn**.

DAG 2 : SAN FRANCISCO
rondleiding in San Francisco: de Union Square, het Civic Center,
Fisherman"s Warf .... Vrije namiddag en avond om de stad op eigen
tempo verder te ontdekken. Mogelijkheid om een ritje te maken
met de kabeltram tot aan Fisherman"s Warf of te wandelen langs
de Sea Lions jachthaven om de zeeleeuwen te zien en vanaf de baai
het Alcatrazeiland te bekijken. Logies in hotel Carlton***.
DAG 3 : SAN FRANCISCO - LAKE TAHOE SIERRA NEVADA MOUNTAINS - RENO I (356 KM)
vandaag richting Sacramento. Korte halte in Old Town. Later op
de dag ontdekken we Lake Tahoe tussen de bergen van de Sierra
Nevada. In de namiddag bezoeken we Virginia City, de mijnmetropool waar het Oude Westen tot leven komt. Verder naar Reno
en hotel Harra"s**** voor overnachting.
DAG 4 : RENO - BLACK ROCK DESERT - TWIN FALLS
(731KM)
na het ontbijt reizen we door de Black Rock Desert en langs de
vlaktes in het noorden van Nevada. Via de Humboldt River bezoeken we de stad Elko, ook wel de "Alpen van Nevada" genoemd. We
steken de grens over in Jackpot en we ontdekken Twin Falls in de
Magic Valley in Idaho. Logies in Shilo Inn Suites**.

DAG 7 : YELLOWSTONE - GRAND TETONS JACKSON - SALT LAKE CITY I (596KM)
op weg naar het Grand Teton National Park worden we verrast
door de besneeuwde bergtoppen. Vanaf het uitkijkpunt Snake River Outlook genieten we het landschap, wilde bizons, wapiti"s en
elanden grazen op deze prairie. We ontdekken Jackson Hole, het
sierlijke kroonjuweel van de Rocky Mountains. Verder naar Salt
Lake City voor logies.
DAG 8 : SALT LAKE CITY - MOAB I ( 377 KM)
in de ochtend verkennen we Salt Lake City, de grootste stad van de
staat Utah. Verder richting Moab, een charmant stadje en bekend
om de offroad- en buitensportmogelijkheden en de twee nationale parken die er vlak bij liggen: Arches National Park en Canyonlands National Park. Logies in Moab Valley Inn***.

DAG 9 : MOAB - NATIONAAL PARK ARCHES CANYONLANDS - MOAB
vandaag de twee meest spectaculaire nationale parken van de Verenigde Staten. Eerst bezoeken we het National Park Arches, populair
dankzij de rode rotsen en ontelbare natuurlijk gevormde bogen.
Daarna naar het kleurrijke landschap van het National Park
Canyonlands bestaande uit canyons, tafelbergen en grillige rotsformaties. "s Avonds kan u rustig genieten van de pracht van deze
canyon tijdens een facultatieve boottocht op de Colorado River.
Logies in Moab Valley Inn***.
DAG 10 : MOAB - CAPITOL REEF BRYCE CANYON I (440KM)
na bezoek aan het National Park Capitol Reef met torens, koepels
en hoge kliffen in uiteenlopende kleuren, verder richting Bryce
Canyon voor een uitgebreide rondleiding. Indien het weer het toelaat mag u de nachtelijke hemel met vele sterren en sterrenbeelden
en de geur van het kampvuur zeker niet missen. Logies in Bryce
View Lodge**.
DAG 11 : BRYCE CANYON - LAKE POWELL GRAND CANYON - FLAGSTAFF I (454KM)
in de ochtend reizen we naar Lake Powell. We steken de machtige Colorado River over en bezoeken het reservaat van de
Navajo Indianen. We doorkruisen de Painted Desert en rijden
langs de Cameron om een van de zeven grote natuurwonderen
ter wereld te bereiken: de Grand Canyon. Halte langs de rand
van de canyon om de kleurrijke en kilometer diepe ravijnen te
bewonderen. Overnachting in Flagstaff in Days Hotel**.
DAG 12 : FLAGSTAFF - SELIGMAN/ROUTE66 LAS VEGAS I (401KM)
we verlaten het levendige plaatsje Flagstaff, gelegen op 2.134m hoogte en
rijden naar Seligman. De stad die langs de beroemde historische "Route
66" werd gebouwd en die al 60 jaar stil lijkt te staan in de tijd. De laatste
stop vandaag is de bruisende hoofdstad van het entertainment in de wereld: Las Vegas. Overnachting in hotel Luxor***.

DAG 13 : LAS VEGAS (DEATH VALLEY FACULTATIEF)
vandaag bent u vrij om op eigen tempo de talrijke attracties
van Las Vegas te ontdekken: casino"s, shows die het prestige
van Broadway evenaren, wandelen langs de beroemde Strip of
shoppen in de outlets. Ook krijgt u de kans om Death Valley te
bezoeken (facultatief ).Overnachting in hotel Luxor***.
DAG 14 : LAS VEGAS - MOJAVEWOESTIJN BEVERLY HILLS - LOS ANGELES I (437KM)
via de Mojavewoestijn bereiken we Los Angeles en ontdekken
Hollywood, Sunset Strip en een deel van Beverly Hills. Logies
in hotel Crowne Plaza Los Angeles Harbor****.
DAG 15 : LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS
FACULTATIEF)
vrije tijd om Los Angeles te verkennen. Mogelijkheid om facultatief
Universal Studios te bezoeken. Overnachting in hotel Crowne Plaza Los
Angeles Harbor****.
DAG 16 : LOS ANGELES - MALIBU SANTA BARBARA - SHELL/PISMO BEACH I (285KM)
we reizen noordwaarts langs de prachtige kust van de Stille
Oceaan en het beroemde Santa Monica en Malibu. Stop aan de
“finishlijn” van de "Route 66" en aan de iconische redderstoren
van “Baywatch” waarna we Santa Barbara bereiken. Halte om te
genieten van de Spaanse architectuur vooraleer we doorreizen
naar de schilderachtige kuststad aan de Central Coast. Logies in
Holiday Inn Express Solvang**.
DAG 17 : SHELL/PISMO BEACH CARMEL/MONTEREY - SAN FRANCISCO
vrije voormiddag om te genieten aan de Stille Oceaan. Daarna
vertrekken we via Carmel en Fisherman"s Warf naar de luchthaven van San Francisco voor terugvlucht met Lufthansa via
Frankfurt naar Zaventem.
DAG 18 : AANKOMST BRUSSEL
aankomst te Zaventem en transfer per autocar naar Affligem.
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JUBILEUMCRUISE 6D

EXTRA

welkomstdrankje met de kapitein en
de crew, boordanimatie,
verrassingsavond met live muziek,
haventaksen en galadiner.
“Funiculaire” Montmartre
en afscheidslunch dag 6
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

01/11/18
benedendek
middendek/balkon
bovendek/balkon
singlehut
(basis benedendek)

LIVE OPTREDENS
AAN BOORD

01/11 Welkomstavond
02/11 Eric & Nicole
03/11 De Foef
04/11 Sasha & Davy
05/11 De Romeo's

€ 859
+ € 90
+ € 140
+ € 550

CRUISE MET DE STERREN OP DE SEINE
In 2018 viert Rantour zijn 60ste verjaardag. Dit
heuglijke feit vieren we met een zesdaagse jubileumcruise over een van de meest tot de verbeelding sprekende rivieren van Frankrijk. We varen
met een van de luxe cruiseschepen van de Duitse
rederij A-Rosa over de Seine van Paris/St Denis tot
de oude Normandische hoofdstad Rouen.
Aan boord kan u genieten van de luxueuze infrastructuur en geniet u dagelijks van heerlijke
ontbijt-, lunch- en dinerbuffetten. Rantour heeft
voor deze gelegenheid het ganse schip afgehuurd
en zorgt voor de nodige animatie met muzikale
optredens aan boord met o.m. De Romeo"s, Sasha & Davy... Deze cruise wordt de apotheose van
het jubileumjaar 2018. Vlug inschrijven is aangewezen want het aantal plaatsen is beperkt voor
deze eenmalige en onvergetelijke cruise.

DAG 1 : AFFLIGEM - PARIS/ST DENIS I (310KM)
vertrek om 14u. Via Mons en Valenciennes naar Assevillers, koffiepauze. Verder naar Paris/St Denis voor inscheping aan boord
van een van de luxe cruiseschepen van de rederij A-Rosa in de gekozen hutaccommodatie. Afvaart vanuit St Denis omstreeks 19u.
Welkomstdrankje met de kapitein en het boordpersoneel. Buffetavondmaal en live optreden aan boord. Logies
DAG 2 : LES ANDELYS - ROUEN
we varen over de meanderrijke loop van de Seine via Mantes-la-Jolie
naar Les Andelys. Ontbijtbuffet aan boord. Het stadje Les Andelys
wordt gedomineerd door de imposante ruïnes van het beroemde
Château-Gaillard, gebouwd in 1196 door Richard Leeuwenhart,
hertog van Normandië en koning van Engeland. Middagmaal aan
boord en vaart in westelijke richting naar Rouen, de hoofdstad van
de regio Normandië. Avondmaal, live optreden en logies.

MS A-ROSA VIVA

DAG 3 : ROUEN
ontbijtbuffet. Geleide wandeling in het historische centrum van
Rouen met o.m. de gotische kathedraal Notre-Dame, de rue du
Gros Horloge met het merkwaardige uurwerk en de Place du
Vieux-Marché met vele vakwerkhuizen en de oude overdekte
markthallen. Hier stierf Frankrijks nationale heilige Jeanne d"Arc
op 30 mei 1431 op de brandstapel. We bezoeken tevens de kerk
Ste Jeanne d"Arc en het Croix de la Réhabilitation, een eerbetoon
aan deze heilige. Middagmaal aan boord. Vrije tijd of shopping in
de gezellige autovrije binnenstad van Rouen. Avondmaal, live optreden en logies.
DAG 4 : ROUEN - VERNON - MANTES-LA-JOLIE
ontbijtbuffet. Het stadje Vernon, halverwege Rouen en Parijs, heeft
een prachtig erfgoed met typische vakwerkhuizen en de indrukwekkende collegiale kerk in romaanse en gotische stijl. Middagmaal aan
boord. We varen stroomopwaarts richting Mantes-la-Jolie, een stadje met een koninklijk kasteel en tal van religieuze bouwwerken in een
lus op de linkeroever van de Seine. Afvaart richting Paris/St Denis.
Avondmaal, live optreden en logies.

DAG 5 : PARIJS
ontbijtbuffet. U kan deze voormiddag naar eigen initiatief besteden, genieten van de boordfaciliteiten of een wandeling maken
langs de Seine. Middagmaal aan boord. Nadien stadsrondrit in de
Franse hoofdstad Parijs langs enkele van de meest tot de verbeelding sprekende bezienswaardigheden die Parijs wereldfaam hebben gegeven. Verder naar de Place d"Anvers en met de “funiculaire”
naar de Butte de Montmartre. Vrije tijd op de pittoreske Place du
Tertre en mogelijkheid voor bezoek aan de Sacré-Coeurbasiliek.
Terug naar het schip voor galadiner, live optreden en logies.
DAG 6 : PARIS/ST DENIS - AFFLIGEM I (310KM)
ontbijtbuffet en ontscheping. Terugreis over de Autoroute du Nord.
Afscheidslunch in een uitzonderlijke locatie. Langs Valenciennes
naar Affligem. Aankomst omstreeks 19u.

*vaarschema onder voorbehoud. Om veiligheidsredenen en afhankelijk van de
stand van het waterpeil zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip
bevoegd om het vaarschema van de cruise te wijzigen.

BOORDFACILITEITEN
de luxe rivierschepen van A-Rosa
beschikken over een receptie,
lounge, bar, panoramisch restaurant,
zonnedek, fitness- en wellnessruimte, WiFi (tegen betaling)
HUTTEN
tweepersoons buitenhutten /
benedendek (14,5 m²) met toilet,
douche en haardroger, telefoon, tv,
safe en airco.
Tweepersoons buitenhut midden- en
bovendek (beide met Frans balkon )
mits toeslag
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet en buffetmaaltijden. Eénmaal galadiner
TAFELDRANKEN
water in karaf of optioneel drankenpakketten
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf diner 1e dag t/m
lunch 6e dag
OPTIONEEL

te reserveren bij inschrijving
en te betalen aan boord - enkel
mogelijk per hut/5 nachten
drankenpakket maaltijden
+ € 18/nacht/persoon
(wijn bij de middag- en avondbuffetten)
drankenpakket all-in
+ € 32/nacht/persoon
(schuimwijn/wijnen/bier van het vat/
coctails/frisdranken van 10u tot 24u)

hut middendek
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CRUISE 3D

NIEUW

CRUISE 9D

NIEUW

INFOAVOND
29/08/18 - 19U00

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst
REISDATUM & PRIJS PP

EXTRA

welkomstdrankje, animatie aan
boord, haventaksen, geleid bezoek
Colmar, transfer middernachtmis,
kerstavonddiner met aperitief en
aangepaste wijnen, kerstgeschenk,
tafeldranken tijdens de maaltijden
en aan de bar en repatriëringsverzekering inbegrepen. CroisiEurope
begeleiding (Frans- of Duitstalig )
en Rantour reisleiding
REISDATUM & PRIJS PP

23/12/18
€ 494
buitenhut bovendek
+€5
single
niet beschikbaar

MS BEETHOVEN

ACCOMMODATIE
de luxe cruiseschepen van
CroisiEurope beschikken over een
panoramisch restaurant, receptie,
lounge, bar, zonnedek en boetiek
HUTTEN
tweepersoons buitenhut tussendek,
badkamer met douche en toilet,
radio, tv, safe, airco en WiFi
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, driegangen
maaltijden en kerstavonddiner
TAFELDRANKEN
inbegrepen
(kerstavonddiner: aperitief en
aangepaste wijnen inbegrepen)
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf diner 1e dag t/m
lunch 3e dag

KERSTCRUISE RIJNVALLEI
Aan boord van de MS Beethoven maken we een
prachtige kerstcruise in de Rijnvallei met nagenoeg permanente panorama"s over het gebergte
der Vogezen. Vertrek en aankomst van deze cruise
in het centrum van Straatsburg, ondergedompeld
in een idyllische en betoverende kerstsfeer. We
brengen ook een bezoek aan Colmar, misschien
wel de meest typische stad in de Elzas en u heeft
de gelegenheid deel te nemen aan de middernachtmis. Aan boord wordt u culinair verwend
door de chef en het attente boordpersoneel.
Deze cruise is zonder twijfel een van de toppers
uit ons najaarsaanbod.

DAG 1 : AFFLIGEM - STRAATSBURG I (465KM)
vertrek om 6u. Via Namur naar Arlon, koffiepauze. Door de
Savernestreek naar Straatsburg, vrije lunch in het centrum van de
stad. Vrije tijd voor bezoek aan de grootste kerstmarkt van de Elzas of voor de liefhebbers bezoek aan de gotische kathedraal
Notre-Dame de Strasbourg en wandeling langs o.m. de oudste
wijk van de stad, “Petite France”. Om 17u transfer naar de rivierhaven en inscheping aan boord van het luxe cruiseschip MS Beethoven. Welkomstdrankje en voorstelling van het boordpersoneel.

Avondmaal, animatie (thema-avond over kerstverhalen). Afvaart
om 20u door de Noordsluis richting Rhinau. Logies op basis van
tweepersoons buitenhut tussendek.
DAG 2 : RHINAU - ALT-BREISACH
in de vroege ochtend afvaart uit Rhinau. Ontbijtbuffet aan boord.
Het schip vaart door de Rijnvlakte langs mooie panorama"s over
de Vogezen en de Elzasser wijnroute. Om 12u aankomst in AltBreisach. Middagmaal aan boord. "s Namiddags geleid bezoek aan
Colmar, een van de mooiste steden van de Elzas. Wandeling langs
de Place d"Unterlinden, het Maison des Têtes, de Ancienne Douane
en de mooiste wijk, “Petite Venise”... Vrije tijd in Colmar. Terugkeer
aan boord. Kerstavonddiner met aangepaste wijnen. Gelegenheid
de nachtmis in de kerk van Alt-Breisach bij te wonen. Bij terugkeer
wordt een glaasje "Glühwein" aangeboden. In de loop van de nacht
krijgt u bezoek van de kerstman. Logies.
DAG 3 : STRAATSBURG - AFFLIGEM I (465KM)
ontbijtbuffet aan boord. Om 10u afvaart richting Straatsburg.
Middagmaal aan boord en ontscheping omstreeks 16u. Door
de Savernestreek richting Thionville en Arlon, avondstop. Langs
Namur naar Affligem. Aankomst omstreeks 23u.

PERZISCHE GOLF
Verken een van de meest populaire bestemmingen in de Perzische Golf. Waar ooit alleen woestijn was vinden we vandaag de hoogste gebouwen
van de wereld en de meest gedurfde architectuur.
Abu Dhabi en Dubai zullen u verrassen met hun futuristische architectuur en rijkdom. In Sir Bani Yas
beleeft u een strandervaring als in een droom of
08/02

een onvergelijkbare safari als geen ander tussen de
mangroven, de woestijn en de beschermde baaigebieden. Op het eiland Bahrein kan u een bezoek
brengen aan de charmante hoofdstad of het Formule
1-circuit. In Doha, de hoofdstad van Qatar, ervaart u
hoe oude Arabische tradities samengaan met een
moderne levensstijl.

vertrek om 17u te Affligem. Transfer per autocar naar Zaventem
rechtstreekse vlucht met Emirates naar Dubai

09/02

aankomst in de ochtend en transfer naar de cruiseterminal
voor inscheping aan boord van MSC Splendida
afvaart uit Dubai

23:00

10/02

Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten

05:00

11/02

Sir Bani Yas Is - Verenigde Arabische Emiraten

09:00

17:00

12/02

op zee

-

-

13/02

Bahrein

08:00

18:00

14/02

Doha - Qatar

08:00

18:00

15/02

Dubai - Verenigde Arabische Emiraten

09:00

-

16/02

ontscheping en transfer naar de luchthaven van Dubai
terugvlucht met Emirates naar Zaventem
transfer per luxe autocar naar Affligem

28

08/02/19
binnenhut
BELLA
binnenhut
FANTASTICA
buitenhut
FANTASTICA
balkonhut
BELLA
balkonhut
FANTASTICA
Balcone Aurea
éénpersoonshut
drankenpakket

23:00

€ 1299
€ 1359
€ 1499
€ 1599
€ 1699
€ 1949
op aanvraag
€ 182

MSC SPLENDIDA

FACILITEITEN
4 restaurants, diverse bars en cafés,
4 zwembaden, bioscoop, discotheek,
casino, winkels, spa, sauna, schoonheidssalon, kapsalon, sportcentrum
en joggingparcours
HUTTEN
badkamer met douche, toilet, tv, telefoon. Wifi(€), minibar, safe en airco
• BELLA beleving: hutten liggen op
de lagere dekken en de buitenhutten hebben een belemmerd zicht
• FANTASTICA beleving: hutten
liggen op de hogere dekken met
snelle toegang tot de liften en
lounges en genieten van een 24-uur
roomservice
• AUREA beleving: zeezicht cabines
op de bovenste dekken, welzijnspakket, prioritaire inscheping, all-inclusive
restaurant- en bar drankenpakket
ter waarde van € 182. Avondmaal
in een voorbehouden deel van het
restaurant, badjas en slippers
MAALTIJDEN AAN BOORD
volpension vanaf het diner de 1e
dag t/m het ontbijt de laatste dag
tijdens de cruise
DRANKEN
all-inclusive restaurant- en bar
drankenpakket: alcoholische of
niet-alcoholische dranken 24u/24u
in de bars, buffetten, zelfbediening,
hoofdrestaurants en specialiteiten
restaurants.
Prijs: € 182/persoon
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
INBEGREPEN
vlucht met Emirates
Rantour reisleiding
luchthavenvervoer
transfers ter plaatse
havengelden
NIET INBEGREPEN
drankenpakket
fooien € 70
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CRUISE 10D

NIEUW

NIEUW

CRUISE 8D

INFOAVOND
13/09/18 - 19U00

INFOAVOND
29/08/18 - 20U30

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

REISDATUM & PRIJS PP

08/03/19
binnenhut
BELLA
binnenhut
FANTASTICA
buitenhut
BELLA
buitenhut
FANTASTICA
balkonhut
BELLA
balkonhut
FANTASTICA
Balcone Aurea
éénpersoonshut
drankenpakket

€ 899
€ 949
€ 999
€ 1049

CRUISE OP DE NIJL

We starten onze cruise in Genua en zetten koers
naar Civitavecchia. Deze gunstig gelegen havenstad biedt een waaier aan excursiemogelijkheden
met Rome als topbestemming. Verder naar Sicilië
waar we aanmeren in Palermo, niet zo ver van het
stadscentrum. De meeste bezienswaardigheden
en het historische centrum zijn gemakkelijk te voet
bereikbaar. Ook onze volgende halte La Valletta
in Malta is heel gemakkelijk te voet te bezoeken.
Vervolgens komen we aan in Barcelona. De haven
van deze grootstad is grandioos en tevens de be-

Wilt u Egypte en haar bijzondere schatten ontdekken? We varen over de Nijl, een van de langste rivieren ter wereld en bezoeken de highlights uit de
eeuwenoude geschiedenis van Egypte. Deze unieke reis heeft alle elementen voor een onvergetelijke
ervaring. Luxe en comfort zijn de sleutelwoorden
van het vijfsterren cruiseschip MS Steigenberger
Minerva. Na een onvergetelijke uitstap kan je heerlijk nagenieten aan het zwembad op het dek of met
een drankje in de poolbar... Vaar met ons mee en
geniet van een bijzondere ontdekkingsreis door
fantastisch Egypte!

21/03/19
€ 995
VBK*
€ 915
bovendek
+ € 49
single
+ € 315
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/10/18

€ 1089
€ 1139
€ 1489
op aanvraag
€ 182

MSC MERAVILGIA

FACILITEITEN
nieuw schip (in de vaart sinds 2017)
4 restaurants, diverse bars en cafés,
4 zwembaden, bioscoop, discotheek,
casino, winkels, spa, sauna, schoonheidssalon, kapsalon, sportcentrum en
joggingparcours
HUTTEN
badkamer met douche, toilet, tv, telefoon. WiFi(€), minibar, safe en airco
• BELLA beleving: hutten liggen op
de lagere dekken en de buitenhutten
hebben een belemmerd zicht
• FANTASTICA beleving: hutten liggen
op de hogere dekken, met snelle
toegang tot de liften en lounges en
genieten van een 24-uur roomservice
• AUREA beleving: zeezicht cabines op
de bovenste dekken, welzijnspakket,
prioritaire inscheping, all-inclusive
restaurant- en bar drankenpakket
ter waarde van € 182. Diner in een
voorbehouden deel van het restaurant,
badjas en slippers
MAALTIJDEN AAN BOORD
volpension vanaf het diner de 1e dag
t/m het ontbijt de laatste dag tijdens
de cruise
DRANKEN
all-inclusive restaurant- en bar drankenpakket: alcoholische en niet-alcoholische dranken 24u/24u in de bars,
buffetten, zelfbediening, hoofdrestaurants en specialiteiten restaurants
Prijs: € 182/persoon
INBEGREPEN
vervoer per luxe autocar naar Genua en
terug, Rantour reisleiding, havengelden
NIET INBEGREPEN
maaltijden tijdens de autocarreis
fooien € 70
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CRUISE OP DE MIDDELANDSE ZEE

REISDATUM & PRIJS PP

08/03

langrijkste passagiershaven van de Middellandse
Zee. Het stadscentrum met de bekende Ramblas
en de Sagrada Familia liggen op wandelafstand.
Onze laatste stop is de boeiende stad Marseille
waar we de ganse dag doorbrengen. De belangrijkste bezienswaardigheden bevinden zich rond
de oude haven waar je per shuttle of taxi naar toe
kan. Tijdens deze reis ontdek je op een paar dagen het beste wat de Middellandse zee te bieden
heeft!

MS STEIGENBERGER
MINERVA*****LUXE

vertrek om 20u30. Comfortabele nachtrit aan boord
van onze luxe autocar met de nodige haltes onderweg

09/03

ontbijtgelegenheid en aankomst te Genua omstreeks
11u30. Aansluitend inscheping aan boord van
MSC Meraviglia en afvaart uit Genua

18:00

10/03

Civitavecchia - Italië

07:00

11/03

Palermo - Italië

09:00

17:00

12/03

La Valletta - Malta

10:00

18:00

13/03

op zee

-

-

14/03

Barcelona - Spanje

15/03

Marseille - Frankrijk

07:00

18:00

08:00

18:00

16/03

aankomst in Genua omstreeks 8u en ontscheping na het
ontbijt. Terugrit aan boord van onze luxe autocar met de
nodige haltes onderweg.

17/03

aankomst te Affligem omstreeks middernacht

08:00

19:00

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - LUXOR
samenkomst te Affligem. Transfer per autocar naar de luchthaven
van Zaventem. Vlucht met Tuifly naar Luxor. Transfer en check-in
op het cruiseschip. Avondmaal en overnachting.
DAG 2 : LUXOR - EDFU
bezoek aan de tempels van Karnak en Luxor op de oostelijke
oever. Doorvaart via Esna naar Edfu. Overnachting aan boord in
Edfu.
DAG 3 : EDFU - ASWAN
in de ochtend bezoek aan de tempel van Horus. Daarna verder naar Kom Ombo en Aswan. Overnachting aan boord in
Aswan.
DAG 4 : ASWAN
na het ontbijt naar de Hoge Dam, de onvoltooide obelisk en de
tempel van Philae. Overnachting aan boord in Aswan.

DAG 5 : ASWAN
in de voormiddag facultatieve excursie naar de tempels van
Aboe Simbel. In de namiddag tochtje met een feloek en bezoek
aan de botanische tuin. Overnachting aan boord in Aswan.
DAG 6 : ASWAN - KOM OMBO - EDFU - ESNA - LUXOR
in de vroege ochtend varen we naar Kom Ombo voor bezoek
aan de tempel van Sobek. Verder via Esna naar Edfu en Luxor.
Overnachting aan boord in Luxor.
DAG 7 : LUXOR
na het ontbijt richting de necropolis van Thebe op de westelijke
oever met de Vallei der Koningen, de tempel van Hatsjepsoet en
de Kolossen van Memnon. In de namiddag vrije tijd aan boord.
Overnachting aan boord in Luxor
DAG 8 : LUXOR - ZAVENTEM - AFFLIGEM
na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Luxor voor terugvlucht met Tuifly naar Zaventem. Transfer per autocar naar
Affligem.

FACILITEITEN
groot zonnedek met zoetwaterzwembad, poolbar, gratis ligzetels,
parasols en handdoekenservice,
ruim restaurant met internationale
en oosterse keuken, receptie, shop,
wasservice en fitnesstoestellen
HUTTEN
77 comfortabele hutten voor
2 personen (19 m²) en
eenpersoonshutten (16 m²).
Elke hut heeft een badkamer met
toilet, douche en haardroger,
individuele airco, telefoon, WiFi (€),
tv, koelkast en safe
INBEGREPEN
luchthavenvervoer,
rechtstreekse vluchten met Tuifly,
transfers ter plaatse, Nederlandstalige reisleiding, alle excursies zoals
omschreven, volpension
NIET INBEGREPEN
facultatieve excursies, inkomgelden
en fooien
MAALTIJDEN
volpension vanaf het avondmaal dag
1 tot het ontbijt dag 8
FORMALITEITEN
identiteitskaart (nog 6 maanden
geldig na terugkeer)
pasfoto voor het verplichte visum
(inbegrepen in de prijs)
reizigers die een reispas hebben
kunnen deze gebruiken voor het
visum (geen pasfoto nodig)
MUNTEN
Egyptische pond
De volgorde van de bezoeken kan
wijzigen in functie van de navigatie.
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CRUISE 8D

NIEUW

CRUISE 15D

NIEUW

INFOAVOND
26/09/18 - 18U30

INFOAVOND
26/09/18 - 18U30

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

26/05/19
binnenhut
buitenhut
balkonhut
single hut
3de persoon
in hut

09/06/19
binnenhut
buitenhut
balkonhut
single hut
3de persoon
in hut

€ 1599
+*€ 250
+€ 460
op aanvraag
op aanvraag

€ 2699
+€ 650
+€ 1060
op aanvraag
op aanvraag

MS NIEUW STATENDAM*****

MS NIEUW STATENDAM*****

FACILITEITEN
restaurant, a la carte restaurant (€),
visrestaurant (€), Pan-Aziatisch
restaurant (€), buffetrestaurant,
koffiecorner, diverse bars en
lounges, 2 zwembaden, ligzetels
met handdoeken, jacuzzi, theater,
casino, discotheek, internetruimte,
winkels, spa, kapsalon, schoonheidssalon
HUTTEN
alle hutten beschikken over
luxueuze bedden met kwaliteitsmatrassen, badkamer met douche
en haardroger, badartikelen, badjas,
airco, tv, safe, roomservice, minibar
- standaard binnenhut: 14 -22m²
- standaard buitenhut: raam met
zeezicht, 16-26m²
- standaard balkonhut:
plafondhoge glazen schuifdeuren,
privaat balkon
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf het avondmaal de
1e dag t/m het ontbijt de laatste dag
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem
en vervoer per luxeautocar van
Affligem naar Amsterdam en terug
NIET INBEGREPEN
havengelden (ca. € 95)
fooien (ca. € 85)
excursies

uitgebreide info en faciliteiten:
zie pag. 32
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf het avondmaal de
1e dag t/m het ontbijt de laatste dag
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem en
vervoer per luxeautocar van Affligem
naar Amsterdam en terug
NIET INBEGREPEN
havengelden (ca. € 137)
fooien (ca. € 170)
excursies

BOEKEN VOOR 25/11/2018
gratis drankenpakket*
ter waarde van € 450
+ een gratis diner
in de Pinnacle Grill
*drankenpakket tot 15 drankjes per
dag, zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken met een waarde
van minder dan USD 9
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NOORSE FJORDEN
Verken de fjordenwereld en glijd door de
majestueuze wateren van de Noorse fjorden.
Met uitzicht op gletsjers, loodrechte rotswanden
en watervallen en dat op tientallen kilometers van
de open zee. Vanuit Amsterdam is het slechts een
dag varen door de prachtige fjorden naar de even
zo prachtige havens. De beste manier om het
schilderachtige Noorwegen te ontdekken is vanaf
het water.

26/05

NOORSE FJORDEN & MIDDERNACHTZON
We varen met het splinternieuwe luxueuze cruiseschip MS Nieuw Statendam*****, het vlaggenschip van de rederij Holland America Line, in vaart
vanaf december 2018. Dit schip combineert een
klassieke uitstraling met moderne voorzieningen
voor sport, welzijn en ontspanning. Er zijn talrijke
bars en restaurants aan boord, een grote showlounge, een overdekt zwembad en brede zonnedekken waar je heerlijk geniet van de prachtige
panorama"s.

transfer per autocar van Affligem naar de haven van Amsterdam
inschepen MS Nieuw Statendam*****

17:00

27/05

op zee

28/05

Eidfjord - Noorwegen (scenic cruising door de Hardangerfjord)

07:00

16:00

29/05

Skjolden - Noorwegen (scenic cruising door de Sognefjord)

08:00

17:00

30/05

Molde - Noorwegen

10:00

20:00

31/05

Bergen - Noorwegen

10:00

20:00

op zee

02/06

ontscheping in Amsterdam
transfer per autocar van Amsterdam naar Affligem

09/06

wordt beschouwd als de meest noordelijke punt
van het Europese continent. Van mei tot juli is er
"s avonds vanaf de Noordkaap de mogelijkheid
om de middernachtzon te aanschouwen. Deze
Noordkaapcruise is meer dan de moeite waard!

vertrek om 10u te Affligem
transfer per autocar van Affligem naar de haven van Amsterdam
inschepen MS Nieuw Statendam*****

vertrek om 10u te Affligem

01/06

Cruise naar het Hoge Noorden en beleef een absoluut natuurwonder. De Noorse natuur staat niet
voor niks bekend als een van de mooiste van Europa. Op het dek geniet u van de meest overrompelende panorama"s met gletsjers, hoge bergen
en sneeuw. We varen tot de Noordkaap. Dit punt

07:00

17:00

10/06

op zee

11/06

Eidfjord - Noorwegen (scenic cruising door de Hardangerfjord)

08:00

12/06

Bergen - Noorwegen

08:00

17:00

13/06

Molde - Noorwegen

08:00

18:00

14/06

Trondheim - Noorwegen

08:00

17:00

15/06

op zee
10:00

18:00

16/06

Honningsvåg - Noorwegen

18:00

toeristische cruise langs de Noordkaap
17/06

op zee

18/06

op zee

19/06

Skjolden - Noorwegen (scenic cruising door de Sognefjord)

08:00

18:00

20/06

Stavanger - Noorwegen

10:00

17:00

21/06

Kristiansand - Noorwegen

08:00

17:00

22/06

op zee

23/06

ontscheping in Amsterdam
transfer per autocar van Amsterdam naar Affligem

• varen tot de Noordkaap
• gloednieuw schip van Holland America Line
• cruisen langs de mooiste Noorse fjorden

07:00

BOEKEN VOOR 25/11/2018
gratis drankenpakket*
ter waarde van € 600
+ een gratis diner
in de Pinnacle Grill
*drankenpakket tot 15 drankjes
per dag, zowel alcoholische als
niet-alcoholische dranken met een
waarde van minder dan USD 9
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CRUISE 12D

VAN MOSKOU NAAR SINT-PETERSBURG
REISDATUM & PRIJS PP

18/06/19
hoofddek
bovendek
bootdek
single

€ 1890
+ € 50
+ € 80
+ € 240

MS SHASHKOV***

FACILITEITEN
receptie, restaurant, 2 bars, airco,
dokter, wasserijdienst, schoonheidssalon, souvenirwinkeltjes, zonnedek
en animatie
HUTTEN
alle hutten liggen aan de buitenzijde
van het schip. Eenvoudig ingericht
en uitgerust met douche en toilet,
airco, radio en koelkast.
Hutten op hoofd-, boven- en bootdek
zijn voorzien van een groot raam
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
vluchten
transfers ter plaatse
Nederlandstalige gids
alle excursies volgens programma
NIET INBEGREPEN
facultatieve excursies en inkomgelden
fooien (ca. € 50)
MAALTIJDEN
volpension vanaf het avondmaal
dag 1 t/m ontbijt dag 12, koffie/thee
tijdens de middag- en avondmalen
aan boord
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
visumafhandeling (ca. € 120) - door
Rantour aangevraagd
MUNTEN
Russische roebel
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Een riviercruise Moskou-Sint-Petersburg op de
Wolga is dé ideale manier om kennis te maken
met de rijke cultuur van Rusland. Op een rustig
tempo geniet u van de cruise in Rusland en van
het betoverende landschap, afgewisseld door
kleine dorpjes waar de lokale bevolking u warm
onthaalt. Het contrast tussen de moderne metropool Moskou en het Kizhi-eiland met haar houten kerkjes is enorm. Via de uitgestrektheid van
het Ladogameer varen we naar misschien wel de
mooiste stad van Europa: Sint-Petersburg.

DAG 5 : YAROSLAVL
na het ontbijt leggen we aan in Yaroslavl en gaan we op verkenning. Zo zien we het Transfiguratieklooster, de Sint-Elias-de-Profeetkerk en het voormalige 18e eeuwse gouverneurshuis. Bezoek
aan de kerk Sint-Nicolaas-de-Wonderwerker en vrije tijd om de
lokale markt te bezoeken. Avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - MOSKOU
transfer naar de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht met Aeroflot
Russian Airlines naar Moskou. Onthaal door de reisleider en transfer naar het schip voor avondmaal en logies.

DAG 7 : KIZHI
via het Wolgakanaal varen we richting het kleine eiland Kizhi,
net een groot openluchtmuseum met prachtige architecturale
voorbeelden uit de verschillende regio"s van Rusland. Zo ziet
u windmolens, kerken, schuren, typische houten huisjes en de
Kathedraal der Transfiguratie. Avondmaal en logies.

DAG 2 : MOSKOU
na het ontbijt eerste kennismaking met Moskou. Tijdens deze
stadsrondrit ontdekken we de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: de imposante vestingmuren van het Kremlin,
het Manegeplein, het monument van de Onbekende Soldaat,
het Rode Plein, de Basiliuskathedraal, het Bolsjojtheater en het
Novodevichyklooster. Na de lunch tour door het Kremlin.
Facultatieve avondexcursies: theater, het circus of “Moscow by
night”. Avondmaal en logies.

DAG 6 : GORITSKY
vandaag bezoeken we het dorpje Goritsky en het Kirillo-Belosersky klooster, een van de oudste kloosters van Rusland, nu
in gebruik als museum en tot op de dag van vandaag nog een
belangrijk bedevaartsoord. Avondmaal en logies.

DAG 9 : SINT-PETERSBURG
na het ontbijt komen we aan in de stad van de tsaren en tsarina"s.
Tijdens de stadsrondrit zien we de imposante Sint-Isaackathedraal, de pantserkruiser Aurora en de Petrus-en-Paulusvesting.
Na de lunch staat de Hermitage op het programma in het voormalige Winterpaleis. Nadien vrije tijd om het museum te bezoeken. Avondmaal en logies.
DAG 10 : SINT-PETERSBURG
verdere kennismaking van de stad: het voormalige zomerpaleis
van Katharina de Grote in het tsarendorp Tsarskoje Selo. Het
barokke paleis werd gebruikt voor officiële staatsontvangsten.
Avondmaal en logies.

DAG 11 : SINT-PETERSBURG
na het ontbijt laten we de stad achter ons en vertrekken we richting het Peterhof, een van de mooiste Europese paleizen. We
bezoeken hier de tuinen met de talloze fonteinen met in goud
vergulde sculpturen in diverse vormen en stijlen. Avondmaal en
logies.
DAG 12 : SINT PETERSBURG - ZAVENTEM AFFLIGEM
vrije tijd in Sint-Petersburg. Transfer naar de luchthaven. Terugvlucht met Aeroflot Russian Airlines via Moskou naar Zaventem. Transfer naar Affligem.

INFOAVOND
24/10/18 - 19U00

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

DAG 8 : MANDROGA
na alle prachtige indrukken die we reeds hebben opgedaan is
Mandroga dé uitgekozen plaats om heerlijk tot rust te komen tussen het natuurschoon. Mogelijkheid om een van de vele wodka"s
te proeven in het Wodkamuseum. Als lunch een typische Russische "Shashlikparty" aan wal. Avondmaal en logies.

DAG 3 : MOSKOU
vandaag kan u optioneel deelnemen aan verschillende excursies: het klooster van Sergiev Posad, het Nieuwe Maagdenklooster of de Tretyakovgalerie. Vrije namiddag: flaneren over
de Tverskayboulevard, shoppen of wandelen door een van de
parken. Avondmaal en logies.
DAG 4 : UGLICH
in de ochtend varen we het oude stadje Uglich binnen, een van
de meest geliefde en mooiste plaatsen van de befaamde “Gouden
Ring”. We brengen een bezoek aan het Kremlin en de Kerk der
Verrijzenis en de Sint-Dimitrius Bloedkerk. Vervolgens vrije tijd
en terug naar het schip voor avondmaal en logies.
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CRUISE 8D

NIEUW

CRUISE 15D

NIEUW

INFOAVOND
11/09/18 - 19U00

INFOAVOND
26/09/18 - 18U30

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

Rantour Travel Center
Inschrijving gewenst

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

12/07/19
hoofddek
tussendek
bovendek
single hoofddek

04/08/19
binnenhut
buitenhut
balkonhut
single hut
3de persoon
in hut

€ 1595
+ € 135
+ € 170
+ € 515

€ 3169
+€ 500
+€ 1010
op aanvraag
op aanvraag

MS MIGUEL TORGA

FACILITEITEN
bouwjaar 2017, receptie, restaurant,
bar, airco, souvenirwinkeltjes,
zonnedek met ligbedden en
ligstoelen, buitenzwembad
en animatie
HUTTEN
alle hutten liggen boven het waterniveau en bieden een panoramisch
uitzicht, 11-15m². Badkamer met
douche, toilet en haardroger, airco,
tv en safe
MAALTIJDEN
volpension vanaf het avondmaal dag
1 t/m ontbijt dag 8.
DRANKEN
tijdens de cruise in de bar en het
restaurant inbegrepen
INBEGREPEN
vlucht
luchthavenvervoer
Rantour reisleiding
welkomstdrankje
diner-, gala-, flamenco-, fadoen folkloreavond aan boord
gratis WiFi in de loungebar
audiofoonsysteem tijdens
de excursies
haventaksen
NIET INBEGREPEN
excursiepakket
dranken tijdens de excursies
fooien
EXCURSIEPAKKET
KLASSIEK
€ 251 (bij inschrijving)
€ 373 (aan boord)
DYNAMISCH
€ 266 (bij inschrijving)
€ 396 (aan boord)
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MS NIEUW STATENDAM*****

DOUROVALLEI
Een cruise op de Douro opent deuren voor u naar
dit deel van de wereld waar terrasvormige wijngaarden, typische dorpjes, "quintas" en hun geurige wijnen u zullen verrassen. Scheep in voor een
unieke cruise die u zal vervullen met onvergetelijke
herinneringen dankzij deze juweeltjes en mediterrane tradities.
DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM - PORTO
samenkomst te Affligem. Transfer naar de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht naar Porto. Transfer naar het schip.
Welkomstdrankje en voorstelling van de bemanning.
Facultatieve excursie: Porto by night
DAG 2 : PORTO
facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van Porto en proeverij
DYNAMISCH: Porto per tram, een ware reis terug in de tijd.
Proeverij.
Vrije namiddag of mogelijkheidv voor transfer per "rabello" naar
het stadscentrum. Fadoavond aan boord
DAG 3 : PORTO - REGUA
facultatieve excursies:
KLASSIEK: bezoek aan de steden Guimaraes en Braga
DYNAMISCH: wandeling langs de Atlantische Oceaan tot
aan Villa Nova de Gaïa en wijnproeverij.
In de namiddag navigatie. Dansavond aan boord of vrije tijd in Regua.

NOORDELIJKE EILANDEN & IJSLAND
DAG 4 : REGUA - VEGA DE TERON
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten:
Vila Real en de tuinen van Solar Mateus. Proeverij.
In de namiddag navigatie.
Flamencoavond aan boord
DAG 5 : BARCA D"ALVA - SALAMANCA
facultatieve excursies:
KLASSIEK: ontdekking van de stad Salamanca.
DYNAMISCH: ontdekking van Salamanca per fiets.
Animatieavond aan boord
DAG 6 : BARCA D"ALVA - FERRADOSA - PINHÃO
in de voormiddag navigatie.
Gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten:
de wijnroute van Porto en proeverij.
Galaavond aan boord.
DAG 7 : PINHÃO - PORTO
gezamenlijke facultatieve excursie voor beide pakketten:
Lamegobezoek aan de stad.
In de namiddag navigatie.
Folkloreavond aan boord.
DAG 8 : PORTO
ontbijtbuffet aan boord en ontscheping vanaf 9 uur. Transfer naar
de luchthaven van Porto voor terugvlucht naar Zaventem.
Transfer naar Affligem per autocar.

Tijdens deze cruise bezoekt u zowel Verenigd Koninkrijk als IJsland en Noorwegen. U vaart naar het
historische Schotland voor een overnachting in Edinburgh waar u de beroemde Military Tattoo kan bijwonen. Vervolgens gaat de cruise naar IJsland waar
we twee dagen in Reykjavik verblijven. Daar maakt
u kennis met sprookjesachtige en onvergetelijke
04/08

landschappen. Gigantische watervallen, bergen en
geisers: u valt van de ene verbazing in de andere.
Vlakbij de hoofdstad Reykjavik vindt u de beroemde Blue Lagoon, een lagune met geothermisch verwarmd zeewater waarin u tevens bijzondere kleisoorten vindt. Een uitzonderlijke reis!

uitgebreide info en faciliteiten:
zie pag. 32
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf het avondmaal de
1e dag t/m het ontbijt de laatste dag
INBEGREPEN
Rantour reisleiding vanaf Affligem,
vervoer per autocar van Affligem naar
Amsterdam en terug
NIET INBEGREPEN
havengelden (ca. € 209)
fooien (ca. € 170)
excursies

vertrek om 10u te Affligem
transfer per autocar naar de haven van Amsterdam
inscheping aan boord van de MS Nieuw Statendam*****

17:00

05/08

op zee

06/08

Newcastle - Engeland

07/08

South Queensferry (Edinburgh) - Schotland

08/08

South Queensferry (Edinburgh) - Schotland

09/08

op zee

10/08

Reykjavik - IJsland

08:00

11/08

Reykjavik - IJsland

12/08

Isafjordur - IJsland (schilderachtige cruise langs Isafjardurdjur)

-

17:00

13/08

Akureyri - IJsland (scenic cruise door Eyjafjordur)

08:00

17:00

07:00

15:00

14/08

op zee

15/08

Ålesund - Noorwegen

10:00

19:00

16/08

Bergen - Noorwegen

17/08

op zee

08:00

17:00

18/08

ontscheping in Amsterdam
transfer per autocar naar Affligem

• bezoek de Schotse hoofdstad
Edinburgh en mogelijkheid de
Military Tattoo bij te wonen
• overnachting in Reykjavik
• bezoek aan Ålesund en Bergen
• u vaart met de nieuwe
MS Statendam*****

08:00

17:00

08:00

-

-

01:00

07:00

BOEKEN VOOR 25/11/2018
gratis drankenpakket*
ter waarde van € 600
+ een gratis diner
in de Pinnacle Grill
*drankenpakket tot 15 drankjes
per dag, zowel alcoholische als
niet-alcoholische dranken met een
waarde van minder dan USD 9
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STRANDVAKANTIE 9D

STRANDVAKANTIE 11D

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

9 DAGEN ALL-INCLUSIVE
29/09/18
€ 1015
single
+ € 320

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
04/11/18
€ 1355
VBK*
€ 1230
single
+ € 330
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/07/18

HOTEL ZAFIRO REY DON
JAIME****

LIGGING
op wandelafstand van het strand en
het centrum van Santa Ponsa
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met
ligzetels, parasols, binnenzwembad,
WiFi, restaurants, snackbar, bar en
sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, airco, tv,
safe (€) WiFi en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet en
snacks
lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

CLUBHOTEL RIU PARAISO
LANZAROTE RESORT****

SPANJE

I

MALLORCA

Mallorca is een van de meest geliefde zonbestemmingen in Europa.
Witte zandstranden met palmbomen, immense kalksteenrotsen en
een glasheldere zee. Maar een vakantie op Mallorca heeft meer te
bieden dan zon, zee en strand. Weidse berglandschappen, pittoreske dorpjes en een bruisende culturele hoofdstad. Liever wat
actiever? In de prachtige natuur van dit eiland kunt u ongestoord
fietsen en wandelen. Welkom op het grootste eiland van de Balearen!

SPANJE
FACULTATIEVE EXCURSIES
Palma - eilandtour - boottocht - jeepsafari
INBEGREPEN
luchthavenvervoer - Rantour begeleiding
• op wandelafstand van strand en centrum
• prachtig zwembad met panorama over de zee
• moderne kamers met alle comfort

I

LANZAROTE

Wie wil ontsnappen naar een compleet andere wereld voelt
zich meteen thuis op Lanzarote. Naast het indrukwekkende vulkaanlandschap zijn de stranden minstens even adembenemend
te noemen. De kustlijn is van een ongekende schoonheid met
ongerepte stranden, stille baaien en witte huisjes. Dé plek om in
alle rust te genieten van een welverdiende vakantie!
• vlakbij het strand
• uitstekend animatieteam
• lekkere buffetten

FACULTATIEVE EXCURSIES
Puerto del Carmen
eilandtour noord
eilandtour zuid
boottocht
INBEGREPEN
luchthavenvervoer - Rantour begeleiding

STRANDVAKANTIE 10D

NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

12 DAGEN ALL-INCLUSIVE
02/12/18
€ 1395
VBK*
€ 1295
single
+ € 460
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
14/09/18

HOTEL PALOMA OCEANA
RESORT*****
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STRANDVAKANTIE 12D
REISDATUM & PRIJS PP

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE
03/10/18
€ 930
single
+ € 389

LIGGING
direct aan het private zandstrand en
op 5 km van het centrum van Side
(bereikbaar per dolmus of taxi)
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met
ligzetels, parasols, handdoeken,
binnenzwembad, WiFi, restaurants,
snackbar, bar en sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met douche en
haardroger, airco, tv, safe, koelkast
en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks
lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken
FORMALITEITEN
ideniteitskaart (geldig tot 6 maanden
na terugkeer)
visum (€ 20 - door ons aangevraagd)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
MUNTEN
Turkse lira

LIGGING
gescheiden van het strand door de
kustweg. 400m van shops.
2 km van Playa del Carmen.
Bushalte op 300m
FACILITEITEN
zwembaden, zonneterras met ligzetels, parasols en handdoeken, WiFi,
hoofdrestaurant met terras, Aziatisch
restaurant, Mexicaans/Canarisch restaurant, snackbar aan het zwembad,
bars, discotheek, shops, animatie en
sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, telefoon,
koelkast, safe en balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet,snacks
selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

MELIA LAS ANTILLAS****SUP

TURKIJE

I

SIDE

De Turkse Rivièra langs de zuidkust van Turkije staat garant voor
een onvergetelijke strandvakantie maar ook de cultuurliefhebber
komt hier aan zijn trekken. De combinatie van mooie stranden,
weelderige natuur en boeiende cultuur en geschiedenis zorgt ervoor dat deze bestemming zo geliefd is. Bovendien staan de vele
zonuren garant voor aangename temperaturen. Dit prachtige land
heeft voor iedere vakantieganger iets te bieden.
•
•
•
•

luxueus genieten in dit klassehotel
prachtige ligging in een groene omgeving
direct aan het strand
luxe ultra all-inclusive

CUBA

I

VARADERO

FACULTATIEVE EXCURSIES
stad Antalya
4 x 4 safari
Green Canyon
markt Manavgat
Side

Cuba, het land van Castro, sigaren, salsa en rumba. Maar ook zon,
cultuur en authenticiteit. Op het ritme van de rumba ontdek je de
ware kant van Cuba: een en al gezelligheid. Relaxen doe je op het parelwitte strand in Varadero. Het zijn maar enkele van de ingrediënten
voor de smakelijke cocktail die Cuba jou serveert. Een land uniek
in zijn soort.

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

•
•
•
•
•

adults only hotel
uitstekende animatie
mooie en ruime kamers
direct aan het strand
24u/24u all-inclusive

FACULTATIEVE EXCURSIE
Havana
Trinidad
jeepsafari
boottocht
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

LIGGING
direct aan het strand en op 13 km van het
centrum
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligzetels
aan het zwembad en het strand, handdoekenservice, hoofdrestaurant, mediterraan
restaurant, gourmetrestaurant, restaurant
"s middags grill en "s avonds Cubaanse
keuken, 5 bars, kapsalon, discotheek,
shops, WiFi in een deel van het resort,
sportfaciliteiten en animatie
KAMERS
kamer met badkamer en bad of douche
en haardroger, tv, safe, minibar, koffiezet
en balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks,
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24u/24u)
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot 6 maanden na terugkeer). Verplichte geldige
reis- en bijstandsverzekering
toeristenkaart en uitreistaks (inbegrepen)
MUNTEN
Cubaanse peso
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STRANDVAKANTIE 10D

NIEUW

STRANDVAKANTIE 11D

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

HOTEL BEST TENERIFE****

SENTIDO MAMLOUK PALACE
RESORT *****

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE
30/01/19
€ 1099
single
+ € 275

LIGGING
centraal gelegen in Playa de las
Americas. Nabij winkeltjes, restaurants en bars en op 350 m van het
zandstrand
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligzetels, parasols en handdoeken (borg),
WiFi, restaurant, bars, animatie en
sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, safe,
telefoon, minibar(€) en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet en
snacks
lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
20/02/19
€ 915
VBK*
€ 885
single
+ € 225
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/09/18

LIGGING

SPANJE

I

TENERIFE

Het heerlijke klimaat, de zachte zandstranden, de Teideberg, de
reusachtige kliffen, de populaire badplaatsen met mooie promenades en de exclusieve winkelcentra zullen je een onvergetelijke
vakantie bezorgen. Ontsnap even aan de winter en reis mee naar
het grootste eiland van de Canarische Eilanden waar de zon je
om elke hoek tegemoet schijnt.
• vlakbij de promenade en op wandelafstand van de zee
• mooie zwembadzone in een exotische tuin
• goede verhouding prijs/kwaliteit

STRANDVAKANTIE 11D

EGYPTE
FACULTATIEVE EXCURSIES
eilandtour
Pico del Teide
jeepsafari
boottocht
La Gomera
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

I

HURGHADA

Het kleine plaatsje Hurghada is de laatste jaren uitgegroeid tot
een gezellige badplaats. Omwille van het woestijnklimaat geniet
je hier het ganse jaar van heerlijke temperaturen. Het goudkleurige
strand strekt zich kilometerslang uit langs de kust van Hurghada
en grenst aan het sprookjesachtig blauwe water van de Rode Zee
met een betoverende onderwaterwereld. Ook de woestijn moet
je ontdekken, per jeep of met een kameel.
• betaalbare luxe & uitgebreide all inclusive
• duikparadijs van Egypte
• direct aan het private strand

FACULTATIEVE EXCURSIES
Mahmya
Dolphin Safari
Luxor
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

aan het private zandstrand op 300 m van
restaurants, bars en winkeltjes en op 20 km van
het centrum, lijnbus
FACILITEITEN
zwembaden en zonneterras met ligzetels
en parasols aan het zwembad en het strand,
aquapark in buurhotel SUNRISE Garden
Beach Resort, handdoekenservice, buffetrestaurant met terras, 3 à la carte restaurants: grill,
Mexicaans en Aziatisch. Bars, kapsalon, shop,
WiFi, sportfaciliteiten en animatie
KAMERS
kamer met badkamer en bad of douche en
haardroger, badjassen, slippers, tv, safe, minibar
(€), koffie- en theefaciliteiten en balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive: ontbijt-, lunch- en dinerbuffet,
snacks, lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
FORMALITEITEN
identiteitskaart (6 maanden geldig na
terugkeer) - 2 pasfoto"s voor het verplicht visum
(inbegrepen in de prijs)
reizigers die een reispas hebben kunnen deze
gebruiken voor het visum (geen pasfoto nodig)
MUNTEN
Egyptische pond
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te betalen bij
aankomst hotel)

STRANDVAKANTIE 10D

NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

RIU SRI LANKA*****

CLUBHOTEL RIU
COSTA DEL SOL****

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
18/02/19
€ 2545
VBK*
€ 2295
single
+ € 740
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
27/09/18
LIGGING
aan het strand en op 500 m van centrum
FACILITEITEN
zwembaden met ligzetels, zonneterras,
handdoekenservice, 2 hoofdrestaurants,
Italiaans restaurant, Aziatisch
restaurant, barbecuerestaurant,
bars, kapsalon, schoonheidssalon,
discotheek, shop, WiFi, sportfaciliteiten
en animatie
KAMERS
kamer met badkamer en bad of douche
en haardroger, tv, safe, minibar en
balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive,ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks,lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24u/24u)
FORMALITEITEN
internationale reispas (geldig tot
6 maanden na terugkeer)
ETA voor Sri Lanka (door ons aangevraagd - ca. € 40)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
MUNTEN
Srilankaanse rupee
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10 DAGEN ALL-INCLUSIVE
20/03/19
€ 995
VBK*
€ 895
single
+ € 235
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
14/08/18

SRI LANKA

I

AHUNGALLA

Sri Lanka, een onontdekte parel in de Indische Oceaan met witte stranden, azuurblauw water, kleurrijke vissersdorpjes, indrukwekkende tempelcomplexen en een schitterende natuur met een
prachtige fauna en flora. Er zijn weinig landen die zo een diversiteit
bieden. Bezoek de stad Kandy met de belangrijkste tempel van het
land, ga op safari in Udawalawe National Park of geniet van de tropische temperaturen: in Sri Lanka kan het allemaal.
• nieuw resort
• enige 24/24u all-inclusive op Sri Lanka
• direct aan het strand

FACULTATIEVE EXCURSIES
bootsafari
cultuurstad Kandy
Udawalawe National Park
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

SPANJE

I

COSTA DEL SOL - TORREMOLINOS

Costa del Sol, het klinkt elke strandliefhebber als muziek in de
oren. Gouden stranden, jachthavens, gezellige promenades en
tientallen restaurantjes en cafeetjes. De zon is hier het hele jaar
door van de partij. Maar er is meer dan zon, zee en strand:
Malaga, Gibraltar en het prachtige Andalusische hinterland. Hier
ontdek je prachtige landschappen en eeuwenoude steden. Welkom in het land van flamenco, stierengevechten en sangria.

FACULTATIEVE EXCURSIE
Malaga
Mijas
Gibraltar
Granada
Ronda
Marbella & Puerto Banús

•
•
•
•

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

volledig gerenoveerd
uitstekende ligging aan het strand
perfecte service
heerlijke buffetten

LIGGING
50 m van het strand en de bushalte, aan
de promenade van Torrmolinos,
10 km van Malaga
FACILITEITEN
zwembaden en zonneterras met ligzetels
en parasols aan het zwembad, handdoekenservice (waarborg), hoofdrestaurant, Italiaans restaurant, Andalusisch
restaurant, bars, WiFi, sportfaciliteiten en
animatie
KAMERS
kamer met badkamer en bad of douche
en haardroger, tv, safe, minibar en balkon
of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet en snacks
lokale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (24/24u)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te betalen
bij aankomst hotel)
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STRANDVAKANTIE 10D

STRANDVAKANTIE 8D

NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE
30/03/19
€ 719
VBK*
€ 699
single
+ € 115
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/11/18

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE
23/04/19
€ 999
single
+ € 89

HOTEL PRELUNA & SPA****

HOTEL PALOMA FORESTA*****

LIGGING
direct aan het private kiezelstrand en
dichtbij het centrum van Beldibi.
18 km van Kemer
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligzetels,
parasols en handdoeken, binnenzwembad, liften, WiFi, restaurant, bars, disco,
kapper, shop, sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of douche
en haardroger, tv, WiFi, safe, koelkast,
koffie- en theefaciliteiten en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken 24/24u
FORMALITEITEN
ideniteitskaart (geldig tot 6 maanden
na terugkeer)
visum (€ 20 - door ons aangevraagd)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
MUNTEN
Turkse lira

STRANDVAKANTIE 8D

TURKIJE

I

KEMER

MALTA

I

SLIEMA

Turkse lekkernijen, gouden zandstranden, 300 dagen zon, een gastvrije ontvangst en een eeuwenoude geschiedenis. Dít is wat je zal
ervaren in Turkije. Wil je zorgeloos genieten in het hotel waar je alles
bij de hand hebt? Bezoek je liever de levendige bazaar? Of proef je
liever van de heerlijke keuken met zicht op het Taursgebergte? Aan
de Turkse Rivièra kan het allemaal.

FACULTATIEVE EXCURSIES
stad Antalya
jeepsafari
Green Canyon
markt Manavgat

Op het honingkleurige Malta loert de geschiedenis om elke
hoek. Een authentiek eiland met heel veel afwisseling. Prachtige
natuur, rijke cultuur en een heerlijke keuken. Je geniet er het hele
jaar door van een mild klimaat. Maak kennis met de veelzijdigheid van het lieflijke Malta.

FACULTATIEVE EXCURSIES
La Valletta
eilandtour noord
eilandtour zuid
Gozo

•
•
•
•

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

• centrale ligging langs de promenade en het strand
• bushalte naar La Valletta voor het hotel
• skyroom op het dak met panoramisch zicht

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

luxueus genieten in dit klassehotel
prachtige ligging in een groene omgeving
direct aan het strand
luxe ultra all-inclusive

STRANDVAKANTIE 11D

NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE
23/04/19
€ 1065
VBK*
€ 995
single
+ € 260
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
14/12/18

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
04/05/19*
€ 1239
14/09/19**
€ 1239
VBK* - **
€ 1199
single
+ € 219
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
18/09/18* - 12/04/19**

HOTEL RIU GUARANA****

LIGGING
op 15 min. wandelen van het Praia
da Falésiastrand (bereikbaar via
trappen), 500 m van winkels, bushalte op 500 m, 8 km van Albufeira
FACILITEITEN
zwembaden en zonneterras met
ligzetels, parasols en handdoekenservice (borg) aan het zwembad,
hoofdrestaurant, Aziatisch restaurant,
restaurant aan het zwembad, bars,
schoonheidssalon, WiFi (in een deel
van het resort), sportfaciliteiten en
animatie
KAMERS
kamer met badkamer en bad of
douche en haardroger, tv, safe, WiFi
(€) minibar en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks
lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (24u/24u)
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

42

LIGGING
centraal gelegen en gescheiden van het
strand door de boulevard van Sliema,
vlakbij het rotsstrand op 2 km van
St. Julian"s en op 7 km van La Valletta.
Bushalte voor het hotel
FACILITEITEN
binnenzwembad, dakterras met bubbelbad, ligzetels, parasols en handdoeken
(borg) aan het zwembad, WiFi, buffetrestaurant, Japans en Italiaans restaurant,
bars en sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, WiFi, koelkast
(€), safe (€) en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet en snacks
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

HOTEL RELAIS MASSERIA
LE CESINE****

PORTUGAL

I

ALGARVE

Aan de Atlantische Oceaan en in het zuiden van Portugal ligt de Algarve. Een prachtige kuststrook met indrukwekkende rotsformaties,
mooie baaien, gezellige badplaatsen, prima uitgaansmogelijkheden
en een indrukwekkend achterland. De Algarve heeft alles te bieden
voor een deugddoende vakantie! Langs de kust liggen overal pittoreske vissersplaatsjes waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Verweerde forten en kleurrijk beschilderde vissersbootjes maken het
plaatje compleet. De Algarve blijft je verrassen!
•
•
•
•

geliefd hotel
levendige sfeer
uitgebreide buffetten
excellente Riu-service

FACULTATIEVE EXCURSIES
westkust Algarve & Monchique
oostkust Algarve
boottocht
Albufeira
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

ITALIË

I

PUGLIA – LECCE

Een ongerept gebied in de hak van de Italiaanse laars. Puglia is een
gebied van contrasten: ruige kliffen, witte zandstranden, kraakhelder water, groenbruine heuvels en een imposante architectuur.
Naast de traditionele gastronomie en het schitterende natuurschoon heeft Puglia ook op cultureel vlak heel wat te bieden. Trek
er op uit of geniet van “la dolce vita”. Puglia zal je hart veroveren.

FACULTATIEVE EXCURSIES
Boottocht
Lecce
Acaia
Otranto
Ugento

• nieuw hotel met rustige ligging
• vlakbij het WWF-natuurreservaat
• gratis shuttle naar het strand (1,2 km)

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

LIGGING
1,2 km van het strand (gratis shuttle),
5 km van Acaia, 17 km van Lecce en
38 km van Otranto
FACILITEITEN
zwembaden en zonneterras met
ligbedden, parasols, 2 ligzetels en 1
parasol per kamer gratis aan het strand,
schoonheidssalon, fietsverhuur (€), WiFi,
restaurants, bar, beachbar aan het strand
en sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met douche en
haardroger, airco, tv, WiFi, minibar (€),
safe (€) en balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet en aperitiefhapjes
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
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STRANDVAKANTIE 8D

NIEUW

STRANDVAKANTIE 11D

REISDATUM & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

HOTEL PESTANA BAY
OCEAN****

HOTEL CEASAR PALACE****

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE
17/05/19
€ 1029
VBK*
€ 989
single
+ € 235
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/01/19

LIGGING
aan het keienstrand van Praia Formosa
op 5 km van Funchal (gratis shuttle
naar Funchal), bushalte op 100 m
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligbedden en handdoeken, WiFi, restaurant,
Italiaans restaurant, bar, sportfaciliteiten en animatie
KAMERS
kamer met badkamer met bad en
haardroger, tv, telefoon, koelkast, safe
(€), WiFi, balkon met zeezicht
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffets
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
05/06/19
€ 1299
VBK*
€ 1199
single
+ € 220
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/01/19

PORTUGAL

I

MADEIRA - FUNCHAL

De schoonheid van de natuur is hét handelsmerk van Madeira.
Dit vulkanische eiland is bekend om de vriendelijke bevolking, de
Madeirawijn, het spectaculaire landschap met diepe dalen en hoge
bergen, de ruige kustlijn en het subtropische klimaat. Heerlijk wandelen door de natuur, authentieke dorpjes en het culturele erfgoed
bezoeken: Madeira is de ideale bestemming voor elke vakantieganger!
• directe toegang tot het keienstrand
• alle kamers met zeezicht
• gratis bus naar Funchal

FACULTATIEVE EXCURSIES
eilandtour noordoost
eilandtour zuidwest
Funchal
centraal Madeira
typisch Portugese avond
boottocht
Levadawandeling
INBEGREPEN
luchthavenvervoer - Rantour begeleiding

ITALIË

I

SICILIË

Sicilië, het grootste eiland in de Middellandse Zee. Een landschap
dat je niet onverschillig laat met glooiende heuvels rijk aan olijfbomen
en bloeiende planten, een bergachtig binnenland met schilderachtige dorpjes waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. De kust
van Sicilië is grillig met vele prachtige goudgele zandstranden en
indrukwekkende rotspartijen. Geniet van de Italiaanse keuken, de
adembenemende vergezichten en de gastvrije bevolking.
• aangenaam en ruim resort
• verzorgde buffetten
• op 1 km van het strand

FACULTATIEVE EXCURSIES
Etna
Siracusa
Agrigento
Taormina
eilanden Lipari en Volcano (boottocht)
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

STRANDVAKANTIE 10D

NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE
20/06/19
€ 945
VBK*
€ 895
single
+ € 295
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
20/02/19

HOTEL CACTUS ROYAL****SUP
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STRANDVAKANTIE 11D
REISDATUM & PRIJS PP

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE
20/05/19
€ 1119
VBK*
€ 1055
single
+ € 269
VBK* = VROEGBOEKKORTING TOT
30/12/18
LIGGING
in het centrum van Stalis, gescheiden
door de weg van het zandstrand,
bushalte aan het hotel en op 6 km van
Hersonissos
FACILITEITEN
zwembaden en zonneterras met ligzetels, parasols en handdoeken aan
het zwembad, WiFi, hoofdrestaurant,
à-la-carte restaurant, snackbar aan
het zwembad, bars, animatie en
sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, koffie- en
theefaciliteiten, tv, WiFi, safe (€),
telefoon en balkon of terras
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)

LIGGING
1 km van het strand, 1 km van het centrum
van Giardini Naxos, 9 km van Taormina,
gratis busje naar het strand en het centrum
van Giardini Naxos, openbare bushalte
voor het hotel (bus naar Taormina)
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligzetels en
parasols, handdoeken aan het zwembad
(borg), 2 ligzetels en 1 parasol per kamer
gratis aan het strand, WiFi, restaurant, bars,
animatie en sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad en haardroger, koffie- en theefaciliteiten, tv, WiFi (€),
safe (borg), koelkast (€), telefoon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te betalen
bij aankomst hotel)

HOTEL BEST SABINAL****

GRIEKENLAND

I

KRETA

Kreta, het grootste en meest zuidelijk gelegen eiland van Griekenland,
is een bestemming die werkelijk alles te bieden heeft. Mooie zandstranden, authentieke en heerlijk rustige bergdorpjes, gezellige badplaatsen met tal van uitgaansgelegenheden en leuke restaurantjes. Ook
het prachtige en bergachtige binnenland met een kleurrijke natuur en
niet te vergeten de talrijke historische opgravingen krijgen ongetwijfeld een plaatsje in uw vakantieherinneringen.

FACULTATIEVE EXCURSIES
jeepsafari
Spinalonga
Heraklion
Agios Nikolaos
Elounda
Rethymnon

•
•
•
•

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

sfeervol en comfortabel hotel
uitstekende all-inclusive
gastvrij en vriendelijk personeel
dichtbij het strand

SPANJE I COSTA ALMERIA - ROQUETAS DE MAR
Laat je overdonderen door de brede stranden, pittoreske witte
dorpjes en indrukwekkende bergen. Aan de voet van de Sierra
Nevada ervaar je het echte Spanje. Maak kennis met de veelzijdige
natuur van de Costa de Almeria. De kliffen, woestijngebieden en
bergachtige omgeving zullen u betoveren.

FACULTATIEVE EXCURSIES
Mojacar
Granada
Wild West Town
Cabo de Gata

•
•
•
•
•

INBEGREPEN
luchthavenvervoer
Rantour begeleiding

recent gerenoveerd hotel
centrale ligging
direct aan het strand
verzorgde en lekkere buffetten
uitstekende verhouding prijs/kwaliteit

LIGGING
direct aan het strand, op 4 km van het
centrum van Roquetas de Mar, dichtbij
winkeltjes, restaurants en bars, lijnbus
naar Almeria (€)
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met ligzetels en
parasols, WiFi, hoofdrestaurant, snackbar
aan het zwembad, bar, avondanimatie en
sportfaciliteiten
KAMERS
kamer met badkamer met bad en haardroger, tv, WiFi, safe, koelkast en balkon
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te betalen
bij aankomst hotel)
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STRANDVAKANTIE 10D

NIEUW

NIEUW

WANDELVAKANTIE 8D

BUDGETREIS
ALL-INCLUSIVE

EXTRA

welkomstdrankje, ontbijtpakketje
aan boord bij de heen- en terugreis,
uitstappen (keramiekfabriek en
bodega), hotelanimatie, all-inclusive
formule vanaf lunch dag 2 t/m
lunch dag 9 en Rantour begeleiding
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

26/10/18
€ 460
3e persoon in kamer
- € 35
1e kind -12 jaar
- € 155
2e kind -12 jaar
- € 115
single
+ € 16/nacht
verblijfstaks
+ € 1/nacht
HOTEL ALBA SELEQTTA
SPA RESORT****

LIGGING
op 200 meter van het strand, tussen
het strand en het oude centrum van
Lloret de Mar
FACILITEITEN
receptie met liften, lounge, bar en
restaurant, poolbar, zwembad in
openlucht en kinderbad, ligzetels.
Animatieprogramma voor jong en
oud KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
telefoon, airco, minibar (€), safe (€),
balkon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en maaltijden
in buffetvorm
TAFELDRANKEN
inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
all-inclusive vanaf de lunch de dag
van aankomst t/m de lunch de dag
van vertrek
NIET INBEGREPEN reisverzekering
inkomgelden
lunch dag 6
andere facultatieve uitstappen dan
vermeld in programma

46

COSTA BRAVA - LLORET DE MAR
De Costa Brava vormt samen met de Costa
Dorada de kustlijn van de Spaanse autonome
regio Catalonië. Lloret de Mar is de meest geliefde badplaats aan de Costa Brava. Een mooi
zandstrand van 1km lengte, een promenade met
palmbomen, een gezellig winkelcentrum maar
vooral een zeer intens nachtleven. Lloret de Mar is
een toeristisch paradijs waar het aangenaam vertoeven is voor een geslaagde vakantie.
We logeren in het uitstekende hotel Alba Seleqtta
Spa Resort****.
DAG 1 : AFFLIGEM - DIJON I (600KM)
vertrek om 17u. Via Namen naar Arlon, avondstop langs de snelweg. Via Luxemburg naar Nancy en Dijon.
DAG 2 : DIJON - LLORET DE MAR I (735KM)
comfortabele nachtrit met de nodige haltes. Aankomst in Lloret de
Mar omstreeks 10u. Check-in in het verblijfhotel. Middagmaal. Kamers beschikbaar vanaf 14u. Vrije namiddag. Avondmaal en logies.
DAG 3 : LORET DE MAR
uitstap naar de zigeunermarkt in Tordera (facultatief - € 10)

DAG 4 : LLORET DE MAR
uitstap naar een keramiekfabriek (gratis)
DAG 5 : LLORET DE MAR
markt te Lloret de Mar en vrije namiddag.
DAG 6 : LORET DE MAR
daguitstap naar het middeleeuwse stadje Besalu en naar Gerona
(facultatief - € 15 - geen lunch in het verblijfhotel)
DAG 7 : LLORET DE MAR
uitstap naar een typische bodega met proeverij (gratis).
DAG 8 : LLORET DE MAR
vrije dag
DAG 9 : LLORET DE MAR - MÂCON I (620KM)
vertrek uit Lloret de Mar om 17u. Over de Spaanse grens naar Narbonne. Gelegenheid voor avondmaal langs de snelweg. Via Orange
en Lyon naar Mâcon.
DAG 10 : MÂCON - AFFLIGEM I (715KM)
overnachting aan boord van onze luxe autocar met de nodige
haltes. Aankomst in Affligem omstreeks 9u.

MALLORCA WALKING EVENT – LA PRIMAVERA
Het evenement "Mallorca Walking Event La
Primavera" zal in 2019 aan zijn vierde edi-tie
toe zijn. Het succes van deze formule is ons
niet ontgaan. Het klimaat in Mallorca in april
is zacht en aangenaam: het is niet koud maar
ook niet te warm waardoor het een ideale
plaats is om te sporten in de buitenlucht.We
hebben een programma samengesteld waarin
we het wandel-pakket opgenomen hebben.
Gedurende vier dagen wandelen we over de
paden en wegen van Paguera en andere zones in de gemeente Calvià. Bovendien hebben we nog een paar extra dagen ingelast om
te ontspannen en te genieten van zon, zee en
de faciliteiten van het hotel.
DAG 1 : AFFLIGEM - ZAVENTEM PALMA DE MALLORCA - PAGUERA
samenkomst te Affligem. Transfer naar de luchthaven van Zaventem
per autocar. Vlucht met Tuifly naar Palma De Mallorca. Transfer van
de luchthaven naar het hotel Beverly Playa***. Avondmaal en logies.
DAG 2 : PAGUERA
ontbijt in het hotel. Ophalen van het startbewijs bij het start- en
eindpunt van de wandelingen in de namiddag. Iedere deelnemer
kan ervoor kiezen om 30, 20 of 12,5 km per dag af te leggen. Nadien vrije tijd om de omgeving te verkennen of te genieten van de
faciliteiten in het hotel. Avondmaal en logies.

DAG 3 TOT DAG 6 : WANDEL EVENT
ontbijt in het hotel. Iedere dag start de wandeltocht rond 9u.
De routes volgen prachtige paden die alle natuurliefhebbers
zullen bekoren en Mallorca van haar mooiste kant laten zien.
We ontdekken charmante dorpjes, prachtige stranden en de
indrukwekkende Serra de Tramuntana, de bergketen die door
de UNESCO werd uitgeroepen tot natuurerfgoed. Vier dagen
lang genieten we van een actieve wandelvakantie in goed gezel-schap. Plezier verzekerd!
Na iedere wandeldag wordt er een leuke afsluiter van de dag
ge-organiseerd met festiviteiten en muziek waarna we terugkeren naar het hotel voor avondmaal en logies.
We sluiten de vierdaagse af met gezellige muziek en u ontvangt
een mooie medaille als herinnering (bij deelname aan de vier
wandeldagen).
DAG 7 : PAGUERA
ontbijt in het hotel. Vrije tijd om te genieten van de faciliteiten in
het hotel of mogelijkheid om een facultatieve excursie te maken.
Avondmaal en logies.
DAG 8 : PAGUERA - PALMA DE MALLORCA ZAVENTEM - AFFLIGEM
ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven van Palma De
Mallorca voor onze terugvlucht met Tuifly naar Zaventem.
Transfer per autocar naar Affligem.

REISDATUM & PRIJS PP

02/04/19
vóór 21/12/18
na 21/12/18
single

€ 699
€ 725
+ € 90

HOTEL BEVERLY PLAYA***

LIGGING
direct aan het zandstrand van Paguera en op wandelafstand van het
centrum en de start en de aankomst
van de wandeltochten
FACILITEITEN
zwembad en zonneterras met
ligze-tels en parasols, binnenzwembad, WiFi (€) , buffetrestaurant, bar
en animatie
KAMERS
kamer met badkamer met bad of
douche, tv, safe, WiFi (€) en balkon
VERBLIJFSFORMULE
halfpension vanaf avondmaal de
dag van aankomst t/m ontbijt de
dag van vertrek
INBEGREPEN
luchthavenvervoer
vluchten met Tuifly
transfers ter plaatse wandelpakket
Rantour reisleiding bij minimum
aantal deelnemers
VERBLIJFSTAKS
niet inbegrepen (ter plaatse te
betalen bij aankomst hotel)
Facultatieve excursies:
eilandtour
stad Palma
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WINTERREIS 8D

NIEUW

NIEUW

WINTERREIS 8D

EXTRA

EXTRA

muzikale ontvangst met “Schnäpschen”,
buffetavondmaal dag 1, eenmaal
koffie en gebak, “Tiroler Abend mit
Schuhplatteln”, gebruik sauna en
stoombad

welkomstdrankje, Ötztaler Bauernbuffet,
eenmaal ijsbuffet, gebruik wellnessruimte (sauna en stoombad), dagelijks
à la carte halfpension (voorgerecht, soepenbuffet, groetebuffet, hoofdgerecht
te kiezen uit de menukaart en dessert
), fakkelwandeling, wandelingen onder
leiding van de “Hauswirt”, tolgeld Gletscherstrasse, geleid bezoek Innsbruck,
korting (10%) in het Aqua Dome Tirol
Therme en gratis openbaar vervoer in
het Ötztal inbegrepen

REISDATUM & PRIJS PP

19/01/19
€ 775
single
+ € 70
3e persoon in kamer
- € 15
kind-12j/kamer 2 volw.
- € 70
verblijftaks
+ € 9,10

WINTERPRET IN HET TIROLER OBERLAND

WINTERABSCHLUSS IN HET ÖTZTAL

Een winterse droombestemming… Het 60km
lange Lechtal is een van de langste en vooral
mooiste dalen van Tirol en vormt met het Tannheimertal de streek Ausserfern. Het Lechtal is ook
de grens tussen de bergwereld van de Lechtaler
en de Allgaüer Alpen. Het oorspronkelijke karakter van de dorpjes is er goed bewaard gebleven zo o.m. in Holzgau met de vele beschilderde
huizen en in onze verblijfplaats Elbigenalp, in de
volksmond “das Duarf” geheten en bakermat
van de kunst van de houtbewerking. Hoogtepunten zijn het bezoek aan het Schloss Linderhof en vooral de schittering van de natuur in het
winterse Tiroler Oberland. We logeren in hotel
Stern**** in Elbigenalp, op een hartelijke manier gerund door de eigenaarsfamilie Kapeller.

Het Ötztal is een zijdal van de Innvallei en
wordt door velen het “hoogtepunt van Tirol”
genoemd. Het Naturpark Ötztal strekt zich uit
over 510km² en heeft veelzijdige landschappen,
idyllische meren, donkere naaldbossen, imposante gletsjergebieden en eeuwige sneeuw
tot op 3772m hoogte. De rivier Ötz, ook wel
de Ötztaler Ache genoemd, stroomt door het
dal. Op het programma staan niet alleen enkele
wandelingen in de schitterende natuur van het
dal maar u maakt tevens kennis met het leven,
de cultuur en de geschiedenis van het Ötztal.
De grote troef van deze reis is het verblijfhotel
Zum Hirschen in Längenfeld op 1180m hoogte
en dan vooral de hartelijke “Gastfreundschaft”
van de eigenaarsfamilie Gstrein.

REISDATUM & PRIJS PP

HOTEL-GASTHOF STERN****

LIGGING
op 1040m hoogte en centraal in de
idyllische Ausserfern
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, sauna,
stoombad, whirlpool en wellness
(betalend), gratis WiFi
KAMERS
stijlvol ingerichte standaardkamer in
Tiroolse stijl met badkamer met bad
of douche en haardroger, tv, telefoon,
safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, buffetdiner
dag 1 en viergangen maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m ontbijt
8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 49
(richtprijs op basis tarieven 2018)

DAG 1 : AFFLIGEM - HOCKENHEIM ELBIGENALP I (835KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Koblenz naar Hockenheim, vrije lunch. Over Ulm naar de Oostenrijkse grens en door het Lechtal naar Elbigenalp. Muzikale ontvangst met een “Schnäpschen”, buffetavondmaal en logies in hotel
Stern****.
DAG 2 : ELBIGENALP
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling in Elbigenalp. Bezoek aan het
nieuwe Lechtalmuseum “Wunderkammer” over leven en geschiedenis in het Lechtal. Nadien wandeling naar de Martinskapelle met
de beroemde fresco"s “Totentanz” van Johann Falger. Vrije lunch en
vrije namiddag. Bezoek aan de Lechtaler Haussegen en proeverij
van likeuren en schnaps. Avondmaal en logies.
DAG 3 : STEEG - KAISERS I (40KM)
ontbijtbuffet. Via Steeg naar de zustergemeente Kaisers. Wandeling (ca. 1 uur) naar het dorpje Kaisers op 1530m hoogte en een
van de mooist gelegen bergdorpjes van het Lechtal met prachtig
panorama op de Feuerspitze en de Wetterspitze. Bezoek aan de
Wahlfahrtskirche Maria Anna. Vrije lunch en vrije tijd in Steeg.
Terug naar Elbigenalp voor avondmaal en logies
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DAG 4 : INNSBRUCK - STAMS I (260KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Over de 1210m hoge Fernpass
naar de smaragdgroene Fernsteinsee, oponthoud. Verder naar de
Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Geleide wandeling langs o.m. de
Hofkirche en het "Goldenes Dachl", het symbool van de stad. Vrije
tijd en vrije lunch. Om 14u naar Stams voor geleid bezoek aan
het cisterciënzerklooster, een pareltje van barokkunst. Terug naar
Elbigenalp voor avondmaal, “Tirolerabend met Schuhplatteln” en
logies.
DAG 5 : HOLZGAU I (25KM)
ontbijtbuffet. Via Stockach naar Holzgau op de toeristische Lechweg, de parel van het Lechtal met o.m. de Pfarrkirche, de Sebastianskapelle en de vele beschilderde huizen. Wandeling over de spectaculaire Hängebrücke, 200m lang en gebouwd op een hoogte van
110m boven de Hôhenbachschlucht. Vrije lunch. Terug naar Elbigenalp voor vrije namiddag of gelegenheid voor wandeling naar een
van de vele “Almhütten”. In de late namiddag wordt koffie en gebak
aangeboden. Avondmaal en logies.
DAG 6 : SCHLOSS LINDERHOF OBERAMMERGAU I (150KM)
ontbijtbuffet. Langs de Plansee naar het Graswangtal in het Ammergebirge. Bezoek aan het Schloss Linderhof, het lievelingsverblij f van
koning Ludwig II van Beieren en gebouwd in een oogverblindende rococostijl. Verder naar Oberammergau aan de Deutsche Alpenstrasse, vrije lunch en vrije tijd. Oberammergau is bekend om
de tienjaarlijkse Passiespelen en om de vele muurschilderingen op
de huizen. Terug naar Elbigenalp voor avondmaal en logies.
DAG 7 : BACH - JÖCHLSPITZE I (10KM)
ontbijtbuffet. Naar Bach in de Ausserfern, de bovenloop van de Lech
en een typisch Tirools dorpje. Vrije tijd of gelegenheid met de lift de
top van de 2226m hoge Jöchlspitze te bereiken voor een onvergetelijk panorama over de majestueuze Alpenwereld. Vrije lunch en vrije
tijd in Elbigenalp of gelegelheid voor wandeling naar een van de vele
“Almhütten”.
DAG 8 : ELBIGENALP - SINSHEIM - AFFLIGEM I
(835KM)
ontbijtbuffet. Over de Duitse grens en via Heilbronn naar Sinsheim, vrije lunch. Langs Ludwigshafen naar Aken, avondstop.
Over Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - WÜRZBURG LÄNGENFELD I (890KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs Frankfurt naar Würzburg, vrije lunch. Via München naar de Oostenrijkse
grens en langs Innsbruck naar Längenfeld in het Ötztal. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel Zum Hirschen***.
DAG 2 : BERGDORF BURGSTEIN
ontbijtbuffet. Geleide kennismaking met onze verblijfplaats Längenfeld. Vrije lunch. "s Namiddags geleide wandeling (2 uur/250 hoogtemeters/ca. 5km - per taxi heen en terug € 8) naar het Bergdorf
Burgstein, een plateau met mooie panorama"s over de Längenfelder
Talboden. Langs het Jausenstation Burgstein en via de spectaculaire
en 83m lange Panorama-Hängebrücke terug naar Längenfeld voor
avondmaal en logies.
DAG 3 : ÖTZTALER GLETSCHERRUNDFAHRT I
(110KM)
ontbijtbuffet. Door het Ötztal naar Vent op 1900m hoogte en
bekend als bergbeklimmersdorp aan de voet van de Wildspitze.
Verder naar Obergurgl, het hoogst gelegen kerkdorp van Tirol.
We rijden nog even tot aan de “Mautstelle” van de beroemde Timmelsjoch en verder naar Sölden. Vrije lunch en vrije namiddag.
Voor de liefhebbers mogelijkheid om met de kabelbaan de top van
de 3000m hoge Gaislachkogel te bereiken vanwaar een onweerstaanbaar panorama over de majestueuze Alpenwereld. Terug naar
Längenfeld voor avondmaal, geleide fakkelwandeling en logies

DAG 4 : IMST - VORDERES PITZTAL I (100KM)
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag. Om 11u naar Imst voor vrije lunch.
Nadien naar Wald im Pitztal. Wandeling over de Banni-Raich-Brücke,
de hoogste voetgangersbrug van Oostenrijk (94m boven het dal)
naar Arzl in het Pitztal. Panoramarit doorheen het Pitztal. Terug
naar Längenfeld voor “Ötztaler Bauernbuffet” en logies.

30/03/19
single
3e persoon in kamer
kind-9j/kamer 2 volw.
kind-15j/kamer 2 volw.
verblijftaks

DAG 5 : NIEDERTHAI I (30KM)
ontbijtbuffet. Naar het bergdorpje Niederthai op 1550m hoogte
in de Stubaier Alpen. Wandeling naar de hoogst gelegen en tevens
mooiste waterval van Tirol, de Stuibenfall, oponthoud aan het
panoramapunt. Verder via Umhausen terug naar Längenfeld voor
vrije lunch en vrije namiddag of geleide wandeling in de natuur rond
Längenfeld. Avondmaal en logies.

HOTEL ZUM HIRSCHEN***

DAG 6 : INNSBRUCK I (145KM)
ontbijtbuffet. Via Telfs naar de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Geleide wandeling (2 uur) met o.m. de Hofburg, de Hofkirche, het
beroemde “Goldenes Dachl”, het symbool van de stad. Vrije lunch.
Vrije tijd voor shopping in de Maria Theresienstrasse. Terug naar
Längenfeld voor avondmaal met ijsbuffet en logies.
DAG 7 : PIBURGER SEE I (10KM)
ontbijtbuffet. Met de autocar naar Habichen. Geleide wandeling (3 uur/100 hoogtemeters/8 km) langs de adembenemende
Achstürzen en de Wellerbrücke naar een van de meest verdoken
bezienswaardigheden van het Ötztal: de Piburger See, de “Spiegel
der Berge” genoemd en tevens een van de warmste meren van Tirol. Langs Piburg naar Ötz en met de autocar naar Längenfeld. Vrije
lunch en vrije namiddag of natuurwandeling. Avondmaal en logies.
DAG 8 : LÄNGENFELD - AFFLIGEM I (890KM)
ontbijtbuffet. Over de Duitse grens via München en Nürnberg
naar Würzburg, vrije lunch. Langs Keulen naar Aken, avondstop.
Via Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

€ 785
+ € 56
- € 63
- € 210
- € 126
+ € 21

LIGGING
centraal in Längenfeld en in het
Ötztal
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, terras, sauna, stoombad, solarium,
bad-mantel (gratis gebruik) en gratis
WiFi KAMERS
standaardkamer in Tiroolse stijl met
badkamer met bad of douche en
haardroger, tv, telefoon, safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, à la carte
halfpension.
Eenmaal Ötztaler Bauernbuffet en
ijsbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m ontbijt
8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 50
(richtprijs op basis tarieven 2018)

Skiërs en langlaufers kunnen elke
dag gebruik maken van de gratis
skibus naar de verschillende
skigebieden in het Ötztal. Bushalte voor het verblijfhotel. Gratis
openbaar vervoer in het Ötztal.
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WINTERREIS 10D

ZUID-TIROL - KRONPLATZ - REISCHACH

OOK MET EIGEN WAGEN
8 DAGEN / 7 NACHTEN

Afreisdatum 01/03/19 • 10 dagen • 2275m

Op 3 km van Brunico ligt de Kronplatz, de bekendste skiberg van het Pustertal. De 2275m hoge Kronplatz is één van de grootste skigebieden van
Europa. Hoewel het skigebied op Italiaans grondgebied ligt, heeft het een meer Oostenrijkse uitstraling. Dit wintersportgebied in de noordelijke
Dolomieten beschikt over 32 liften waarmee 110 kilometer pistes te bereiken zijn. De Kronplatz is een van de weinige skigebieden in de Alpen
met liefst 5 zwarte pistes. Door het moderne liftenstelsel zijn er nagenoeg nooit wachttijden. Ook de langlaufliefhebbers komen aan hun trekken
op een uitstekend onderhouden loipenet. Funpark en halfpipe bevinden zich in het grootste snowpark van Zuid-Tirol. Op de Kronplatz vindt u tal
van “Stuben”, trendy bars en bruisende après-ski party"s. Veel zuidelijke zon in een sprookjesachtig landschap trekt ook steeds meer langlaufers
en wandelaars aan. Op 20 min. wandelen van Reischach/Riscone vindt u het pittoreske centrum van Brunico met een uitnodigend winkelcentrum.
REISTRAJECT KRONPLATZ
DAG 1
vertrek om 18u. Via Luik naar Aken en Keulen, halte. Comfortabele nachtrit
aan boord van onze luxe autocar. Via Frankfurt naar Würzburg, halte.
DAG 2
Over Nürnberg en München naar Innsbruck en over de Brennerautobahn
naar Brunico/Bruneck en Reischach. Aankomst omstreeks 9u. Halfpension
vanaf het ontbijt de dag van aankomst t/m het ontbijt de dag van vertrek.
DAG 9
vertrek om 17u. Gelegenheid voor avondmaal langs de snelweg.
Nachtrit over de Duitse snelwegen en overnachting aan boord van onze
autocar met de nodige haltes onderweg.
DAG 10
aankomst te Affligem omstreeks 8u.

RANTOUR BIEDT U
EEN EXCLUSIEVE SERVICE!

EXTRA

U kan bij inschrijving lessen ski en
snowboard met Nederlandstalige
monitoren reserveren.
Dagelijkse cursus van 3 uur:
€ 144 voor een cursus van 6 dagen.
Enkel mogelijk vanaf de leeftijd van
4 jaar.

maandag:
fuif "Rosenmontag"
in hotel Reipertinger Hof
donderdag:
skisafari "Sella Ronda"
onder begeleiding

HOTEL REIPERTINGER HOF***S

PARKHOTEL SCHÖNBLICK****

RUBNER"S HOTEL RUDOLF****

PENSION LINDENHOF**

LIGGING
aan het loipenet van Reischach en op amper
400m van de gondelbaan van de Kronplatz
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant en speelruimte voor
kinderen. Gratis gebruik van het zwembad, het
Turkse stoombad, relaxruimte en sauna.
Solarium en whirlpool tegen betaling.
Gratis skibus van en naar het dalstation
KAMERS
standaardkamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, telefoon, safe en balkon of terras.
Kamers beschikbaar vanaf 12u de dag van aankomst.
Kamers vrijgeven voor 10u de dag van vertrek.
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en uitstekende Italiaans getinte
keuken.
Menukeuze met groentebuffet.
Eenmaal galadiner en Bauernbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE*
halfpension vanaf het ontbijt de dag van
aankomst t/m het ontbijt de dag van vertrek

LIGGING
aan het loipenet van Reischach en op amper
500m van de gondelbaan van de Kronplatz
FACILITEITEN
luxueus hotel met receptie, lift, lounge, bar en
gourmetrestaurant. Gratis gebruik van het
zwembad, het Turkse stoombad, relaxruimte, bio-sauna en Finse sauna. Beautyfarm
tegen betaling. Gratis skibus van en naar het
dalstation
KAMERS
standaardkamer 24m2 in het Stammhaus
met badkamer met bad of douche en haardroger, tv, telefoon, safe en balkon.
Kamers beschikbaar vanaf 15u de dag van
aankomst.
Kamers vrijgeven voor 10u de dag van vertrek.
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en gastronomische keuken. Vijfgangen menukeuze met groentebuffet, dagelijks namiddagbuffet van 15u30 tot 17u met
zoetigheden en snack, eenmaal voorgerechten-, vis- en dessertenbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE*
3/4 pension vanaf het ontbijt de dag van aankomst t/m het ontbijt de dag van vertrek

LIGGING
op 850m van het skigebied van de
Kronplatz. Langlaufloipe (15km) direct aan
het hotel
FACILITEITEN
luxueus hotel met persoonlijke en attente
service, receptie, lounge, bar, restaurant,
panoramisch zonneterras, zonneweide met
ligzetels. Wellnessruimte met sauna, Turks
bad, binnenzwembad en "Tiroler Kraüterschwitzstube". Gratis WiFi en gratis skibus
van en naar het dalstation
KAMERS
"classic" kamer (20-23m²) met badkamer
met bad of douche en haardroger, badjas, tv,
telefoon, minibar, safe en panoramisch balkon.
Kamers beschikbaar vanaf 12u de dag van
aankomst.
Kamers vrijgeven voor 10u de dag van vertrek
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet en gastronomische
keuken. Vier- of vijfgangen avondmalen met
menukeuze met groentebuffet. Namiddagbuffet met zoetigheden en snack
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE*
¾ pension vanaf het ontbijt de dag van
aankomst t/m het ontbijt de dag van vertrek

LIGGING
op 750m van de gondelbaan van het dalstation
FACILITEITEN
familiaal pension met persoonlijke en attente
service
KAMERS
standaardkamer met badkamer met bad of
douche, balkon en tv.
Kamers beschikbaar vanaf 12u de dag van
aankomst. Kamers vrijgeven voor 10u de
dag van vertrek.
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet. De avondmalen worden genomen
in het restaurant van hotel Reipertinger Hof
(zie hotelbeschrijving Reipertinger Hof)
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE*
halfpension vanaf het ontbijt de dag van
aankomst t/m het ontbijt de dag van vertrek.
Ontbijtbuffet in Reipertinger Hof de dag van
aankomst

ontbijtbuffet bij aankomst bij de autocarreizen en dagelijks gratis transfer van en naar
het dalstation met de skibus van het hotel,
"Rosenmontagabend" en transfer skisafari
"Sella Ronda" inbegrepen

ontbijtbuffet bij aankomst bij de autocarreizen, welkomstdrankje op zaterdag, éénmaal
voorgerechten-, vis- en dessertenbuffet.
Gratis transfer van en naar het dalstation
met de skibus van het hotel, transfer skisafari "Sella Ronda" en "Holidaypass" voor
openbaar vervoer in Zuid-Tirol inbegrepen

ontbijtbuffet bij aankomst bij autocarreizen,
welkomstdrankje en elke dag namiddagbuffet, miniclub, twee keer live muziek. Gratis
transfer van en naar het dalstation met de
skibus van het hotel, transfer skisafari "Sella
Ronda" en "Holidaypass" voor openbaar vervoer in Zuid-Tirol inbegrepen

ontbijtbuffet in hotel Reipertinger Hof bij
aankomst bij de autocarreizen en transfer
skisafari "Sella Ronda" inbegrepen

HOTEL REIPERTINGER HOF ***S
PRIJS PER PERSOON - HALFPENSION

PARKHOTEL SCHÖNBLICK****
PRIJS PER PERSOON - ¾ PENSION
STANDAARDKAMER 24M2 STAMMHAUS
10 DAGEN AUTOCAR

RUBNER"S HOTEL RUDOLF****
PRIJS PER PERSOON - ¾ PENSION
CLASSIC KAMER
10 DAGEN AUTOCAR

PENSION LINDENHOF**
PRIJS PER PERSOON - HALFPENSION

10 DAGEN AUTOCAR

SKILIFTEN
5 sleepliften - 5 zetelliften - 22 gondelbanen
SNOWBOARDEN
funpark, boardercross, halfpipe
SNEEUWGARANTIE
december - april (346 sneeuwkanonnen)
AFDALINGEN 123KM
62 km blauw - 32 km rood 29 km zwart
LANGLAUF
250 km loipes
LIFTCAPACITEIT PER UUR
70.491 personen
TARIEVEN SKIPAS
www.kronplatz.com
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01/03/19

€ 995

01/03/19

€ 1177

AANKOMST HOTEL
8D/7N EIGEN WAGEN*
02/03/19

01/03/19

KORTINGEN & TOESLAGEN OP HOTELDIENSTEN
kinderen t/m 2j in kamer 2 volw. - € 350
kinderen t/m 8j in kamer 2 volw. - € 280
kinderen t/m 13j in kamer 2 volw. - € 210
3e & 4e pers. in dubbelkamer
- € 140
single
+ € 140
verblijfstaks**
+ € 11,90

02/03/19

€ 1058

01/03/19

AANKOMST HOTEL
8D/7N EIGEN WAGEN*

AANKOMST HOTEL

8D/7N EIGEN WAGEN*

€ 812

10 DAGEN AUTOCAR

€ 987

02/03/19

€ 750
AANKOMST PENSION
8D/7N EIGEN WAGEN*

€ 868

02/03/19

€ 560

KORTINGEN & TOESLAGEN OP HOTELDIENSTEN

KORTINGEN & TOESLAGEN OP HOTELDIENSTEN

KORTINGEN & TOESLAGEN OP HOTELDIENSTEN

kinderen t/m 3j in kamer 2 volw.

kinderen t/m 1j in kamer 2 volw.

- € 868

kinderen t/m 6j in kamer 2 volw.

- € 112
- € 70

kinderen t/m 10j in kamer 2 volw.
kinderen t/m 13j in kamer 2 volw.

3e & 4e pers. in dubbelkamer (slaapsofa)
single

- € 812
- € 462

kinderen t/m 3j in kamer 2 volw.

- € 581

kinderen t/m 12j in kamer 2 volw.

- € 182

kinderen t/m 5j in kamer 2 volw.

- € 504

3e en 4e persoon in dubbelkamer

- € 42

- € 91

kinderen t/m 8j in kamer 2 volw.

- € 427

single

+ € 105

kinderen t/m 14j in kamer 2 volw.

- € 273

verblijfsbelasting**

3e en 4e persoon in dubbelkamer

- € 154

+ € 140

verblijfstaks**

+ € 14,70

single

EXTRA KAMERKEUZE***
comfortkamer 26m2 in nieuwbouw
luxekamer 35m2 in nieuwbouw

+ € 77
+ € 126

verblijfstaks**

niet beschikbaar

+ € 14,70

+ € 11,90

* formule eigen wagen geen ontbijtbuffet
bij aankomst
** per 31/05/18 - ovv wijziging
*** beschrijving kamertypes zie website hotel
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WINTERREIS 7-8D

HERFST-WINTER 2018-2019

SUPER
PROMO
SKITOURNEE ZUGSPITZARENA

7/8* dagen

Als trendsetter heeft Rantour een exclusief skiaanbod van vijf of zes dagen in vijf verschillende wintersportgebieden in de regio van de machtige
Zugspitze in het Oostenrijkse Tirol. De Zugspitzarena bestaat uit zeven skistations en is een ideaal decor voor een zeer afwisselende skivakantie. Onze
autocar brengt u naar de skigebieden van de Reuttener Hahnenkamm, Berwang, Lermoos, Ehrwald en de Zugspitze, de hoogste top van Duitsland in
het grensgebied met Oostenrijk. Op deze bestemming komt werkelijk iedereen aan zijn trekken, van beginners tot de meest veeleisende wintersporter
evenals snowboarders. Wandelaars kunnen dagelijks mee met de autocar om steeds nieuwe horizonten te ontdekken. Mis dit unieke aanbod aan een
onklopbare prijs niet!

REISTRAJECT REUTTE
DAG 1
vertrek om 20u. Comfortabele nachtrit aan boord van onze luxe autocar met de nodige haltes langs
de Duitse snelwegen.
DAG 2
aankomst te Reutte omstreeks 7u. Dagelijks transfer (ca. 15 min.) met onze luxe autocar of met de plaatselijke skibus
(dagen 2 en 6/7) naar één van de volgende skistations: Reuttener Hahnenkamm, Berwang, Lermoos, Ehrwald en
de Zugspitze of naar de ideale langlaufloipe. Niet-skiërs kunnen ook gebruik maken van deze service.
DAG 6/7*
vertrek om 20u te Reutte. Comfortabele nachtrit aan boord van onze luxe autocar met de nodige haltes
langs de Duitse snelwegen.
DAG 7/8*
aankomst te Affligem omstreeks 7u.
SKILIFTEN
6 cabineliften
17 stoeltjesliften
23 sleepliften
SNOWBOARDEN
1 halfpipe, 2 funparks,
1 boardercross
SNEEUWGARANTIE
december - maart
AFDALINGEN 142KM
80 km blauw , 55km rood
7km zwart
LANGLAUF
100 km loipes op een
ideaal gelegen hoogvlakte
SKIVERHUUR
ter plaatse te regelen
SKILESSEN
ter plaatse te regelen met
de begeleider.
TARIEVEN SKIPAS
www.zugspitzarena.com
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welkomstdrankje, ontbijtbuffet bij aankomst,
dagelijks groentebuffet, éénmaal "Bauernbuffet mit Schnaps",
transfers naar een ander skigebied van de Skitournee
Zugspitzarena en verblijfstaks inbegrepen

PRIJS PER PERSOON
13/02/19
7D/4N
17/02/19
7D/4N
21/02/19
7D/4N
25/02/19
7D/4N
01/03/19
8D/5N
kinderen t/m 4j in kamer 2 volw.
kinderen t/m 11j in kamer 2 volw.
kinderen t/m 14j in kamer 2 volw.
3e & 4e pers. in dubbel kamer
single
verblijftaks**
extra nacht halfpension (niet bij afreis 01/03)
*ontbijt en avondmaal niet inbegrepen
**per 31/05/18 - ovv wijziging

€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 469
- € 32/nacht*
- € 11/nacht
- € 6/nacht
geen korting
+ € 17/nacht
+ € 2/nacht
+ € 62

HOTEL GOLDENER HIRSCH***
LIGGING
aan de belangrijkste winkelstraat
en in het centrum van Reutte
FACILITEITEN
familiehotel met receptie, lift, bar en restaurant
KAMERS
standaardkamer met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, telefoon
Kamers beschikbaar vanaf 11u de dag van
aankomst. Kamers vrijgeven voor 9u de dag van
vertrek.

KERSTMARKTEN
DAGTRIPS
EVENTS

kinderen t/m 4j: tweepersoonskamer + kinderbed
kinderen 5j t/m 14j: tweepersoonskamer + slaapsofa
3e & 4e pers. in dubbelkamer: volwaardig bed
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen avondmalen met menukeuze en groentebuffet. Eénmaal Bauernbuffet met
schnaps en Italiaans buffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension vanaf het ontbijt de dag van aankomst t/m
het ontbijt de dag van vertrek

GRATIS OPSTAPPLAATSEN DAGREIZEN
AFFLIGEM

PARKING RANTOUR - CENTRALE VERTREKPLAATS

AALST

PARKING KERKHOF

MERCHTEM

PARKING KERKHOF
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KERSTMARKTEN
NIEUW

KEULEN
KERSTMARKT

DORTMUND
KERSTMARKT

Vertrek om 8u. Rechtstreeks via Aken naar Keulen. Aankomst
omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd om één van de grootste
kerstmarkten in Duitsland te bezoeken. Keulen telt maar liefst
acht verschillende kerstmarkten op verschillende pleinen.
Vijf ervan liggen in de binnenstad en zijn te vinden op de
Neumarkt, de Alter Markt, de Rudolfplatz en de Avenue of aan
de voet van de indrukwekkende Dom. Vertrek uit Keulen om
19u. Aankomst omstreeks 22u.

Vertrek om 7u. Via Venlo (korte halte) en Mönchengladbach
naar Dortmund. Aankomst omstreeks 11u en ganse dag
vrije tijd om een bezoek te brengen aan een van de mooiste
kerstmarkten van Duitsland. Deze stad wordt tijdens de kerstperiode omgetoverd tot een feestelijk geheel met meer dan
300 kraampjes met kunstnijverheid, kerstdecoraties, bijzonder
speelgoed, lekkernijen en zoveel meer en in het midden van het
centrum een 45 meter hoge kerstboom met circa 48000 lichtjes.
Vertrek uit Dortmund om 17u. Aankomst omstreeks 21u.

zaterdag
01/12/18
weekdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

AKEN
KERSTMARKT
vertrek om 9u. Rechtstreeks via Luik naar Aken. Aankomst
omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd om de kerstmarkt te
bezoeken in de buurt van de dom en het stadhuis. Naast tal
van kerstartikelen, cadeaus, kaarsen, houtsnijwerk kunt u op de
kerstmarkt in Aken ook genieten van een groot culinair aanbod
of kan u shoppen in de vele winkelstraten van het oude stadscentrum. Vertrek uit Aken om 20u. Aankomst omstreeks 22u.
zaterdag
01/12/18
weekdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

08/12/18

15/12/18
11/12/18

22/12/18
20/12/18
€ 28
€ 23

08/12/18
04/12/18

15/12/18
13/12/18

22/12/18
18/12/18
€ 32
€ 27

zaterdag
01/12/18
08/12/18
22/12/18
speciale koopzondag 02/12/18 (vertrek 8u – terug 22u)
PRIJS PER PERSOON
€ 32
KINDEREN -12j
€ 27

DÜSSELDORF
KERSTMARKT

OBERHAUSEN
KERSTMARKT EN SHOPPING

Vertrek om 8u. Rechtstreeks via Aken naar Düsseldorf.
Aankomst omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd om één van
de meest populaire kerstmarkten van Duitsland te bezoeken.
In het sfeervolle centrum van Düsseldorf kunt u maar liefst
genieten van 6 verschillende kerstmarkten met elk zijn eigen
karakter en sfeer. Vergeet ook de Königsallee niet, de langste
winkelstraat van de stad, met zijn bekende modewinkels.
Vertrek uit Düsseldorf om 19u. Aankomst omstreeks 22u.

Vertrek om 8u. Rechtstreeks via Venlo naar Oberhausen.
Aankomst omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd om het
grootste shopping- en vrijetijdscentrum van Europa "CentrO"
te bezoeken. Met 125.000 m2 winkelplezier is het een ware
attractie voor een ieder die van winkelen houdt! Geniet van
het gevarieerde aanbod van meer dan 250 winkels, de vele
gezellige restaurants, diverse attracties en een gezellige
winkelpromenade met 140 sfeervol versierde kerstkramen.
Vertrek uit Oberhausen om 19u. Aankomst omstreeks 22u.

zaterdag
08/12/18
weekdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

15/12/18
06/12/18

22/12/18
18/12/18
€ 32
€ 27

zaterdag
01/12/18
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

15/12/18

NIEUW

22/12/18
€ 32
€ 27

AHRWEILER
KERSTMARKT EN SHOPPING
TRIER
KERSTMARKT
vertrek om 8u. Rechtstreeks via Luxemburg naar Trier. Aankomst
omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd om de magische kerstmarkt
van Trier te bezoeken op de middeleeuwse "Hauptmarkt" en
rondom de indrukwekkende dom. De feestelijk ingerichte
houten kraampjes zorgen met hun kerstversieringen voor een
geweldige kerstsfeer en bieden een breed gamma aan kerstdecoraties, geschenken, keramiek en nog veel meer. Vertrek
uit Trier om 19u. Aankomst omstreeks 22u.
zaterdag
01/12/18
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
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08/12/18

15/12/18
€ 32
€ 27

Vertrek om 7u. Rechtstreeks via Aken naar Mayschoss voor
bezoek en proeverij van 4 wijnen in een plaatselijke wijnkelder, één van de oudste van Duitsland. Nadien langs de
Ahrvallei naar Ahrweiler. Aankomst omstreeks 13u en vrije
tijd om de kerstmarkt van Ahrweiler te bezoeken. Zijn unieke
locatie in het midden van de stad, omringd door historische
gebouwen, geeft deze kerstmarkt een speciale charme. De
uiterst liefdevol ingerichte straten en steegjes en het prachtige marktplein met zijn kerststalletjes brengen elke bezoeker
in een gezellige kerstsfeer. Vertrek uit Ahrweiler om 18u.
Aankomst omstreeks 21u.
zaterdag
01/12/18
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
INBEGREPEN bezoek wijnkelder, wijnmuseum
en proeverij van 4 wijnen

MONSCHAU & KASTEEL MERODE
KERSTMARKT
Vertrek om 9u. Rechtstreeks via Eupen naar Monschau.
Aankomst omstreeks 11u30 en vrije tijd in de oude binnenstad met de grote verlichte kerstboom en de vele knusse
kerststalletjes. De geur van wafels, de mooi versierde straatjes
en pleinen en de live muzikanten zorgen samen voor dat héle
speciale kerstmarkt-gevoel. Om 16u naar Langerwehe voor
bezoek aan de kerstmarkt in het kasteel Merode, een idyllische waterburcht. Traditionele ambachten, kerstliederen en
de verschijning van het “Christkind” zorgen voor een romantische sfeer. Vertrek uit Langerwehe om 20u.
Aankomst omstreeks 22u.
zaterdag
15/12/18*
zondag
09/12/18
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -17j
INBEGREPEN inkom kasteel Merode

22/12/18*
€ 42
€ 30

* De Lange Nacht der Lichten : een aangrijpend
licht- en muziekspektakel met vuurwerk om 18u30

15/12/18
€ 42
€ 27
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KERSTMARKTEN
NIEUW

MAGISCH MAASTRICHT
KERSTSHOPPING

AMSTERDAM
KERSTSHOPPING

REIMS
KERSTSHOPPING

vertrek om 8u. Rechtstreeks via Luik naar Maastricht. Aankomst
omstreeks 10u en ganse dag vrije tijd om de sfeervolle kerstmarkt op het Vrijthof te bezoeken met een grote
schaatsbaan, het reuzenrad en leuke kraampjes waar lekkere
winterse drankjes en hapjes worden geserveerd. Niet alleen
het Vrijthof is in kerstsfeer maar ook de tientallen winkels
in Maastricht hebben een kerstambiance. Wandel daarom
ook zeker even door de mooi verlichte winkelstraten zoals
de Sint-Pietersstraat voor nog meer kerstinkopen. Vertrek uit
Maastricht om 18u. Aankomst omstreeks 20u.

vertrek om 7u. Via Antwerpen, Hazeldonk (korte halte) en
Utrecht naar Amsterdam. Aankomst omstreeks 10u30 en
ganse dag shoppinggelegenheid in de hoofdstad van
Nederland. December kan gezien worden als de feestmaand
in Amsterdam waarin de stad volledig wordt omgetoverd
tot de grote verlichte Kerststad. Zo is er van alles te doen op
en rond het Museumplein, de Dam of het Rembrandtplein
met vele versierde houten hutjes. Wil je iets anders, dan kan
je kerstshoppen in de feestelijk verlichte Kalverstraat of het
Magna Plaza winkelcentrum tegenover het Paleis op de Dam.
Vertrek uit Amsterdam om 18u. Aankomst omstreeks 21u.

vertrek om 6u. Via Valenciennes, Urvillers (korte halte), Reims
en langs de “Route Touristique du Champagne” naar Chamery
voor bezoek en proeverij bij een plaatselijke Champagneproducent. Nadien richting Reims. Aankomst omstreeks 13u.
De kerstmarkt van Reims op het voorplein van de gotische
kathedraal en op het binnenplein van het bisschoppelijk paleis
verwelkomt je met 145 houten chalets met een groot aantal
gastronomische, ambachtelijke of feestelijke gerechten. Om
18u wordt het klank- en lichtspel "Réve de Couleurs" geprojecteerd op de voorgevel van de kathedraal. Vertrek uit Reims om
18u30 met tussenstop onderweg. Aankomst omstreeks 22u.

zaterdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
NIEUW

zaterdag
01/12/18
15/12/18
PRIJS PER PERSOON
€ 45
KINDEREN -12j
€ 40
INBEGREPEN bezoek en proeverij bij een plaatselijke
Champagne producent

RIJSEL
KERSTSHOPPING

PARIJS
KERSTSHOPPING

vertrek om 9u. Rechtstreeks via Kortrijk naar Rijsel. Aankomst
omstreeks 10u30 en ganse dag vrije tijd voor bezoek aan de
sfeervolle kerstmarkt op de Place Rihour. 90 chalets nodigen
de bezoekers uit om de vaardigheden van ambachtslieden
maar ook de regionale en internationale producten met
betrekking tot de traditie van Kerstmis te ontdekken. Als je van
shoppen houdt, breng dan zeker een bezoek aan "Euralille",
het grootste shoppingcentrum van “Le Nord” op wandelafstand (15 min.) van de Place Rihour. Vertrek uit Rijsel om 19u.
Aankomst omstreeks 20u30.

vertrek om 6u. Via Valenciennes, Assevillers (korte halte) naar
Parijs. Aankomst omstreeks 10u30 en ganse dag shoppinggelegenheid in de feestelijk versierde warenhuizen van o.m.
Galéries Lafayette en Le Printemps of mogelijkheid een bezoek
te brengen aan een van de vele kerstmarkten in de Franse
hoofdstad zoals deze van La Defense of de kerstmarkt op
Place du Trocadero gelegen aan de voet van de Eiffeltoren.
Vertrek uit Parijs om 18u en korte rondrit langs de mooi verlichte gebouwen, pleinen en monumenten van de "Lichtstad".
Aankomst omstreeks 22u.

zaterdag
speciale koopzondag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

zaterdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

zaterdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

01/12/18

15/12/18
€ 32
€ 27

01/12/18

15/12/18
€ 35
€ 30

NIEUW

KERSTSTAD VALKENBURG
KERSTSHOPPING

NIEUW

DEN HAAG & GOUDA BIJ KAARSLICHT
vertrek om 10u. Rechtstreeks via Antwerpen naar Den Haag.
Aankomst omstreeks 12u en gelegenheid voor bezoek aan de
"Royal Christmas Fair", de mooiste kerstmarkt van Nederland.
Vertrek om 16u naar Gouda, de beroemde kaasstad in ZuidHolland. Vrije tijd om de kerstmarkt te bezoeken nabij het centrale marktplein bij het gotische stadhuis en te genieten van het
feeërieke spektakel “Gouda bij kaarslicht”. Beleef de magie die
een stad vol lichtjes met zich mee brengt! Vertrek uit Gouda om
21u. Aankomst omstreeks 23u
vrijdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j

14/12/18
€ 35
€ 30

NIEUW

vertrek om 10u. Rechtstreeks via Luik naar Valkenburg.
Aankomst omstreeks 12u en vrije tijd om een bezoek te brengen aan dé kerststad van Nederland. Naast de alom bekende
kerstmarkten in de Gemeentegrot*, de Fluweelengrot* en het
Mergelrijk* kunt u in Valkenburg ook genieten van "Santa's
Village" en het gezellige winkelcentrum. Als afsluiter kan je om
19u30 de schitterende Christmas Parade bijwonen, bestaande
uit sprookjesachtig verlichte praalwagens en dansers in prachtige kostuums met als thema "Christmas Fairytales". Vertrek uit
Valkenburg om 20u.30 Aankomst omstreeks 22u.30
zaterdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
* betalend

08/12/18

22/12/18
€ 32
€ 27

08/12/18

22/12/18
16/12/18
€ 32
€ 27

08/12/18

22/12/18
€ 59
€ 54

ROERMOND
KERSTMARKT & SHOPPING
vertrek om 9u. Rechtstreeks via Genk naar Roermond.
Aankomst omstreeks 11u en ganse dag vrije tijd voor shopping in de sfeervolle binnenstad met kleine straatjes, prachtige pleinen en grotere winkelstraten of in het "Designer
Outlet Shoppingcenter" op wandelafstand (10 min.) van het
historische centrum. Het grootste outlet shoppingcenter van
Nederland heeft maar liefst 185 winkels, 25 restaurants en 250
designermerken, een paradijs voor iedereen die van shoppen
houdt. Vertrek uit Roermond om 19u.
Aankomst omstreeks 21u.
zaterdag
zondag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
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01/12/18
16/12/18
€ 32
€ 27
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KERSTMARKTEN &

DAGTRIPS

NIEUW

NIEUW

CANTERBURY
KERSTSHOPPING

DISNEY"S
BETOVERENDE KERST

vertrek om 7u. Via Veurne naar Calais en overtocht met "Le
Shuttle" naar Folkestone. Via het natuurgebied van Kent Downs
naar Canterbury. Aankomst omstreeks 10u30 (LT) en ganse dag
Shoppinggelegenheid in het verkeersvrije centrum met o.m.
High Street, St Peter's Street en St George's Street. In de kerstperiode wordt het winkelcentrum van Whitefriars omgetoverd
tot een grote kerstmarkt met meer dan veertig kraampjes en als
middelpunt de eeuwenoude kathedraal. Vertrek uit Canterbury
om 17u (LT) naar Folkestone en overtocht met "Le Shuttle" naar
Calais. Aankomst omstreeks 22u.

vertrek om 6u. Rechtstreeks via Valenciennes naar Disneyland®
Paris. Ganse dag bezoek aan een van beide Disney® Parken.
Leg je meest magische moment van het jaar vast met de
Disney Figuren in hun mooiste kerstkostuums. Geniet mee
van de Disney"s Christmas Parade, de vrolijke en fantastische
kerstparade met adembenemende paradewagens en schitterende kerstversiering. Laat je kerstgedachten en je fantasie
alvast de vrije loop en geniet van Disney"s betoverende kerst
vol feestelijkheid die je familie nooit zal vergeten! Vertrek uit
Disneyland® Paris om 20u. Aankomst omstreeks 23u30.

zaterdag
01/12/18
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
INBEGREPEN overtocht met "Le Shuttle"
MUNTEN Engelse ponden
(LT) = local time (plaatselijke tijd)

zaterdag
24/11/18
22/12/18
PRIJS PER PERSOON
€ 109
KINDEREN -12j
€ 89
KINDEREN -3j
gratis
INBEGREPEN inkomticket tot één van de beide Disneyparken®

15/12/18
€ 60
€ 55

GROTE
VERRASSINGSREIS
vertrek om 7u. Sinds jaren de succesformule uit ons gamma
dagtrips! Een reis met een onbekende bestemming die u in
de loop van de dag zal ontdekken. Na 80 verrassingsreizen
en duizenden enthousiaste klanten trachten we u telkens iets
nieuws te bieden qua programma en reisroute langs bekende
en minder bekende toeristische trekpleisters in België of in
één van onze buurlanden. Steeds weer een reis vol verrassend
mooie momenten voor jong en minder jong. U heeft de mogelijkheid een ontbijt en een verzorgd middagmaal aan groepsprijs te reserveren bij de reisleiding. Aankomst omstreeks 21u.
zondag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
INBEGREPEN

07/10/18
€ 34
€ 29
geschenkje Rantour

NIEUW

MARCIENNE COLLECTION
& THORN
vertrek om 8u30. Rechtstreeks via Lummen naar Heinsberg.
Aankomst omstreeks 10.30 uur en ontvangst bij "Marcienne
Collection" met een kopje koffie of thee gevolgd door een
showprogramma bestaande uit sprankelende modeshow,
sjaalpresentatie, rondleiding door de breifabriek en tombola.
Middagmaal. Nadien naar Thorn. Aan boord van een nostalgische paardentram geniet u van het romantische Thorn met
de vele witgekalkte huizen. Vrije tijd in Thorn. Vertrek uit Thorn
om 18u. Aankomst omstreeks 20u
weekdag
11/10/18
03/12/18
PRIJS PER PERSOON
€ 59
KINDEREN -12j
€ 54
INBEGREPEN kopje koffie of thee bij aankomst, showprogramma
"Marcienne Collection, driegangen middagmaal,
bezoek met de paardentram aan Thorn

NIEUW

WINTER EFTELING
vertrek om 9u. Rechtstreeks via Breda naar Kaatsheuvel.
Ganse dag bezoek aan de Winter Efteling. Over de ijsbaan
zwieren met je geliefde, gierend van een glijhelling of wegsmelten bij je favoriete sprookje. Duizenden twinkelende
lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en besneeuwde
dennenbomen. Beleef de Winter Efteling waar de koudste
dagen van het jaar het warmst aanvoelen en de avonden nog
langer mogen duren. Vertrek uit Kaatsheuvel om 19u (afreis
25/11) om 20u (afreis 29/12). Aankomst omstreeks 21u (afreis
25/11) om 22u (afreis 29/12).
zondag
zaterdag
PRIJS PER PERSOON
KINDEREN -12j
KINDEREN -4j
INBEGREPEN inkomticket Winter Efteling
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25/11/18
29/12/18
€ 75
€ 65
€ 25

MOSSELFESTIJN IN ZEELAND
vertrek om 8u. Rechtstreeks via Antwerpen naar Kruiningen
voor koffiepauze. Vervolgens naar het mosseldorpje Yerseke
voor bezoek aan de “Oesterij”, de wereld van oesters, mosselen
en kreeften. Wandeling langs de oesterputten en proeverij van
3 oesters en een glaasje witte wijn. Middagmaal. Nadien langs
het Veerse Meer naar Veere voor geleide wandeling door de
historische stadskern. We sluiten onze dag af in Vlissingen,
cultuurstad met een maritiem verleden. Vrije tijd in Vlissingen.
Vertrek uit Vlissingen om 18u. Door de Westerscheldetunnel
naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u.
zaterdag
13/10/18
PRIJS PER PERSOON
€ 74
KINDEREN -12j
€ 69
INBEGREPEN Plaatselijke reisleiding, bezoek “Oesterij” en proeverij van 3 oesters en glaasje witte wijn, driegangen middagmaal
(soep van de dag, mosselen 1,2 kg met frietjes en dessert)

GASTRONOMISCH VISFESTIJN
CAP BLANC-NEZ
vertrek om 7u. Rechtstreeks naar Veurne voor koffiepauze.
Verder richting de Opaalkust. Vanaf Wimereux volgen we de
krijtkust tot Cap Gris-Nez. Wandeling tot aan het 45m hoge
panorama boven het Kanaal dat reikt tot aan de “white cliffs of
Dover”. Door het natuurgebied van de “Boulonnais” naar Cap
Blanc-Nez voor wandeling naar het uitzichtpunt. Nadien naar
Escalles voor uitgebreid gastronomisch vismenu. Vertrek uit
Escalles om 17u. Aankomst omstreeks 19u30.
zondag
21/10/18
PRIJS PER PERSOON
€ 100
INBEGREPEN Rantour reisleiding, gastronomisch vismenu
met aperitief, wijnen en water “à discrétion” en koffie
MENU
Kir royal
St Jacques fraîches gratinées sauce Mornay
Grand plateau fruits de mer “Le Dauphin”
Pièce de cabillaud flambé au Calvados, sauce crème
La sélection de fromages affinés de notre terroir
Le Framboisier des neiges et coulis de fruits rouges
Café
Chardonnay & Bordeaux rouge à discrétion
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EVENTS
NIEUWJAARSCONCERT
ANDRE RIEU
Het feestelijke Nieuwjaarsconcert van dirigent André Rieu op
6 januari in het Antwerpse Sportpaleis is het begin van een
nieuwe wereldtournee. De Maastrichtse violist en “koning
van de wals” leidt met brio zijn Johann Straussorkest dat de
mooiste melodieën ooit uitvoert. Feest mee en geniet van de
meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en musical...
Een avond om niet te vergeten.
Vertrek om 18u. Rechtstreeks naar Antwerpen en bijwonen
van het Nieuwjaarsconcert van André Rieu in het Antwerpse
Sportpaleis. Terugreis na het concert. Aankomst omstreeks 24u.
zondag
06/01/19
PRIJS PER PERSOON
zijtribune + laatste rijen fronttribune
€ 102
middenplein laatste rijen + fronttribune + laatste rijen zijtribune € 118
middenplein + eerste rijen zijtribune podium
€ 128
INBEGREPEN inkomticket zitplaats volgens gekozen categorie,
reservatie- en portkosten

INTERNATIONALE TAPTOE BELGIË
De “Internationale Taptoe België” is in zes jaar tijd uitgegroeid tot
één van "s werelds grootste muziekshows en een begrip in de
wereld van internationale muziek festivals met bekende composities en wervelende choreografieën. Een spektakel dat u zeker
niet mag missen! Dit grootste indoor spektakel in België staat
garant voor een onvergetelijke avond vol muziek, zang, dans en
spektakel met als thema dit jaar “Herdenking 100 jaar einde van
de Eerste Wereldoorlog”.
Vertrek om 18u. Rechtstreeks naar Oostende en bijwonen van de
Internationale Taptoe België in de Versluys Dôme. Terugreis na
de show. Aankomst omstreeks 00u30.
vrijdag
05/10/18
PRIJS PER PERSOON
€ 60
INBEGREPEN inkomticket zitplaats cat. 2, annulerings-,
reservatie- en portkosten

MUZIEKGALA “ONVERGETELIJK”
Onvergetelijk, het ultieme muziekgala voor jongeren van 50+.
Op het programma staan Willy Sommers, Luc Steeno, Frank
Galan, Steve Tielens, Vanessa Chinitor, Yves Segers en Jacky
Lafon. Alle artiesten worden begeleid door de Foreverband
onder leiding van Filip Adriaensens. Tijdens de pauze wordt
een vieruurtje aangeboden. Onvergetelijk staat garant voor
een unieke shownamiddag vol sfeervolle muziek, zang en dans.
Vertrek om 12u30 uit Affligem. Rechtstreeks naar Wieze en
ontvangst in de Oktoberhallen. Shownamiddag vanaf 13u30.
Na het showprogramma terugreis. Aankomst omstreeks 19u.
dinsdag
02/10/18
PRIJS PER PERSOON
€ 59
INBEGREPEN inkomticket, vieruurtje, reservatie- en portkosten

KERSTCONCERT CHRISTOFF
Voor Christoff is Kerstmis één van de belangrijkste momenten
van het jaar. De verrassende set met typische kerstnummers
aangevuld met eigen nummers in een aangepast arrangement betekent muzikaal genieten voor jong en oud. Een aanrader voor wie zich helemaal wil onderdompelen in de warme
sfeer van de kerstdagen!
Vertrek om 18u. Rechtstreeks naar Koekelberg en bijwonen
van het live kerstconcert in de Basiliek van Koekelberg.
Terugreis na het concert. Aankomst omstreeks 21u30.
zondag
PRIJS PER PERSOON
INBEGREPEN inkomticket cat. Golden Seat,
reservatie- en portkosten
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16/12/18
€ 75

SPEKTAKEL-MUSICAL 40-45
Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18,
komt Studio 100 nu met een opvolger: de spektakel-musical
40-45. Deze spektakel-musical belooft zo spectaculair te worden als zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van het
verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een uniek concept met rijdende tribunes en de hoofdtelefoons die de beleving nog verder zullen accentueren De
muziek voor deze voorstelling, werd gecomponeerd door Will
Tura en Steve Willaert en werd ingespeeld door het 60-koppig
Symfonieorkest Vlaanderen.
Vertrek om 13u. Rechtstreeks naar Puurs en bijwonen van de
spektakelmusical 40-45 in het Studio 100 Pop-Up Theater.
Terugreis na de voorstelling. Aankomst omstreeks 18u.
zondag
PRIJS PER PERSOON
INBEGREPEN inkomticket zitplaats categorie 1,
reservatie- en portkosten

23/12/18
€ 89

SCHLAGERFESTIVAL
De Ethias Arena in Hasselt is opnieuw “the place to be” voor
het Schlagerfestival 2019. De eerste namen zijn bekend: Laura
Lynn en Lindsay, twee “leading ladies” van de Vlaamse showbizz. Het Schlagerfestival kiest voor een gezonde muzikale
mix van vaste waarden en nieuwkomers die live hun grote hits
vertolken. Zorg dat je erbij bent in 2019! Het Schlagerfestival
wordt opnieuw een feest!
Vertrek om 18u (30/03) of 12u30 (31/03). Rechtstreeks naar
Hasselt en bijwonen van de 14de editie van Het Schlagerfestival
in de Ethias Arena. Terugreis na de show. Aankomst omstreeks
01u (30/03) of 20u (31/03).
zaterdag
30/03/19
zondag
31/03/19
PRIJS PER PERSOON
zitplaats cat. 3 (blauw)
€ 55
zitplaats cat. 2 (groen)
€ 65
zitplaats cat. 1 (rood)
€ 70
INBEGREPEN inkomticket volgens gekozen categorie,
reservatie- en portkosten
ZAALPLAN www.ethias-arena.be
Bij publicatie van deze brochure was het exacte programma
nog niet bekend. (www.hetschlagerfestival.be)

CIRQUE DU SOLEIL - TORUK

SPROOKJESMUSICAL HANS & GRIETJE

Het internationale gezelschap Cirque du Soleil strijkt in het
Sportpaleis neer met het spektakel "Toruk", geïnspireerd op
de film "Avatar" van James Cameron. De voorstelling neemt
je mee op een avontuurlijke reis doorheen een nieuwe wereld
vol verbeelding, ontdekkingen en eindeloze mogelijkheden.
Toruk - The First Flight brengt op verbazingwekkende wijze
hypermoderne visuals, poppenspel en toneelkunst samen op
unieke, meeslepende livemuziek met filmische accenten. Een
indrukwekkende live-ervaring die je niet mag missen!
Vertrek om 15u. Rechtstreeks naar Antwerpen en bijwonen
van de voorstelling "Toruk" in het Antwerpse Sportpaleis.
Terugreis na de voorstelling. Aankomst omstreeks 21u.

Na het succes van Roodkapje brengt Music Hall een nieuwe
sprookjesmusical. De sprookjesmusical Hans & Grietje is een
leuke, interactieve familiemusical waar jong én oud van zullen
genieten. Het wereldberoemde sprookje van de gebroeders
Grimm wordt in een nieuw jasje gestoken met een Vlaamse
cast, leuke liedjes, veel humor en aanstekelijke dansjes! Volg
het kruimelspoor van Hans & Grietje naar Gent of Antwerpen
en ga mee op zoek naar de wensput! Het belooft alvast een
spannend avontuur te worden!
Vertrek om 12u30. Rechtstreeks naar Gent of Antwerpen en
bijwonen van de sprookjesmusical Hans & Grietje in Capitole
Gent (23/12) of de Stadsschouwburg van Antwerpen (06/01).
Terugreis na de voorstelling. Aankomst omstreeks 18u.

zondag
17/03/19
PRIJS PER PERSOON
zitplaats cat. 3
€ 89
zitplaats cat. 2
€ 99
zitplaats cat. 1
€ 113
KINDEREN -13j
- € 10
INBEGREPEN inkomticket volgens gekozen categorie,
reservatie- en portkosten

zondag
23/12/18
06/01/19
PRIJS PER PERSOON
zitplaats cat. 3
€ 45
zitplaats cat. 2
€ 50
zitplaats cat. 1
€ 55
INBEGREPEN inkomticket volgens gekozen categorie,
reservatie- en portkosten
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GRATIS OPSTAPPLAATSEN & INFO
CENTRALE VERTREKPLAATS
AFFLIGEM

PARKING RANTOUR - BELLESTRAAT 94 AFFLIGEM

AALST

PARKING KERKHOF - LEO DE BÉTHUNELAAN

ANTWERPEN

HOTEL CROWNE PLAZA - G. LEGRELLELAAN

BRUSSEL

KONING BOUDEWIJNSTADION - H. DE STROOPERLAAN

DENDERMONDE

INGANG STATION - STATIEPLEIN

ERPE MERE

CARPOOLPARKING - E40 AFRIT 18

GENT

P+R PARKING GENTBRUGGE - LAND VAN RODELAAN (ONDER VIADUCT)

KORTRIJK

INGANG EXPO - DOORNIKSESTEENWEG (RADIO 2 GEBOUW)

LEUVEN

PARKING BODART - VEILINGWEG

LOPPEM

CARPOOLPARKING - E40 AFRIT 7B

LUMMEN

CARPOOLPARKING - E314 AFRIT 26

MECHELEN

MAC DONALDS - RODE KRUISPLEIN

MERCHTEM

PARKING KERKHOF - BRUSSELSESTEENWEG

OOSTENDE

PARKING AUTOCARS - MERCATORLAAN

OUDENAARDE

SALONS MANTOVANI - DOORN 1

ST NIKLAAS

HOTEL SERWIR - KONINGIN ASTRIDLAAN

ZAVENTEM*

NATIONALE LUCHTHAVEN - VERTREKHAL

ZOTTEGEM

INGANG STATION - STATIONSPLEIN

* enkel van toepassing voor vliegvakanties
Deze ophaaldienst zal gebeuren voor het vermelde vertrekuur vanuit de centrale vertrekplaats Affligem en zal uitgevoerd worden met een autocar, minibus of personenwagen of
naargelang de reisroute bij de heenreis. Bij aankomst wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats naargelang de reisroute tijdens de terugreis.
Door het steeds drukkere wegverkeer kunnen ophaaldiensten zeer tijdrovend zijn!
Maak daarom gebruik van onze centrale vertrekplaats te Affligem!
Uw opstapplaats dient vermeld te worden bij de boeking. Let op : opstapplaats = afstapplaats.
Het definitieve uur van afhaling en de bevestiging van de opstapplaats zullen vermeld zijn op
de reisdocumenten, toegestuurd vier weken voor vertrek. Opstapplaatsen kunnen niet meer
worden gewijzigd minder dan één maand voor vertrek.

DE BESTE AUTOCARS

UW PLAATS IN DE AUTOCAR

KORTINGEN

Onze autocarvloot bestaat uit 15 luxe autocars ****/*** (hoogste
quotering inzake comfort) en worden permanent gecontroleerd op
onderhoud en veiligheid door onze mecaniciens. Alle autocars zijn
van recente construc-tie en zijn voorzien van een zachte luchtvering,
dubbele beglazing, een ste-reoketen met CD-lezer en LCD-schermen,
automatische luchtverversing en airco, anatomische en verstelbare relaxzetels met veiligheidsgordels en voorzien van individuele tafeltjes en
voetsteunen, een toilet met lavabo, een bar met koude en warme dranken, remvertrager, ABS- en ASR-systemen ...

Reserveer tijdig, de plaatsen in de autocar worden toegewezen volgens orde van
inschrijving!
Voor autocarvakanties mag u per persoon één reiskoffer (max. 20 kg) meenemen. Als handbagage kan maximaal één handtas of tas in de autocar meegenomen worden. Voor vliegvakanties gelden steeds de voorwaarden van de verschillende vliegtuigmaatschappijen. Hou er rekening mee dat u per persoon slechts
1 reiskoffer mag meenemen. Informeer steeds naar de voorwaarden bij uw
reservatie.

· VROEGBOEKKORTING
Vroeg boeken = voordeel doen. Reserveer snel je vakantie. Je vind
steeds de vroegboekkorting terug in onze prijstabel.
· KINDERKORTINGEN
worden steeds vermeld in de prijstabel. Kinderkortingen bij meerdaagse
reizen zijn enkel van toepassing in kamer van 2 volwassenen. Kortingen
variëren volgens leeftijd en het gekozen hotel.
· 3E OF 4E PERSOON IN KAMER
korting vermeld in de prijstabel en enkel van toepassing in kamer van
2 volwassenen.

HUISDIEREN

INFOAVOND VLIEGVAKANTIES

Huisdieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars.
Het is formeel verboden te roken aan boord van onze autocars. Er worden regelmatig haltes voorzien waar u de gelegenheid heeft een sigaretje te roken.

Om sommige bestemmingen toe te lichten, organiseert Rantour verschillende
infoavonden. Datum en tijdstip staan telkens vermeld bij de bestemming en vinden steeds plaats in het kantoorgebouw van Rantour te Affligem. Reserveer tijdig
want het aantal plaatsen per infoavond is beperkt.

HOTELS

VERZEKERING PARKING RANTOUR

ERVAREN REISLEIDERS
We garanderen u een professionele begeleiding op al onze reizen door
onze gids en/of chauffeur. Onze reisleiders zullen u op een deskundige
manier non-stop boeien over de streek of de stad die u bezoekt. U kan
te allen tijde op hen beroep doen: zij zijn uw permanente steun en toeverlaat tijdens de reis. Onze toeristische reizen worden begeleid hetzij
door een gespecialiseerde gids van Rantour, hetzij door een plaatselijke
gids (n.v.t. voor kerstmarkten en kerstshoppings, bepaalde themareizen,
familieparken, gastronomische dagreizen en reizen met event- en/of
showprogramma).

PROFESSIONELE CHAUFFEURS
Onze chauffeurs, vriendelijk en plichtbewust, zorgen ervoor dat u snel
en veilig op uw bestemming aankomt. Ontspan u en laat het rijden aan
hen over zodat u van de eerste tot de laatste minuut kan genieten van
een wel-verdiende vakantie.

PERFECT UITGEWERKTE PROGRAMMA"S
Alle programma"s zijn door ons persoonlijk getest. Bij Rantour geen
ingewikkel-de of onoverzichtelijke prijstabellen met “addertjes onder
het gras”. Bij elke be-stemming vindt u een uitgebreide reisbeschrijving
met correcte prijsbepalingen en enkele foto"s. We zijn permanent bezig
met het controleren en verbeteren van bestaande programma"s en het
samenstellen van nieuwe bestemmingen.

BAGAGE

ROOKVRIJ REIZEN

Alle hotels moeten voldoen aan de eisen van de moderne en hedendaagse toerist.
Alle hotels in deze brochure zijn voorzien van kamers met complete badkamer
en sanitair. De meeste zijn uitgerust met tv, telefoon en radio. Bij elke bestemming vindt u een gedetailleerde hotelbeschrijving. Bij de naam van het hotel staat
de officiële sterrencategorie die door de toeristische autoriteiten van het desbetreffende land werd toegekend.

HOTELDIENSTEN
De verblijfsformule vindt u steeds bij de reisbeschrijving.
KAMER EN ONTBIJT = logies / ontbijt
HALFPENSION = avondmaal / logies / ontbijt
VOLPENSION = avondmaal / logies / ontbijt / middagmaal
ALL-INCLUSIVE

MAALTIJDEN
De maaltijdformules zijn telkens vermeld bij de hotelbeschrijving. Dranken zijn
nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld bij de hotelbeschrijving). In tal van verblijfhotels zijn er speciale arrangementen voorzien zoals animatie, streekgebonden maaltijden al dan niet in buffetvorm, galadiner, dansavond enz... Deze extra"s
zijn steeds vermeld bij de hotelbeschrijving. Speciale dieetwensen dienen bij
reservatie aan ons te worden doorgegeven. Wij zullen dit kenbaar maken in het
hotel en restaurants. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties hieromtrent
kunnen wij u echter niet geven. Rantour kan voor dit verzoek tot een bepaald
dieet geen verantwoordelijkheid dragen.

Rantour heeft Affligem als centrale vertrekplaats. We bieden onze klanten de mogelijkheid gebruik te maken van onze private en afgesloten parking te Affligem.
(€ 1 per dag/wagen – te reserveren bij inschrijving).
INBEGREPEN verzekering voor schade na diefstal, vandalisme, brand en schade
door natuurkrachten. Vrijstelling: € 258,70 (brand en schade door natuurkrachten door water) / € 1293,44 (diefstal, vandalisme en aardbeving) per wagen aan
index 249,70 (index consumptieprijzen per 31/05/2018). Uw parkingvoucher
wordt u toegestuurd met de reisdocumenten en dient zichtbaar te worden aangebracht op de voor-ruit van het voertuig.

VERZEKERING DIEFSTAL
Rantour is niet aansprakelijk wanneer een reiziger tijdens de reis slachtoffer is van
een diefstal van welke aard ook noch bij diefstal van goederen of voorwerpen uit
de passagiersruimte van de autocar.

ANNULERINGS- EN BIJSTANDSVERZEKERING
Laat niets aan het toeval over! Zie pag. 66.
Vraag vrijblijvend advies bij uw reservatie.

ÉÉNPERSOONSKAMER

TAXISERVICE
Rantour biedt u de mogelijkheid een taxiservice met thuisafhaling voor en na de reis te
reserveren. Tarieven per traject naargelang de af te leggen afstanden met max. 4 personen:
0 - 25 km
€ 45
0 - 50 km
€ 75
0 - 75 km
€ 95
0 - 100 km € 145
0 - 125 km € 185
0 - 150 km € 225
Extra persoon + € 10 p.p. Te reserveren bij inschrijving.

De vraag naar éénpersoonskamers is vaak groter dan het aanbod. Eénpersoonskamers zijn soms kwalitatief minder dan tweepersoonskamers in hetzelfde hotel,
ondanks een toeslag. Zeker in oudere en traditionele hotels worden nog kamers
aangeboden van mindere kwaliteit en met minder faciliteiten of minder gunstig
gelegen. Niettemin zullen wij als reisorganisator ook voor de “singles” een optimaal comfort nastreven.

MET 3 OF 4 IN EEN KAMER
De slaapgelegenheid voor de derde en/of vierde persoon kan verschillende vormen aannemen: sofa, bijzetbed of plooibed. Gelieve er rekening mee te houden
dat de beschikbare ruimte, het comfort alsook de privacy beperkter zullen zijn
wanneer u met 3 of 4 de kamer deelt.

REISDOCUMENTEN
Te gelegener tijd ontvangt u de reisdocumenten met alle informatie en de saldofactuur.

INKOMGELDEN
Inkomgelden voor bezienswaardigheden, musea, boottochten, facultatieve excursies bij de vliegvakanties e.a. zijn nooit in de prijs inbegrepen, tenzij anders
vermeld in de reisbeschrijving. Let op: de vermelde inkomgelden in het programma zijn louter informatief en gepubliceerd volgens de tarieven bekend per
30/06/2018.
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VOORAFGAANDELIJK
Het is de bedoeling dat de afspraken die in het
verleden werden gemaakt tussen de overheid
(ministerie van economische zaken, ministerie
van justitie), de consumentenverenigingen en
de beroeps- en belangenverenigingen van de
reissector in het kader van de toepassing van
de reis-contractenwet, worden verdergezet.
Dit houdt in dat de deelnemende beroepsverenigingen hun leden opleggen om de Algemene
Voorwaarden van de Geschillencommissie
Reizen toe te passen en hun Bijzondere
Algemene Voorwaarden af te stemmen op
betreffende Algemene Voorwaarden.
Wat de VVR betreft is het aangewezen hiervoor een “Bindend Besluit” van de Algemene
Vergadering te nemen.
1. Algemene Voorwaarden van de
Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die
vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden
geregeld door de wet betreffende de verkoop
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en de
doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst (PRW art. 5, 1°)
§ 1. De organisator en ook de doorverkoper,
verstrekken aan de reiziger, voordat deze is
gebonden door een pakketreisovereenkomst
de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing
is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de
verblijfsperioden, met de data en het aantal
nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en
categorieën, de plaatsen, en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats
van tussenstops en de aansluitingen, indien het
exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij
benadering meegedeeld. 1
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en
de categorie van de accommodatie volgens de
regels van het land van bestemming;
d) de verstrekte maaltijden
e) de bezoeken, de excursies of de andere
diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de
reisdiensten worden verleend aan de reiziger
als lid van een groep
g) de taal waarin de andere toeristische
diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor
personen met beperkte mobiliteiten;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor
zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de
reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is
voor de uitvoering van de pakketreis en de
uiterste datum voor de eventuele opzegging
van de overeenkomst wanneer dit aantal niet
wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in
het land van bestemming inzake paspoort- en
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende
formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een
opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;
§ 2 De professioneel draagt er zorg voor dat
het juiste standaardformulier worden verstrekt
aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);
§ 3 De precontractuele informatie die de
reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal
onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij
kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds
akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).
Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger
1. De persoon die de pakketreisovereenkomst
afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die
van belang kunnen zijn voor het sluiten of
de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die
kosten in rekening worden gebracht.
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Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW
art. 10-14)
§ 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt
de organisator of indien er een doorverkoper
bij betrokken is, deze laatste de reiziger een
bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een
papieren document of een PDF.
2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht
een papieren kopie te vragen.
§ 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging
ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie,
zoals vermeld in artikel 2, en de volgende
informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor
de goede uitvoering van de pakketreis en een
bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de
entiteit die instaat voor de bescherming bij
insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van
de organisator of van een andere dienst voor
het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert
of om zijn beklag te doen over mogelijke
non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de
non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks
contact kan worden opgenomen met een niet
vergezelde minderjarige of met de persoon
die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenafhandeling;
8* informatie over de Geschillencommissie
Reizen en het platform van de E.U. voor online
geschillenbehandeling;
9° informatie over het recht van de reiziger om
zijn overeenkomst over te dragen:
§ 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis
verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen;
2° vouchers en vervoerbewijzen;
3° informatie over de geplande vertrektijden
en, indien van toepassing, over de uiterste
tijd om in te checken, de geplande tijden van
tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
§ 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden
verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening
wordt berekend.
3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan
als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
a) de prijs van passagiersvervoer die is toe
te schrijven aan de toegenomen kostprijs van
brandstof of van andere energiebronnen, of
b) de hoogte van belastingen of vergoedingen
over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct
bij de uitvoering van de pakketreis betrokken
derden met inbegrip van toeristenbelastingen
en vertrek- of aankomstbelasting in havens en
op vliegvelden, of
c) de wisselkoersen die voor de pakketreis
van belang zijn.
4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering
bij een daling van de hierboven opgesomde
kosten.
§ 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs
te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging
van toepassing.
§ 3 : Een prijsverhoging is alleen mogelijk
indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig
dagen vóór het begin van de pakketreis via een
duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail,
een papieren document of de PDF, hiervan in
kennis stelt, met opgave van een motivering
voor die prijsverhoging en een berekening.
§ 4: In geval van een prijsvermindering heeft de
organisator het recht de administratieve kosten
af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom
verzoekt, staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
1. Behalve anders overeengekomen, betaalt
de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte
van de totale reissom zoals in de bijzondere
voorwaarden bepaald.
2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt
de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één
maand voor de vertrekdatum.
3.. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de
reissom te betalen die van hem wordt geëist,
zal de reisorganisator en/of de doorverkoper
het recht hebben de overeenkomst met de
reiziger van rechtswege te beëindigen, met de
kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
§ 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet
aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen
voor het begin van de pakketreis via een
duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail,
een papieren document of een PDF, op de
hoogte stelt en
2. de eventueel bijkomende kosten draagt die
voortvloeien uit de overdracht.
§ 2. Degene die de pakketreisovereenkomst
overdraagt, en degene die de overeenkomst
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het nog verschuldigde bedrag
en voor eventuele bijkomende vergoedingen,
die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst
overdraagt, in kennis van de kosten van de
overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan
mag de reisorganisator en/of de doorverkoper
die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen
die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator
voor de afreis
§ 1: De organisator kan de bepalingen van de
pakketreisovereenkomst, met uitzondering van
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering
gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via
een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een
mail, een papieren document of een PDF, in
kennis stelt.
§ 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis, de
organisator zich genoodzaakt ziet een van de
voornaamste kenmerken van de reisdiensten
ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde
bijzondere wensen van de reiziger tegemoet
kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de
organisator de reiziger hiervan in te lichten en
hem op de hoogte te brengen:
a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect
ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op
te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij de organisator
in kennis moet stellen van zijn besluit;
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde
wijziging binnen de opgegeven termijn niet
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
§ 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot
gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van
de pakketreis verminderen, heeft de reiziger
recht op een passende prijsvermindering.
§ 4: Indien de pakketreisovereenkomst op
grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt,
betaalt de organisator alle betaalde bedragen
uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst
is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator
voor afreis
§ 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de
pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan
het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van
de opzegging van de overeenkomst in kennis
wordt gesteld binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij
reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór
het begin van de pakketreis van in kennis stelt
dat de overeenkomst wordt opgezegd.
§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan
de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
§ 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de
pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het
begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de
reiziger worden verplicht tot betaling van een
opzegvergoeding aan de organisator.
2° In de pakketreisovereenkomst kunnen
gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de
opzegging vóór het begin van de pakketreis en
de verwachte kostenbesparingen en inkomsten

uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het
bedrag van de opzegvergoeding overeen met
de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik
van de reisdiensten.
§ 2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich
op de plaats van bestemming onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden voordoen
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de
uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer
van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst
zonder betaling van een opzegvergoeding op
te zeggen.
2° In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de
reiziger recht op een volledige terugbetaling
van alle voor de pakketreis betaalde bedragen,
maar kan hij geen aanspraak maken op een
bijkomende schadevergoeding.
§ 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de
veertien dagen, alle bedragen terug die door of
namens de reiziger zijn betaald, verminderd
met de opzegvergoeding.
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
§ 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele
non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering
van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
§ 2: Indien een van de reisdiensten niet
conform de pakketreisovereenkomst wordt
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die
non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt,
rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende
reisdiensten.
3° Indien de organisator de non-conformiteit
niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering of op een schadevergoeding
overeenkomstig artikel 15.
§ 3: 1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de
mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de
non-conformiteit te verhelpen, of indien een
onmiddellijke oplossing is vereist.
§ 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de
reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de
organisator, zonder bijkomende kosten voor de
reiziger andere arrangementen aan van, indien
mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere
kwaliteit kent de organisator aan de reiziger
een passende prijsvermindering toe.
3° De reiziger kan de andere voorgestelde
arrangementen slechts afwijzen indien zij niet
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de
toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
§ 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke
gevolgen heeft voor de uitvoering van de
pakketreis en de organisator deze niet binnen
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn
heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een
opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend
geval, om een prijsvermindering en/of een
schadevergoeding verzoeken.
2° Indien de pakketreis passagiersvervoer
omvat voorziet de organisator ook in repatriering van de reiziger.
3° Indien er geen andere arrangementen
kunnen worden voorgesteld of de reiziger de
andere voorgestelde arrangementen verwerpt,
heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook
zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding
§ 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger
zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de
nodige accommodatie, voor ten hoogste drie
overnachtingen per reiziger.
§ 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld
in §6, is niet van toepassing op personen
met beperkte mobiliteit, op personen die hen
begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die
specifieke medische bijstand behoeven, mits
de organisator ten minste 48 uur voor het
begin van de pakketreis in kennis is gesteld
van hun bijzondere behoeften.
§ 8: De organisator mag zich niet beroepen
op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken
indien de betrokken vervoerder zich daarop
krachtens het toepasselijke recht van de Unie
niet kan beroepen.
§ 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of
klachten in verband met de uitvoering van de
pakketreis rechtstreeks richten tot de doorver-

koper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht.
De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de
organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die
de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn
fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele
verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
1. De organisator is aansprakelijk voor de
uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht
of deze diensten door de organisator of door
andere reisdienstverleners worden verricht.
2° Ingeval de organisator buiten de Europese
Economische Ruimte is gevestigd gelden voor
de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd
de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de
doorverkoper bewijst dat de organisator aan
de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
§ 1: De reiziger heeft recht op een passende
prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van
de verleende diensten, tenzij de organisator
bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger
te wijten is.
§ 2: De reiziger heeft recht op passende
schadevergoeding van de organisator voor alle
schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder
vertraging uitbetaald.
§ 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de
non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in
de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet
kon worden voorzien of voorkomen of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
§ 1: De organisator biedt zonder vertraging
passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over
medische diensten, plaatselijke autoriteiten en
consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van
communicatie op afstand en bij het vinden van
andere reisarrangementen.
§ 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn
van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de
organisator voor deze bijstand een vergoeding
vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval
meer dan de werkelijke kosten gedragen door
de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de
afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk
per duurzame gegevensdrager indienen bij de
doorverkoper of reisorganisator.
2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en
bewijskrachtige manier, melden, zodat naar
een oplossing kan worden gezocht.
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk
ter plaatse een klacht formuleren, dan moet
hij uiterlijk één maand na het einde van de
pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper
of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling
nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling,
dan kan elk van de betrokken partijen aan de
vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen
dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen
een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
4. Overeenkomstig de in het reglement
beschreven procedure, zal een onpartijdige
verzoener daarna contact opnemen met de
partijen teneinde een billijke verzoening tussen
de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een
bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
1
De tekst in cursief zou, mits akkoord van de
FOD Economie, worden geschrapt.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen
voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor rechtbank.
2. De reiziger kan nooit verplicht worden
de bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch
als verwerende partij.
3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts
weigeren indien het door de eisende partij
geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt.
Hij beschikt hiervoor over een termijn van
10 kalenderdagen na ontvangst van het per
duurzame gegevensdrager bezorgde bericht,
waarin wordt aangegeven dat een dossier met
vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de
Geschillencommissie Reizen.
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld
door een geschillenreglement, en kan slechts
worden opgestart na het indienen van een
klacht bij de onderneming zelf en wel zodra
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon
geregeld worden of zodra vier maanden zijn
verstreken na het (voorziene) einde van de reis
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding
gaf tot het geschil).
5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke
letsels kunnen enkel door de rechtbanken
beslecht worden.
6. Het paritair samengesteld arbitraal college
doet, overeenkomstig het geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

B) de reissom
De prijs is aangeduid per persoon

een minimum van € 50
B) voor een annulering vanaf 30 dagen t/m 20
dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom
C) voor een annulering vanaf 19 dagen t/m 10
dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
D) voor een annulering vanaf 9 dagen voor
vertrek: 100% van de totale reissom
E) voor een annulering op de vertrek dag
of bij afwezigheid bij vertrek: 100% van de
totale reissom

verzekering voor schade na diefstal, vandalisme, brand en schade door natuurkrachten.
Vrijstelling: € 258,70 (brand en schade door
natuurkrachten door water) / € 1.293,44
(diefstal, vandalisme en aardbeving) per wagen
aan index 249,70 (index consumptieprijzen
per 31/05/18). Uw parkingvoucher wordt u
toegestuurd met de reisdocumenten en dient
zichtbaar te worden aangebracht op de voorruit
van het voertuig.

De prijzen omvatten:
A) de kosten voor het vervoer met luxe autocar
B) de diensten zoals die in het programma
beschreven zijn.
C) de kosten van het verblijfshotel op basis van
een tweepersoonskamer.
D) de kosten voor een éénpersoonskamer
worden bepaald bij elke reis als toeslag.
E) btw kosten bekend op 30/06/2018
F) de maaltijden vermeld in het programma.

Opmerking : indien de reis het vervoer ter zee,
een cruise of een vliegtuigtraject betreft, zijn op
dit reisonderdeel de annuleringsvoorwaarden
van de betrokken zeevaart- of luchtvaartmaatschappij van toepassing. Verzekeringen en
dossierkosten zijn steeds 100% betaalbaar.
Voor vliegtuigreizen en cruises zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende touroperator, vliegtuigmaatschappij,
rederij, enz…van toepassing.

Niet in de prijs begrepen:
A) alle persoonlijke uitgaven voor dranken,
fooien, inkomgelden, toeristische activiteiten
en maaltijden vermeld met ‘gelegenheid tot’ of
‘mogelijkheid tot’ of ‘facultatief’
B) de annulering- en bijstandsverzekering
C) de kosten voor paspoorten, visa en andere
formaliteiten
D) wanneer men bij gebrek aan zijn/haar nodige documenten de reis geheel of gedeeltelijk
niet kan deelnemen, is men zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die eraan verbonden zijn

2.
Wijziging door de reiziger
Een wijziging van naam, opstapplaats (niet
mogelijk minder dan 1 maand voor vertrek),
Regime brengt een dossierkost mee van € 15
per persoon. Alle effectieve kosten die een
leverancier aanrekenen ivm wijziging door de
reiziger zullen integraal worden doorgerekend
aan de reiziger. Een wijziging van reisbestemming of vertrekdatum wordt beschouwd als
een annulering door de reiziger.

Artikel 12: wijzigingen aan het programma
Naargelang de omstandigheden behoudt de
reisorganisator zich het recht voor om in het
belang van de reis en van de reiziger bepaalde
elementen te wijzigen voor zover deze niet van
doorslaggevend belang zijn of een waardevermindering tot gevolg hebben. Tevens bestaat
de mogelijkheid om zelfs in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de rondreis bij noodzaak één
of meerdere hotelwijzigingen door te voeren.
Uiteraard wordt in voorkomend geval gestreefd
naar gelijkwaardige accommodatie.

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder
voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Wanneer er minder dan 20 deelnemers ingeschreven zijn voor een reis, kan de reisorganisator deze reis annuleren. Tenminste 21 dagen
voor afreis zullen alle deelnemers door hun
reisbureau schriftelijk worden verwittigd en
worden de reeds betaalde sommen integraal
terugbetaald. Er kan door de reiziger geen
aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Artikel 1: prijzen
A) het voorschot :
Het voorschot bedraagt 30% van de totale
reissom, met een minimum van € 100.

De prijzen zijn berekend op basis van
A) wisselkoersen voor het verblijf en de andere
diensten in het buitenland die op 30/06/2018
bekend waren. Wijzigingen van de wisselkoersen zullen worden doorgevoerd, indien de
koers van de munt van het land van bestemming hoger is dan de desbetreffende munt ten
overstaan van de euro
B) taksen en heffingen, met inbegrip van
de luchthaventaksen, in vergelijking met de
toestand op datum van de te koop aanbieding.
C) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze
vervoerprijs op basis van de datum van de
tekoopaanbieding.
Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te
boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit
geval heeft de reiziger recht op terugbetaling
van de bedragen die hij aan de organisator
heeft betaald.
Artikel 2: formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te
vervullen formaliteiten die hem in de brochure
of door de doorverkoper worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart
met foto te beschikken. Kinderen die niet door
hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun
toestemming verlenen om alleen te reizen en
waarbij de datum van aankomst en van vertrek
uit het betrokken land vermeld is, evenals het
adres waar zij hun vakantie doorbrengen en
hun adres in België.
3. Informatie door de reiziger: indien de reiziger
een essentiële voorwaarde heeft om de reis
uit te voeren moet hij dit verplicht vermelden.
Bijzondere wensen van de reiziger ivm gezondheid en eetgewoontes dienen op voorhand te
worden meegedeeld
Artikel 3: bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet
de reiziger bij de afdeling verloren bagage
van de luchthaven een property irregularity
report invullen. Zonder dit document is het
onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij
transport per autocar dient een attest aan de
begeleidend medewerker gevraagd.
Artikel 4: dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief.
De reiziger dient in alle omstandigheden er
rekening mee te houden dat deze zowel voor
als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5: annulering en wijzigingen door de
reiziger
1.
Annulering door de reiziger
De annuleringskosten zijn variabel volgens het
tijdstip van annulering. De juiste datum van de
annulering wordt bepaald door de datum van
ontvangst door de organisator. Alle bedragen
zijn aangeduid per persoon. De annulering
moet zo vlug mogelijk tijdens de kantooruren
aan het reisbureau worden medegedeeld. De
annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt
bepaald :
A) voor een annulering van meer dan 30 dagen
voor vertrek: 10% van de totale reissom met

Artikel 6: annulering door de reisorganisator

Artikel 7: aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie
werd opgemaakt volgens gegevens die ons
bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen
in exploitatie, faciliteiten en diensten van de
aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden
meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen
een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
3. Voorbehoud voor excursies die ter plaatse
worden geboekt
4. De aansprakelijkheid van de organisator is
beperkt tot 3 maal de reissom behalve voor
persoonlijk letsel.
5. De reisorganisator kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor:
A) schade en/of verwondingen veroorzaakt
door een tekortkoming van de reiziger
B) onvoorziene gebeurtenissen zoals oorlogen,
stakingen, overstromingen en de daaruit ontstane gevolgen
C) verlies, diefstal of beschadiging van bagage
D) inbreuk door de reiziger op de plaatselijke
wetten en zeden
Artikel 8: uitsluiting
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de
goede uitvoering van de reis in het gedrang
wordt gebracht of die de medereizigers ernstig
hindert, kan van verdere deelneming aan de
reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle
daaraan verbonden kosten blijven te zijnen
laste. Hij heeft in geen geval recht op gehele
of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

Artikel 13: hotelbeoordeling
Bij de naam van het hotel staat de officiële sterrencategorie die door de toeristische
autoriteiten van het desbetreffende land werd
toegekend. Deze norm houdt naast een aantal
objectieve (meetbare) criteria met betrekking
tot de accommodatie (oppervlakte kamer, al
dan niet terras, airco…) rekening met de
aanwezigheid van diverse faciliteiten in en rond
het hotel. De normen hebben geen betrekking
op de kwaliteit van de maaltijden en de dienstverlening. De opmerking “dit hotel is geen vier
(of drie…) sterren waard” heeft daardoor geen
enkele zin of zou enkel geuit kunnen worden
tegen de autoriteiten die het hotel hebben
gequoteerd. In het buitenland gehanteerde
criteria kunnen afwijken van Belgische normen
en mogen geenszins als een beoordeling door
de reisorganisator worden beschouwd.
Artikel 14: inkomgelden
de vermelde inkomgelden in het programma
zijn louter informatief en gepubliceerd volgens
de tarieven bekend per 30/06/2018. Deze
tarieven zijn onder alle voorbehoud en afhankelijk van het aantal deelnemers, de datum van
reservatie, de leeftijd van de reiziger en al dan
niet een geleid bezoek met plaatselijke gids.
Onze reisleiders kunnen in geval van overmacht of door onvoorziene omstandigheden of
in het belang van het goede verloop van de reis
meerdere bezoeken of alternatieven aanbieden
die het vermelde bedrag kunnen wijzigen.
Artikel 15: klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige
wijze, de organisator onverwijld op de hoogte
te brengen van iedere non-conformiteit die hij
ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande
van de betrokken dienstenverlener en waarin
duidelijk vermeld wordt welke diensten de
reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de
geschillencommissie opgelost kunnen worden,
is alleen de rechtbank van het arrondissement
waar de maatschappelijke zetel zich bevind,
bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
DAGTRIPS
Artikel 1: Programma’s
Bij elk programma worden de “inbegrepen
diensten”nadrukkelijk vermeld. Alla andere niet
vermelde diensten zijn steeds ‘niet inbegrepen’
de prijzen omvatten: de reis per autocar, de
diensten zoals beschreven in de brochure,
de btw volgens het tarief van toepassing op
30/06/18, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per
persoon (tenzij anders vermeld in de brochure).
Persoonlijke uitgaven, dranken, extra maaltijden, inkomgelden, boottochten, middagmalen, rondleidingen met plaatselijke gidsen,
annulerings- en bijstandsverzekering e.d. Zijn
nooit in de prijs inbegrepen (tenzij anders
vermeld). Facultatieve inkomgelden zijn louter
informatief en onder alle voorbehoud. Alle
toeristische reizen worden begeleid hetzij door
een gespecialiseerde gids van rantour, hetzij
door een plaatselijke gids (n.v.t. Voor bepaalde
themareizen, gastronomie en reizen met eventen/of showprogramma). Onze programma’s
zijn opgesteld per 30/06/2018 en kunnen in
geval van Overmacht te allen tijde gewijzigd
worden door de reisorganisator.
Artikel 2: Annulering door de reiziger
Bij annulering van een dagtrip worden de
annuleringsvoorwaarden als volgt bepaald:
- van 30 tot en met 15 dagen voor vertrek een
vergoeding gelijk aan 50% van de reis.
- van 14 tot en met 8 dagen voor vertrek een
vergoeding gelijk aan 75% van de reis.
- van 7 tot en met 1 dag voor vertrek een
vergoeding gelijk aan 90% van de reis.
- voor een annulering op de vertrekdag of bij
afwezigheid bij vertrek een vergoeding gelijk
aan 100% van de reis.
- voor een annulering van een event of show of
bij afwezigheid bij vertrek een vergoeding gelijk
aan 100% van de reis (ook van toepassing voor
verenigingen).
Iedere annulering moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan rantour worden meegedeeld en in
voorkomend geval mits voorlegging van een
medisch attest. Enkel de postdatum geldt voor
het bepalen van de annuleringskost.
Artikel 3: Annulering door de reisorganisator
Rantour behoudt zich het recht voor om een
dagtrip af te gelasten 14 dagen voor Afreis
indien minder dan 25 deelnemers. Rantour zal
de reiziger hiervan schriftelijk Op de hoogte
brengen. Het al betaalde bedrag zal aan
de reiziger integraal terugbetaald Worden of
overgezet worden naar een andere afreis of
bestemming.
Artikel 4: Opstapplaatsen
A)
Centrale vertrekplaats:
Alle dagtrips vertrekken vanuit onze centrale
vertrekplaats te Affligem. Parking rantour bellestraat 94 - Affligem
B)
Gratis opstapplaatsen:
Aalst : parking kerkhof - Leo de Béthunelaan
Merchtem
:
parking
kerkhof
Brusselsesteenweg
Artikel 5: Groepsvoorwaarden
Groepen vanaf 25 personen genieten een
groepskorting van 5% voor de vertrekdatum
vermeld bij de desbetreffende dagreis. Niet van
toepassing voor showprogramma’s en events.

Artikel 9: rantour vliegtuigreizen / strandvakanties / cruises
Rantour treedt bij vliegtuigreizen enkel op als
doorverkoper en kan geenszins organisatorisch
verantwoordelijk worden gesteld. Programma’s
van vliegtuigreizen zijn afhankelijk van de
plaatselijke autoriteiten en de touroperator en
kunnen steeds gewijzigd en aangepast worden.
De prijs voor vliegtuigreizen is steeds onder
voorbehoud van wijziging door de touroperator,
de luchtvaartmaatschappij en de invloeden van
de wisselkoersen, brandstofprijzen of taksen
Artikel 10: doorverkoper
Aangezien rantour uit de aard van haar producten en verkoopspolitiek besloten heeft vaste
prijzen te bepalen, is het de doorverkoper
niet toegestaan welke korting dan ook aan
zijn klanten toe te kennen. Rantour behoud
zich het recht voor om - wanneer inbreuken
tegen deze bindende regel worden vastgesteld - de samenwerking met de doorverkoper
onmiddellijk te beëindigen en een passende
schadeloosstelling te eisen.
Artikel 11: parking rantour
Rantour heeft Affligem als centrale vertrekplaats. We bieden onze klanten de mogelijkheid gebruik te maken van onze private en
afgesloten parking te Affligem. (€ 1 per dag/
wagen - te reserveren bij inschrijving). Inclusief

Teneinde de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden is Rantour lid van het Garantiefonds
Reizen dat tussenkomt indien de uitvoering of
de verderzetting van de reis in het gedrang zou
komen door het financiële onvermogen van de
reisorganisator.
GARANTIEFONDS REIZEN
Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL
Tel. +32-(0)2/240.68.00
Fax +32-(0)2/240.68.08
info@gfg.be
www.gfg.be
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ALGEMENE VOORWAARDEN
GESCHILLENCOMMISSIE
VANAF 1 JULI 2018

RANTOUR
LUXURY LIMOUSINE SERVICES & COACHES

Rantour is sinds 1958 actief in de sector van het internationaal personenvervoer.
RANTOUR LIMOUSINE SERVICES stelt u luxueuze limousines en VIP autocars
tot 44 plaatsen met chauffeur ter beschikking voor een diplomatieke delegatie,
een bedrijfsuitstap, een jubileum, een ceremoniële gelegenheid of een
onvergetelijke trouwdag.
Onze professionele en meertalige chauffeurs staan borg voor stiptheid,
efficiëntie, discretie en beschikbaarheid. Zij verwelkomen u persoonlijk bij
uw aankomst en begeleiden u naar uw bestemming.
www.rantourlimousine.be
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maandag - vrijdag van 9u tot 12u30 & van 13u30 tot 18u - zaterdag van 10u tot 17u
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