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RONDREIZEN I CITYTRIPS I CRUISES

LAAT HET FEEST BEGINNEN

LAAT HET FEEST BEGINNEN
FRANKRIJK
10......... DISNEYLAND® PARIS..................................................................2D

48-49....AOSTAVALLEI - MONT BLANC & MATTERHORN............ NIEUW....7D

11......... PARIS A-LA-CARTE.................................................................... 2D

50-51....LIVIGNO - SONDRIO & BERNINA EXPRESS...................................8D

12......... REIMS & CHAMPAGNE............................................................... 2D

52-53....DE WONDERE WERELD VAN DE DOLOMIETEN..............................8D

13......... ELZAS - COLMAR & ROUTE DU VIN..............................NIEUW....3D

54-55....ITALIAANSE & ZWITSERSE MEREN..............................................8D

14......... LEGENDARISCHE KASTELEN AAN DE LOIRE.................................3D

56-57....DOLCE VITA AAN HET GARDAMEER.............................................8D

15......... VOGEZEN - HAUT-KÖNIGSBOURG............................................... 4D

58-59....ADRIATISCHE KUST - MISANO ADRIATICO................................... 8D

16......... NORMANDIË - D-DAY & MONT ST MICHEL & JERSEY...NIEUW.... 5D

60-61....TOSCAANSE RIVIERA - ELBA - CINQUE TERRE.............................9D

17......... LOURDES - CIRQUE DE GAVARNIE...............................NIEUW.... 7D

62-63....TOSCANE - UMBRIË - EMILIA ROMAGNA - VENETO................... 10D

18-19....BRETAGNE - FINISTÈRE..............................................................6D

64-65....UNA STORIA PARTICOLARE - TOSCANE & ROME....................... 10D

20-21....GASTRONOMIE & VULKANEN IN DE AUVERGNE.......................... 7D
22-23....VENDÉE & CHARENTE-MARITIME................................................7D
24-25....HAUTE-SAVOIE - MONT BLANC & LEMANMEER...........................7D

68-69....WENEN - WIENERWALD - WACHAU & MELK................................7D

30-31....COTE D’AZUR - ST TROPEZ - NICE & MONACO............................9D

70-71....SALZBURGERLAND & SALZKAMMERGUT..................... NIEUW....7D

34.........VORSTELIJK VERBLIJVEN IN HET MÜNSTERLAND..........NIEUW....3D
35.........DE ROMANTISCHE RIJNVALLEI & MOSELTAL................................3D
36.........DE DUITSE WADDENEILANDEN.....................................NIEUW....5D
37.........FRANKENLAND - MAINLAND & SPESSART.....................................5D

We verheugen ons nu reeds op uw aanwezigheid

72-73....TIROL I ZILLERTAL - ACHENSEE & KRIMML.................. NIEUW....8D
74-75....KARINTHISCHE MEREN & GROSSGLOCKNER............................... 8D
ZWITSERLAND
76-77....VIERWOUDSTREKENMEER - BIG FIVE & WELLNESS......................8D
HONGARIJE
78-79....BOEDAPEST - BALATONMEER & PECS...........................NIEUW..10D
SCANDINAVIË

38.........ZWARTE WOUD - BODENSEE & BLUMENINSEL MAINAU............... 5D

80-81....NOORWEGEN - FJORDEN & NATUUR.......................................... 9D

39.........BERLIJN & POTSDAM.................................................................5D

82-83....LAPLAND - NOORDKAAP & LOFOTEN.......................... NIEUW..15D

40.........DRESDEN & SÄCHSISCHE SCHWEIZ & MEISEN............................ 5D
GROOT-BRITTANNIË
41......... LONDEN - WINDSOR & CANTERBURY.......................................... 3D
42-43....SCHOTLAND - MILITARY TATTOO & HIGHLANDS...........NIEUW....8D
NEDERLAND

IERLAND
84-85....HET GROENE EILAND............................................................... 10D
SLOWAKIJE
86-87....HOGE TATRA - LIPTOV - ORAVA & BRATISLAVA.............. NIEUW....9D
KROATIË

44......... AMSTERDAM.............................................................................2D

88-89....OPATIJA - KVARNERBAAI & PLITVICE.......................................... 9D

45......... FRIESLAND - TOP OF HOLLAND..................................................4D

90-91....HET MOOISTE VAN KROATIË........................................NIEUW...12D

SPANJE
46-47....COSTA BRAVA - LLORET DE MAR................................ NIEUW....8D

SLOVENIË
92-93....ISTRIË - PORTOROZ & LJUBLJANA............................................. 9D
POLEN

Samen ontspannen,
beleven en ontdekken...

94-95....WARSCHAU - KRAKAU - CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ...............9D
JUBILEUMREIS
96-97....60 JAAR RANTOUR......................................................NIEUW.. 6D
98......... PROTECTIONS REISVERZEKERING

RANTOUR AFFLIGEM I BELLESTRAAT 98 I TEL 053 66 68 94 I info@rantour.be I www.rantour.be
maandag - vrijdag van 9u tot 12u30 & van 13u30 tot 18u - zaterdag van 10u tot 17u

02

OOSTENRIJK

28-29....ROCAMADOUR - PAREL IN HET CENTRAAL MASSIEF....................8D

DUITSLAND

Jubileumcruise op de Seine op 1 november
met special guest

66......... PRAAG - DE GOUDEN STAD........................................................5D
67......... WK WIELRENNEN - INNSBRUCK.................................. NIEUW....6D

32-33....ANDORRA - PAREL IN DE PYRENEEËN..........................................8D

Verjaardagsfeest met galamenu op 21 januari
Frank Galan, Sergio & Ivann met live band

TSJECHISCHE REPUBLIEK

26-27....BOUCHES-DU-RHÔNE - PROVENCE - CAMARGUE........................7D

ANDORRA

RANTOUR VIERT FEEST IN 2018

ITALIE

99........ ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD & BESTEMMINGEN
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8 X BESTE AUTOCARPRODUCT..
Op 10 november 2017 werd Rantour op initiatief van het vakblad Travel Magazine voor de achtste opeenvolgende
keer door meer dan 600 geselecteerde reisagenten in Vlaanderen verkozen tot laureaat van de TM-Award om het
beste autocarproduct van 2017.
Deze prestigieuze onderscheiding is voor Rantour andermaal de beloning voor 60 jaar innoverende aanwezigheid
in de autocarsector en vooral een stimulans om deze tendens alsook kwaliteitsvolle reizen te blijven garanderen
in de toekomst.
Een bijzondere dank aan onze klanten en de honderden reisagenten voor het vertrouwen in Rantour.
04

[ 4 ]

[ 5 ]

05

HOE RESERVEREN ?
Het allerbelangrijkste voor een geslaagde vakantie bestaat erin de juiste keuze te maken.
Rantour is partner van meer dan 450 geselecteerde reisagenten in Vlaanderen.
Het reisbureau is de onmisbare schakel tussen Rantour en de klant. Uw reisagent zal u
professioneel adviseren bij het kiezen van uw favoriete vakantiebestemming.

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 01/03/2018 :
Bij reservatie en betaling van het voorschot geniet u van een vroegboekkorting. Deze korting
geldt bij elke bestemming “autocarreizen” en is steeds vermeld in de prijstabel. Enkel van toepassing bij betaling van het voorschot binnen de 10 dagen na de reservatie.
Niet van toepassing voor reizen met logo GOLDCLUB, Disneyland®Paris en Costa Brava/
Lloret de Mar.
KINDERKORTINGEN - 12j
vermeld in de prijstabel en enkel van toepassing
in kamer van 2 volwassenen.
MET 3 OF 4 PERSONEN IN KAMER
vermeld in de prijstabel en enkel van toepassing
in kamer van 2 volwassenen.

Reservatie mogelijk via www.rantour.be
GRATIS OPSTAPPLAATSEN*
AFFLIGEM

PARKING RANTOUR - CENTRALE VERTREKPLAATS

AALST
PARKING KERKHOF
AALTER
ROTONDE - OPRIT E40 (ESSO TANKSTATION)
AARSCHOT
CARPOOLPARKING - AFRIT 22 (E314)
ANTWERPEN
G.LEGRELLELAAN - CROWNE PLAZA HOTEL
BRUGGE
INGANG STATION (ACHTERZIJDE KANT ST MICHIELS)
BRUSSEL
HOOFDINGANG KONING BOUDEWIJNSTADION
DENDERMONDE
INGANG STATION
GENT/ST DENIJS WESTREM KORTRIJKSESTEENWEG 1034 - TANKSTATION Q8
KORTRIJK
BUSHALTE INGANG KINEPOLIS
LEDE
PARKING REIZEN DE RAS - HOOGSTRAAT 18
LEUVEN
STATION TEXACO - RICHTING LUIK (E40)
LUMMEN
CARPOOLPARKING AFRIT 26 (E314)
MECHELEN
INGANG STATION
OOSTENDE
INGANG STATION
OUDENAARDE
SALONS MANTOVANI (DOORN 1)
ST NIKLAAS
HOTEL SERWIR - K. ASTRIDLAAN
ZOTTEGEM
INGANG KANT STATIONSPLEIN
*nvt reis COSTA BRAVA - LLORET DE MAR (pag. 46-47)

VERZEKERING 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 verzekering voor schade na diefstal, vandalisme, brand en
schade door natuurkrachten.
Vrijstelling: € 255,07 (brand en schade door natuurkrachten door water) /
€ 1255,28 (diefstal, vandalisme en aardbeving) per wagen aan index 246,20
(index consumptieprijzen per 31/10/17).
Uw parkingvoucher wordt u toegestuurd met de reisdocumenten en dient zichtbaar te
worden aangebracht op de voorruit van het voertuig.
BESPAAR TIJD
Door het steeds drukkere wegverkeer kunnen ophaaldiensten zeer tijdrovend zijn!
Maak gebruik van onze centrale vertrekplaats te Affligem!

VERTREK & GRATIS OPHAALDIENST
Uw opstapplaats dient gereserveerd te worden bij de boeking. Het definitieve uur van
ophaling 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. Voor onze klanten zonder vervoer voorzien wij een
ophaaldienst met hiernaast vermelde opstapplaatsen. 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.
OPGELET : OPSTAPPLAATS = AFSTAPPLAATS
ALLE REIZEN VERTREKKEN VANUIT
ONZE CENTRALE VERTREKPLAATS
PARKING RANTOUR - BELLESTRAAT 94 - AFFLIGEM
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.

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

Affligem
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DE BESTE AUTOCARS
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 constructie en zijn voorzien van een zachte
luchtvering, dubbele beglazing, een stereoketen 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 ...

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.
INKOMGELDEN
Inkomgelden voor bezienswaardigheden, musea, boottochten 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 31/10/2017.
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.
ROOKVRIJ REIZEN
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.
BAGAGE
Per persoon mag u één reiskoffer (max. 20 kg) meenemen. Als handbagage kan
maximaal één handtas of tas in de autocar meegenomen worden.

ERVAREN REISLEIDERS
We garanderen u een 24u/24u begeleiding op al onze bestemmingen door onze gids/
chauffeur. Onze reisleiders zullen u op een professionele 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.
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 welverdiende vakantie.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars.
UW PLAATS IN DE AUTOCAR
Reserveer tijdig, de plaatsen in de autocar worden toegewezen volgens orde van
inschrijving!
REISDOCUMENTEN
Te gelegener tijd ontvangt u de reisdocumenten met alle informatie en de saldofactuur.

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

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.
ANNULERINGS- EN BIJSTANDSVERZEKERING
Laat niets aan het toeval over! Zie pag. 98. Vraag vrijblijvend advies bij uw reservatie.
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.

PERFECT UITGEWERKTE PROGRAMMA’S
Alle programma’s zijn door ons persoonlijk getest. Bij Rantour geen ingewikkelde of
onoverzichtelijke prijstabellen met “addertjes onder het gras”. Bij elke bestemming 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.
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EXTRA

REISDATA & PRIJS PP

inkomticktet voor de beide parken
van Disneyland®Paris
voor 2 dagen inbegrepen

09 juni
€ 226
21 juli
€ 226
single
+ € 50
verblijfstaks
+ € 2,48
3e persoon in kamer - € 10
kinderen -12j
- € 20
vroegboekkorting
- € 11
vóór 01/03/2018

REISDATA & PRIJS PP

14 april
€ 249
07 juli
€ 249
18 augustus
€ 249
kinderen -12j
- € 34
kinderen -3j
- € 119
single
+ € 40
verblijfstaks + € 1,65 (18+)
3e persoon in kamer
- € 13
HOTEL NOVOTEL
COLLEGIEN****

LIGGING
in Marne-la-Vallée op 10 minuten
rijtijd van de Disney®Parken
FACILITEITEN
lounge, lift, bar, restaurant, fitnessruimte, zwembad in openlucht,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer met
bad of douche en haardroger, tv,
safe, airco, koffie- en theefaciliteiten
MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet
VERBLIJFSFORMULE
kamer en ontbijtbuffet

© Disney

DISNEYLAND ® PARIS

HOTEL MERCURE
VAUGIRARD PARIS PORTE
DE VERSAILLES****

LLIGGING
tegenover Paris Expo aan de
Porte de Versailles en binnen de
“Périphérique”
FACILITEITEN
receptie, lounge, lift, bar,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, airco, minibar, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangenavondmaal
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 2e dag
INKOMGELDEN
ca. € 15
(richtprijs op basis tarieven 2017)

Disneyland®Paris bestaat uit 2 themaparken: het
Disneyland®Park en het Walt Disney Studios®Park. Met uw ticket heeft u onbeperkt toegang
tot de beide parken. Rantour opteerde voor
hotel Novotel Disneyland Collégien**** in Marne-la-Vallée, gelegen op 10 minuten rijtijd van de
Disney®Parken.
DAG 1 : AFFLIGEM - DISNEYLAND®PARIS I (325KM)
vertrek om 6u. Rechtstreeks naar Marne-la-Vallée. Aankomst omstreeks 10u30 en ganse dag vrij bezoek aan Disneyland®Paris. Vrije
lunch in het park. Gelegenheid voor vrij avondmaal in het park.
Om 20u30 transfer naar hotel Novotel Collégien****.
Mogelijkheid de spectaculaire avondshow (23 uur - afreizen
07/07 en 18/08 - onder voorbehoud) bij te wonen, een explosie
van kleur, licht en magie. Met lasereffecten, fonteinen en vuurwerk
beleef je een wervelende tocht langs de bekendste Disneyverhalen. Na de show tweede transfer naar hotel Novotel Collégien****.
Logies.
DAG 2 : DISNEYLAND®PARIS - AFFLIGEM I (325KM)
ontbijtbuffet. Om 9u30 transfer met onze autocar naar
Disneyland®Paris waar u andermaal de ganse dag kan besteden
aan de verdere ontdekking van deze schitterende droomwereld.
De terugreis is voorzien om 18u. Via Senlis en Valenciennes naar
Affligem. Aankomst omstreeks 22u.

Parijs zien of weerzien is altijd een uitzonderlijke
belevenis met steeds nieuwe ontdekkingen. Deze
“métropole” waar oud en nieuw harmonieus samengaan is tegelijk mooi en uitdagend. Er heerst
een sfeer van “laisser aller” die model kan staan
voor heel wat aspecten van de Franse samenleving. Parijs is ook een stad van cultuur, stijl en
mode, klasse en elegantie, bekoring, charme en
levendigheid. Parijs is één groot feest voor geest
en zinnen, je keert er gegarandeerd terug.

Halles. Vrije tijd om te genieten van prachtige stadsvernieuwing
of van de uitnodigende terrasjes. Vrije lunch. Nadien naar de place
d’Anvers aan de voet van de “Butte de Montmartre”. Bezoek aan
de Sacré-Coeurbasiliek en de place du Tertre, beroemd dankzij
kunstenaars als Henri de Toulouse-Lautrec. Vertrek uit Parijs om
16u30. Via de snelweg naar Péronne, avondstop. Langs Valenciennes naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - PARIJS I (330KM)
vertrek om 6u. Via de snelweg naar Péronne, koffiepauze. Langs
de wijk La Défense en de place Charles de Gaulle over de wereldberoemde Champs-Elysées naar het Palais de l’Elysée. Door de
rue du Faubourg St Honoré met de vele “couturiers” naar de place
de la Concorde en het binnenplein van het Musée du Louvre.
Wandeling door het park der Tuileries naar de place Vendôme en
de Opéra Garnier. Vrije lunch. Bezoek aan de Madeleinekerk en
rondrit via het Palais Bourbon naar de wijk St-Germain-des-Prés.
Verder langs de Sorbonne naar het Panthéon en via de Jardins
du Luxembourg naar het Ile de la Cité. Bezoek aan de kathedraal
Notre Dame de Paris. Transfer naar hotel Mercure Vaugirard****.
Avondmaal en logies.
DAG 2 : PARIJS - AFFLIGEM I (330KM)
ontbijtbuffet. Wandeling vanaf de place du Trocadéro langs de
Paleizen van Chaillot en over de Pont d’Iéna naar de Eiffeltoren,
het absolute symbool van Parijs. Mogelijkheid voor het maken van
een boottocht op de Seine. Langs de Militaire School en het Hôtel
en de Dôme des Invalides over de Pont Alexandre III. Langs het
Grand en Petit Palais naar het Centre Pompidou-Forum des

Disneyland®Paris doet al het mogelijke om te garanderen dat alle
aangekondigde activiteiten beschikbaar zijn. Toch kunnen bepaalde shows, parades en attracties gesloten, veranderd, uitgesteld of
geannuleerd worden zonder waarschuwing vooraf, onder meer bij
slechte weersomstandigheden.
www.disneylandparis.be
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PARIS A-LA-CARTE

2 DAGEN PRETPARK

2 DAGEN CITYTRIP
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NIEUW

EXTRA

EXTRA

vier bezoeken met Champagneproeverij, ¼ wijn en koffie bij
alle maaltijden inbegrepen

aperitief middagmaal dag 1,
inkom “La Cité du Train”,
proeverij van 7 wijnen en
“Kugelhopf et tartes flambées”
en ¼ wijn, water en koffie bij
de middagmalen inbegrepen

REISDATA & PRIJS PP

07 juli
€ 273
25 augustus
€ 273
single
+ € 30
verblijfstaks
+€ 1,50
vroegboekkorting
- € 13
vóór 01/03/2018
HOTEL CAMPANILE**

LIGGING
in Tinqueux, een rustige
buitenwijk van Reims
FACILITEITEN
receptie, lounge, lift, bar,
restaurant, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche, tv, koffie- en
theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangenmaaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn en koffie bij alle maaltijden
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 2e dag
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REISDATUM & PRIJS PP

REIMS & CHAMPAGNE
De Champagnestreek ligt in noordoostelijk
Frankrijk. Reims is de metropool en focus van gerenommeerde Champagnehuizen. Deze kunststad biedt vele historische bezienswaardigheden
zoals de kathedraal, de basiliek St Rémi, de Porte
Mars, le Palais du Tau… Wie Champagne zegt,
denkt uiteraard direct aan de gelijknamige godendrank. Langs de kronkelende “Route touristique du Champagne” brengen we ook een bezoek aan de bakermat van de Champagne, het
dorpje Hautvillers in de vallei van de Marne.

DAG 2 : REIMS - MAILLY - HAUTVILLERS AFFLIGEM I (370KM)
ontbijtbuffet. Via Ludes naar het dorpje Mailly voor bezoek met
proeverij bij een producent van Champagne. Verder naar Hautvillers voor middagmaal. Bezoek aan de kerk van Hautvillers met het
graf van Dom Pérignon, de monnik aan wie de “méthode champenoise” wordt toegeschreven. We ronden af met een vierde proeverij van Champagne. Over de snelweg langs Laon en St Quentin
naar Mons en Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - REIMS - ÉCUEIL CHAMERY - TINQUEUX I (360KM)
vertrek om 6u. Via Couvin en Charleville-Mézières naar Rethel,
koffiepauze. Nadien naar het centrum van Reims voor stadsrondrit. Geleid bezoek aan de kathedraal Notre Dame. Middagmaal in
het centrum van Reims. Langs de “Route Touristique du Champagne” door het Parc Régional de la Montagne de Reims naar
Écueil voor bezoek en proeverij bij een Champagneproducent.
Verder naar Chamery voor een tweede bezoek met Champagneproeverij. Naar Tinqueux voor avondmaal en logies in
hotel Campanile**.

24 augustus
€ 439
single
+ € 64
verblijfstaks
+ € 2,20
3e persoon in kamer
- € 22
kind -12j/kamer 2 volw. - € 38
vroegboekkorting
- € 21
vóór 01/03/2018
HOTEL L’EUROPE****

LIGGING
aan de “Route du Vin” en op 3km
van het centrum van Colmar
FACILITEITEN
receptie, lift, brasserie, bar,
restaurant, zonneterras,
binnenzwembad, sauna, jacuzzi,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, safe, airco, minibar
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen maaltijden. Regionaal middagmaal
dag 2 (2 gangen)
TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 3e dag

ELZAS - COLMAR & ROUTE DU VIN
De Elzas is de kleinste regio van Frankrijk en van
zuid tot noord loopt de Rijn door het grensgebied
met Duitsland. Historisch is de streek vele malen
toneel van zware strijd geweest tussen Duitsers
en Fransen. Een gastvrij onthaal, de bloemenrijke vakwerkhuizen, de rijke cultuur en de heerlijke
Elzasserwijnen zijn de voornaamste troeven van
deze regio. Blikvangers zijn de bezoeken aan
Colmar, het treinmuseum in Mulhouse en de typische Elzasser stadjes Kaysersberg en Riquewihr.
Uiteraard genieten we tijdens een uitgebreide
proeverij van de heerlijke wijnen uit de Elzas.

DAG 3 : COLMAR - RIQUEWIHR - OSTHEIM COLMAR I (560KM)
ontbijtbuffet. Langs de toeristische “Route du Vin” naar Riquewihr, een versterkt stadje omringd door wijngaarden en één van
de absolute parels aan de kroon van het Elzasser stedenschoon.
Verder naar Ostheim voor proeverij van 7 Elzasserwijnen en
“Kugelhopf et tartes flambées”. Regionaal middagmaal. Over de
snelweg naar Straatsburg en verder door de Savernestreek naar
Arlon, avondstop. Over Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - NANCY - KAYSERSBERG COLMAR I (525KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Via Metz naar
Nancy, residentiestad van de hertogen van Lotharingen. Wandeling over de beroemde place Stanislas. Verder naar Méréville voor
middagmaal. Over de Col du Bonhomme in het gebergte der
Vogezen naar Kaysersberg, bezoek aan één van de mooiste stadjes van de Elzas. Verder naar Colmar voor avondmaal en logies in
hotel L’Europe****.
DAG 2 : COLMAR - MULHOUSE - COLMAR I (100KM)
ontbijtbuffet. Naar Mulhouse voor bezoek aan “La Cité du Train”,
het grootste spoorwegmuseum van Europa met een indrukwekkende collectie historische treinstellen. Terug naar Colmar voor
middagmaal in het centrum van de stad. Geleide stadswandeling
langs het Musée d’Unterlinden, het Maison Pfister, de St Martinkathedraal en de meest typische wijk, “Petite Venise” met vele
vakwerkhuizen en de onvermijdelijke geraniums. Vrije tijd in het
centrum van Colmar. Avondmaal en logies in hotel L’Europe****.

2 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

3 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

EXTRA

middagmaal in een historische
“site troglodytique” in
Montlouis en 1 glas wijn en
water bij de middagmalen
inbegrepen

welkomstdrankje en “verre de
l’amitié” , rit toeristentreintje in Nancy, inkomgelden
volgens programma,
videovoorstelling, boottocht,
uitgebreide wijnproeverij,
¼ wijn en water bij alle
maaltijden en koffie bij de
middagmalen, afscheidsgeschenk
en dansavond inbegrepen

REISDATUM & PRIJS PP

19 mei
€ 409
single
+ € 62
verblijfstaks
+€3
3e persoon in kamer
- € 30
kind -12j/kamer 2 volw. - € 60
vroegboekkorting
- € 19
vóór 01/03/2018
HOTEL
NOVOTEL AMBOISE****

LIGGING
in het hart van de kastelenstreek
FACILITEITEN
lounge, lift, restaurant, bar, minigolf, tennisbanen, zwembad in
openlucht, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
safe, minibar, tv, airco
MAALTIJDEN
Amerikaans ontbijtbuffet en
driegangen avondmalen
TAFELDRANKEN
1 glas wijn en water bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 3e dag
INKOMGELDEN
ca. € 48
(richtprijs op basis tarieven 2017)

LEGENDARISCHE KASTELEN AAN DE LOIRE
Geen andere streek straalt zoveel elegantie uit
als de vallei van de Loire. Deze streek wordt ook
wel eens de lusthof van de Franse adel genoemd.
Tussen Orléans en Angers en met als middelpunt
de steden Tours en Blois hebben destijds vele
Franse koningen hun riante buitenverblijf gebouwd. Op het programma staan bezoeken aan
enkele van de meest gerenommeerde kastelen:
Chambord, Clos Lucé, Chenonceau en Blois. De
Loirevallei is eveneens bekend om de lekkere wijnen en de plaatselijke gastronomie. Een reis op
maat voor levensgenieters en vol nostalgie naar
het vorstelijke verleden van Frankrijk.
DAG 1 : AFFLIGEM - CHAMBORD - AMBOISE
(590KM)
vertrek om 6u. Via Valenciennes naar Péronne, koffiepauze. Langs
Parijs naar Orléans, vrije lunch langs de snelweg. Naar Chambord voor bezoek (met audiofoon) aan het grootste kasteel aan
de Loire, gebouwd in opdracht van koning François Ier en tevens
een voorbeeld van volmaakte architectuur. Verder naar Amboise.
Avondmaal en logies in hotel Novotel Amboise****.

DAG 2 : AMBOISE - CLOS LUCÉ - MONTLOUIS CHENONCEAU - AMBOISE I (85KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan het kasteel van Clos Lucé waar
Leonardo da Vinci de 3 laatste jaren van zijn leven heeft gewoond
en is overleden. Ontdek de werkkamer, de keuken, de slaapkamer
en tal van maquettes van uitvindingen en schilderijen van dit
universele genie. Bezoek aan de “Jardin de Léonard” met replica’s
van werken van de grootmeester. Verder naar Montlouis voor
middagmaal in restaurant La Cave, een mooi voorbeeld van een
“site troglodytique”. Langs de vallei van de Cher naar Chenonceau
voor bezoek aan het vrouwenkasteel, misschien wel het mooiste
en meest bekende van alle kastelen aan de Loire. Terug naar
Amboise voor avondmaal en logies.
DAG 3 : AMBOISE - BLOIS - ORLÉANS - AFFLIGEM
(540KM)
ontbijtbuffet. Langs de Loirevallei naar Blois voor bezoek
(met audiofoon) aan het kasteel, vier eeuwen lang de residentie
van koningen en koninginnen. De gotische statenzaal is de oudste
van Frankrijk. Nadien naar Orléans voor middagmaal. Via
de Autoroute l’Aquitaine naar Parijs en Péronne, avondstop. Langs
Mons naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

REISDATUM & PRIJS PP

17 juli
€ 566
single
+ € 81
verblijfstaks
+ € 3,30
3e persoon in kamer
- € 50
kind -12j/kamer 2 volw. - € 75
vroegboekkorting
- € 27
vóór 01/03/2018
HOTEL LES VALLEES***

LIGGING
centraal in de hoofdstraat van La
Bresse en in het hart van het “Parc
National des Vosges”
FACILITEITEN
lounge met lift, restaurant Le
Diamant, zonneterras met tuin,
binnenzwembad, sauna, jacuzzi,
hamam, tennis- en squashzaal,
wellnessruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer in chaletstijl met
badkamer met bad of douche en
haardroger, tv, telefoon
MAALTIJDEN
continentaal ontbijtbuffet en driegangen middag- en viergangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden
en koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 4e dag

VOGEZEN - HAUT-KÖNIGSBOURG
De Vogezen is het derde meest beboste departement van Frankrijk en is gezegend met een uniek
natuurerfgoed: thermale bronnen met wereldfaam, watervallen, bergmeren met ongerepte
flora en prachtige dennenwouden. De Vogezen
staan voor een gastvrij onthaal, bloemenrijke
vakwerkhuizen, een rijke cultuur en heerlijke
Elzasserwijnen. Hoogtepunten van deze reis zijn
de bezoeken aan Riquewihr op de toeristische
“Route des Vins”, de tocht over “les Ballons
des Vosges” en het bezoek aan het Château du
Haut-Koenigsbourg, strategisch gelegen aan de
rand van de Rijnvallei.

DAG 4 : LA BRESSE - STRAATSBURG - AFFLIGEM
(600KM)
ontbijtbuffet. Via Colmar naar Straatsburg, de hoofdplaats van
de Elzas. Bezoek aan de gotische kathedraal Notre Dame de
Strasbourg en wandeling langs o.m. de oudste wijk van de stad,
“Petite France” met vele bloemenrijke vakwerkhuizen. Middagmaal. Door de Savernestreek naar Thionville en Arlon, avondstop.
Over Namen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - METZ - NANCY LA BRESSE I (500KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Via Thionville
naar Metz aan de Moezel. Bezoek aan deze “ville fleurie” met de
flamboyante kathedraal St Etienne met prachtige glas-in-loodramen van o.m. Marc Chagall. Verder naar Nancy, residentiestad van
de hertogen van Lotharingen. Vrije lunch. Stadsrondrit met het
toeristentreintje met vertrek aan de beroemde place Stanislas. Verder naar Lunéville en via St-Dié-des-Vosges door het bergland der
Vogezen naar La Bresse. Welkomstdrankje, avondmaal en logies
in hotel Les Vallées***.
DAG 2 : LA BRESSE - GÉRARDMER - BALLONS
DES VOSGES - LA BRESSE I (80KM)
ontbijtbuffet. Kennismaking met onze verblijfplaats. Naar het
kuuroord Gérardmer voor bezoek en boottocht op het meer. Via
de Vallée des Lacs en het skistation van La Bresse naar het verblijfhotel voor middagmaal. ’s Namiddags rondrit “Ballons des Vosges”,
een bergtocht over de mooiste Vogezentoppen zoals de Col de la
Schlucht, de Hohneck, de Markstein en de Grand Ballon waarbij
een deel van de strategische “Route des Crêtes” wordt aangedaan.
Avondmaal, videovoorstelling over de Vogezen en logies.
DAG 3 : LA BRESSE - HAUT-KOENIGSBOURG RIQUEWIHR - LA BRESSE I (150KM)
ontbijtbuffet. Door de Rijnvallei naar de vesting Haut-Koenigsbourg. Geleid bezoek aan dit hooggelegen kasteel met een rijke
geschiedenis en prachtige vergezichten over de Rijnvlakte en de
Elzas. Middagmaal. Bezoek aan de parel van de Elzas: Riquewihr
met de vele vakwerkhuizen. Over de “Route du Vin” naar Wintzenheim voor bezoek en proeverij bij een wijnproducent. Langs de
vallei van de Fecht naar Munster en La Bresse. “Verre de l’amitié”,
regionaal avondmaal, dansavond en logies.
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3 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

4 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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NIEUW

NIEUW

EXTRA

EXTRA

welkomstdrankje, Kanaalovertochten en rondrit Jersey,
bezoek en proeverij in het
Château du Breuil en ¼ wijn,
water en koffie bij de
middagmalen inbegrepen

uitstap naar de Pyreneeën
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

02 juli
€ 899
single
+ € 174
verblijfstaks
+ € 9,60
3e persoon in kamer
- € 30
kind -12j/kamer 2 volw. - € 96
vroegboekkorting
- € 39
vóór 01/03/2018

REISDATA & PRIJS PP

11 juni
€ 734
20 augustus
€ 776
single
+ € 120
verblijfstaks
+ € 3,20
3e persoon in kamer - € 26
kind -12j/kamer 2 volw. - € 78
vroegboekkorting
- € 35
vóór 01/03/2018
HOTEL LE FRUITIER***

LIGGING
aan de hoofdstraat in het koperstadje Villedieu-les-Poêles
FACILITEITEN
receptie met lift, bar, restaurant
L’Atelier, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon
MAALTIJDEN
continentaal ontbijtbuffet en
driegangen maaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 5e dag
*Vaarprogramma onder voorbehoud
van de weersomstandigheden

NORMANDIË I D-DAY - MONT ST MICHEL & JERSEY
De Normandische kust heeft een lengte van
600km en heeft zwaar geleden bij de ontscheping
van de geallieerde troepen vanaf D-Day: 6 juni
1944. Anderzijds een streek die heel wat te bieden heeft aan fijnproevers, o.m. de kazen, de boter, de “Cidre”, de Calvados... We bezoeken de
historische landingsplaatsen en “la Merveille de
l’Occident”: de Mont St Michel. Een ander hoogtepunt is de daguitstap naar het bloemeneiland
Jersey, het mooiste van de Kanaaleilanden. We
verblijven in Villedieu-les-Poêles, het koperstadje
in het bocagelandschap van het Manchedepartement.
DAG 1 : AFFLIGEM - ROUEN - VILLEDIEU I (580KM)
vertrek om 6u. Via Gent en Lille naar Péronne, koffiepauze.
Verder naar Amiens en door de Pays de Bray naar Rouen. Vrije
lunch. Kort bezoek aan o.m. de kathedraal, de Gros Horloge en
de place du Vieux-Marché waar Jeanne d’Arc stierf op de brandstapel. Via Pont-l’Evêque en door het Calvadosdepartement
naar Villedieu-les-Poêles. Welkomstdrankje, avondmaal en logies
in hotel Le Fruitier***.
DAG 2 : VILLEDIEU - MONT ST MICHEL VILLEDIEU I (120KM)
ontbijtbuffet. Kennismaking met onze verblijfplaats, een stadje
met vele ambachtelijke koperateliers. Om 10u30 via Avranches
naar Pontorson en de Mont St Michel die uitrijst als een fata morgana boven de slibvelden van de baai. Middagmaal. Wandeling
langs de nauwe straatjes en mogelijkheid voor vrij bezoek aan de
abdijkerk. Vrije tijd en terug naar Villedieu-les-Poêles voor avondmaal en logies.

DAG 3 : VILLEDIEU - GRANVILLE JERSEY GRANVILLE - VILLEDIEU I (65KM)
onbijtbuffet. Naar Granville voor inscheping* naar Jersey. Per
snelboot naar St Hélier, hoofdplaats en tevens haven van Jersey.
Bezoek en vrije tijd. Middagmaal (tafeldrank niet inbegrepen).
Rondrit van het eiland per minibus met o.m. de baai van St Brélade, de rotsen van Corbière Lighthouse, de panorama’s van Grosnez en Grèves de Lecq, het indrukwekkende kasteel van Mont
Orgueil… Inscheping* voor Kanaalovertocht naar Granville.
Avondmaal en logies.
DAG 4 : VILLEDIEU - D-DAY - ARROMANCHES VILLEDIEU I (265KM)
ontbijtbuffet. Via St-Lô naar Ste-Mère-Eglise waar in de eerste uren
van de landing duizenden Amerikaanse para’s werden gedropt.
Naar de “Pointe du Hoc” waar de Amerikaanse Rangers één van
de meest heroïsche gevechten uit WO II hebben geleverd. Bezoek
aan het soldatenkerkhof St Laurent-Colleville waar de 9.387 kruisen diepe indruk maken. Verder naar Arromanches, het centrum
van het invasiegebied. Middagmaal. Vrije tijd aan de kunstmatige haven, Port Winston of gelegenheid voor vrij bezoek aan het
“Musée du Débarquement”. Terug naar Villedieu-les-Poêles voor
avondmaal en logies.
DAG 5 : VILLEDIEU - CHÂTEAU DU BREUIL HONFLEUR - AFFLIGEM I (590KM)
ontbijtbuffet. Via Caen en Moult naar het Château du Breuil in
Le Breuil-en-Auge. Bezoek aan de “distillerie” en proeverij van een
Pommeau en een Calvados. Verder naar Honfleur. Bezoek aan
o.m. de Vieux-Bassin en de houten visserskerk. Middagmaal. Over
de Pont de Normandie en via de Autoroute de Normandie naar
Péronne, avondstop. Langs Lille en Gent naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

HOTEL ALBA****

LIGGING
op 800m van de heiligdommen
en langs de Gave de Pau
FACILITEITEN
receptie met lift, bar, restaurant,
shop, lounges, tuin met zonneterras, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, airco
MAALTIJDEN
continentaal ontbijtbuffet en viergangen maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 7e dag
INKOMGELDEN
ca. € 3
(richtprijs op basis tarieven 2017)

LOURDES - CIRQUE DE GAVARNIE
Sinds 1858 is Lourdes uitgegroeid tot één van
de meest bezochte bedevaartsoorden ter wereld
door de verschijningen van de H. Maria aan Bernadette Soubirous. Een reis met aandacht voor
Lourdes maar ook voor de natuurpracht in de
bergwereld van de Pyreneeën. Gavarnie is werelderfgoed door de indrukwekkende “Cirque de
Gavarnie”. We voorzien een uitgebreid bezoek
aan de heiligdommen, er is ook gelegenheid voor
een wandeling of shopping in de gezellige winkelstraten van de binnenstad. Op het programma
staan tevens 2 absolute toppers in Frankrijk: het
martelaarsdorp Oradour-sur-Glane en de betoverende site Rocamadour.

DAG 4 : LOURDES - GAVARNIE - LOURDES I
(110KM)
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag te Lourdes of mogelijkheid voor
bezoek aan de bedevaartbasiliek, de Esplanade, de ondergrondse
Pius X-basiliek of het geboortehuis van Bernadette Soubirous.
Middagmaal. Uitstap door het betoverende berglandschap van
de Pyreneeën met als hoogtepunt de panoramische vergezichten
vanaf de Cirque de Gavarnie. Om 17u terug naar Lourdes voor
avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - LIMOGES I (720KM)
vertrek om 6u. Via Mons naar Senlis, koffiepauze. Langs Parijs
richting Orléans, vrije lunch langs de snelweg. Door de departementen Cher en Indre naar Limoges voor avondmaal en logies.
DAG 2 : LIMOGES - ORADOUR-SUR-GLANE CAUSSADE - LOURDES I (510KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan “le Village Martyr” Oradour-sur-Glane,
het dorpje dat op 10 juni 1944 door de SS werd uitgemoord, een
beklijvende ervaring. Langs Brive en Cahors naar Caussade, middagmaal. Via Toulouse en Tarbes naar Lourdes. Avondmaal en
logies in hotel Alba****.
DAG 3 : LOURDES
ontbijtbuffet. Gelegenheid tot gezamenlijke deelname aan het
programma van de plechtigheden o.m. aan de grot van Massabielle,
de grot der verschijningen aan de H. Bernadette. Middagmaal.
Mogelijkheid voor het bijwonen van de Sacramentsprocessie.
Na het avondmaal gelegenheid tot deelname aan de Kaarskensprocessie. Logies.

DAG 5 : LOURDES
ontbijtbuffet. Mogelijkheid om op eigen initiatief te wandelen
langs de rivier de Gave, te shoppen, te doen waar u zin in heeft of
verdere deelname aan het bedevaartprogramma. Mogelijkheid
voor wandeling naar de hooggelegen middeleeuwse burcht van
Lourdes. Middag- en avondmaal en logies.
DAG 6 : LOURDES - ROCAMADOUR - LIMOGES
(480KM)
ontbijtbuffet. Via Montauban naar Rocamadour, middagmaal.
Bezoek aan deze unieke site op een rots in de Causse de
Gramat, een schitterend kalksteenplateau. Verder naar Limoges
voor avondmaal en logies
DAG 7 : LIMOGES - ORLÉANS - AFFLIGEM I
(720KM)
ontbijtbuffet. Langs Châteauroux naar Orléans, middagmaal.
Langs Parijs naar Péronne, avondstop. Over Valenciennes naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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5 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

7 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

17

EXTRA

welkomstdrankje, inkomgelden
volgens programma, toeristentreintje in Quimper, boottocht
in de Baie de Roscanvel,
¼ wijn en water bij alle maaltijden en éénmaal zeevruchtenschotel inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

10 juni
€ 923
single
+ € 150
verblijfstaks
+ € 3,30
3e persoon in kamer
- € 30
kind -12j/kamer 2 volw. - € 60
vroegboekkorting
- € 44
vóór 01/03/2018

BRETAGNE - FINISTÈRE
Bretagne bestaat uit schilderachtige dorpjes, prachtige inhammen en een uiterst
grillige en sterk geërodeerde kust waar de
oceaan zich al eeuwenlang op te pletter
stort. De Bretoense kust ligt bezaaid met
pittoreske haventjes en eilandjes die even
mysterieus zijn als de evenvele Bretoense
legenden. Onze aandacht gaat uit naar het
departement Finistère, de echte ziel van
Bretagne. Als land aan de zee is Bretagne
ook een paradijs voor gastronomen: fruits
de mer en crêpes zijn maar enkele voorbeelden van de plaatselijke gastronomie.
Bezoeken aan de “ville close” van Concarneau, de Côte Bigoudène, de Pointe du Raz
en de havenstad Brest zijn de hoogtepunten van deze reis.
DAG 1 : AFFLIGEM - CHARTRES POULDREUZIC I (915KM)
vertrek om 6u. Via Valenciennes naar Assevillers, koffiepauze. Verder via Parijs naar Chartres, vrije lunch langs
de snelweg. Langs de Bretoense hoofdstad Rennes naar
Lorient en Pouldreuzic. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in hotel Breiz Armor***.

DAG 3 : POULDREUZIC - PENHORS - CONCARNEAU - PONT-AVEN - POULDREUZIC I (140KM)
ontbijtbuffet. Wandeling in onze verblijfplaats Penhors-Plage en bezoek aan de 12e eeuwse kapel. Geleid bezoek aan
het Musée de l’Amiral met 12000 “coquillages” uit de hele
wereld. Middagmaal in het verblijfhotel. Nadien naar Concarneau, de grootste tonijnhaven van Frankrijk. Bezoek aan
de 14e eeuwse “ville close”, een eilandje met een lengte van
350 meter. Verder naar Pont-Aven, de verblijfplaats van
impressionisten Paul Gauguin, Paul Sérusier en Paul Bernard. Terug naar Pouldreuzic voor avondmaal en logies.
DAG 4 : POULDREUZIC - BREST - BAIE DE
ROSCANVEL - POULDREUZIC I (270KM)
ontbijtbuffet. Via Châteaulin naar Plougastel-Daoulas
en langs de “Rade” naar Brest. Bezoek aan het Arsenaal
van Brest en de haveninstallaties waar het grootste deel
van de Franse Atlantische vloot is aangemeerd. Typisch
Bretoense lunch: “déjeneur de crêpes”. Nadien naar het
schiereiland Crozon. Boottocht in de Baie de Roscanvel
temidden een betoverend kustlandschap. Ontdekking
van één van de meest mysterieuze eilandjes in de “Rade”:
het “Île des Morts”. Terug naar Pouldreuzic voor avondmaal en logies.

DAG 5 : POULDREUZIC - LOCRONAN POINTE DU RAZ - POULDREUZIC I (120KM)
ontbijtbuffet. Via Douarnenez naar Locronan, één van de
mooiste bebloemde Bretoense dorpjes, een echte “cité de
caractère”. Bezoek en vrije tijd. Middagmaal in het verblijfhotel. Langs Audierne en via de Baie des Trépassés naar
de Pointe du Raz, een 72m hoge kaap in de Atlantische
Oceaan met indrukwekkende granietrotsen. Terug naar
Pouldreuzic voor avondmaal en logies.

HOTEL BREIZ ARMOR***

LIGGING
in eerste lijn aan zee in de baai van
Audierne en aan een 20km lang
strand
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, panoramisch
restaurant, zonneterras met tuin,
jacuzzi, sauna, fitnessruimte,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe
MAALTIJDEN
continentaal ontbijtbuffet, driegangen middag- en viergangen
avondmalen.
“Déjeuner de crêpes” dag 4
en éénmaal zeevruchtenschotel
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 6e dag

DAG 6 : POULDREUZIC - CAEN AFFLIGEM I (910KM)
ontbijtbuffet. Via Rennes en Fougères naar Caen, vrije
lunch langs de snelweg. Over de Autoroute de Normandie
naar Rouen en verder naar Amiens en Péronne, avondstop.
Over Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 2 : POULDREUZIC - QUIMPER - CÔTE
BIGOUDÈNE - POULDREUZIC I (95KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Quimper voor rondrit met
het toeristentreintje en wandeling in de Vieux-Quartier.
Bezoek aan de kathedraal St Corentin en vrije tijd.
Middagmaal in het verblijfhotel. Via Plovan naar Tronoën
voor bezoek aan de kapel en de “calvaire”. Panoramarit
langs de rotskust met de Pointe de la Torche, de Phare van
Penmarc’h en de vissershaven van Guilvinec. Bezoek aan
de vismijn Haliotika, de belangrijkste van de regio. Terug
naar Pouldreuzic voor avondmaal en logies.
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EXTRA

welkomstdrankje, bezoek
musée Michelin, treintje en
film Puy du Lemptegy, bezoek
kaasproducent St Nectaire,
tandradspooor Puy-de-Dôme,
gastronomisch viergangen
afscheidsdiner, ¼ wijn en
water bij alle maaltijden en
koffie bij de middagmalen
inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

17 juni
€ 1106
27 augustus
€ 1106
single
+ € 180
verblijfstaks
+ € 3,90
3e persoon in kamer - € 54
kind -12j/kamer 2 volw. - € 108
vroegboekkorting
- € 53
vóór 01/03/2018

GASTRONOMIE & VULKANEN IN DE AUVERGNE

HOTEL LE PARIOU***

De Auvergne bestaat uit 4 departementen
en maakt deel uit van het Centraal Massief
in het hart van Frankrijk. Het is een regio
met vele contrasten en adembenemende landschappen. De vulkaanketen in de
Auvergne bestaat uit 80 vulkanen en is het
grootste regionale park van Europa. Met 9
dorpen die op de lijst van “les plus beaux
villages de France” staan, nodigen wij u
uit om enkele van deze pittoreske plaatsen
met een uitgesproken identiteit te verkennen. We logeren in het charmante hotel Le
Pariou***, gelegen op 300m van het centrum van Issoire en geprezen om zijn gastronomische keuken. Laat u verleiden door
deze regio en geniet van een onvergetelijke
“all-in” vakantie.

DAG 3 : ISSOIRE - LEMPTEGY - ORCIVAL
- COL DE VENTOUSE - ISSOIRE I (150KM)
ontbijtbuffet. Langs Aubière naar Lemptegy. Bezoek met
film en per treintje naar de vulkaankrater van de Puy du
Lemptegy. Via Pontgibaud naar Orcival, een schitterend
bergdorpje met leistenen daken en een romaanse basiliek. Middagmaal in een “Auberge”. Vrije tijd en mogelijkheid voor bezoek aan de basiliek. Nadien door het
prachtige landschap van de Col de Ventouse en over
St-Amand-Tallande naar Issoire. Avondmaal en logies.
DAG 4 : ISSOIRE - ST NECTAIRE - LAC PAVIN
- BESSE - ISSOIRE I (145KM)
ontbijtbuffet. Langs het Plateau de Pardines naar St
Nectaire en Chambon-sur-Lac/Montaleix. Bezoek aan
een boerderij, gespecialiseerd in de productie van de
kazen St Nectaire en andere streekproducten. Verder naar
Le Mont Dore, een wintersportplaats aan de voet van

LIGGING
tussen de natuurparken Chaîne
des Puys en het Massif du Sancy
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant
Le Jardin, zonneterras, tuin met
zwembad in openlucht, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, minibar, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en tweegangen middag- en driegangen avondmalen.
Gastronomisch viergangen avondmaal dag 6
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden
en koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 7e dag

de Puy du Sancy. Regionaal middagmaal. Via La Bourboule en La Tour d’Auvergne naar de Lac Pavin, fotostop.
Nadien bezoek aan het dorpje Besse-et-Saint-Anastaise
met vele uit lavasteen opgetrokken huizen. Langs St Floret
naar Issoire. Avondmaal en logies.
DAG 5 : ISSOIRE - LE-PUY-EN-VELAY - ISSOIRE I
(185KM)
ontbijtbuffet. Langs Brioude naar Le-Puy-en-Velay, uniek
gelegen en vertrekpunt van de “via Podiensis”, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De verhevenheid van
het stadje uit zich in de kathedraal Notre-Dame du Puy
met het beeld van de zwarte Madonna en het standbeeld
van de Notre-Dame-de-France. Middagmaal en vrije tijd
in het historische centrum. Terug naar Issoire voor avondmaal en logies

DAG 1 : AFFLIGEM - MONTARGIS NEVERS - ISSOIRE I (780KM)
vertrek om 6u. Via Mons naar Péronne, koffiepauze. Langs
Parijs en over de Autoroute du Soleil naar Montargis.
Middagmaal in een typische “brasserie”. Nadien via de
snelweg door de Loirevallei naar Nevers. Kort bezoek
aan de kapel waar sinds 3 augustus 1925 het lichaam van
Bernadette Soubirous bewaard wordt in een glazen schrijn.
Via Moulins en Montmarault naar Issoire. Avondmaal en
logies in hotel Le Pariou***.
DAG 2 : ISSOIRE - CLERMONT-FERRAND ISSOIRE I (80KM)
ontbijtbuffet. Naar Clermont-Ferrand, de hoofdstad van
de Auvergne. Bezoek aan L’Aventure Michelin, het 2000
m2 grote interactieve museum van de wereldvermaarde
bandenproducent. Middagmaal in het historische centrum
van deze universiteitsstad. Bezoek aan de in lavasteen gebouwde kathedraal Notre-Dame-de-l’Assomption en vrije
tijd. Terug naar Issoire voor welkomstdrankje, avondmaal
en logies.
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DAG 6 : ISSOIRE - PUY-DE-DÔME - ISSOIRE I (110KM)
ontbijtbuffet. Naar de Puy-de-Dôme, een grote lavakoepel en één
van de jongste vulkanen in de Auvergne. Per tandradbaan naar de
1464m hoge top, deel uitmakend van de Chaîne des Puys en bekend om het betoverende panorama. Daarna naar Orcines voor
middagmaal. Terug naar Issoire voor vrije tijd. Viergangen diner
“Auvergnat” en logies.

7 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 7 : ISSOIRE - ORLÉANS - AFFLIGEM I (785KM)
ontbijtbuffet. Over de snelweg naar Bourges en Orléans, middagmaal. Langs Parijs en over de Autoroute du Nord naar Péronne,
avondstop. Via Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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EXTRA

welkomstdrankje, inkomgelden
volgens programma, bezoek
en proeverij oesterbedrijf,
boottocht “Marais Poitevin”,
proeverij Pineau des Charentes
en ¼ wijn en water en koffie
bij alle maaltijden inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

30 juli
€ 1215
single
+ € 150
verblijfstaks
+ € 3,30
3e persoon in kamer
- € 60
kind -12j/kamer 2 volw. - € 84
vroegboekkorting
- € 58
vóór 01/03/2018

VENDÉE & CHARENTE-MARITIME
De Vendée langs de Franse westkust is een
deel van de vroegere provincie Poitou en
is een departement in de regio Pays de la
Loire. Kenmerkend voor het grootste deel
van de Vendée is het “coulissenlandschap”:
stukken weiland omgeven door hoge heggen, een cultuurlandschap dat is ontstaan
in de middeleeuwen. Met meer dan 2200
zonuren per jaar zijn de departementen
Vendée en Charente-Maritime dé bestemmingen bij uitstek voor een ontspannende
vakantie in harmonie met de zee, de natuur, cultuur en gastronomie. Uitstappen
naar het bastion Rochefort, de havenplaats
La Rochelle, het Île de Ré en de boottocht
doorheen de “Marais Poitevin” zijn de topics van deze reis die de meest veeleisende
toerist voldoening zal schenken!
De succesreis van 2017!

DAG 1 : AFFLIGEM - CHARTRES FONTENAY-LE-COMTE I (790KM)
vertrek om 6u. Via Valenciennes naar Péronne, koffiepauze.
Verder via Parijs naar Chartres, vrije lunch langs de snelweg.
Over de snelweg L’Océane naar Le Mans en via Angers
naar Cholet en Fontenay-le-Comte. Welkomstdranje met
“préfou”, een specialiteit van de Vendée. Avondmaal en logies in hotel Le Rabelais***.
DAG 2 : FONTENAY - VOUVANT FONTENAY I (70KM)
ontbijtbuffet. Nadien bezoek en proeverij in een ambachtelijk bedrijf waar we alles vernemen over de traditionele
“brioche vendéenne”. Middagmaal in een “ferme auberge”.
Langs het bosrijke gebied van Mervent-Vouvant naar
Vouvant, een echte “cité de caractère”. Het dorpje draagt het
label “l’un des plus beaux villages de France”. Wandeling in
dit pittoreske middeleeuwse dorpje met omwallingen en
vrije tijd. Terug naar Fontenay voor avondmaal en logies.
DAG 3 : FONTENAY - ROCHEFORT BROUAGE - FONTENAY I (180KM)
ontbijtbuffet. Via Marans en Châtelaillon-Plage naar
Rochefort. Bezoek aan de “Corderie royale” en aan de expo
“La mer à l’encre”, de geschiedenis van 3 eeuwen scheepvaart. Verder naar Marennes. Bezoek aan een oesterbedrijf
en proeverij van 3 oesters met een glaasje witte wijn.
Middagmaal. ’s Namiddags naar Brouage voor bezoek aan

dit onder kardinaal Richelieu omwalde stadje met o.m. de
kerk, la Halle aux Vivres, de Tonnellerie… Terug naar
Fontenay voor avondmaal en logies

HOTEL LE RABELAIS***

LIGGING
op wandelafstand van het centrum
van Fontenay-le-Comte
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant,
zonneterras, tuin, zwembad in
openlucht, sauna, wellnessruimte,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen maaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie bij alle
maaltijden
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 7e dag

DAG 4 : FONTENAY-LE-COMTE I (10KM)
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in Fontenay of mogelijkheid voor bezoek aan de “marché des halles”. Middagmaal
in het verblijfhotel. Daarna geleid bezoek aan het 16e
eeuwse Château de Terre Neuve, een prachtig kasteel uit
de renaissance en ooit bewoond door auteur Georges
Simenon. Het kasteel heeft een rijke collectie aan oude,
waardevolle meubelen en schilderijen. Avondmaal en logies.
DAG 5 : FONTENAY - MARAIS POITEVIN FONTENAY I (60KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap “Marais Poitevin” , een vroegere
zeegolf en nu één van de mooiste door de mens gecreëerde
landschappen. Dit Marais strekt zich uit over liefst 112.000
ha en wordt terecht het “groene Venetië” genoemd. Naar
Coulon voor bezoek aan het “Maison du Marais Poitevin”
waar we alles leren over het leven in het moeras. Middagmaal. ’s Namiddags boottocht door het hart van de “Marais” waarbij de schippers tal van anekdotes zullen vertellen.
Terug naar Fontenay voor avondmaal en logies.
DAG 6 : FONTENAY - LA ROCHELLE ÎLE DE RE - FONTENAY I (150KM)
ontbijtbuffet. Naar La Rochelle, de hoofdplaats van de
regio Charente-Maritime. Bezoek aan de handels- en de
jachthaven, het oude centrum en de oude haven. Verder
over de 3km lange brug naar het Île de Ré, ook wel eens het
“witte eiland” genoemd. Middagmaal in St-Martin-de-Ré,
historische hoofdstad van het eiland. Rondrit op het eiland
met o.m. de citadel van Vauban, de Phare des Baleines en
het dorpje Ars-en-Ré. Proeverij van de Pineau des Charentes. Terug naar Fontenay voor avondmaal en logies.
DAG 7 : FONTENAY - ORLÉANS AFFLIGEM I (795KM)
ontbijtbuffet. Via Niort naar Poitiers en langs de Loirevallei naar Orléans, middagmaal. Langs Parijs naar Péronne,
avondstop. Via Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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EXTRA

welkomstdrankje, boottocht
met middagmaal op het
Meer van Annecy,
regelmatig animatie,
¼ wijn en water bij alle
maaltijden in het hotel en
gebruik van de wellnessruimte
inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

02 juni
€ 1099
01 september
€ 1099
single
+ € 150
verblijfstaks
+ € 10,80
3e persoon in kamer
- € 48
kind -12j/kamer 2 volw. - € 102
vroegboekkorting
- € 50
vóór 01/03/2018

HAUTE-SAVOIE - MONT BLANC & LEMANMEER
Morzine is prachtig gelegen in het groene
dal van de Dranse en in het hart van het
wandel- en skiparadijs “Portes du Soleil”.
Morzine is uitgegroeid tot één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de
Haute-Savoie. Dit typische en rijk bebloemde Alpendorpje ligt als het ware ingesloten
tussen de betoverende bergwereld van het
massief van de Mont Blanc, het Zwitserse
kanton Wallis en het Lemanmeer. De grote troef van deze reis is ongetwijfeld het
programma op het vlak van gastronomie,
excursies en animatie. De familie Baud van
hotel Le Petit Dru**** staat garant voor een
zorgeloze en onvergetelijke vakantie in de
Haute-Savoie.
DAG 1 : AFFLIGEM - MORZINE I (860KM)
vertrek om 6u. Langs Namen naar Arlon, koffiepauze.
Door het Groothertogdom en via Nancy naar Epinal en
Vésoul. Vrije lunch. Via de uitlopers van de Vogezen naar
Besançon en door de Jura naar Pontarlier. Langs Vallorbe
en over de snelweg naar Lausanne. Langs het Lemanmeer
naar Cluses en Morzine. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in hotel Le Petit Dru****.
DAG 2 : MORZINE - YVOIRE - MORZINE
(130KM)
ontbijtbuffet. Wandeling in Morzine langs de vele huisjes
in chaletstijl, typisch voor de Haute-Savoie. Middagmaal in
het hotel. ’s Namiddags naar Yvoire, gelegen op een landtong in het Lemanmeer. Bezoek aan dit middeleeuwse en
rijk bebloemde stadje dat het label “l’un des plus beaux
villages de France” draagt. Wandeling langs de stadswallen,
de versterkte poorten en het 14e eeuwse kasteel. Langs de
zuidoever van het Lemanmeer en via Thonon-les-Bains
naar Morzine voor avondmaal en logies.
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DAG 3 : MORZINE - SOMMAND - CHAMONIX - MONT BLANC - MORZINE I (185KM)
ontbijtbuffet. Via de Col de la Savolière en de Col de la
Ramaz naar Sommand en Le Praz-de-Lys, authentieke
dorpjes gelegen in een prachtig natuurkader. Via Cluses
en de vallei van de Arve naar het meer Lac des Gaillands
voor barbecue. Nadien naar Chamonix, de hoofdplaats
van het Franse alpinisme. Bezoek aan het “Musée alpin” of
mogelijkheid om per kabelbaan naar de top van de Aiguille
du Midi te zweven. Onvergetelijk panorama dat bij helder
weer zelfs reikt tot de Matterhorn. Terug naar Morzine
voor avondmaal, animatie en logies.
DAG 4 : MORZINE - LAC DES MINES D’OR
- ÉVIAN - MORZINE I (140KM)
ontbijtbuffet. Wandeling langs de Lac des Mines d’Or,
een kunstmatig meer waarvan de naam is ontleend aan
vroegere goudmijnen. Middagmaal in het hotel. Via
Thonon-les-Bains naar Évian-les-Bains, gelegen als
een amfitheater op de zuidoever van het Lemanmeer en
omgeven door het Chablaismassief. Wandeling door dit
pittoreske kuuroord, wereldbekend om het minerale water.
Terug naar Morzine voor avondmaal, animatie en logies.

DAG 5 : MORZINE - MONTRIOND LES LINDARETS - MORZINE I (40KM)
ontbijtbuffet. Vrije tijd in Morzine met bezoek aan de
markt (op woensdag) of gelegenheid voor bergwandeling.
Middagmaal in het hotel. Naar het meer van Montriond
voor natuurwandeling (ca. 1 uur) rond dit hooggelegen
en diepblauwe Alpenmeer. Verder naar Les Lindarets, een
charmant en oud bergdorpje bekend als “Village des Chèvres”, het geitendorpje. Terug naar Morzine voor avondmaal, animatie en logies.

HOTEL LE PETIT DRU****

LIGGING
panoramisch gelegen in het
centrum van Morzine
FACILITEITEN
familiaal clubhotel in chaletstijl
met receptie, liften, bar, restaurant, zonneterras, zwembad in
openlucht, wellness, hamam,
sauna, jacuzzi, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, balkon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen middag- en viergangen avondmalen
met kaasbuffet
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden
in het hotel
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 7e dag
INKOMGELDEN
ca. € 70
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 6 : MORZINE - ANNECY - MORZINE
(180KM)
ontbijtbuffet. Door de Vallée du Reposoir en over de top
van de Col de la Colombière naar La Clusaz. Verder naar
Annecy voor inscheping aan boord van de MS Libellule voor een 2 uur durende boottocht met middagmaal
(hoofdgerecht, dessert, wijn en koffie) op het Meer van
Annecy. Ontscheping en bezoek aan Annecy met aansluitend vrije tijd. Terug naar Morzine voor avondmaal,
animatie en logies.
DAG 7 : MORZINE - AFFLIGEM I (870KM)
ontbijtbuffet. Over de Autoroute Blanche naar Bourg-enBresse en via Mâcon naar de Bourgondische hoofdstad
Dijon. Vrije lunch langs de snelweg. Via Nancy naar Arlon,
avondstop. Langs Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

7 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

uitgebreide wijnproeverij in
Tavel, ¼ wijn en water bij alle
maaltijden en koffie bij de
middagmalen inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

02 juli
€ 1045
single
+ € 198
verblijfstaks
+ € 5,80
3e persoon in kamer
- € 34
kind -12j/kamer 2 volw. - € 136
vroegboekkorting
- € 52
vóór 01/03/2018

BOUCHES-DU-RHÔNE - PROVENCE - CAMARGUE - MONT VENTOUX

LE MAS DES SABLES***

“Le Midi”… nog steeds één van de mooiste
natuurgebieden ten zuiden van de Alpen.
Er heerst het ganse jaar een mild klimaat. Je
kan er genieten van zonovergoten zuiderse
landschappen met een weelderige plantengroei, van de bedwelmende geur van thijm
en rozemarijn, van de olijf- en amandelbomen... Het is tevens een streek vol afwisseling, denk maar aan de vele historische steden zoals Avignon en Arles. We bezoeken
ook het natuurgebied van de Camargue
en de toeristische route van de Gorges de
l’Ardèche. Andere blikvangers zijn onze verblijfplaats Aigues-Mortes, één van de zwaarst
omwalde stadjes van Frankrijk en de tocht
over de “géant de Provence”, de mytische
Mont Ventoux.
DAG 1 : AFFLIGEM - DIJON LORIOL-SUR-DRÔME I (880KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Langs
Nancy richting Dijon, vrije lunch langs de snelweg. Doorheen Bourgondië en langs Mâcon naar Lyon en door de
Rhônevallei naar Loriol-sur-Drôme of omgeving voor
avondmaal en logies.

DAG 2 : LORIOL - AVEN D’ORGNAC GORGES DE L’ARDECHE - AIGUES-MORTES
(270KM)
ontbijtbuffet. Via Bollène naar Aven d’ Orgnac. Bezoek
aan de prehistorische grotten met miljoenen jaren oude
stalagmieten en stalactieten. Middagmaal in Orgnac-l’Aven.
Vanaf Vallon-Pont-d’Arc volgen we het 38km lange traject
der Gorges de l’Ardèche met stops aan de mooiste panorama’s zoals de beroemde Pont d’Arc, de Belvédère de la
Madeleine… Over de snelweg naar Aigues-Mortes voor
avondmaal en logies.
DAG 3 : AIGUES-MORTES - LES SAINTESMARIES-DE-LA-MER - AIGUES-MORTES I
(60KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan Aigues-Mortes, één van de meest
indrukwekkende vestingstadjes van Frankrijk. Vrije tijd.
Nadien naar het zigeunerplaatsje Les Saintes-Marie-de-laMer aan de boorden van de Middellandse Zee. Bezoek aan
de vestingkerk met o.m. het beeld van de H. Sara, de beschermheilige van de zigeuners. Middagmaal en vrije tijd
in dit gezellige badplaatsje. Terug naar Aigues-Mortes voor
avondmaal en logies.

LIGGING
in een rustige en groene omgeving in een 8ha grote tuin in
Cambon nabij Aigues-Mortes
FACILITEITEN
hotel in Provençaalse stijl met
receptie, bar, restaurant, zonneterras, zwembad in openlucht,
ligzetels, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer in mediterraanse
stijl met badkamer met bad of
douche en haardroger, tv, telefoon
en airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen maaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden
en koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 7e dag
INKOMGELDEN
ca. € 52
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 4 : AIGUES-MORTES - ARLES - LES
BAUX - AIGUES-MORTES I (230KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Arles voor bezoek aan o.m. het
oud-Romeinse amfitheater en de kathedraal St Trophime.
De place Lamartine en de place du Forum herinneren aan
Vincent van Gogh. Middagmaal te Graveson. Nadien naar
Les Baux-de-Provence, prachtig gelegen in het hart van
het sterk geërodeerde kalkmassief der Alpilles. Vrije tijd.
Via St-Rémy-de-Provence terug naar Aigues-Mortes voor
avondmaal en logies.
DAG 5 : AIGUES-MORTES - AVIGNON TAVEL - AIGUES-MORTES I (180KM)
ontbijtbuffet. Naar Avignon voor bezoek aan de kathedraal
en het pausenpaleis. Wandeling naar de brug die beroemd
werd in het Franse chanson “sur le Pont d’Avignon”.
Middagmaal. Door de wijngaarden van Côtes du Rhône
naar Lirac en Tavel voor bezoek en uitgebreide proeverij
bij de plaatselijke vigneron Jean-Marie Bastide. Terug naar
Aigues-Mortes voor avondmaal en logies.
DAG 6 : AIGUES-MORTES - PONT DU GARD
- MONT VENTOUX - LORIOL-SUR-DRÔME
(300KM)
ontbijtbuffet. Naar het kersenstadje Remoulins voor bezoek aan de Pont du Gard, een ingenieus oud-Romeins
bouwwerk. Langs Orange naar Vaison-la-Romaine en
Malaucène waar we de klim aanvatten naar de top van de
1912m hoge “reus” van de Provence: de legendarische
Mont Ventoux. Middagmaal in Châlet Reynard. Verder
langs Carpentras naar Loriol-sur-Drôme voor avondmaal
en logies.
DAG 7 : LORIOL-SUR-DRÔME - AFFLIGEM
(880KM)
ontbijtbuffet. Door de Rhônevallei richting Lyon en
Dijon, vrije lunch langs de snelweg. Over Nancy naar
Arlon, avondstop. Via Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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welkomstdrankje, alle inkomgelden volgens programma,
boottocht op de Dordogne,
proeverij foie gras en likeuren
distilleerderij Denoix, ¼ wijn
en water bij alle maaltijden
en koffie bij de middagmalen
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

09 juli
€ 1175
single
+ € 196
verblijfstaks
+ € 6,93
3e persoon in kamer
- € 56
kind -12j/kamer 2 volw. - € 147
vroegboekkorting
- € 56
vóór 01/03/2018

ROCAMADOUR - PAREL IN HET CENTRAAL MASSIEF
Rocamadour is ons uitgangspunt voor
de verkenning van deze bijzondere streek
die enorm rijk is aan afwisseling zowel wat
natuur- als stedenschoon betreft. Rocamadour is gebouwd op een rots midden in
de Causse de Gramat, een kalksteenplateau
en onderdeel van de Causses du Quercy.
Sarlat-la-Caneda, Collonges-la-Rouge, de
Grotte de Lascaux IV en tal van dorpjes
die het label “l’un des plus beaux villages
de France” hebben gekregen, wedijveren
onderling om de toerist het mooiste, het
origineelste en cultureel het meest waardevolle te bieden. Een regio vol verrassende
bezienswaardigheden die eveneens hoog
scoort op gastronomisch vlak met o.m. de
foie gras. Wij logeren in hotel Beau Site,
gelegen in het middeleeuwse centrum van
Rocamadour. Een absolute aanrader!
DAG 1 : AFFLIGEM - ROCAMADOUR I (885KM)
vertrek om 6u. Via Mons en Valenciennes naar Péronne,
koffiepauze. Over Parijs naar Orléans, vrije lunch langs
de snelweg. Langs Châteauroux en Limoges naar Brive-la-Gaillarde en Rocamadour. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel Beau Site***.

DAG 4 : ROCAMADOUR
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in Rocamadour. Middagmaal in het verblijfhotel. Gelegenheid voor bezoek aan het
museum van sacrale kunst (facultatief) en aan de Rocher
des Aigles of wandeling langsheen de oevers van de Alzou,
steil omgeven door grillige kalkrotsen. Avondmaal en logies.
DAG 5 : ROCAMADOUR - VALLÉE DE LA
DORDOGNE - ROCAMADOUR I (145KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar de vallei van de Dordogne, de
vallei van de duizend-en-één kastelen. Bezoek aan
Sarlat-la-Caneda, de parel van de Périgord. Wandeling
langs de kathedraal en vrije tijd. Middagmaal in een “Ferme
Auberge”. Nadien naar La Roque-Gageac voor boottocht
op de Dordogne. Naar Domme, gelegen op een krijtrots
boven de loop van de Dordogne. Fotostop aan het unieke
panorama aan de Barre de Domme. Langs Lacoste terug
naar Rocamadour. Avondmaal en logies.
DAG 6 : ROCAMADOUR - BRIVE COLLONGES-LA-ROUGE - ROCAMADOUR
(130KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Brive voor bezoek aan deze “cité
gaillarde” met wandeling in het oude centrum. Bezoek aan

de ambachtelijke distilleerderij Denoix met proeverij van
likeuren op basis van noten en planten. Middagmaal in
Brive. Verder naar Turenne in de Corrèze, gedomineerd
door het trotse kasteel van de gelijknamige adellijke familie.
Naar Collonges-la-Rouge, genoemd naar de vele huizen
in rode rotssteen. Bezoek en vrije tijd. Terug naar Rocamadour voor avondmaal en logies.

HOTEL BEAU SITE***

LIGGING
in het hart van het historische
centrum van Rocamadour
FACILITEITEN
receptie in middeleeuwse stijl,
lift, lounge, bar Le Bistrot, panoramisch restaurant Jehan Le Vallon
en terras met zicht op de vallei van
de Alzou
KAMERS
standaardkamer in Franse stijl met
badkamer met bad of douche en
haardroger, telefoon, tv, safe, airco
MAALTIJDEN
continentaal ontbijtbuffet en viergangen maaltijden
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltijden. Koffie bij de middagmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 8e dag

DAG 7 : ROCAMADOUR - GOUFFRE DE
PADIRAC - ROCAMADOUR I (40KM)
ontbijtbuffet. Langs Alvignac naar de Gouffre de Padirac,
één van Europa’s mooiste onderaardse grotten en een echt
natuurwonder. Boottocht op de ondergrondse rivier.
Middagmaal in het verblijfhotel. Bezoek aan de Ferme de
Campagne, een eendenkwekerij. Demonstratie en proeverij van het plaatselijke culinaire product: de foie gras. Vrije
tijd in het centrum van Rocamadour. Avondmaal en logies.
DAG 8 : ROCAMADOUR - ORLÉANS AFFLIGEM I (885KM)
ontbijtbuffet. Over Limoges naar Vierzon en Orléans,
middagmaal. Langs Parijs en Senlis naar Péronne, avondstop. Via Valenciennes naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 2 : ROCAMADOUR - CASTELNAUBRETENOUX - ROCAMADOUR I (65KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan Rocamadour met de basiliek, het
abdijcomplex, de bedevaartkapellen en de St Amadourkerk. Middagmaal in het hotel. Via Alvignac naar Prudhomat voor bezoek aan het kasteel van Castelnau-Bretenoux.
Dit is de meest indrukwekkende middeleeuwse burcht van
de regio Quercy in het Lotdepartement. Terug naar Rocamadour voor avondmaal en logies.
DAG 3 : ROCAMADOUR - EYRIGNAC LASCAUX IV - ROCAMADOUR I (150KM)
ontbijtbuffet. Naar de Périgord-Noir voor bezoek aan
de “Jardins du Manoir d’Eyrignac”. Deze modeltuinen in
Franse stijl bieden vooral bomen en struiken: taxus, buxus,
haagbeuk en cipressen. Middagmaal in een “Ferme Auberge”. Vervolgens bezoek aan de grotten van Lascaux IV, door
speleologen de “Sixtijnse kapel van de paleolitische kunst”
genoemd. Terug naar Rocamadour voor avondmaal en
logies.
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welkomstdrankje inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

17 september
€ 1227
single
+ € 328
kamer met balkon
+ € 60
verblijfstaks
+ € 13,40
3e persoon in kamer
- € 48
kind -12j/kamer 2 volw. - € 80
vroegboekkorting
- € 58
vóór 01/03/2018

COTE D’AZUR - ST TROPEZ - NICE & MONACO
Tussen de Provence en Italië ligt een zeer
zonnige streek die overal ter wereld wordt
gewaardeerd: de Côte d’Azur, ook wel eens
de Franse Rivièra genoemd. Twee namen
die synoniem zijn met vakantie, zon, luxe
en subtropische bloemenpracht. De immer
blauwe “Méditerranée”, vele wereldbekende badplaatsen en de ongerepte natuur van
het binnenland spreken er nog altijd tot de
verbeelding. Uitstappen naar de mondaine
badplaatsen Cannes, Nice, St Tropez en het
ministaatje Monaco zijn slechts enkele blikvangers van deze reis. Onze verblijfplaats St
Raphaël ligt aan de Golfe de Fréjus en aan
de voet van het Massif de l’Estérel. Het is
een geliefde badplaats waar ooit Napoleon,
Berlioz, de Maupassant en Dumas verbleven en waar Gounod zijn “Romeo en Julia”
componeerde.
DAG 1 : AFFLIGEM - DIJON LORIOL-SUR-DRÔME I (880KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Langs
Nancy richting Dijon, vrije lunch langs de snelweg. Doorheen Bourgondië naar Lyon en door de Rhônevallei naar
Loriol-sur-Drôme of omgeving voor avondmaal en logies.

DAG 4 : ST RAPHAËL - ST-PAUL-DE-VENCE
- NICE - ST RAPHAËL I (170KM)
ontbijtbuffet. Via de snelweg naar St-Paul-de-Vence, een
uniek middeleeuws stadje dat kunstenaars als Picasso en
Modigliani inspireerde. Vrije tijd. Verder naar Nice voor
vrije lunch. Wandeling langs de wereldberoemde Promenade des Anglais, de place Masséna en “le vieux Nice”, het
kloppende hart van deze badplaats en bekend om de
dagelijkse kleurrijke bloemen- en groentenmarkt. Terug
naar St Raphaël voor avondmaal en logies.
DAG 5 : ST RAPHAËL
ontbijtbuffet. Vrije dag in onze verblijfplaats St Raphaël.
Gelegenheid voor marktbezoek of genieten van terrasjes,
zon, zee en strand. Vrije lunch. Avondmaal en logies.
DAG 6 : ST RAPHAËL - STE-MAXIME ST TROPEZ - ST RAPHAËL I (40KM)
ontbijtbuffet. Langs de kustlijn naar Ste-Maxime. Per lijnboot naar het kunstenaarsstadje St Tropez, ooit een onafhankelijke republiek in één van de mooiste baaien van de
Franse Rivièra. St Tropez is de favoriete vakantieplaats van
vele filmsterren en celebrity’s. Vrije lunch en vrije tijd in St
Tropez. Omstreeks 16u overtocht naar Ste-Maxime en terug naar St Raphaël voor avondmaal en logies.

BEST WESTERN HOTEL
LA MARINA****

DAG 7 : ST RAPHAËL - MONACO ST RAPHAËL I (180KM)
ontbijtbuffet. Via de snelweg La Provençale naar Monaco.
Bezoek aan het prinselijk paleis met de aflossing van de
wacht en aan de kathedraal met het graf van Prins Rainier III
en Grace Kelly. Vrije lunch en vrije tijd in oud Monaco.
Nadien wandeling naar het mondaine stadsdeel Monte
Carlo. Vrije tijd aan de Place du Casino. Terug naar
St Raphaël voor avondmaal en logies.

LIGGING
aan de jachthaven en het zandstrand en op 15 min. wandelen
van het centrum van St Raphaël
FACILITEITEN
geklimatiseerd hotel met lounge,
bar, lift, restaurant, fitnessruimte,
sauna, solarium, zwembad in
openlucht, ligstoelen,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, minibar, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag
INKOMGELDEN
ca. € 35
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 8 : ST RAPHAËL - AVIGNON LORIOL-SUR-DRÔME I (310 KM)
ontbijtbuffet. Over de snelweg naar Aix-en-Provence
en Avignon. Wandeling langs o.m. het panorama aan de
Rocher des Doms, de kathedraal, het majestueuze pausenpaleis en de beroemde Pont d’ Avignon. Vrije lunch
in het centrum van Avignon en vrije tijd. Verder naar
Loriol-sur-Drôme of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 9 : LORIOL-SUR-DRÔME - DIJON AFFLIGEM I (880KM)
ontbijtbuffet. Via Valence-sur-Rhône richting Lyon en
Dijon, vrije lunch langs de snelweg. Via Langres en Metz
naar Arlon, avondstop. Langs Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 2 : LORIOL-SUR-DRÔME AIX-EN-PROVENCE - ST RAPHAËL I (310KM)
ontbijtbuffet. Door het Vauclusedepartement naar Aix-enProvence. In de oude binnenstad zijn de sporen van een
rijk verleden duidelijk aanwezig. Vrije tijd in het centrum
met o.m. de Cours Mirabeau en de kathedraal St Sauveur.
Vrije lunch. Over de snelweg via Brignoles naar Fréjus en
St Raphaël. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in het
Best Western Hotel La Marina****.
DAG 3 : ST RAPHAËL - CANNES ST RAPHAËL I (90KM)
ontbijtbuffet. Wandeling in onze verblijfplaats langs o.m.
de vissers-, de handels- en de jachthaven, de zeeboulevard
met vele karakteristieke villa’s en de oude binnenstad. Vrije
lunch. Langs de kustlijn via La Napoule naar de mondaine
badplaats Cannes, één van de meest prestigieuze toeristenplaatsen van Europa en beroemd door het Filmfestival.
Vrije tijd in Cannes aan de Boulevard de la Croisette en de
oude stad. Terug naar St Raphaël voor avondmaal en logies.
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welkomstdrankje, afscheidscava en animatie bij de
avondmalen in El Tarter,
inkomgelden volgens
programma, typische maaltijd
in een “Parador” en ¼ wijn en
water bij alle maaltijden in
Andorra inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

28 juli
€ 1066
single
+ € 185
verblijfstaks
+ € 2,30
3e persoon in kamer
- € 54
kind -12j/kamer 2 volw. - € 108
vroegboekkorting
- € 51
vóór 01/03/2018

ANDORRA - PAREL IN DE PYRENEEËN
Andorra, bron van eeuwig leven...
Het ministaatje Andorra ligt in het hart van
het gebergte der Pyreneeën. De oppervlakte bedraagt amper 468 km² en daarmee is
Andorra één van de kleinste staatjes ter wereld. Het geniet bekendheid op wereldvlak
door het rijkelijke natuurschoon en vanwege de taksvrije winkelcentra. De prachtige
natuur, de gezonde berglucht, de adembenemende panorama’s over zovele toppen
der Pyreneeën en de grote verscheidenheid
inzake fauna en flora maken Andorra tot een
ideale vakantiebestemming. Sinds enkele
jaren is Andorra een autonome staat hoewel er nog steeds een ceremoniële voogdij
is van de Franse president en de bisschop
van het Spaanse Seo d’Urgell. In Andorra
logeren we in het typische berghotel Nordic**** in El Tarter, een parochie op 1720m
hoogte in de Pyreneeën, een heilzame zuurstofkuur in een betoverende omgeving.
DAG 1 : AFFLIGEM - ORLÉANS BRIVE-LA-GAILLARDE I (780KM)
vertrek om 6u. Over Valenciennes naar Péronne, koffiepauze. Via Parijs naar Orléans, vrije lunch langs de snelweg.
Via Châteauroux en Limoges naar Brive-la-Gaillarde of
omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 2 : BRIVE-LA-GAILLARDE ST CIRQ-LAPOPIE - CAUSSADE EL TARTER I (400KM)
ontbijtbuffet. Via Labastide-Murat en de meanderrijke
loop van de rivier de Lot in een prachtig natuurkader
naar St Cirq-Lapopie, geleide wandeling in dit uniek gelegen dorpje, een echte “village de charme”. Verder naar
Caussade voor middagmaal. Langs Toulouse en door het
Ariègedepartement, la “France profonde” en over de majestueuze Pas de la Casa (2085m) naar Soldeu en El Tarter in
Andorra. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel
Nordic****.

Fontbernat, de Placeta de la Vall en het regeringsgebouw.
Vrije tijd. Middagmaal in het verblijfhotel. Wandeling rond
het meer van Engolasters en halte aan de kapel van Sant
Miquel vanwaar een prachtpanorama over Andorra la
Vella. Terug naar El Tarter voor avondmaal, animatie en logies.
DAG 4 : EL TARTER - LA SEO D’URGELL MERITXELL - EL TARTER I (120KM)
ontbijtbuffet. Over de Spaanse grens naar La Seo d’Urgell.
Wandeling langs de St Mariakathedraal in Catalaanse stijl,
het Diocesaanmuseum, de oude wijk en het Olympische
park Segre. Vrije tijd op de typische markt. Middagmaal in
het verblijfhotel. Bezoek aan het heiligdom van Meritxell
met de Madonna van Meritxell, de patroonheilige van
Andorra. Bezoek aan het automobielmuseum in Encamp,
een mooie verzameling oude auto’s, motoren en fietsen.
Terug naar El Tarter voor avondmaal, animatie en logies.
DAG 5 : EL TARTER - PAL - COL DE LA BOTELLA
- LA MASSANA - ORDINO - EL TARTER I (90KM)
ontbijtbuffet. Door het hart van de Andorraanse Pyreneeën
naar Pal. Bezoek aan dit prachtige bergdorp en wandeling
tot aan de kerk St Climent de Pal. Verder naar het skistation
van Pal vanwaar onvergelijkbaar panorama over meerdere
valleien in Andorra. Naar de top van de Coll de la Botella,
de grens met Spanje. Middagmaal in La Massana. Door de
Valiravallei naar de parochie Ordino. Wandeling langs de
Plaça Major, de San Cornelikerk en bezoek aan het museum
van de miniaturen. Verder langs kleine Andorraanse dorpjes zoals Ansalonga, La Cortinada, Llorts en El Serrat naar
het skistation Arcalis, vrije tijd. Avondmaal, animatie en
logies.

DAG 6 : EL TARTER - ANDORRA LA VELLA
- OS DE CIVIS - EL TARTER I (80KM)
ontbijtbuffet. Vrije tijd of shoppinggelegenheid in het taksvrije Andorra La Vella. Langs Aixovall naar Os de Civis,
een traditioneel Spaans dorpje, geklasseerd als “patrimoine
artistique” door de Generalitat de Catalunya. Middagmaal
in een typische “Parador”. Proeverij van de plaatselijke charcuterie, kaas en likeuren. Terug naar El Tarter voor avondmaal, animatie en logies.

HOTEL NORDIC

LIGGING
aan de rand van El Tarter in de
parochie Canillo op 1720m
hoogte
FACILITEITEN
hotel in bergstijl met lounge en
lift, bar, restaurant, fitness- en
wellnessruimte, mooie tuin met
ligzetels, buitenzwembad. Sauna
en stoombad (tegen betaling)
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, terras
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen middag- en viergangen avondmalen.
Driegangen maaltijden tijdens
heen- en terugreis
TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij de maaltijden
in Andorra
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 8e dag

DAG 7 : EL TARTER - NARBONNE ISSOIRE I (550KM)
ontbijtbuffet. In het overweldigende natuurkader van de
oostelijke Pyreneeën over de Col d’Envalira en de Pas de
la Casa naar de Franse grens. Verder door het Catalaans
graafschap Cerdanya naar Montlouis. Bezoek aan deze
omwalde stad die ook voorkomt op de lijst van de Unesco.
Naar Narbonne voor middagmaal. Door de Languedoc en
de Aveyron en over de 2460m lange tuibrug van Millau,
halte. Naar Issoire of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 8 : ISSOIRE - ORLÉANS - AFFLIGEM
(785KM)
ontbijtbuffet. Over Montluçon naar Orléans, middagmaal.
Via Parijs naar Péronne, avondstop. Over Valenciennes
naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 3 : EL TARTER - ANDORRA LA VELLA
- ENGOLASTERS - EL TARTER I (90KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan de parochie Andorra La Vella, de
hoofdplaats van het ministaatje. Wandeling langs de Plaça
del Poble, de oude wijken met de Raco du Mestre

32

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

33

NIEUW

EXTRA

EXTRA

welkomstdrankje, inkomgelden
(Schloss Nordkirchen, klokkenmuseum Gescher, Rheinturm
Düsseldorf), 2 flessen water
per kamer en één tafeldrank
(bier, wijn of softdrink) bij de
avondmalen inbegrepen

bezoek en proeverij
Mayschoss,
boottocht van 4 uur met
middagmaal op de Rijn,
gebruik “Wellnessbereich”
in het hotel en verblijfstaks
inbegrepen

REISDATA & PRIJS PP

23 maart
25 maart
27 maart
GOLDCLUB
single

€ 473
€ 473
€ 473
- € 24
+€ 48

HOTEL SPORTSCHLOSS
VELEN****S

LIGGING
rustig gelegen in het dorpje Velen
in een historische waterburcht
uit 1240 en omgeven door een
slotgracht
FACILITEITEN
kasteelhotel met receptie, lift
(hoofdgebouw), bar Pia’s Lounge,
Schlossrestaurant, Orangeriekeller, zonneterras, fitness- en
wellnessruimte met zwembad
en sauna, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe
en 2 flessen water per kamer
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet,
tweegangen middagen viergangen avondmalen
TAFELDRANKEN
één tafeldrank (bier, wijn of
softdrink ) bij de avondmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 3e dag

34

REISDATA & PRIJS PP

VORSTELIJK VERBLIJVEN IN HET MÜNSTERLAND
Het Münsterland is de culturele en historische regio
rondom de Duitse stad Münster. Deze regio in
het noorden van de deelstaat Nordrhein-Westfalen
wordt begrensd door het Teutoburgerwoud en
telt vele roemrijke burchten en kastelen waarbij
vooral het typische “waterkasteel” voorkomt.
Door het gebied loopt dan ook de “100 Schlösserstrasse”. Bijzonder mooi is de stad Münster
waar de Vrede van Westfalen werd ondertekend
die een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog.
We verblijven in het rustig gelegen dorpje Velen
in het westen van het Münsterland in hotel Sport
schloss Velen****S, een historisch kasteelcomplex dat de gasten een bijzondere flair en gastvrijheid biedt in een sprookjesachtige omgeving.
DAG 1 : AFFLIGEM - NORDKIRCHEN - VELEN
(385KM)
vertrek om 6u. Via Antwerpen en Eindhoven naar Sevenum,
koffiepauze. Door het Ruhrgebied en via Recklinghausen naar
Nordkirchen. Bezoek aan Schloss Nordkirchen, het grootste
waterkasteel van Westfalen en ook wel eens het “Westfälisches
Versailles” genoemd. Middagmaal. Langs Dülmen en Coesfeld
naar Velen. Check-in in hotel Sportschloss Velen. Eerste kennismaking met het domein en onze verblijfplaats. Welkomstdrankje
en viergangen avondmaal. Logies in één van de residenties van het
kasteel.

DAG 2 : VELEN - GESCHER - MÜNSTER - VELEN
(125KM)
ontbijtbuffet. Nadien naar Gescher. Bezoek aan het Westfaalse
klokkenmuseum. We maken een muzikale reis door de geschiedenis van de klok en het klokkengieten. Verder naar Münster, de
hoofdplaats van het Münsterland. Middagmaal. Verkennende
wandeling langs o.m. de domkerk, de Prinzipalmarkt… Vrije tijd
in het historische centrum van deze gezellige en aantrekkelijke
stad. Terug naar Velen voor avondmaal en logies.
DAG 3 : VELEN - DÜSSELDORF - AFFLIGEM
(325KM)
ontbijtbuffet. Via Essen naar Düsseldorf, de hoofdstad van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Bezoek aan de 240m hoge Rheinturm,
het hoogste bouwwerk van Düsseldorf vanwaar een adembenemend panorama over Düsseldorf en de Rijnvallei. Nadien naar de
“Altstadt” van Düsseldorf. Middagmaal en vrije tijd. Langs Aken
over de Duits-Belgische grens naar Barchon, avondstop. Over
Luik naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

3 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

19 juli
€ 439
06 augustus
€ 439
single
+ € 38
kamer zicht op de Rijn + € 16
3e persoon in kamer - € 10
kind -12j/kamer 2 volw. - € 20
vroegboekkorting
- € 20
vóór 01/03/2018
BELLEVUE
RHEINHOTEL****

LIGGING
direct aan de Rijnroever
FACILITEITEN
luxueus hotel met receptie, lift,
restaurants Le Bristol en Le Chopin,
zonneterras, bar Papillon, wijnkelder, fitness- en wellnessruimte
met binnenzwembad, sauna,
hamam, gratis Wifi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche, haardroger,
badmantel, telefoon, tv, safe,
minibar
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden. Keuze hoofdgerecht
bij de avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 3e dag

DE ROMANTISCHE RIJNVALLEI & MOSELTAL
De Rijn is zonder twijfel één van de meest tot
de verbeelding sprekende rivieren in Europa.
Romantiek, gezelligheid, wijn, burchtruïnes, vele
sagen en legenden en tal van idyllische dorpjes
zijn de voornaamste blikvangers van deze schilderachtige vallei. We maken een boottocht door
het hart van het Duitse leisteenplateau vanuit
Boppard over Sankt Goarshausen met de Loreleirots tot het wijnstadje Rüdesheim. Tijdens de
heenreis rijden we door de meanderrijke Ahrvallei en bij de terugreis volgen we één van de
mooiste delen van de Moezelvallei. We logeren
in het Bellevue Rheinhotel**** op de Rijnvoever
in Boppard.
DAG 1 : AFFLIGEM - MAYSCHOSS - ALTENAHR
- BOPPARD I (390KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Via Kerpen
naar Mayschoss in de Ahrvallei. Bezoek met proeverij in de
Winzergenossenschaft, één van de oudste wijnkelders van Duitsland. Door de kronkelende Ahrvallei naar Altenahr voor middagmaal en vrije tijd. Via Adenau en de Nürburgring naar Ulmen en
langs Koblenz naar Boppard. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in het Bellevue Rheinhotel****.

3 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 2 : BOPPARD - RÜDESHEIM - BOPPARD I
(100KM)
ontbijtbuffet. Inscheping voor boottocht naar Rüdesheim. We
varen langs de beroemde Loreleirots, hooggelegen kastelen,
burchtruïnes, wijngaarden, fraaie uitzichtpunten. Middagmaal aan
boord. Ontscheping te Rüdesheim, bekend om de Drosselgasse
met de vele wijnlokalen. Vrije tijd. Per veer van Rüdesheim naar
Bingen en verder langs de linkeroever van de Rijn terug naar Boppard. Avondmaal en logies.
DAG 3 : BOPPARD - MOEZELVALLEI - COCHEM
- AFFLIGEM I (380KM)
ontbijtbuffet. Vrije tijd in onze verblijfplaats Boppard, een fraai
stadje in het Oberes Mittelrheintal. Om 10u30 via Kobern-Gondorf en langs het kronkelende Moseltal naar Cochem. Middagmaal en vrije tijd langs de Moezelpromenade of wandeling naar de
hooggelegen Reichsburg. Om 16u terugreis via Kerpen en Aken,
avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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EXTRA

EXTRA

welkomstdrankje, bezoek met
plaatselijke gids in Husum,
boottocht Friedrichstadt,
rondvaart Duitse Waddeneilanden,
rondrit eiland Langeness
met treintje Halligexpress,
autotrein Hindenburgdamm
en geleide wandeling in
Westerland inbegrepen

welkomstdrankje, ontvangst
door Sneeuwwitje in Lohr,
boottocht met koffie en gebak
op de Main en bezoek met
proeverij “Divino” inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

REISDATA & PRIJS PP

07 juli
€ 813
13 september
€ 853
single
+ € 120
3e persoon in kamer - € 32
kind -12j/kamer 2 volw. - € 64
vroegboekkorting
- € 39
vóór 01/03/2018
BEST WESTERN PLUS
THEODOR STORM
HOTEL****

LIGGING
in de historische binnenstad van
Husum, vlakbij het Husumer
Schloss en de binnenhaven
FACILITEITEN
receptie, lift, lounge, restaurant,
bar, “Biergarten”, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar en
koffie- en theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen maaltijden. Tweegangen lunch dagen
2/4 en buffetlunch dag 3.
Eenmaal "Friesisches Buffet"
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 5e dag

DE DUITSE WADDENEILANDEN
Geen betere omgeving om te genieten dan op
de stranden van de Duitse Waddeneilanden in
het uiterste noordoosten van Duitsland. In de
deelstaten Schleswig-Holstein en Niedersachsen
liggen 24 eilanden, in één lange sliert tegen het
vasteland aangedrukt. Aan de Duitse Waddeneilanden vind je geen ononderbroken rij flatgebouwen, het levensritme is rustig en “relaxed”. De
stranden zijn verlaten en wekken de indruk dat
je alleen op de wereld bent. De Duitse Waddenzee staat ook op de lijst van het wereldnatuurerfgoed van de Unesco. Onze verblijfplaats Husum
ligt bevoorrecht om deze schitterende regio te
ontdekken.

DAG 4 : HUSUM - NIEBÜLL - EILAND SYLT HUSUM I (130KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Niebüll. Met de autotrein over de
Hindenburgdamm naar het eiland Sylt, het meest noordelijke
Waddeneiland van Duitsland. Geleide wandeling en vrije tijd in

DAG 1 : AFFLIGEM - OSNABRÜCK - HUSUM I (760KM)
vertrek om 6u. Via Eindhoven naar Sevenum, koffiepauze. Door
het Ruhrgebied en langs Münster naar Osnabrück. Wandeling in
het historische centrum en middagmaal in een typisch “Brauhaus”.
Langs Hamburg naar Husum. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in het Best Western Plus Theodor Storm Hotel****.

BEST WESTERN HOTEL
BRUNNENHOF***S

LIGGING
in het hart van het Beierse
natuurgebied Spessart en het
Frankenland
FACILITEITEN
receptie met lift, bar, restaurant,
tuin en zonneterras, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen maaltijden. Eénmaal buffetavondmaal
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van lunch 1e dag t/m
lunch 5e dag
INKOMGELDEN
ca. € 30
(richtprijs op basis tarieven 2017)

FRANKENLAND - MAINLAND & SPESSART
Het idyllische landschap van het natuurpark
Spessart zal de meest veeleisende toerist voldoening schenken. De Spessart is een mooie maar
vooral beruchte streek. Dit gebied met landschapsparken, wijngaarden, kastelen, sprookjes en sagen is geen regio voor massatoerisme
maar veeleer een gedroomd gebied voor wie de
schoonheid van de natuur en het rijke culturele
erfgoed naar waarde weet te schatten. Aschaffenburg, Miltenberg, Lohr am Main en Wertheim zijn de voornaamste steden in deze regio,
volgens de legende heeft Sneeuwwitje hier geleefd...

DAG 3 : WEIBERSBRUNN - ASCHAFFENBURG
- LOHR AM MAIN - WEIBERSBRUNN I (95KM)
ontbijtbuffet. Via Bessenbach naar de cultuurstad Aschaffenburg
in het Frankenland. Geleid bezoek aan het Pompeianum van
het Schloss Johannisburg. Middagmaal in het restaurant van het
kasteel. Langs Hosbach naar Lohr am Main. Wandeling door de
Hauptstrasse tot aan de Schlossplatz. Onthaal door Sneeuwwitje
en bezoek aan het Spessartmuseum in het kasteel. Vrije tijd. Via
Rothenbuch terug naar Weibersbrunn voor avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - LIMBURG A/D LAHN WEIBERSBRUNN I (490KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs Keulen naar Limburg an der Lahn. Wandeling door de “Altstadt” met
vele eeuwenoude vakwerkhuizen en bezoek aan de pittoreske
domkerk. Middagmaal. Langs de snelweg via Frankfurt naar Weibersbrunn. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in het Best

DAG 4 : WEIBERSBRUNN - WÜRZBURG THÜNGERSHEIM - WEIBERSBRUNN I (140KM)
ontbijtbuffet. Naar Würzburg aan de voet van de Festung Marienberg. Würzburg is bekend als barokstad en als één van de gezelligste steden van Niederfranken. Bezoek aan de Residenz en aan de
tuinen in rococostijl. Middagmaal in de Ratskeller. Nadien boottocht met koffie en gebak op de Main tot Veitshöchheim. Verder
naar Thüngersheim voor bezoek aan “Divino”, de beste Duitse
wijnproducent anno 2013. Wandeling door de wijngaarden en
proeverij van 3 Frankische wijnen. Terug naar Weibersbrunn voor
avondmaal en logies.
DAG 2 : HUSUM - FRIEDRICHSTADT - HUSUM
(35KM)
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling o.l.v. een plaatselijke gids
door onze verblijfplaats aan de Husumer Bucht. Naar Friedrichstadt, een idyllisch Fries stadje met vele grachten, bruggen en
traditionele trapgevelarchitectuur. “Friesche lunch” en aansluitend
boottocht op de grachten. Vrije tijd in het historische centrum van
Friedrichstadt. Terug naar Husum voor avondmaal en logies.
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DAG 3 : HUSUM - SCHLÜTTSIEL - HUSUM I (75KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Schlüttsiel. Om 10u inscheping aan
boord van een private rondvaartboot voor ontdekking van de
Waddeneilanden Hooge, Langeness, Oland en Gröde. Rond het
middaguur aankomst op het eiland Langeness. Grillbuffet in
een “Gaststätte”. Nadien rondrit op het eiland met het treintje
Halligexpress. Indien het getij het toelaat en met ietwat geluk zien
we tijdens de terugvaart talrijke zeehonden. Terug naar Husum
voor avondmaal en logies.

09 juli
€ 677
03 september
€ 677
single
+ € 80
3e persoon in kamer - € 12
kind -12j/kamer 2 volw. - € 72
vroegboekkorting
- € 32
vóór 01/03/2018

Westerland, de hoofdplaats van Sylt. Middagmaal. Langs het
natuurgebied van de “wandelende duinen” naar List in het uiterste noorden van Sylt en dus ook van Duitsland. Vrije tijd aan de
promenade met de vele winkeltjes in voormalige pakhuizen. Terug
naar Husum voor avondmaal en logies.
DAG 5 : HUSUM - DINKLAGE - AFFLIGEM I (750KM)
ontbijtbuffet. Via Bremen naar Dinklage, middagmaal. Langs
Münster en Venlo naar Sevenum, avondstop. Over Turnhout en
Antwerpen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

5 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

Western Hotel Brunnenhof***S.
DAG 2 : WEIBERSBRUNN - MILTENBERG WERTHEIM - WEIBERSBRUNN I (100KM)
ontbijtbuffet. Over de Spessarter Höhenstrasse naar Mespelbrunn. Bezoek aan het waterkasteel waar ooit de beruchte rovers
woonden die de Spessart onveilig maakten. Via Eshau naar Miltenberg. Wandeling door de historische stadskern met pittoreske
straatjes en vakwerkbouw. Middagmaal in de oudste herberg
van Duitsland. Langs de loop van de Main naar Wertheim, gelegen aan de Main en aan de Tauber. Wandeling en vrije tijd op het
marktplein. Terug naar Weibersbrunn voor avondmaal en logies.

5 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 5 : WEIBERSBRUNN - RÜDESHEIM AFFLIGEM I (510KM)
ontbijtbuffet. Via Wiesbaden naar Rüdesheim, opgenomen op
de lijst van het culturele erfgoed van de Unesco. Bezoek aan het
Niederwalddenkmal, panoramisch gelegen boven het Rijndal en
een herinnering aan de Duits-Franse oorlog van 1870. Vrije tijd in
de vermaarde Drosselgasse. Middagmaal. Via Bingen en Koblenz
naar Aken, avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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REISDATA & PRIJS PP

REISDATA & PRIJS PP

*niet van toepassing afreis 09/04

welkomstdrankje, boottocht
Titisee met kopje koffie en
“Schwarzwälder Kirschtorte”,
inkom en geleid bezoek
Mainau, bezoek en proeverij
Durbach, inkom glasblazerij en
koekoeksklok en Schwarzwaldbuffet inbegrepen
06 mei
€ 769
02 augustus
€ 769
single
+ € 120
verblijfstaks
+ € 7,60
3e persoon in kamer - € 24
kind -12j/kamer 2 volw. - € 74
vroegboekkorting
- € 37
vóór 01/03/2018
HOTEL SILBERKÖNIG****

LIGGING
aan de Hörnlebergs in het
ZweiTälerland
FACILITEITEN
receptie met lift, bar,
Schwedistube, restaurant
Sankt Georg, panoramaterras,
wellnessoase Ölberg-Grotte,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
minibar, tv, telefoon, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden. Eénmaal Schwarzwaldbuffet en Duitse schotel in Mainau
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 5e dag
MUNTEN
Zwitserse franken (Schaffhausen)
INKOMGELDEN
ca. € 25 / ca. CHF 10
(richtprijs op basis tarieven 2017)

09 april
€ 689
02 juli
€ 629
15 augustus
€ 629
single
+ € 96
verblijfstaks
+ € 13
3e persoon in kamer - € 26
kind -12j/kamer 2 volw. - € 52
vroegboekkorting*
- € 31
vóór 01/03/2018

ZWARTE WOUD - BODENSEE & MAINAU
Het Schwarzwald is één van de meest geliefde
vakantiebestemmingen in Duitsland. Terecht,
want het is een streek vol afwisseling aan natuurschoon, kunst en “Gemütlichkeit”. Koekoeksklokken, de Schwarzwälder Kirschtorte, de vakwerkhuizen, bossen en lieflijke meren verrassen
eenieder. We bezoeken de watervallen van Triberg, de Titisee, de Feldberg, de Schauinsland
en het bloemeneiland Mainau aan de Bodensee.
We maken ook een daguitstap naar Zwitserland
met bezoek aan de indrukwekkende Rheinfälle in
Schaffhausen.
DAG 1 : AFFLIGEM - FREIBURG - GUTACH
(570KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door de Savernestreek naar Offenburg en Freiburg. Vrije lunch. Bezoek aan de
belangrijkste stad van het Zwarte Woud met o.m. de Münsterkerk,
het Rathaus en de verkeersvrije Kaiser Josefsstrasse. Vrije tijd. Via
Waldkirch naar Gutach-Bleibach in het Elztal. Welkomstdrankje,
avondmaal en logies in hotel Silberkönig****.
DAG 2 : GUTACH - SCHAUINSLAND FELDBERG - TITISEE - GUTACH I (140KM)
ontbijtbuffet. Naar de Feldberg, de hoogste berg van het Zwarte
Woud. Gelegenheid om met de zweefbaan de 1493m hoge top
te bereiken vanwaar panorama dat bij heldere weersomstandigheden reikt tot de Vogezen en zelfs de Alpen. Via Bärental naar
Titisee. Middagmaal. Boottocht op het meer en nadien wordt een
kopje koffie en een stuk “Schwarzwälder Kirschtorte” aangeboden.
Vrije tijd. Terug naar Gutach voor avondmaal en logies.

DAG 3 : GUTACH - MAINAU - SCHAFFHAUSEN
- GUTACH I (300KM)
ontbijtbuffet. Via Neustadt en Konstanz naar de Bodensee en het
eiland Mainau. Met de Mainaubus naar het hart van het eiland.
Bezoek o.l.v. een plaatselijke natuurgids aan het droom- en bloemeneiland Mainau. Middagmaal (typisch Duitse koude schotel)
met een drankje naar keuze. Nadien via Radolfzell en Singen over
de Zwitserse grens naar Schaffhausen voor bezoek aan de indrukwekkende Rijnwatervallen. Mogelijkheid voor boottocht tot in
de waterval, een spectaculaire ervaring. Via Bonndorf terug naar
Gutach voor “Schwarzwaldbuffet” en logies.
DAG 4 : GUTACH - WOLFACH - SCHONACH TRIBERG - GUTACH I (120KM)
ontbijtbuffet. Via Haslach naar Wolfach. Bezoek aan een ambachtelijke glasblazerij. Nadien naar Schonach im Schwarzwald voor
bezoek aan de grootste koekoeksklok ter wereld bij de familie
Eble. Verder naar het kuuroord Triberg. Middagmaal. Wandeling
langs de Triberger Wasserfälle, de hoogste waterval van Duitsland
en mogelijkheid voor bezoek aan het Schwarzwaldmuseum of
vrije tijd. Via Furtwangen naar Gutach voor avondmaal en logies.
DAG 5 : GUTACH - DURBACH - AFFLIGEM I
(570KM)
ontbijtbuffet. Via Haslach naar Durbach aan de Badische
Weinstrasse. Bezoek aan de Durbacher Winzergenossenschaft en
proeverij van "Sekt" en 4 wijnen. Middagmaal. Door de Savernestreek naar Arlon, avondstop. Via Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

MARITIM proARTE HOTEL
BERLIN****

LIGGING
in de Friedrichstrasse, het hart van
Berlijn en vlakbij de
prachtboulevard Unter den Linden
FACILITEITEN
luxueus designhotel met receptie,
lift, lounges, bar, 2 restaurants
en “Wellnessbereich” met
binnenzwembad. Sauna, solarium
en stoombad (tegen betaling) en
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, safe, minibar en airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 5e dag
INKOMGELDEN
ca. € 50
(richtprijs op basis tarieven 2017)
afreis 09 april
fanreis Frank Galan

BERLIJN & POTSDAM
Wereldstad aan de Spree... Na WO II was de
stad een product van de Koude Oorlog en werd
verdeeld door de beruchte Muur. Enkele jaren
geleden werd in Berlijn de 25ste verjaardag van
de val van de “Mauer” en de heropening van de
grens tussen Oost en West herdacht. Berlijn is
een bruisende stad die de vroegere charme en
uitstraling heeft teruggevonden. Grote winkelstraten en prachtige architectuur zijn de hoofdtroeven. Berlijn is een stad met een verleden, een
heden en zeker een toekomst die jong en oud
oneindig veel te bieden heeft.
DAG 1 : AFFLIGEM - BERLIJN I (830KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Essen, koffiepauze. Naar
Hannover, vrije lunch langs de snelweg. Naar Helmstedt, bezoek
aan de vroegere grensovergang met de DDR. Via Magdeburg en
Brandenburg naar Berlijn. Avondmaal en logies in het Maritim
proArte Hotel Berlin**** .
DAG 2 : BERLIJN
ontbijtbuffet. Bezoek aan de Reichstag of de Bundestag vanwaar
prachtig panorama over Berlijn. Wandeling langs de Brandenburger Tor, de Pariser Platz en het Holocaustmonument. Rondrit
langs het Hauptbahnhof, het Bundeskanzleramt, Palais Bellevue
en de Siegessaüle. Naar het Sony Center, een complex van acht
gebouwen uit glas en staal boven een centraal forum. Vrije lunch.
Via de Alexanderplatz naar het monument van de “Mauer”, een
stuk “Muur” dat grotendeels in originele staat is bewaard. Korte
halte aan Checkpoint Charlie. We wandelen naar het Bendlerblock waar von Stauffenberg werd terechtgesteld na de aanslag op
Hitler. Avondmaal en logies.

DAG 3 : BERLIJN - POTSDAM - BERLIJN I (70KM)
ontbijtbuffet. Naar het stadhuis van Schöneberg. Kort oponthoud aan de Glienicker Brücke. Nadien naar Potsdam, de hoofdplaats van Brandenburg. Vrije lunch. Bezoek aan het Cecilienhof
waar het Verdrag van Potsdam werd ondertekend. Naar het park
Sanssouci voor geleide wandeling langs Palais Sanssouci. Terug
naar Berlijn en langs het grootse monument van de Russen in
Treptower Park naar de East Side Gallery, een stuk “Muur” dat na
de “Wende” van 1989 door 118 kunstenaars werd beschilderd.
Avondmaal en logies.
DAG 4 : BERLIJN
ontbijtbuffet. Wandeling langs het Nikolaiviertel naar het
Museumsinsel. Bezoek aan de Berliner Dom. Verder langs Unter
den Linden, de Bebelplatz en de Gendarmenmarkt. Nadien naar
de wereldberoemde Kurfürstendamm met de Kaiser Wilhelm
Gedächtniskirche. Vrije tijd voor shopping of bezoek aan het
Olympisch stadion, gebouwd voor de Spelen van 1936. Vrije
lunch. Bezoek aan Schloss Charlottenburg, het grootste paleis van
Berlijn. Nadien mogelijkheid voor het maken van een boottocht
op de Spree. Avondmaal en logies.
DAG 5 : BERLIJN - AFFLIGEM I (830KM)
ontbijtbuffet. We verlaten Berlijn via Tempelhof, het Monument
van de Luchtbrug… Terugreis via Hannover, vrije lunch langs de
snelweg. Via Dortmund en Venlo naar Eindhoven, avondstop.
Via Antwerpen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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5 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

5 DAGEN CITYTRIP
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REISDATA & PRIJS PP

REISDATUM & PRIJS PP

08 juni
€ 419
03 augustus
€ 419
single
+ € 126
3e persoon in kamer - € 30
kind -12j/kamer 2 volw. - € 30
vroegboekkorting
- € 20
vóór 01/03/2018

18 juli
€ 587
single
+ € 96
verblijfstaks
+ € 12
3e persoon in kamer - € 22
kind -12j/kamer 2 volw. - € 44
vroegboekkorting
- € 28
vóór 01/03/2018

HOTEL NOVOTEL
LONDON TOWER BRIDGE****

DORINT HOTEL
DRESDEN****

LIGGING
centraal in Dresden, op wandelafstand van de Frauenkirche en
de Elbe
FACILITEITEN
receptie, liften, lounges,
restaurant, “Bierstube”,
Lolly Bar, zwembad, sauna,
Aqua-Spa, wellnessruimte,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 5e dag
INKOMGELDEN
ca. € 50
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DRESDEN & SÄCHSISCHE SCHWEIZ & MEISEN
De terechte bijnaam van Dresden luidt “het
Firenze aan de Elbe”. Bijna 70 jaar na één van
de hevigste bombardementen uit WO II beleeft
deze stad een nieuwe lente. Na verregaande en
verantwoorde restauraties is Dresden één van
de meest attractieve steden van het voormalige
Oostblok geworden. We bezoeken ook het schitterende natuurgebied van de Bastei in het
Naturpark Sächsische Schweiz en maken een
boottocht op de Elbe van Pillnitz tot DresdenAltstadt. We bezoeken tevens de gerenommeerde
porseleinstad Meissen. We logeren in het uitstekende Hotel Dorint**** in Dresden.

DAG 3 : DRESDEN - BASTEI - PIRNA - PILLNITZ
- DRESDEN I (110KM)
ontbijtbuffet. Naar de uiterst merkwaardige rotsformaties van de
Bastei, een 305m hoog rotsplatform op de oever van de Elbe in
het Nationalpark van de Sächsische Schweiz. Wandeling over de
Basteibrücke en panorama over de vesting Königstein. Vrije lunch
in Pirna. Bezoek aan de tuinen van het Schloss Pillnitz, tussen twee
paleizen en het barokke Neues Schloss. Nadien boottocht op de
Elbe tot Dresden-Altstadt. Avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - KASSEL - DRESDEN I (810KM)
vertrek om 6u. Via Venlo naar de Duitse grens, koffiepauze. Langs
Keulen naar Giessen en Bad Hersfeld, vrije lunch langs de snelweg. Door de deelstaat Thüringen naar Erfurt en verder langs
Chemnitz naar Dresden. Avondmaal en logies in het Dorint Hotel
Dresden****.

LIGGING
in het hart van de wijk “The City”
en op 5 min. wandelafstand van de
iconische Tower of London
FACILITEITEN
receptie, lounge,lift, restaurant,
Keepers Bar, sauna, stoombad,
fitnessruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar en
koffiefaciliteiten
MAALTIJDEN
Engels ontbijtbuffet en driegangen
avondmaal
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 3e dag
MUNTEN
Engelse ponden
INKOMGELDEN
ca. GBP 92
(richtprijs op basis tarieven 2017)

LONDEN - WINDSOR & CANTERBURY
Historische telefooncellen, de rode stadsbussen,
bobby’s en zwarte cabs: Londen is nog steeds
“the place to be” als wereldstad aan de Thames en
metropool met 7 miljoen inwoners. Deze grootstad is een mengeling van culturen, hoogstaande
kunst en vermaak allerhande maar ook een stad
met stijl en tradities en de exponent van de typische “British way of life”. Onze Londenspecialist
leidt u langsheen talloze bezienswaardigheden
die de stad meer dan wereldfaam hebben gegeven. Op het programma staan bezoeken aan
o.m. Windsor Castle en The Tower. We bezoeken
tevens de historische stad Canterbury, zetel van
de primaat van de Anglicaanse kerk.

DAG 2 : LONDEN - WINDSOR - LONDEN I (90KM)
Engels ontbijtbuffet. Naar Windsor in het graafschap Berkshire.
Geleid bezoek aan Windsor Castle, het weekendverblijf van
Queen Elisabeth. Vrije lunch. Terug naar de City. Rondrit langs
Hyde Park, Kensington Gardens en Downing Street met de ambtswoning van de Britse regeringsleider. Fotostop aan het koninklijk
paleis Buckingham Palace en langs de Royal Albert Hall naar Camden, een hippe buurt met trendy winkeltjes. Avondmaal en logies.
DAG 3 : LONDEN - CANTERBURY - AFFLIGEM I (390KM)
Engels ontbijtbuffet. Via Rochester naar Canterbury aan de rivier
de Stour en ook bekend door de Canterbury Tales van auteur
Geoffrey Chaucer. Bezoek aan de beroemde kathedraal, zetel van
de aartsbisschop van Canterbury. Vrije lunch. Om 14u naar Dover
en overtocht* van het Kanaal per ferry naar Calais. Over de Franse
en Belgische autowegen naar Affligem. Aankomst omstreeks 21u.

DAG 2 : DRESDEN
ontbijtbuffet. Bezoek aan de kunst- en cultuurstad Dresden.
Wandeling langs o.m. de Kreuzkirche, het Johanneum, het Stallhof, de Opera van Semper, de Hofkirche, het Residenzschloss,
het Fürstenzug, de Brulsche Terrasse en de Augustusbrücke voor
panorama over de Altstadt. Daarna bezoek aan de Frauenkirche,
het symbool van de wederopbouw van Dresden. Vrije lunch.
Nadien bezoek aan de Zwinger, één van de grootste musea ter wereld met de “Alte Meister”, een rijke schilderijencollectie. Vrije tijd
in het centrum van Dresden of shoppinggelegenheid. Avondmaal
en logies.
DAG 4 : DRESDEN - MEISEN - DRESDEN I (60KM)
ontbijtbuffet. Langs de Elbe richting Radebeul, de stad van Karl
May, auteur van de avonturen van Winnetou. Verder over de
Sächsische Weinstrasse naar Meissen. Met de panoramalift naar
de “Platz”, de historische kern van Meissen met o.m. de Albrechtsburg, de dom, het Rathaus… Bezoek aan het porseleinmuseum
met een rijke verzameling Chinees en Meissner porselein. Vrije
lunch. Terug naar Dresden voor vrije tijd of voor de liefhebbers
bezoek aan het Grünes Gewölbe, de grootste juwelententoonstelling ter wereld. Avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - LONDEN I (360KM)
vertrek om 5u. Via Duinkerke naar Calais. Overtocht* van het
Kanaal per ferry in 90 minuten naar Dover. Over de motorway
naar Greenwich voor wandeling langs tal van historische gebouwen. Bezoek aan de Painted Hall in het Old Royal Naval College.
Panorama op de Docklands en op de skyline van Londen. Boottocht op de Thames naar het centrum van Londen. Halte aan de
Tower of London met de rijke verzameling der kroonjuwelen van
de Windsors. Vrije lunch. Tweede deel van de boottocht langs o.m.
het Shakespeare Global Theatre en het London Eye. Wandeling
langs de parlementsgebouwen en Big Ben. Panoramarit door Londen met o.m. Westminster Abbey, The Horse Guards, Trafalgar
Square, Picadilly Circus... Avondmaal en logies in hotel Novotel
London Tower Bridge****.

DAG 5 : DRESDEN - BAD HERSFELD AFFLIGEM I (825KM)
ontbijtbuffet. Via Chemnitz naar Erfurt en Bad Hersfeld, vrije
lunch langs de snelweg. Langs Keulen naar Aken, avondstop. Over
Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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inkom Military Tattoo,
bezoek en proeverij Edradour
Distillery inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

10 augustus
€ 1564
single
+ € 364
tweepersoons buitenhut
stapelbedden
+ € 32
vroegboekkorting
- € 74
vóór 01/03/2018

MILITARY TATTOO - EDINBURGH - LOCH NESS & HIGHLANDS
Scotland, the brave… Schotland, een land
van mythes en legendes, van lieflijke heuvels
en dreigende bergen, van diepe valleien
bezaaid met vele meren en weidse vergezichten. Edinburgh is uniek, de natuur rond
Loch Lomond ongerept, Loch Ness legendarisch, de onvergelijkbare natuur van de
Schotse Highlands onvergetelijk…
Elk seizoen biedt de natuur in Schotland
een weelderige mengeling van subtiele
kleuren. Het hoogtepunt van deze reis is
ongetwijfeld het bijwonen van de wereldberoemde Military Tattoo van Edinburgh.
Met een unieke mix van muziek, ceremonie,
entertainment en theater tegen de verrassende achtergrond van het Edinburgh Castle, is
de 68ste “Royal Edinburgh Military Tattoo”
zonder twijfel één van de grootste shows
ter wereld. Een vakantie in Schotland is een
bijzondere belevenis omdat Schotland nu
eenmaal een unieke bestemming is!
DAG 1 : AFFLIGEM - DELFT - IJMUIDEN I
(255KM)
vertrek om 7u. Via Antwerpen naar Meer, koffiepauze.
Via Dordrecht en Rotterdam naar de Prinsenstad Delft,
beroemd om het “Delfts Blauw”. Wandeling langs de grachten, het Prinsenhof, de Oude en de Nieuwe Kerk, de begraafplaats van de leden van de Nederlandse koninklijke
familie. Vrije lunch en vrije tijd. Om 15u naar Ijmuiden
voor inscheping en overtocht* per cruiseferry van DFDS
Seaways naar Newcastle. Vertrek om 17u30. Buffetavondmaal aan boord en logies in tweepersoons binnenhut/
stapelbed.

DAG 3 : EDINBURGH
ontbijtbuffet. Geleid bezoek aan Edinburgh, de hoofdstad
van Schotland. Bezoek aan het op een vulkanische rots
gelegen Edinburgh Castle met de koninklijke appartementen van de Stuarts, de kroonjuwelen en St Margaret’s Chapel. Wandeling over de Royal Mile met o.m. de gotische
kathedraal Saint Giles, Huntley House, de New Houses of
Parliament en Hollyrood House, de officiële verblijfplaats
van de Queen wanneer ze om staatsredenen in Schotland
is. Vrije lunch. ’s Namiddags vrije tijd nabij Princess Street
of mogelijkheid voor bezoek aan de National Gallery
of Scotland. Avondmaal in Edinburgh. Nadien naar het
voorplein van het kasteel voor het bijwonen van de “Royal Edinburgh Military Tattoo” (tickets cat. 4 - geel), “the
greatest show on earth”, een spectaculair klank- en lichtspel
met kilts, doedelzakken, trommels en drums met als thema
“Splash of Tartan”. Logies.

DAG 4 : EDINBURGH - STIRLING - LOCH
LOMOND - HIGHLANDS - FORT WILLIAM
(250KM)
ontbijtbuffet. Nadien naar Stirling voor bezoek aan de
hooggelegen burcht Stirling Castle, vanaf de 12e eeuw
de residentie van de Schotse koningen en een symbool
inzake Schotse onafhankelijkheid. Verder langs Drymen
naar Loch Lomond, inspiratiebron voor vele dichters en
kunstenaars. Langs de linkeroever van Loch Lomond naar
Luss, vrije lunch. Nadien via Tarbet en Crianlarich naar het
schitterende natuurgebied van de Highlands. Fotostop in
de vallei Glen Coe en aan het meer Loch Leven. Verder
langs Loch Lynne in een betoverend landschap naar Fort
William aan de voet van de Ben Nevis, de hoogste berg van
Schotland. Avondmaal en logies.

HOTELS ***

DAG 5 : FORT WILLIAM - LOCH NESS INVERNESS I (140KM)
ontbijtbuffet. In een alweer betoverend landschap langs het
Caledonian Canal en Fort Augustus naar het uitgestrekte Loch
Ness, bekend om het mysterieuze monster. Bezoek aan één van
de nationale bezienswaardigheden in Schotland: de ruïnes van het
eeuwenoude Urquhart Castle waaronder zich de legendarische
verblijfplaats bevindt van het monster “Nessie”. Vrije lunch en vrije
tijd in Drumnadrochit. Nadien boottocht op Loch Ness van Drumnadrochit tot Inverness. Vrije tijd in Inverness, de hoofdplaats van
de Highlands en gelegen aan de Moray Firth. Avondmaal en logies.
DAG 6 : INVERNESS - BLAIR CASTLE EDRADOUR DISTILLERY - PERTH I (200KM)
ontbijtbuffet. Via Aviemore en Kingussie door het onwezenlijk
mooie natuurkader van de Grampian Mountains naar Blair Atholl.
Bezoek aan Blair Castle, één van de meest bezochte landhuizen
van Schotland met een rijke collectie kunstvoorwerpen. Heel bijzonder is dat de eigenaarsfamilie Murray als enige staatsburgers in
Groot-Brittannië recht hebben op een eigen leger. Over de Killiekrankiepas naar Pitlochry en de Edradour Whiskey Distillery voor
bezoek en proevrij van whisky, de nationale trots van Schotland.
Vrije lunch. Verder via Dunkeld naar Perth. Bezoek aan Scone
Palace, ooit kroningsplaats van de koningen van Schotland en residentie van de Earls of Mansfield. Avondmaal en logies.

DAG 7 : PERTH - NEWCASTLE I (270KM)
ontbijtbuffet. Over de Forth Bridge en rond Edinburgh naar
Dunbar, een mooi badplaatsje aan de Schotse oostkust. Vrije lunch.
We volgen de toeristische route van de oostkust naar de Engelse
grens. Via Berwick-upon-Tweed en Alnwick naar Newcastle. Om
15u30 inscheping bij DFDS Seaways en overtocht* richting Nederland. Avondmaal en overnachting in tweepersoons binnenhutten/
stapelbed.
DAG 8 : IJMUIDEN - AFFLIGEM I (240KM)
ontbijtbuffet. Ontscheping te IJmuiden omstreeks 9u30. Via
Amsterdam en Breda naar Affligem. Aankomst omstreeks 13u.
*Overtochten en vaarprogramma’s onder voorbehoud. Aparte handbagage is
aangewezen voor de overtocht aan boord van DFDS Seaways
www.edintattoo.co.uk

ACCOMMODATIE
toeristenhotels categorie***/***S
met alle comfort voor de hedendaagse toerist, gratis WiFi
KAMERS/HUTTEN
standaardkamers met badkamer
met bad of douche, tv en telefoon.
Tweepersoons binnenhut (stapelbedden) met wastafel, douche en
toilet tijdens de overtochten
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van avondmaal 1e
dag t/m ontbijt 8e dag
MAALTIJDEN
Engels of Schots ontbijtbuffet en
driegangen avondmalen. Buffetavondmalen aan boord
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
MUNTEN
Engelse ponden
INKOMGELDEN
ca. GBP 100
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 2 : NEWCASTLE - MELROSE ROSLIN - EDINBURGH I (200KM)
ontbijtbuffet. Ontscheping in Newcastle omstreeks 9u.
Door Northumberland en de Cheviot Hills naar de Schotse grens. Via Jedburgh naar Melrose in de Scottish Borders.
Bezoek aan Abbotsford House, het 19e eeuwse landhuis
van sir Walter Scott, auteur van o.m. Ivanhoe. Vrije lunch.
Verder naar Roslin in de regio Midlothian voor bezoek aan
de Rosslyn Chapell, gebouwd door William Sinclair en
bekend van de code Da Vinci. Verder naar Edinburgh of
omgeving voor avondmaal en logies.
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EXTRA

26 mei
€ 198
07 juli
€ 198
29 september
€ 198
single
+ € 30
verblijfstaks
+ € 1,50
3e persoon in kamer - € 10
kind -12j/kamer 2 volw. - € 20
vroegboekkorting
-€9
vóór 01/03/2018
VAN DER VALK HOTEL
BREUKELEN****

LIGGING
in Breukelen op 20km van
Amsterdam
FACILITEITEN
lounge met lift, salons, bar
brasserie, restaurant, fitness- en
wellnessruimte, binnenzwembad,
stoombad, sauna, beautysalon,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, airco, safe, minibar,
zithoek, koffie- en theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 2e dag
INKOMGELDEN
ca. € 55
(richtprijs op basis tarieven 2017)

geleide wandeling in Harlingen,
bezoek en demonstratie
dressuur “Het Swarte Paert”,
boottocht (2 uur) in Sneek
met middagmaal met koffie of
thee aan boord en rondvaart
Giethoorn inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

AMSTERDAM
Amsterdam is gebouwd op een honderdtal
eilandjes die onderling verbonden zijn door meer
dan duizend bruggen. Het netwerk van grachten,
de smalle hoge bakstenen huizen met trapgevels
of voluten, de haven, de vele handelsactiviteiten
en culturele manifestaties, de musea… dat alles
heeft het oude Amsterdam vanaf de Gouden
17e Eeuw tot een stad met een eigen karakter
en veel charme gemaakt. De stad, ook wel eens
“Mokum” genoemd ligt aan het Ij en aan de rivier
de Amstel.

DAG 2 : BREUKELEN - AMSTERDAM AFFLIGEM I (250KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan het Rijksmuseum, een ruim één miljoen
voorwerpen tellende verzameling met vele 17e eeuwse Nederlandse meesters. De pronkstukken zijn ongetwijfeld “De Nachtwacht”
van Rembrandt en “Het Melkmeisje” van Johannes Vermeer.
Vrije lunch. Vrije namiddag voor shopping in de buurt van de
Kalverstraat of gelegenheid voor bezoek aan het Wassenbeeldenmuseum van Madame Tussauds. Wandeling langs de grachtengordel, de Westerkerk en het Anne Frankhuis aan de Prinsengracht. Om 17u vertrek en via Utrecht naar Meer, avondstop.
Via Antwerpen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 1 : AFFLIGEM - AMSTERDAM BREUKELEN I (250KM)
vertrek om 6u. Via Antwerpen naar Meer, koffiepauze. Via Utrecht
naar Amsterdam. Rondrit langs de Magere Brug, het Theater
Carré, het Rijksmuseum, het Leidse Plein, het Concertgebouw,
de Westerkerk, de Munttoren, het Rokin en het Damrak. Nadien
boottocht op de grachten. Vrije lunch. Wandeling langs de Dam
met het Koninklijk Paleis en het Nationaal Monument. Via de
Kalverstraat en het Historisch Museum naar de Schuttersgalerij,
een overdekte museumstraat. Langs het Begijnhof naar de drijvende bloemenmarkt, het Rembrandtplein, het Waterlooplein, het
Rembrandthuis, het Waaggebouw en de Walletjes. Naar Breukelen voor avondmaal en logies in hotel Van der Valk****.

10 mei
€ 569
16 augustus
€ 569
single
+ € 60
verblijfstaks
+ € 4,50
3e persoon in kamer - € 21
kind -12j/kamer 2 volw. - € 45
vroegboekkorting
- € 27
vóór 01/03/2018
HAMPSHIRE HOTEL
ORANJE
LEEUWARDEN****

LIGGING
aan de Ringvaart en op korte
wandelafstand van het centrum
van Leeuwarden
FACILITEITEN
receptie met lift, lounge, bar,
restaurant Van Buren, zonneterras,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, airco, koffie- en
theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
lunch 4e dag
INKOMGELDEN
ca. € 20
(richtprijs op basis tarieven 2017)

FRIESLAND - TOP OF HOLLAND
Door de Afsluitdijk is Friesland verbonden met de
provincie Noord-Holland. Friesland is zonder twijfel
de meest “Hollandse” provincie van Nederland
en wordt vaak de waterprovincie genoemd. Het
landschap is er zeer gevarieerd: vele bossen, heidegebied, meren en riviertjes tot pittoreske stadjes en
dorpjes. Oude geveltjes, grachten, schilderachtige
dorpjes, herinneringen in de vorm van terpen,
kerken, stinzen en de vele typische kop, hals-,
romp- en stelpboerderijen... Friesland heeft het
allemaal voor u bewaard. Bovendien is de Friese
bevolking erg trots op de eigen Friese aard en
taal… We logeren in Leeuwarden, de Europese
cultuurhoofdstad 2018.

gevolgd door een demonstratie “dressuur”. Daarna naar Sneek
voor boottocht op het Sneekermeer. Friese boerenlunch aan
boord. Ontscheping in Sneek en bezoek aan dit gezellige stadje.
Vrije tijd en terug naar Leeuwarden voor avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - ALKMAAR - HARLINGEN LEEUWARDEN I (385KM)
vertrek om 6u. Via Antwerpen naar Meer, koffiepauze. Via Breda
en Amsterdam naar de kaasstad Alkmaar. Wandeling langs o.m. de
Waag, het Huis met de Kogel, de Accijnstoren aan de Bierkade,
de Vismarkt en het stadhuis. Vrije lunch. Over de 30km lange
Afsluitdijk naar Harlingen aan de Waddenzee. Geleide wandeling
in de charmante oude stad met vele historische panden en tevens
bakermat van het Friese aardewerk. Langs Franeker naar
Leeuwarden voor avondmaal en logies in het Hampshire Hotel
Oranje Leeuwarden****.

DAG 4 : LEEUWARDEN - HINDELOOPEN GIETHOORN - AFFLIGEM I (445KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Hindeloopen, een mooi stadje en één
van de mijlpalen op de Elfstedenroute. Wandeling langs de oude
kapiteinshuizen, de leugenbank... Bezoek aan het Eerste Friese
Schaatsmuseum met info over de geschiedenis van de Elfstedentocht. Verder naar Giethoorn voor middagmaal. Boottocht door
Giethoorn langs tal van grachten en met riet bedekte boerderijen.
Langs Zwolle en Amersfoort naar Meer, avondstop.
Via Antwerpen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 3 : LEEUWARDEN - EUROPESE CULTURELE
“HAADSTÊD 2018”
ontbijtbuffet. Bezoek aan Leeuwarden, hoofdstad van Friesland.
Stadswandeling langs het justitiepaleis, de Waag, de scheve Oldehove en het Stadhouderlijk Hof. Bezoek aan het Boomsma Distilleerderij Museum en proeverij van het Beerenburgje. Koffietafel.
Vrije namiddag of deelname aan het programma “Leeuwarden cultuurhoofdstad 2018”: ofwel Fries Museum (geschiedenis van
Friesland, terpen, dijken… ) ofwel Princessehof (Fries aardewerk,
art nouveau, porselein…) ofwel vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 2 : LEEUWARDEN - HEMRIK - SNEEK LEEUWARDEN I (125KM)
ontbijtbuffet. Via Gorredijk naar Hemrik. Bezoek aan stoeterij
“Het Swarte Paert” waar we alles vernemen over de geschiedenis
van het Friese paard. Rondleiding in het museum en in de stallingen,
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welkomstdrankje, animatieprogramma, 1/4 wijn en
water aan tafel bij middag- en
avondmalen
en Rantour assistentie door
onze plaatselijke medewerker
inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

31 augustus
€ 389
05 september
€ 389
10 september
€ 389
15 september
€ 389
20 september
€ 389
25 september
€ 389
single
+ € 15/nacht
kamer zwembad + € 4,50/nacht
kamer superior + € 13,50/nacht
extra nacht
+ € 44
verblijfstaks
+ € 1/nacht
3e persoon/kamer - € 4,50/nacht
kind -12j/2 volw. - € 16/nacht

COSTA BRAVA - LLORET DE MAR
De Costa Brava, de “wilde of ruige” kust
vormt samen met de Costa Dorada de kustlijn van de Spaanse autonome regio Catalonië. Deze kust is 200km lang en loopt van
Portbou aan de Franse grens tot in Blanes
en is een toeristenparadijs bij uitstek. Lloret
de Mar is ongetwijfeld de meest geliefde
badplaats aan de Costa Brava. Een mooi
zandstrand van 1km lengte, een prachtige
promenade met palmbomen, een gezellig
winkelcentrum maar vooral een zeer intens
nachtleven voor jong en minder jong. Kortom, Lloret de Mar is samen met de aangrenzende badplaatsen Blanes en Calella
een ideale vakantiebestemming waar het
aangenaam vertoeven is voor een geslaagde en geanimeerde vakantie. We logeren in
het familiale hotel Acapulco****.

DAG 1 : AFFLIGEM - DIJON I (600KM)
vertrek om 16u. Via Namen naar Arlon, avondstop langs
de snelweg.
DAG 2 : DIJON - LLORET DE MAR I (735KM)
comfortabele nachtrit in zuidelijke richting over de
Autoroute du Soleil met de nodige haltes en ontbijtgelegenheid. Aankomst in Lloret de Mar omstreeks 8u30.
Welkomstdrankje en voorstelling van het hotel en de facultatieve excursies. Middagmaal. Check-in in het verblijfhotel.
Kamers beschikbaar vanaf 14u. Vrije namiddag of verkennende wandeling langs de palmenpromenade in Lloret de
Mar. Avondmaal, animatie en logies.

DAG 7 : LLORET DE MAR - MÂCON I (620KM)
ontbijtbuffet. Check-out en bagage inladen. Vrije lunch. Vertrek om
18u30. Over de Frans-Spaanse grens naar Narbonne, gelegenheid
voor avondmaal langs de snelweg. Via Orange naar Lyon en Mâcon.
DAG 8 : MÂCON - AFFLIGEM I (715KM)
overnachting aan boord van onze luxe autocar met de nodige haltes
en ontbijtgelegenheid. Aankomst te Affligem omstreeks 10u30.

DAG 3 : LLORET DE MAR
ontbijtbuffet. Vrije dag te Lloret de Mar of mogelijkheid
voor het maken van een facultatieve excursie. Middagmaal
in het verblijfhotel. Avondmaal en logies.

FACULTATIEVE EXCURSIES

Barcelona
Montserrat
Alte Pirinoe (Camprodan)
Besalù
Rupit
Flamencoshow
ter plaatse te reserveren
OPSTAPPLAATS & VERTREK

Parking Rantour
Bellestraat 94 - Affligem

DAG 4 : LLORET DE MAR
ontbijtbuffet. Vrije dag te Lloret de Mar of mogelijkheid
voor het maken van een facultatieve excursie. Middagmaal
in het verblijfhotel. Avondmaal, animatie en logies.
DAG 5 : LLORET DE MAR
ontbijtbuffet. Vrije dag te Lloret de Mar of mogelijkheid
voor het maken van een facultatieve excursie. Middagmaal
in het verblijfhotel. Avondmaal, animatie en logies.

HOTEL ACAPULCO****

LIGGING
op 500m van het zandstrand en
van het oude centrum van Lloret
FACILITEITEN
familiaal hotel met receptie,
lounge, liften, bar, restaurant,
boetiek, zonneterras,
buitenzwembad, jacuzzi, solarium,
animatie, gratis WiFi
(gemeenschappelijke ruimten)
KAMERS
standaardkamer met bad of
douche, tv, telefoon, airco, balkon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en buffetmaaltijden
met regionale en internationale
gerechten
TAFELDRANKEN
1/4 wijn en water bij de middagen avondmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf lunch dag 2 t/m
ontbijt dag 7

DAG 6 : LLORET DE MAR
ontbijtbuffet. Vrije dag te Lloret de Mar of mogelijkheid
voor het maken van een facultatieve excursie. Middagmaal
in het verblijfhotel. Avondmaal, animatie en logies.
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8 DAGEN STRANDVAKANTIE
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NIEUW

REISDATUM & PRIJS PP

13 augustus
€ 918
single
+ € 132
verblijfstaks
+ € 4,80
3e persoon in kamer - € 45
kind -12j/kamer 2 volw. - € 90
vroegboekkorting
- € 44
vóór 01/03/2018
HOSTELLERIE DU CHEVAL
BLANC****

AOSTAVALLEI - MONT BLANC & MATTERHORN
De zonovergoten Valle d’Aosta heeft haar
bijnaam “parel van de Alpen” terecht verdiend. De 12 zijdalen van de rivier Dora
Baltea liggen ingesloten tussen het massief
van de Mont Blanc en de berggroep rond
de Matterhorn, de “sfinx onder de bergen”.
Valle d’Aosta: ongerepte natuur, bergmassieven, talloze kastelen... Sedert 1948 geniet
deze regio een aanzienlijke autonomie binnen het Italiaanse staatsverband. Centraal
in deze bergwereld ligt de oud-Romeinse
stad Aosta, fiere getuige van een groots verleden. Tevens brengen we een bezoek aan
Turijn, de hoofdstad van de regio Piemonte
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en ooit koninklijke hoofdstad van Italië. Dit
is een ideale bestemming voor wie houdt
van een zonzekere bergvakantie in een
tot beschermd natuurgebied uitgeroepen
streek. We logeren in de zeer comfortabele
Hostellerie du Cheval Blanc**** op wandelafstand van het centrum van Aosta.
DAG 1 : AFFLIGEM - AOSTA I (960KM)
vertrek om 6u. Over Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek naar Straatsburg en Basel-Pratteln, vrije
lunch langs de snelweg. Langs Lausanne en door de Mont
Blanctunnel naar Aosta. Avondmaal en logies in de Hostellerie du Cheval Blanc****.

DAG 2 : AOSTA - COGNE GRAN PARADISO - AOSTA I (70KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap Cognevallei, één van de mooiste
zijdalen van de Dora Baltea. Wandeling naar de watervallen van Lillaz. Via Cogne naar Valnontey voor vrije lunch.
Nadien bezoek aan de “Giardino botanico”, een schat aan
Alpenflora. Daarna wandeling door het beschermde
natuurpark aan de voet van de Gran Paradiso. Terug naar
Aosta voor avondmaal en logies.

DAG 3 : AOSTA - PILA - AOSTA I (35KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan Aosta, bekend om de oud-Romeinse
monumenten en het gezellige centrum. Wandeling langs de Boog
van Augustus, de Porta Praetoria, de Piazza Chanoux. Vrije lunch.
’s Namiddags panoramische trip naar het hooggelegen skistation
Pila. Natuurwandeling met fantastisch zicht op de Mont Blanc en
de Aostavallei. Avondmaal en logies.

over Turijn en waar het Filmmuseum is gehuisvest. Gelegenheid om
het typisch Turijnse drankje te proeven: de “bicerin” op basis van
koffie en chocolade. Vrije lunch en vrije tijd. Bezoek aan de basiliek
La Superga waar vele Savoyes begraven liggen en waar het voetbalteam van Torino in een vliegtuigongeval om het leven kwam. Terug
naar Aosta voor avondmaal en logies.

DAG 4 : AOSTA - CERVINIA - MATTERHORN ST VINCENT - AOSTA I (135KM)
ontbijtbuffet. Via Châtillon en door de vallei Valtournenche naar
Cervinia-Breuil, de Italiaanse tegenhanger van het Zwitserse Zermatt. Mogelijkheid om per zweefbaan het Plateau Rosa te bereiken
voor een uitzonderlijk zicht op de Matterhorn. Vrije lunch te Cervinia. Nadien wandeling naar het Lago Blu, een mooi Alpenmeertje.

DAG 6 : AOSTA - COURMAYEUR - MONT BLANC AOSTA I (90KM)
ontbijtbuffet. Door de kastelenstreek van Sarre en St Pierre naar
Courmayeur. Bezoek aan deze Italiaanse buur van het Franse Chamonix tegen de zuidflank van de Mont Blanc. Vrije tijd en vrije lunch.
Mogelijkheid om per zweefbaan Punta Hellbrunner (3462m) te
bereiken, één van de balkons met overrompelend uitzicht op de

Verder naar St Vincent, de kuurstad van de Aostavallei en bekend
om de mooie promenade. Avondmaal en logies.

Mont Blanc. Het natuurschoon rond Europa’s hoogste top is niet te
beschrijven. Terug naar Aosta voor avondmaal en logies.

DAG 5 : AOSTA - TURIJN - AOSTA I (240KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Naar Turijn, tot 1865 eerste hoofdstad van het verenigde Italië. Wandeling in het hart van de stad: de
Piazza Castello, de San Lorenzokerk met de copie van de beroemde
Lijkwade, het Palazzo Reale, de residentie van de Savoyfamilie.
Bezoek aan de 167m hoge Mole Antonelliana voor panorama

DAG 7 : AOSTA - BASEL - AFFLIGEM I (960KM)
ontbijtbuffet. Over de Grote St Bernard richting Martigny en door
de Rhônevallei naar Bern en Basel-Pratteln, vrije lunch langs de snelweg. Door de Savernestreek naar Arlon, avondstop. Via Namen naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

7 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

LIGGING
op 10 min. wandelafstand van het
historische centrum van Aosta
FACILITEITEN
receptie,lift, lounge, bar, twee
restaurants, tuin, binnenzwembad, fitnessruimte, sauna, jacuzzi,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 7e dag
INKOMGELDEN
ca. € 110
(richtprijs op basis tarieven 2017)
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EXTRA

welkomstdrankje, treinrit
Bernina Express naar Sankt
Moritz, overzetboten Comomeer, bezoek en proeverij
wijndomein en bezoek
“agricultura La Fiorida” en
geleid bezoek in Sondrio
inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

09 juli
€ 1164
17 september
€ 1164
single
+ € 210
3e persoon in kamer - € 63
kind -12j/kamer 2 volw. - € 126
vroegboekkorting
- € 55
vóór 01/03/2018

LIVIGNO - SONDRIO & BERNINA EXPRESS
Livigno ligt op ruim 1800m hoogte tussen het Nationaal Park van de Stelvio en
het Zwitserse Nationaal Park van Engadin.
Het 22km lange bergdorp is beschut door
hoge bergketens en heeft een zuurstofrijk
en heilzaam klimaat. Het landschapsbeeld
rond Livigno vertoont qua aard en sfeer enige gelijkenis met de Himalaya wat de bijnaam “Klein-Tibet” verklaart. Dit oorspronkelijke boerendorp is uitgegroeid tot een
gedroomde winter- en zomerverblijfplaats
en ligt ingesloten tussen de massieven van
de Ortler en de Bernina. Het hoogtepunt
van deze reis is de trip met de historische
smalspoortrein Bernina Express naar het
Zwitserse Sankt Moritz. We logeren ook 3
nachten in Sondrio aan de voet van de Rhetische Alpen en maken een daguitstap naar
het Comomeer.
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DAG 1 : AFFLIGEM - BASEL - LIVIGNO I
(890KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek naar Straatsburg en Basel-Pratteln, vrije
lunch langs de snelweg. Langs Zürich en door de Prättigau
naar Davos. Over de top van de 2383m hoge Flüelapass
en verder langs Zernez naar Livigno. Welkomstdrankje,
avondmaal en logies in hotel Concordia****.
DAG 2 : LIVIGNO
ontbijtbuffet. Geleide wandeling in het unieke natuurkader van Livigno langs de rivier de Spöl tot aan het Lago
di Livigno. Middagmaal in het verblijfhotel. Met onze
autocar naar de Eirepass en wandeling naar Crap de la Pare,
misschien wel het mooiste panorama over het meer en de
vallei van Livigno. Avondmaal en logies.

DAG 3 : LIVIGNO - BORMIO - LIVIGNO I
(110KM)
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in Livigno of geleide wandeling in de schitterende natuur van onze verblijfplaats.
Middagmaal in het verblijfhotel. Uitstap naar Bormio in
het Valtellina aan de voet van de gletsjermassa’s van de Ortlerketen en bekend als bronnenplaats en wintersportoord.
Wandeling in het centrum met eeuwenoude huizen met
vele fresco’s en sierlijk smeedwerk. Terug naar Livigno voor
avondmaal en logies.
DAG 4 : LIVIGNO
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in Livigno of geleide wandeling. Middagmaal in het verblijfhotel. Vrije namiddag of
mogelijkheid om per zweefbaan de top van de Mottolino
(2349m) of de Carosello (2700m - afreis 09/07) te
bereiken vanwaar onvergelijkbare vergezichten over de
Alpen. Avondmaal en logies.

DAG 5 : LIVIGNO - BERNINA EXPRESS - SANKT
MORITZ - SONDRIO I (120KM)
ontbijtbuffet. Via de 2291m hoge Passo di Foscagno naar Tirano en
Poschiavo. Daarna een twee uur durende treinrit aan boord van de
historische smalspoortrein “Bernina Express” naar het mondaine
Zwitserse Sankt Moritz. Onderweg onvergetelijke panorama’s over
de gletsjers van de Morteratsch en de ruim 4000m hoge Berninagroep. Vrije lunch en vrije tijd in Sankt Moritz. Nadien terugrit met
de Bernina Express naar Poschiavo. Verder langs Treseda naar
Sondrio. Avondmaal en logies in het Grand Hotel della Posta****.

DAG 7 : SONDRIO
ontbijtbuffet. Geleid bezoek aan Sondrio, de hoofdplaats van het
Valtellina aan de rivier de Adda en omgeven door de Rhetische
Alpen. Wandeling langs de Piazza Garibaldi, het Palazzo Pretorio, de
kerk Santi Gervasio e Protasio. Nadien bezoek aan het wijndomein
Marsetti en proeverij van o.m. de Veltliner Nebbiolo. Middagmaal
in het verblijfhotel. ’s Namiddags naar Mantello voor bezoek aan
La Fiorida, een typische “agricultura” met allerhande ambachtelijke
producten. Vrije tijd in Sondrio. Avondmaal en logies.

DAG 6 : SONDRIO - BELLAGIO/COMOMEER SONDRIO I (135KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap Comomeer, misschien wel het mooiste
meer onder de Zwitsers-Italiaanse meren. Via Gravedona naar Menaggio. Boottocht op het meer naar Bellagio. Wandeling door het
historische centrum met o.m. de San Giacomobasiliek, de villa Serbelloni en de bloemenrijke meeroever. Vrije lunch en vrije tijd. Met
de overzet naar Menaggio en terug naar Sondrio voor avondmaal
en logies.

DAG 8 : SONDRIO - BASEL - AFFLIGEM I (950KM)
ontbijtbuffet. Via Menaggio naar de Zwitserse grens. Door de
Gotthardtunnel naar Luzern en Basel-Pratteln, vrije lunch langs de
snelweg. Over Colmar naar Straatsburg en door de Savernestreek
naar Arlon, avondstop. Via Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

HOTELS ****

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de categorie**** met alle comfort voor de
hedendaagse toerist, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardoger,
tv, telefoon, safe, minibar
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en viergangen
avondmalen met voorgerechtenen dessertenbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag
t/m ontbijt 8e dag (vrije lunch in
Sankt Moritz en Bellagio)
MUNTEN
Zwitserse franken (heen- en terugreis en uitstap Sankt Moritz)
INKOMGELDEN
ca. € 26
(richtprijs op basis tarieven 2017)
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EXTRA

welkomstdrankje, galadiner en
“Grillabend of Bauernbuffet”,
tol Drei Zinnen en één tafeldrankje bij de avondmalen
inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

24 juni
€ 1017
08 september
€ 1017
single
+ € 84
verblijfstaks
+ € 11,90
3e persoon in kamer - € 50
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 48
vóór 01/03/2018

DE WONDERE WERELD VAN DE DOLOMIETEN
Zuid-Tirol is de perfecte mix van Duitse
“Gründlichkeit” en Italiaanse gezelligheid
en ambiente. “Alto Adige” grenst aan het
Zwitserse kanton Graubünden, aan de Oostenrijkse deelstaten Tirol en Salzburgerland en aan de Italiaanse provincies Trento,
Sondrio en Belluno. Vele duizenden tevreden klanten hebben ervaren dat Zuid-Tirol
en meer bepaald de machtige bergwereld
der Dolomieten een schitterende vakantiebestemming is. Hoogtepunten van de reis
zijn de uitstappen naar de Drei Zinnen, de
schitterende Dolomietenrit langs bekende
bergpassen en de wandeling langs mooi
gelegen bergmeertjes zoals de Pragser
Wildsee. We verblijven te Reischach aan de
voet van de Kronplatz, de beroemste skiberg van Zuid-Tirol.

DAG 2 : REISCHACH
ontbijtbuffet. Wandeling door onze verblijfplaats
Reischach. Om 12u wandeling naar de Haidenberg Alm,
gelegen op 1280m hoogte (niet-wandelaars per minibus).
We bakken ter plaatse zelf het lekkere “Almbrot” en genieten van een typische “Südtiroler Speckplatte” met een
glaasje wijn en een Schnaps. De waard zorgt voor de muzikale animatie. Welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 4 : REISCHACH - DOLOMIETEN REISCHACH I (210KM)
ontbijtbuffet. Excursie vanaf het pittoreske Klausen doorheen het Val Gardena. Via Ortisei, de hoofdplaats van de
Zuid-Tiroolse houtsnijkunst naar de top van de Sellapas,
fotostop. Langs het monument van Fausto Coppi en over
het traject van de “Dolomitenstrasse” naar de top van de
Passo Pordoi, fotostop. Verder naar Arabba voor middag-

HOTEL REIPERTINGER
HOF***S

LIGGING
te Reischach aan de voet van de
Kronplatz
FACILITEITEN
receptie met lift, bar, restaurant,
zonneterras, sauna, zwembad,
Turks bad, zonnebank, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, safe, balkon of terras
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen middag- en viergangen avondmalen.
Menukeuze en groentenbuffet bij
de avondmalen. Eénmaal galadiner
en “Grillabend of Bauernbuffet”.
Eénganglunch dag 5
TAFELDRANKEN
één tafeldrankje bij de avondmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 45
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 1 : AFFLIGEM - REISCHACH I (1070KM)
vertrek om 5u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Over
Frankfurt naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Langs München naar Innsbruck en over de Brennerautosnelweg naar Reischach. Avondmaal en logies in hotel
Reipertinger Hof***S.

DAG 3 : REISCHACH - BOLZANO MERANO - REISCHACH I (235KM)
ontbijtbuffet. Door het berglandschap naar Bolzano,
hoofdplaats van de autonome regio Zuid-Tirol. Bezoek aan
o.m. de domkerk, de Piazza Walther, de vele Lauben en de
Piazza delle Erbe. Middagmaal. Door de Adigevallei naar
het kuuroord Merano in het snijpunt van het Passeiertal en
de Vinschgau en bekend om zowel de alpiene als de mediterrane sfeer. Wandeling langs de bloemenrijke promenade
en tal van gebouwen uit de tijd van de belle époque. Terug
naar Reischach voor avondmaal en logies.
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maal. Over de top van de Col di Lana naar de Falzaregopas,
halte. Verder naar het mondaine wintersportoord Cortina
d’ Ampezzo. Door het Pustertal terug naar Reischach.
“Grillabend of Bauernbuffet” en logies.
DAG 5 : REISCHACH - PRAGSER WILDSEE
- DREI ZINNEN - REISCHACH I (120KM)
ontbijtbuffet. Naar de Pragser Wildsee, één van de mooiste
en hoogst gelegen meren in de Alpen. Wandeling omheen
het smaragdgroene meer. Nadien naar Prags voor middagmaal (éénganglunch). Via een spectaculaire tolweg naar
Lavaredo voor het superpanorama “Drei Zinnen” over de
Dolomieten met o.m. de gletsjermassa’s van de Marmolada, de Sorapis en de Monte Cristallo. Terug naar Reischach
voor avondmaal en logies.

DAG 6 : REISCHACH - TAUFERS - BRIXEN NEUSTIFT - REISCHACH I (110KM)
ontbijtbuffet. Door het Ahrntal naar Sand in Taufers voor bezoek
aan de ridderburcht Schloss Taufers. Vrije tijd. Middagmaal in het
verblijfhotel. Naar Kloster Neustift voor bezoek aan één van de
mooiste barokkerken van Zuid-Tirol. Verder naar Brixen. Bezoek
aan o.m. de domkerk Maria Hemelvaart en het oude centrum met
de vele "Lauben" en mooie winkelgalerijen. Terug naar Reischach
voor avondmaal en logies.

DAG 8 : REISCHACH - WÜRZBURG - AFFLIGEM
(1070KM)
ontbijtbuffet. Over de Brennerautobahn naar Würzburg, vrije lunch
langs de snelweg. Via Frankfurt naar Aken, avondstop. Langs
Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 7 : REISCHACH - BRUNECK - KRONPLATZ
- REISCHACH
ontbijtbuffet. Wandeling of per autocar naar Bruneck of Brunico in
het Pustertal. Stadswandeling en vrije tijd. Middagmaal in het verblijfhotel. Vrije namiddag of mogelijkheid voor een tocht per zweefbaan naar de top van de Kronplatz. Galadiner en logies.

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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REISDATUM & PRIJS PP

06 augustus
€ 1017
single
+ € 196
verblijfstaks
+ € 10,50
3e persoon in kamer - € 56
kind -12j/kamer 2 volw. - € 112
vroegboekkorting
- € 48
vóór 01/03/2018
ZACCHERA HOTELS****

ITALIAANSE & ZWITSERSE MEREN - BALKON VAN EUROPA
Deels in het zonnige Zwitserse kanton Ticino
en deels in het Italiaanse Lombardije ligt het
Zwitsers-Italiaanse merengebied, het “balkon van Europa”, een paradijselijke streek
met weelderige en haast subtropische bloemen- en plantenpracht. Het Comomeer
en het Lago Maggiore zijn de grootste en
meest bekende meren en behoren tot de
drukst bezochte toeristengebieden van
Europa. Bezoeken aan de Borromeïsche
eilanden, het eilandje San Giulio d’Orta,
Como en Bellagio aan het Comomeer zijn
enkele van de vele hoogtepunten van deze
reis. Tevens maken we een daguitstap naar
de kunst- en modestad Milaan. We logeren
in een Zaccherahotel**** in Baveno/Stresa,
bevoorrecht gelegen op de oever van het
Lago Maggiore.
DAG 1 : AFFLIGEM - BAVENO/STRESA I
(935KM )
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek naar Straatsburg en Basel-Pratteln, vrije
lunch langs de snelweg. Door de Gotthardtunnel naar
Locarno en Baveno/Stresa. Avondmaal en logies in een
Zaccherahotel****.

DAG 4 : BAVENO/STRESA - MILAAN BAVENO/STRESA I (200KM)
ontbijtbuffet. Naar Milaan, de hoofdstad van Lombardije. Bezoek
aan het beroemde Cimetero Monumentale. Nadien naar het centrum voor bezoek aan de marmeren domkerk. Met de lift naar het
dakterras van de domkerk. Wandeling naar de wereldberoemde
kunst- en modegalerij Vittorio Emanuele II. Vrije lunch en vrije tijd
in het centrum. Terug naar Baveno/Stresa voor avondmaal en
logies.
DAG 5 : BAVENO/STRESA - ISOLA BELLA BAVENO/STRESA
ontbijtbuffet. Boottocht naar het meest beroemde der Borromeïsche
eilanden, het Isola Bella, eigenlijk Isola Isabella. Bezoek aan het schitterende paleis der Borromeï en aan de kundig aangelegde tuinen.
Terug naar Baveno/Stresa voor vrije lunch en vrije tijd. Avondmaal
en logies.

DAG 2 : BAVENO/STRESA
ontbijtbuffet. Wandeling in onze verblijfplaats langs o.m. de
meer- en bloemenpromenade. Nadien boottocht vanuit
Stresa naar het Isola dei Pescatori, het visserseilandje

DAG 6 : BAVENO/ STRESA - ORTA - BAVENO/
STRESA I (75KM)
ontbijtbuffet. Naar het meer van Orta, gelegen op een schiereilandje.
Per boot naar het eilandje San Giulio en bezoek aan de 12e eeuwse basiliek met merkwaardige campanile. Vrije lunch. Nadien per
treintje naar het heiligdom Sacro Monte di Orta, opgedragen aan
Franciscus van Assisi. Terug naar Baveno/Stresa. Avondmaal en
logies.
DAG 7 : BAVENO/STRESA - PALLANZA BAVENO/STRESA I (40KM)
ontbijtbuffet. Naar Verbania-Pallanza voor bezoek aan de Villa
Taranto, beroemd om de mooi aangelegde tuinen in Engelse stijl
en een buitenkans voor wie houdt van een exotische en weelderige
bloemenpracht. Vrije lunch en vrije namiddag in Baveno/Stresa.
Avondmaal en logies.
DAG 8 : BAVENO/ STRESA - AFFLIGEM I (935KM)
ontbijtbuffet. Langs Locarno naar Basel en de Franse grens. Vrije
lunch langs de snelweg. Via Straatsburg naar Luxemburg en
Arlon, avondstop. Over Namen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

LIGGING
centraal in Baveno/Stresa en aan
de bloemenpromenade van het
Lago Maggiore
FACILITEITEN
receptie, lounge, lift, bar, restaurant, mooie tuin met zonneterras,
sauna, jacuzzi, hamam, zwembad
in openlucht, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
MUNTEN
Zwitserse franken
(maaltijd heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 120
(richtprijs op basis tarieven 2017)

en tevens het meest pittoreske eiland. Vrije lunch en vrije
tijd. ’s Namiddags per boot naar het bloemeneiland Isola
Madre, het grootste der Borromeïsche eilanden. Bezoek
aan het paleis en de tuinen. Terug naar Baveno/Stresa voor
avondmaal en logies.
DAG 3 : BAVENO/STRESA - COMO BAVENO/STRESA I (200KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Langs Sesto Calende naar
Como, de grootste stad aan het Comomeer. Met de snelboot naar Bellagio, gelegen op de plaats waar de twee
armen van het Comomeer elkaar raken. Vrije tijd in dit
charmante dorpje met vele historische villa’s en huizen
in pasteltinten. Vrije lunch. Per boot terug naar Como, de
hoofdplaats aan het meer. Wandeling langs de promenade
met o.m het mausoleum van Alessandro Volta en bezoek
aan de marmeren dom. Over Arona terug naar Baveno/
Stresa voor avondmaal en logies.
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EXTRA

welkomstdrankje inbegrepen
REISDATA & PRIJS PP

30 juni
€ 954
08 september
€ 954
single
+ € 140
verblijfstaks
+€9
3e persoon in kamer - € 55
kind -12j/kamer 2 volw. - € 110
vroegboekkorting
- € 45
vóór 01/03/2018

DOLCE VITA AAN HET GARDAMEER
Het Gardameer, een klassieker in de reiswereld.
Eeuwen gelden werden de schoonheid en
de charme van het meer reeds beschreven
door Wolfgang Goethe. Het grootste meer
van Italië kan in het noordelijke deel de
vergelijking met een fjord doorstaan wegens de loodrecht uit het water oprijzende
rotsen. Het zuidelijke deel ligt als een binnenzee, omzoomd door oleanders, agaven,
citroenbomen, cipressen, wijngaarden. Aan
de oostzijde wordt het meer gedomineerd
door het massief van de Monte Baldo. We
bezoeken o.m. Verona aan de Adige, de
stad van de geliefden Romeo en Julia en de
charmante toeristenplaatsjes Limone, Riva
del Garda, Sirmione, Bardolino en Garda,
de hoofdplaats aan het meer.

DAG 1 : AFFLIGEM - REUTTE I (830KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Keulen naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Via
Ulm en Kempten naar de Oostenrijkse grens. Verder naar
Reutte in Tirol of omgeving voor avondmaal en logies.

DAG 4 : TORBOLE - VERONA - TORBOLE
(190KM)
ontbijtbuffet. Via de Gardesana Orientale, de oostelijke
meeroever naar Verona. Bezoek aan de Arena di Verona
en wandeling naar het beroemde balkon van Romeo en

DAG 6 : TORBOLE - SIRMIONE - BARDOLINO GARDA - TORBOLE I (170KM)
ontbijtbuffet. Langs de meeroever van het onvolprezen Gardameer
naar Sirmione. Wandeling langs het haventje en de Rocca Scaligero,
één van de vele kastelen van het geslacht der Scaliger, vrije tijd.
Verder naar Bardolino voor middagmaal en vrije tijd in het aantrekkelijke centrum. Nadien bezoek aan Garda, de hoofdplaats aan het
meer. Wandeling langs de bloemenrijke meeroever. Terug naar
Torbole voor avondmaal en logies.
DAG 7 : TORBOLE - INNSBRUCK - REUTTE I
(325KM)
ontbijtbuffet. Naar Trento en langs Bolzano richting Brixen. Langs
de oude Brennerstrasse en onder de Europabrücke naar Innsbruck.
Vrije lunch. Bezoek aan de “Altstadt” met o.m. de dom, de Hofkirche
en het beroemde gouden dak, het symbool van Innsbruck. Over
de Fernpass naar het Zugspitzegebied en Reutte of omgeving voor
avondmaal en logies.

DAG 2 : REUTTE - TORBOLE I (310KM)
ontbijtbuffet. Over de Fernpass naar Innsbruck. Over
de Brennerautobahn naar de Italiaanse grens. Door
Zuid-Tirol naar Torbole. Middagmaal in het verblijfhotel.
Verkennende wandeling langs de meerpromenade en vrije
tijd in Torbole. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in
hotel Centrale***.
DAG 3 : TORBOLE - RIVA DEL GARDA LIMONE - TORBOLE I (20KM)
ontbijtbuffet. Naar Riva del Garda, een charmant stadje in
de uiterste noordpunt van het meer. Wandeling langs o.m.
de Torre Apponale, het Palazzo Pretorio, het 12e eeuwse
fort Rocca… en vrije tijd. Middagmaal in het verblijfhotel.
Boottocht met de “Linea” naar het pittoreske Limone, beroemd om de citroencultuur. Vrije tijd. Terug naar Torbole
voor avondmaal en logies.
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HOTEL CENTRALE***

DAG 8 : REUTTE - AFFLIGEM I (830KM)
ontbijtbuffet. Via Ulm naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Daarna over Keulen naar Aken, avondstop. Via Lummen naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

LIGGING
in het centrum van het charmante
stadje Torbole en op 50m van de
meeroever
FACILITEITEN
volledig gerenoveerd hotel met
receptie, lift, bar, restaurant, terras,
zonneterras, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden (vrije lunch in Verona
en Innsbruck)
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 60
(richtprijs op basis tarieven 2017)

Julia. Verder langs de Piazza delle Erbe, de Piazza dei Signori met het beeld van Dante Allighieri, de Arche Scaligere
en de dom van Verona. Vrije lunch en vrije tijd in het aantrekkelijke centrum van Verona. Terug naar Torbole voor
avondmaal en logies.
DAG 5 : TORBOLE - MALCESINE TORBOLE I (20KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Malcesine. Wandeling in dit
stadje met tal van gezellige winkelstraten en de middeleeuwse burcht. Mogelijkheid om per kabelbaan naar de
top van de Monte Baldo* te zweven vanwaar een uitzonderlijk panorama over het Gardameer en de omringende
bergwereld. Terug naar Torbole voor middagmaal en vrije
namiddag. Avondmaal en logies.
*in functie van de weersomstandigheden

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

welkomstdrankje, optreden
folkloregroep, proeverij
streekproducten, bezoek met
proeverij bij een ambachtelijke
wijnproducent en plaatselijke
gids in Ravenna inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

16 juni
€ 973
single
+ € 95
verblijfstaks
+€6
3e persoon in kamer - € 40
kind -12j/kamer 2 volw. - € 80
vroegboekkorting
- € 46
vóór 01/03/2018

ADRIATISCHE KUST - MISANO ADRIATICO
Misano Adriatico aan de “Riviera del Adria”
ligt halverwege de bruisende toeristenoorden Riccione en Cattolica, op de grens van
de regio’s Emila Romagna en Marche. Lange
zandstranden, een perfecte strandaccommodatie en bloemenrijke promenades zijn
er de blikvangers. Misano heeft een bevoorrechte ligging en is nog niet overspoeld
door het massatoerisme. Voeg daarbij het
prachtige hinterland van het gebergte der
Apennijnen en enkele tot de verbeelding
sprekende uitstappen zoals San Marino,
Ravenna en het bruisende Rimini. De keuken van Emilia Romagna, ook wel eens de
fruittuin van Italië genoemd en de gastvrijheid van de plaatselijke bevolking staan garant voor een geslaagde en ontspannende
vakantie.

HOTEL VANNI***

DAG 1 : AFFLIGEM - TURATE I (915KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek en langs Straatsburg naar Basel-Pratteln,
vrije lunch langs de snelweg. Langs het Vierwoudstrekenmeer en door de Gotthardtunnel naar Bellinzona. Via
Lugano naar Turate of omgeving. Avondmaal en logies.
DAG 2 : TURATE - BOLOGNA - MISANO
ADRIATICO I (385KM)
ontbijtbuffet. Rond Milaan en door de Povlakte richting
Bologna, wandeling met o.m. de Piazza Nettuno, het Palazzo Re Enzo, de Piazza Maggiore met het Palazzo dello Podestà en de basilica di San Petronio. Middagmaal en vrije
tijd. Om 15u30 via Imola naar Rimini en Misano Adriatico.
Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel Vanni***
DAG 3 : MISANO - GRADARA - GABBICE
MONTE - MISANO I (45KM)
ontbijtbuffet. Vertrek naar Gradara voor bezoek aan het
12e eeuwse kasteel, één van de best bewaarde middeleeuwse bouwwerken van Italië. Verder naar de heuvelruggen van
Gabbice Monte vanwaar panorama over de Adriatische
Rivièra en over het gebergte der Apennijnen. Middagmaal
in het verblijfhotel. Kennismaking met onze verblijfplaats
en vrije tijd. Avondmaal en logies.
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DAG 4 : MISANO - SAN MARINO - MISANO I
(70KM)
ontbijtbuffet en vrije voormiddag of gelegenheid om te flaneren
op de markt in Misano (dinsdag). Middagmaal in het verblijfhotel.
Uitstap San Marino, het oudste republiekje ter wereld. Bezoek aan
het middeleeuwse stadsdeel en aan de basiliek van de H.Marinus, de
stichter van San Marino. Shoppinggelegenheid in dit taksvrije ministaatje. Proeverij van streekproducten (wijnen, olijfolie, kazen) in het
hotel. Avondmaal en logies.
DAG 5 : MISANO - RAVENNA - MISANO I
(160KM)
ontbijtbuffet. Via Cervia naar Ravenna. Bezoek aan de wereldberoemde mozaïeken in de kerk San Apollinare in Classe. Bezoek aan
de San Apollinare Nuovo, de doopkapel der orthodoxen, San Vitale,
de tombe van Galla Placidia en wandeling naar het graf van Dante
Alligieri. Middagmaal. Terug naar Misano voor vrije tijd. Avondmaal met specialiteiten uit Emilia Romagna en optreden van folkoregroep met volksdansen. Logies.

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 6 : MISANO - RIMINI - MISANO I (35KM)
ontbijtbuffet. Naar Rimini, de voornaamste badplaats aan de Riviera
Romagnola. Wandeling langs de Boog van Augustus, de Ponte Tiberio, de Piazza Tre Martiri en de Tempio Malatestiana. Vrije tijd voor
shopping. Middagmaal in het verblijfhotel. ’s Namiddags genieten
van zon, zee en strand. In de late namiddag bezoek en proeverij van
de wijnen van Emilia Romagna en Marche bij een ambachtelijke
producent. Avondmaal en logies.

LIGGING
in het centrum van Misano en op
200m van het zandstrand en de
palmenpromenade
FACILITEITEN
familiehotel met lounge, lift, bar,
restaurant, tuin, groot privaat
buitenzwembad met ligzetels (op
100m-€5/dag/persoon) of zetel
met parasol op het zandstrand
(€5/dag/persoon)
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
MUNTEN
Zwitserse franken (middagmaal
heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 40
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 7 : MISANO - GARDAMEER - REUTTE I
(640KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Langs Bologna en Modena en door de
Povlakte naar Verona en het Gardameer. Middagmaal te Torbole en
vrije tijd. Via Bolzano naar de Brennerautobahn. Langs Innsbruck
en over de Fernpass naar Reutte of omgeving voor avondmaal en
logies.
DAG 8 : REUTTE - AFFLIGEM I (830KM)
ontbijtbuffet. Via Ulm naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Daarna over Frankfurt en Keulen naar Aken, avondstop.
Via Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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EXTRA

overtocht* en rondrit eiland
Elba, boottocht* Cinque Terre
en lunch in Vernazza met
¼ wijn en water inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

22 september
€ 1238
single
+ € 158
3e persoon in kamer - € 45
kind -12j/kamer 2 volw. - € 90
vroegboekkorting
- € 59
vóór 01/03/2018

TOSCAANSE RIVIERA - ELBA - CINQUE TERRE & PORTOFINO
De Toscaanse Rivièra ligt tussen de monding van de Magra nabij La Spezia en Monte Argentario. Deze streek is bekend om
de perfecte accommodatie van de mooie
en brede zandstranden, bossen en door
het gebergte der Alpi Apuane. Deze streek
is daarnaast ook op het vlak van kunst en
cultuur een erg rijk en boeiend gebied. We
bezoeken de kunststeden Lucca en Pisa met
zijn beroemde “Torre Pendente” . Hoogtepunten van deze reis zijn de dagtrips naar
het eiland Elba en naar het ongerepte gebied der “Cinque Terre”. We bezoeken tijdens de heenreis Genua en bij de terugreis
het paradijselijke Portofino. We logeren in
eerste lijn aan de Tyrrheense of Middellandse
Zee in hotel Il Negresco**** in Forte dei
Marmi.

DAG 1 : AFFLIGEM - TURATE I (915KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, halte. Via Straatsburg naar Basel-Pratteln, vrije lunch langs de snelweg.
Langs het Vierwoudstrekenmeer en door de Gotthardtunnel naar Turate of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 2 : TURATE - GENUA - FORTE DEI
MARMI I (310KM)
ontbijtbuffet. Door de Povlakte naar het Ligurische kustgebergte en Genua, de geboortestad van Christoffel
Columbus. Wandeling langs zovele statige palazzi, de San
Lorenzokathedraal, de St Ambrosiuskerk, het paleis van de
Dogen en het geboortehuis van Columbus. Vrije lunch en
vrije tijd. Via La Spezia naar Forte dei Marmi. Avondmaal
en logies in hotel Il Negresco****.

DAG 3 : FORTE DEI MARMI
ontbijtbuffet. Kennismaking met onze verblijfplaats Forte
dei Marmi in het hart van “la Versilia” en wandeling langs
de strandpromenade. Vrije lunch en vrije tijd aan het
zwembad van het hotel of genieten van zon en strand.
Avondmaal en logies.
DAG 4 : FORTE DEI MARMI - PIOMBINO ELBA - FORTE DEI MARMI I (280KM)
ontbijtbuffet. Naar de haven van Piombino voor overtocht* van de Tyrrheense Zee naar Portoferraio op het eiland Elba, een droomeiland met prachtige stranden en vele
baaien. Rondrit van het eiland langs wijn- en fruitgaarden,
palm- en eucalyptusbomen. Vrije lunch. Bezoek aan de Villa
Napoleone, het ballingsoord van Napoleon Bonaparte.
Daarna langs Marina di Campo en Porto Azzurro naar de
haven van Portoferraio. Overtocht* naar Piombino. Terug
naar Forte dei Marmi voor avondmaal en logies.

HOTEL IL NEGRESCO****

DAG 5 : FORTE DEI MARMI - LUCCA - FORTE DEI
MARMI I (110KM)
ontbijtbuffet. Naar de rijke kunststad Lucca. Geleid bezoek aan
de omwalde stad Lucca met o.m. de Piazza del Mercato, gebouwd
in de vorm van een amfitheater en de Piazza San Michele met het
Palazzo Pretorio en de San Michelekerk. Vrije tijd in Lucca, één van
de charmantste Toscaanse steden. Vrije lunch. Door het golvende
Toscaanse heuvelland terug naar Forte dei Marmi voor vrije tijd,
avondmaal en logies.
DAG 6 : FORTE DEI MARMI - CINQUE TERRE FORTE DEI MARMI I (100KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap naar de “Cinque Terre”, vijf dorpjes waar de
tijd is blijven stilstaan. Langs Carrara naar La Spezia. Boottocht* naar
Portovenere, wandeling door het centrum en langs trapsteegjes naar
het op een rots gebouwde kerkje. Verder per boot* naar Cinque Terre. Langs Riomaggiore, Manarola en Corniglia tot Vernazza in een
nauwe engte tussen 2 heuvels. Middagmaal met wijn en water. Vrije
tijd. Omstreeks 16u naar Portovenere en La Spezia en verder naar
Forte dei Marmi voor avondmaal en logies.
DAG 7 : FORTE DEI MARMI - PISA - FORTE DEI
MARMI I (80KM)
ontbijtbuffet. Naar Pisa, bekend om de prachtige Piazza dei Miracoli
met de “Torre Pendente”, de beroemde Scheve Toren. Bezoek aan de
domkerk, het baptisterium en het Campo Santo. Wandeling langs
de Arno met de vele palazzi uit de tijd van de voormalige zeerepubliek. Vrije lunch. Terug naar Forte dei Marmi voor vrije namiddag,
avondmaal en logies.

LIGGING
in eerste lijn aan de strandpromenade aan de Tyrrheense Zee en op
1km van het centrum
FACILITEITEN
receptie met lift, lounge, bar,
restaurant La Terrazza, tuin, zonneterras, zwembad in openlucht,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar, airco
en balkon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag
MUNTEN
Zwitserse franken (lunch heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 40
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 8 : FORTE DEI MARMI - PORTOFINO TURATE I (320KM)
ontbijtbuffet. Langs de kustautosnelweg naar de mondaine badplaats Rapallo. Boottocht* via Santa Margarita Ligure naar het
paradijselijke vissersplaatsje Portofino. Wandeling in de haven met
de vele in pasteltinten gekalkte huizen en het kerkje San Giorgio.
Vrije lunch. Langs Genua naar Milaan en Turate of omgeving voor
avondmaal en logies.
DAG 9 : TURATE - AFFLIGEM I (915KM)
ontbijtbuffet. Door de Gotthardtunnel naar Basel. Verder naar Colmar, vrije lunch langs de snelweg. Naar Arlon, avondstop.
Over Namen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
* Vaarprogramma overtochten van en naar Elba, Cinque Terre en
Portofino onder voorbehoud.
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EXTRA

welkomstdrankje in
Poggibonsi, wijnproeverij met
regionale specialiteiten in
Montepulciano, bezoek met
gids en middagmaal in de
“Galleria Ferrari” en tolgelden
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

04 juni
single
verblijfstaks
vroegboekkorting
vóór 01/03/2018

TOSCANA - UMBRIA - EMILIA ROMAGNA - VENETO
Een prachtreis voor de liefhebbers van Italië!
Toscana en “Umbria verde” zijn schitterende regio’s in Midden-Italië en staan zowat
symbool voor het “dolce vita” in Italië.
Cipressendreven, zacht glooiende heuvelruggen met wijngaarden en eeuwenoude
olijfbomen… Daarnaast zovele fraai gelegen stadjes die tot de verbeelding spreken
zoals Pisa, Firenze, Volterra, Siena, San
Gimignano en Assisi waar kunst en cultuur
op een indrukwekkende wijze gestalte kregen. In Emilia Romagna een bezoek aan
de legendarische “Galleria Ferrari” en in
Veneto aan Verona, de stad van de geliefden Romeo en Julia. Het prachtige Gardameer, de onvergelijkbare schoonheid van
de natuur in Zuid-Tirol en de Oostenrijke
Alpen vervolledigen deze reis. Een perfecte
harmonie tussen natuur en cultuur!

DAG 1 : AFFLIGEM - BASEL - TURATE I
(915KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek richting Colmar en Basel-Pratteln, vrije
lunch langs de snelweg. Langs het Vierwoudstrekenmeer
naar de Gotthardtunnel en langs het Zwitsers-Italiaanse
merengebied naar Turate of omgeving voor avondmaal en
logies.
DAG 2 : TURATE - PISA - POGGIBONSI I
(440KM)
ontbijtbuffet. Rond Milaan en door de Povlakte naar het
Ligurische kustgebergte. Langs Genova en de kustlijn van
de Tyrrheense Zee naar Pisa. Vrije lunch. Bezoek aan de
Piazza dei Miracoli met de domkerk van Pisano, het
baptisterium, het Campo Santo en de “Scheve Toren”, het
symbool van Pisa. Via Lucca en Pistoia naar Poggibonsi
in het hart van Toscane. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in hotel Alcide****.

DAG 3 : POGGIBONSI - FIRENZE POGGIBONSI I (90KM)
ontbijtbuffet. Naar de Toscaanse hoofdstad Firenze. Wandeling langs de Piazzale Michelangelo, het Palazzo Pitti, de
Ponte Vecchio en bezoek aan de Santa Crocekerk met de
graven van Galilei en Michelangelo. Langs de Piazza della
Signoria met het Palazzo Vecchio, de Uffizi en de Loggia
dei Lanzi. Vrije lunch. Nadien bezoek aan de domkerk
Santa Maria del Fiore, de Campanile en het baptisterium.
Na enige vrije tijd terug naar Poggibonsi voor avondmaal
en logies.
DAG 4 : POGGIBONSI - VOLTERRA SAN GIMIGNANO - POGGIBONSI I (90KM)
ontbijtbuffet. Door het prachtige Toscaanse heuvelland
langs Colle Val d’Elsa naar de oud-Etruskische stad Volterra. Bezoek aan Volterra waar het middeleeuwse stadsbeeld
perfect is bewaard met o.m. de Piazza San Giovanni met de
romaanse domkerk, het Palazzo dei Priori. Vrije tijd en vrije
lunch. Verder naar San Gimignano, gedomineerd door 13
machtige torens. Bezoek aan o.m. de domkerk met zeer
goed bewaarde fresco’s van Ghirlandaio en Gozzoli. Vrije
tijd. Terug naar Poggibonsi voor avondmaal en logies.

DAG 7 : ASSISI - MONTEPULCIANO MARANELLO I (330KM)
ontbijtbuffet. Via Magione en de zuidoever van het Trasimeense
Meer naar Chiusi en verder naar de beroemde wijnstad Montepulciano. Proeverij van o.m. de “Vino nobile”, de regionale topwijn en
Toscaanse specialiteiten. Vrije lunch. Over de Autostrada del Sole
richting Firenze en door de Apennijnen naar Bologna en Maranello.
Avondmaal en logies in hotel Maranello Village****.

DAG 9 : AFFI - GARDAMEER - REUTTE I (390KM)
ontbijtbuffet. Naar het onvolprezen Gardameer, het grootste meer
van Italië. Vanaf Bardolino volgen we de “Gardesana Orientale”, de
oostelijke oever met prachtige panorama’s over het meer en de
kalkmassieven aan de noordzijde van het meer. Vrije lunch in
Torbole. Langs de snelweg naar Bolzano. Door Zuid-Tirol en
over de Brenner- en de Fernpass naar Reutte voor avondmaal en
logies.

DAG 8 : MARANELLO - VERONA - AFFI I (160KM)
ontbijtbuffet. Geleid bezoek aan de “Galleria Ferrari”, een indrukwekkende collectie Ferrari’s evenals bekers en herinneringen aan
legendarische Formule1-piloten. Middagmaal. Door de Povlakte
naar Mantova en Verona. Bezoek aan de Arena di Verona en het
beroemde balkon van Romeo en Julia. Verder naar Affi voor avondmaal en logies in het Park Hotel Affi****.

DAG 10 : REUTTE - WÜRZBURG - AFFLIGEM I
(830KM)
ontbijtbuffet. Via Ulm naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Daarna over Frankfurt naar Aken, avondstop. Via Lummen naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

€ 1248
+ € 201
+ € 14
- € 59

HOTELS ****/***

ACCOMMODATIE
goede toeristenhotels van de
categorie****/*** met alle comfort voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met complete
badkamer met bad of douche en
haardroger, tv, telefoon,
minibar, airco (nvt in Reutte)
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 10e dag
MUNTEN
Zwitserse franken
(middagmaal heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 95
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 5 : POGGIBONSI - SIENA - ASSISI I
(180 KM)
ontbijtbuffet. Via Monteriggioni naar Siena voor bezoek
aan de gotische Piazza del Campo, één van de mooiste
pleinen van Italië. Bezoek aan de schitterende domkerk,
één grote gotische retabeltriptiek met meesterwerken van
vooraanstaande Italiaanse meesters. Vrije lunch en vrije
tijd. Langs Sinalunga en de oostoever van het Trasimeense
Meer naar Assisi voor avondmaal en logies.
DAG 6 : ASSISI - SANTA MARIA DEGLI
ANGELI - ASSISI I (30KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan het oude Assisi tegen de zuidflank van de Monte Subasio met o.m. de basiliek van de
H. Clara, de Piazza del Comune en de twee basilieken opgedragen van de H. Franciscus met ook het graf van deze
heilige. Vrije lunch. Bezoek aan de basiliek Santa Maria
degli Angeli met de Porziunculakapel en de plaats waar de
H. Franciscus is overleden. Vrije tijd. Avondmaal en logies.
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welkomstdrankje in
Poggibonsi en Roma
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

06 augustus
€ 1175
single
+ € 235
verblijfstaks
+ € 27,50
3e persoon in kamer - € 60
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 56
vóór 01/03/2018

UNA STORIA PARTICOLARE - TOSCANE & ROME
Een harmonieuze combinatie tussen het
rijke kunstpatrimonium en de prachtige natuur van Italië. Tijdens deze rondreis kan u
kennismaken met enkele kunststeden van
“Bella Italia”. Bezoeken aan Pisa met zijn
“Scheve Toren”, de Toscaanse hoofdstad
Firenze, de gotische stad Siena, de torenstad San Gimignano, de oud-Etruskische
stad Orvieto en de bedevaartstad Assisi
zijn de blikvangers. Uiteraard besteden we
in Rome aandacht aan de oud-Romeinse,
de middeleeuwse en de moderne cultuur.
Hoogtepunt is ongetwijfeld het uitgebreide
bezoek aan Vaticaanstad met de St Pieters-

basiliek en het St Pietersplein. Een culturele trip op topniveau, begeleid door onze
Italiëspecialist die borg staat voor een onvergetelijke rondreis in “Bella Italia”, eigenlijk
één groot openluchtmuseum. Tutto il resto
è in ombra... Inderdaad, Italië overschaduwt
alles…
DAG 1 : AFFLIGEM - TURATE I (915KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door
de Savernestreek richting Straatsburg en Basel-Pratteln,
vrije lunch langs de snelweg. Langs het Vierwoudstrekenmeer en door de Gotthardtunnel naar Turate of omgeving
voor avondmaal en logies.

DAG 2 : TURATE - PISA - POGGIBONSI I
(440KM)
ontbijtbuffet. Rond Milaan en via het Ligurische kustgebergte naar Genua en Pisa, vrije lunch. Nadien bezoek
aan de Piazza dei Miracoli met de prachtige domkerk van
Pisano, het baptisterium, het Campo Santo en de “Scheve
Toren”, het onbetwistbare symbool van Pisa. Verder via
Lucca en Pistoia naar Poggibonsi voor welkomstdrankje,
avondmaal en logies in hotel Alcide****.

HOTELS ****/***

DAG 3 : POGGIBONSI - SAN GIMIGNANO SIENA - POGGIBONSI I (125KM)
ontbijtbuffet. Door het Toscaanse heuvelland naar San Gimignano.
Bezoek aan o.m. de domkerk met prachtige fresco’s. Nadien via
Monteriggioni naar Siena. Vrije lunch. Bezoek aan de Piazza del
Campo, één van Europa’s meest beroemde pleinen en de schitterende domkerk, één grote gotische retabeltriptiek met kunstwerken van
beroemde Italiaanse meesters. Avondmaal en logies.
DAG 4 : POGGIBONSI - FIRENZE - POGGIBONSI
I (100KM)
ontbijtbuffet. Naar de Toscaanse hoofdstad Firenze. Wandeling
langs de Piazzale Michelangelo, het Palazzo Pitti, de Ponte Vecchio
en bezoek aan de Santa Crocekerk met de graven van Galilei en
Michelangelo. Langs de Piazza della Signoria met het Palazzo Vecchio,
de Uffizi en de Loggia dei Lanzi. Vrije lunch. Nadien bezoek aan de
dom Santa Maria del Fiore, de campanile en het baptisterium. Na
enige vrije tijd naar Poggibonsi voor avondmaal en logies.
DAG 5 : POGGIBONSI - ORVIETO - ROME I
(325KM)
ontbijtbuffet. Langs de Autostrada del Sole naar Orvieto. Met de
kabelbaan en de plaatselijke bus naar de domkerk met misschien
wel de mooiste voorgevel van Italië, bezoek. Richting Rome met
vrije lunch onderweg. Eerste kennismaking met Rome en bezoek
aan drie pauselijke basilieken: Santa Maria Maggiore en St
Jan in Lateranen met de kapel van de Heilige Trappen. Langs de
Aureliaanse stadsmuur naar St Paulus-buiten-de-Muren, bezoek aan
de basiliek met het graf van de apostel Paulus. Welkomstdrankje,
avondmaal en logies in het Best Western Blu Hotel Roma****.
DAG 6 : ROME - VATICAAN - ROME
ontbijtbuffet. Bezoek aan het St Pietersplein, de toegang tot
Vaticaanstad en bekend om de colonnade van Bernini. Bezoek aan
de St Pietersbasiliek met o.m. het graf van Petrus, de Pieta van
Michelangelo, het graf met het gebalsemde lichaam van paus Johannes XXIII en het graf van Johannes Paulus II. Vrije lunch. Wandeling
langs de via delle Conciliazione, het Castel Sant’Angelo en de mooie
bruggen over de Tiber. Bezoek aan het Pantheon, één van de best
bewaarde bouwwerken uit de klassieke Oudheid en aan de pittoreske Piazza Navona. Avondmaal en logies.
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DAG 7 : ROME
ontbijtbuffet. Wandeling langs de via Sacra, de triomfbogen van de
keizers Titus en Constantijn de Grote, het Colosseum, de via dei
Fori Imperiali en de Mamertijnse gevangenis en panorama over
het Forum Romanum. Wandeling langs de keizerlijke fora, de zuil
van Trajanus, de Piazza Venezia met het Altare della Patria, de Capitoolheuvel en het stadhuis. Vrije lunch. Langs de kerk van Trinità
ai Monti, de Spaanse Trappen, de via dei Condotti, de Trevifontein
en de Gesukerk met het praalgraf van Ignatius van Loyola.
Avondmaal en logies.
DAG 8 : ROME - UMBRIA - ASSISI I (190KM)
ontbijtbuffet. Over de via Flaminia richting Umbria, het groene hart
van Italië. Langs Terni naar Assisi. Bezoek aan de basiliek Santa Maria
degli Angeli met de Portiunculakapel en de plaats waar Franciscus is
overleden. Vrije lunch. Bezoek aan het oude Assisi: de basiliek van
de H. Clara, de Piazza del Comune en de basiliek van de H. Franciscus
met de fresco’s van Cimabue en Giotto en het graf van de H. Franciscus. Vrije tijd, avondmaal en logies.

ACCOMMODATIE
goede toeristenhotels van de categorie****/*** met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv, telefoon, minibar, airco (nvt in
Reutte)
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 10e dag
MUNTEN
Zwitserse franken (middagmaal
heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 95
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 9 : ASSISI - REUTTE I (750KM)
ontbijtbuffet. Via Perugia richting Firenze en door het gebergte der
Apennijnen naar Verona, vrije lunch langs de snelweg. In een indrukwekkend natuurkader langs Trento en het Zuid-Tiroolse Bolzano naar de Brennerautobahn. Via Innsbruck naar de Fernpass en
langs het Zugspitzegebied naar Reutte voor avondmaal en logies.
DAG 10 : REUTTE - AFFLIGEM I (830KM)
ontbijtbuffet. Via Ulm naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Daarna over Frankfurt naar Aken, avondstop. Via Lummen naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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avondmalen in buffetvorm en
verblijftaks inbegrepen

alle transfers van en naar de
omloop van het WK
inbegrepen

REISDATA & PRIJS PP

22 juni
€ 534
01 augustus
€ 534
single
+ € 148
3e persoon in kamer - € 40
kind -12j/kamer 2 volw. - € 80
vroegboekkorting
- € 25
vóór 01/03/2018
PANORAMA HOTEL
PRAGUE****

LIGGING
in het centrum van Praag 4 en
op 200m van het metrostation
Pankrac
FACILITEITEN
receptie, liften, lounge, restaurant
Mezzo, bar, terras, fitness- en
wellnessruimte (sauna, stoombad
en binnenzwembad), gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en avondmalen in
buffetvorm
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 5e dag
MUNTEN
Tsjechische kronen
INKOMGELDEN
ca. CZK 1750
(richtprijs op basis tarieven 2017)

REISDATUM & PRIJS PP

26 september
€ 688
single
+ € 90
verblijfstaks
+ € 14
3e persoon in kamer - € 30
vroegboekkorting
- € 33
vóór 01/03/2018

PRAAG - DE GOUDEN STAD
Praag, de Gouden Stad aan de Moldau. Ondanks
de vele contrasten vormt de stad een harmonieus
geheel: middeleeuwse straten, gotische en barokke kerken, jugendstil… De stad heeft meer
troeven om de bezoeker te charmeren: een
wandeling door de gezellige winkelstraten, het
Wenceslasplein, de Karlsbrug, de Joodse wijk en
trendy typische cafeetjes en restaurantjes. Het
romantische Praag is een stad met een eigen karakter dat treffend wordt beschreven in het werk
van Franz Kafka en Milan Kundera en in de symfonieën van Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin
Dvorak en Bedrich Smetana.

SPORTHOTEL
CRISTALL****

DAG 3 : PRAAG
ontbijtbuffet. Wandeling door het stadsdeel Stare Mesto met o.m.
het Oude Stadsplein met het standbeeld van Jan Hus, de Kruittoren en de Tynkerk. Naar het stadhuis met het beroemde astronomische uurwerk. Vrije lunch of mogelijkheid voor het maken
van een bootocht met middagmaal op de Moldau. Nadien naar de
Joodse wijk met de synagoge, het kerkhof en het museum. Avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - PRAAG I (930KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Keulen, koffiepauze. Over
Frankfurt naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Langs
Nürnberg naar de Tsjechische grensovergang te Rozvadov. Via de
bier- en Skodastad Plzen naar Praag. Avondmaal en logies in het
Panorama Hotel Prague****.
DAG 2 : PRAAG
ontbijtbuffet. Bezoek aan het Strahovklooster en de Loretakerk
met de schatkamer. Naar het Burchtdistrict met o.m. het Czerninpaleis, nu het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bezoek aan de St
Vituskathedraal en wandeling langs het Gouden Straatje naar de St
Joriskathedraal. Vrije lunch. Bezoek aan de St Nikolaaskerk, Mala
Strana en de John Lennonmuur. Wandeling over de 500m lange
Karlsbrug, trefpunt van schilders, muzikanten en kunstenaars.
Avondmaal en logies.

LIGGING
rustig gelegen temidden een
idyllische bergwereld
FACILITEITEN
in 2014 volledig gerenoveerd
hotel met receptie, lounge, lift,
restaurant, bar, zonneterras,
fitness- en wellnessruimte,
binnenzwembad, sauna, jacuzzi,
solarium, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer in Tiroolse stijl
met badkamer met bad of douche
en haardroger, telefoon, tv, safe,
balkon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en viergangen
avondmalen met groentenbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 6e dag
INKOMGELDEN
niet bekend bij publicatie van
deze brochure

WK WIELREN NEN - IN NSBRUCK
Als populair wielerland organiseren we een reis
naar het wielerevenement van het jaar: de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. In 2018
vinden de wedstrijden plaats op een golvend en
selectief parkoers tussen Kufstein en de Tiroolse
hoofdstad Innsbruck waardoor Oostenrijk voor de
derde keer gastheer is van het WK. We hebben
een programma samengesteld dat u toelaat de
belangrijkste wedstrijden bij te wonen: het WK
junioren dames en heren en het WK dames elite.
Het hoogtepunt wordt het WK heren elite over
een afstand van 259,4km met liefst 4670 hoogtemeters. We kozen als verblijfplaats voor het charmante en typisch Tiroolse dorpje Fulpmes, op een
20-tal km van het centrum van Innsbruck.
DAG 1 : AFFLIGEM - FULPMES I (960KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Frankfurt richting Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Over
Nürnberg en München naar de Oostenrijkse grens. Door het
Oostenrijkse Tirol naar Innsbruck en Fulpmes. Avondmaal en
logies in het Sporthotel Cristall****.
DAG 2 : FULPMES - INNSBRUCK - FULPMES I
(40KM)
ontbijtbuffet. Om 9u transfer naar het parkoers van de wegrit.
Bijwonen van de wedstrijd dames juniores (70,9km - 975 hoogtemeters). Vrije lunch langs de omloop. Bijwonen van de wedstrijd
juniores heren (132,8km - 1916 hoogtemeters). Eén uur na aankomst van de wedstrijd terug naar Fulpmes voor avondmaal en
logies.

DAG 4 : FULPMES - INNSBRUCK - FULPMES I
(40KM)
ontbijtbuffet. Om 9u transfer naar het parkoers van de wegrit.
Vrije lunch langs de omloop. Bijwonen van de wedstrijd dames
elite (156,7km - 2413 hoogtemeters). Eén uur na aankomst van
de wedstrijd terug naar Fulpmes voor avondmaal en logies.
DAG 5 : FULPMES - INNSBRUCK - FULPMES I
(40KM)
ontbijtbuffet. Om 8u transfer naar het parkoers van de wegrit.
Vrije lunch langs de omloop. Bijwonen van het hoogtepunt
van het WK: de wedstrijd heren elite (259,4km - 4670 hoogtemeters), een selectief parkoers met de beklimmingen van de
Gnadenwald (2,6km/gemiddeld 10,5%) en tijdens de 6 plaatselijke ronden o.m. de Axams, de Igls en de steile Gramartboden
(2,8km/gemiddeld 11,5% met uitschieters tot 25%) waarna in
dalende lijn wordt gereden naar de aankomst in Innsbruck. Na
de uitreiking der medailles en de sluitingsceremonie terug naar
Fulpmes voor avondmaal en logies.
DAG 6 : FULPMES - AFFLIGEM I (960KM)
ontbijtbuffet. Door de Innvallei naar de Duitse grens. Rond München richting Nürnberg en Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Via Keulen naar Aken, avondstop. Over Lummen nar Affligem. Aankomst omstreeks 22u.

DAG 3 : FULPMES - INNSBRUCK - FULPMES I
(40KM)
ontbijtbuffet. Om 9u transfer naar het parkoers van de wegrit.
Gelegenheid tot vrij bezoek aan de Olympische stad Innsbruck
met o.m. de dom, de Hofkirche, de Hofburg, de vermaarde Maria
Theresienstrasse en het beroemde “Gouden Dak”, het symbool
van de stad. Vrije lunch. Bijwonen van de wedstrijd heren U23
(180,6km - 2910 hoogtemeters). Eén uur na aankomst van de
wedstrijd terug naar Fulpmes voor avondmaal en logies.

DAG 4 : PRAAG
ontbijtbuffet. Bezoek aan een plaatselijke kristalfabriek. Rondleiding in de fabriek en mogelijkheid voor aankoop van het precieuze
Boheemse kristal. Terug naar Praag voor bezoek aan de stationshal
met een art deco interieur. Vrije lunch en shoppinggelegenheid in
de omgeving van het Wenceslasplein, een prachtboulevard met
statige hotels, moderne winkels en vele terrasjes…
Kortom, genieten van de grandeur van Praag. Avondmaal en logies.
DAG 5 : PRAAG - AFFLIGEM I (930KM)
ontbijtbuffet. Terugreis via Rozvadov naar Nürnberg en Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Langs Frankfurt naar Aken,
avondstop. Via Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
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inkom lift en avondmaal
in panoramisch restaurant
Donauturm inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

22 juli
€ 839
single
+ € 132
verblijfstaks
+ € 5,20
3e persoon in kamer - € 30
kind -12j/kamer 2 volw. - € 95
vroegboekkorting
- € 40
vóór 01/03/2018

WENEN - WIENERWALD - WACHAU & MELK
Wenen, trendy stad aan de Donau, muziekmetropool, barokstad, cultuurstad en bruisend centrum van het eens zo machtige
Habsburgse keizerrijk! Wenen is daarnaast
een wereldstad in het groen, een vakantiestad met sfeer, een schatkamer van kunst.
We brengen enkele keizerlijke bezoeken: de
Schatkamer, de crypte der Habsburgers, de
Staatsoper, de Stephansdom, het Kunsthistorisches Museum, het onwezenlijk rijke slot
Schönbrunn… Tevens heeft u de gelegenheid
een concert bij te wonen en te genieten van
de onvergankelijke Weense muziek in het
historische kader van de Wiener Hofburg.
Tijdens de heenreis bezoeken we in Melk
de mooiste barokabdij van Oostenrijk en de
“grüne Wachau”.

DAG 1 : AFFLIGEM - REGENSBURG I
(755KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Over
Keulen naar Frankfurt, vrije lunch langs de snelweg. Langs
Nürnberg naar Regensburg/Irl. Avondmaal en logies in
hotel Held ****
DAG 2 : REGENSBURG - MELK - WACHAU
- WENEN I (425KM)
ontbijtbuffet. Langs Passau naar Linz en Melk, vrije lunch.
Bezoek aan de mooiste barokabdij van Oostenrijk. Door
de “grüne Wachau” en langs de Donau naar Dürnstein.
Wandeling in dit pittoreske dorpje waar Richard Leeuwenhart ooit gevangen zat. Via Krems en Sankt Pölten naar het
centrum van Wenen. Avondmaal en logies in het Falkensteiner Hotel am Schottenfeld****.

FALKENSTEINER HOTEL
AM SCHOTTENFELD****

DAG 3 : WENEN
ontbijtbuffet. Rondrit langs UNO-City, de Wiener Prater
met het Riesenrad en het huis waar Johann Strauss “An
der schönen blauen Donau” componeerde. Wandeling
langs het Stadtpark, de kastelen van Belvédère, de Karlskirche en de Musikverein. Vrije lunch. Bezoek aan de
Wiener Staatsoper en de Stephansdom, de kathedraal van
Wenen. Daarna langs de Graben met de Pestzuil en
de Peterskirche. Langs de keizerlijke residentie van de
Wiener Hofburg naar de Heldenplatz, het mooiste plein
van Wenen. Langs de Volksgarten naar het parlementsgebouw en het Wiener Rathaus, misschien wel het mooiste
gebouw van Wenen. Avondmaal in het restaurant van de
Donauturm, prachtig panorama over Wenen vanaf 170m
hoogte. Logies.

DAG 4 : WENEN
ontbijtbuffet. Bezoek aan de Augustinerkirche en de rijke Schatkamer
met o.m. de keizerlijke kronen. Nadien bezoek aan het Kunsthistorisches Museum, een pareltje onder de Europese musea met werk
van Rubens, Breughel… Vrije lunch. Bezoek aan de Kaisergruft, de
crypte met de graven van o.m. Maria Theresia, Franz Josef, Sissi, Rudolf en Zita… Avondmaal in een “Keller”. Nadien mogelijkheid het
operettenconcert o.l.v. het Wiener Hofburg Orchester in de Wiener
Hofburg bij te wonen en te genieten van de onsterfelijke Weense
muziek. Logies.

DAG 6 : WENEN - REGENSBURG I (425KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan onwezenlijk rijke Schloss Schönbrunn
en de tuinen van het slotpark. Bezoek aan de Wagenburg met de
staatsierijtuigen en de karossen, een getuige van onvoorstelbare
keizerlijke pracht en praal. Vrije lunch. Door de Nibelungen- en de
Strudengau naar Linz en de Duitse grens. Langs Passau naar Regensburg/Irl. Avondmaal en logies in hotel Held****.
DAG 7 : REGENSBURG - AFFLIGEM I (755KM)
ontbijtbuffet. Via Nürnberg naar Würzburg, vrije lunch langs de
snelweg aan het mooie panorama over de stad, de rivier de Main
en de wijngaarden van het Frankenland. Over Frankfurt naar Aken,
avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

LIGGING
rustig gelegen in het centrum van
Wenen in het trendy 7e “Bezirk
Neubau”
FACILITEITEN
receptie, lounge, liften, bar ,
restaurant, sauna, stoombad,
fitnessruimte, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe, airco,
koffie- en theefaciliteiten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 7e dag
INKOMGELDEN
ca. € 95 ca. € 55 - Walzer- und Operettenkonzert
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 5 : WENEN - HEILIGENKREUZ MAYERLING - WENEN I (80KM)
ontbijtbuffet. Langs de Wienerwalddorpjes Wolfsgraben en Grub
naar Heiligenkreuz, het oudste cisterciënzerklooster van Oostenrijk. Kort bezoek met o.m. de mooiste pestzuil van het land. Naar
Mayerling voor bezoek aan het keizerlijke jachtslot. Langs het dal
van de Schwechat en de kuur- en wijnstad Baden naar het centrum.
Vrije lunch. Vrije namiddag of panoramarit door het Wienerwald en
langs het wijndorpje Grinzing via de toeristische Höhenstrasse naar
de top van de Kahlenberg. Avondmaal en logies.
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welkomstdrankje,
Festungsbahn Salzburg,
bezoek geboortehuis Mozart,
geleid bezoek Kaiservilla Bad
Ischl, boottocht Wolfgangsee,
lijnbus Kehlsteinhaus en
geleid bezoek “Adelaarsnest”,
boottocht Chiemsee en geleid
bezoek Schloss Herrenchiemsee inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

SALZBURGERLAND & SALZKAMMERGUT
Salzburg is de hoofdplaats van de Oostenrijkse deelstaat Salzburgerland en ligt aan
de Salzach. Als geboortestad van het muzikale genie Wolfgang Amadeus Mozart
en wegens de prachtige “Altstadt” geniet
deze stad wereldbekendheid. De regio Salzkammergut is één van de meest geliefde
vakantiegebieden van Oostenrijk en telt
meer dan 70 kristalheldere meren. Bezoeken
aan de kunststad Salzburg, aan de Kaiservilla
van de Habsburgse keizer Franz Josef in
Bad Ischl, aan Hitlers “Adelaarsnest” nabij
Berchtesgaden en een boottocht op de
romantische Wolfgangsee zijn de hoogtepunten van deze nieuwe reis. We logeren
in het uitstekende hotel Hubertushof**** in
Anif bei Salzburg.
DAG 1 : AFFLIGEM - ANIF I (955KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Over
Keulen richting Frankfurt, vrije lunch langs de snelweg.
Langs Nürnberg naar München en Salzburg/Anif.
Welkomstdrankje, avondmaal en logies in hotel Hubertushof****.
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DAG 2 : ANIF - SALZBURG - ANIF I (20KM)
ontbijtbuffet. Naar Salzburg aan de rivier de Salzach.
Wandeling in de tuinen van Schloss Mirabell en langs het
Mozarteum over de Salzach naar de “Altstadt”. Via de
Kapittel- en de Mozartplatz naar de domkerk, bezoek.
Met de Festungsbahn naar de Festung Hohensalzburg
voor panorama over de stad. Middagmaal. Bezoek aan het
geboortehuis van het muzikale genie Wolfgang Amadeus
Mozart. Vrije tijd in de omgeving van de gezellige Getreidegasse. Terug naar Anif voor avondmaal en logies.
DAG 3 : ANIF - BAD ISCHL SANKT WOLFGANG - ANIF I 170KM)
ontbijtbuffet. Via de Mondsee en Unterach naar het mondaine kuuroord Bad Ischl in het hart van Salzkammergut.
Bezoek aan de Kaiservilla, het geliefde vakantieoord van
Franz Josef en “Sissi”. Middagmaal. Langs de Österreichische
Romantikstrasse naar Sankt Wolfgang, onsterfelijk door de
operette “Im weissen Rössl am Wolfgansee”. Bezoek aan de
parochiekerk met het beroemde altaar van Pacher. Boottocht op de idyllische Wolfgangsee tot Sankt Gilgen in de
noordpunt van het meer. Langs de Fuchlsee terug naar Anif
voor avondmaal en logies.

DAG 4 : ANIF - BERCHTESGADEN KÖNIGSSEE - ANIF I (70KM)
ontbijtbuffet. Via Bad Reichenall naar Berchtesgaden,
ooit een onafhankelijk vorstendom. Wandeling in Berchtesgaden. Per lijnbus over de toeristische Kehlsteinstrasse
naar het Kehlsteinhaus op 1834m hoogte. Geleid bezoek
aan het “Adelaarsnest” van Hitler en waar ook Göring en
Bormann een woonst hadden. Middagmaal in het panoramisch gelegen restaurant met uitzicht op de Duitse en de
Oostenrijkse Alpen. Nadien naar de 8km lange Köningssee. Vrije tijd aan dit diepblauwe meer. Terug naar Anif voor
avondmaal en logies.

DAG 6 : ANIF - LAMMERTAL - SALZBURGER
DOLOMITENSTRASSE - ANIF I (150KM)
ontbijtbuffet. Door de Tennengau en het Lammertal naar het bergdorpje Filzmoos op 1050m hoogte, een lokaal bedevaartsoord en
bekend om het “Kind Jesu”. Over de Salzburger Dolomitenstrasse
verder naar Abtenau, een gezellig Alpendorpje. Middagmaal en vrije
tijd. Terug naar Anif voor avondmaal en logies

DAG 5 : ANIF - CHIEMSEE - ANIF I (135KM)
ontbijtbuffet. Over de Duitse grens naar Prien aan de
westoever van de Chiemsee. Per boot naar het Herreninsel en wandeling naar Schloss Herrenchiemsee, gebouwd
onder de megalomane Beierse koning Ludwig II die er een
replica van het Château de Versailles wou laten bouwen.
Bezoek aan het slot met een indrukwekkende spiegelzaal,
de pronktrap,de slaapkamer… en de tuinen in Franse stijl.
Per boot terug naar Prien voor middagmaal. Vrije tijd aan
de Chiemsee. Terug naar Anif voor avondmaal en logies.

7 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 7 : ANIF - AFFLIGEM I (955KM)
ontbijtbuffet. Via Rosenheim en München naar Nürnberg en
Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Over Frankfurt naar Aken,
avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

06 augustus
€ 1099
single
+ € 120
3e persoon in kamer - € 45
kind -12j/kamer 2 volw. - € 90
vroegboekkorting
- € 55
vóór 01/03/2018
HOTEL
HUBERTUSHOF****

LIGGING
rustig gelegen in Anif in de bergwereld van het Salzburgerland
FACILITEITEN
luxueus hotel met receptie,
lounge, lift, bar, restaurant,
tuinterras, fitnessruimte, sauna,
stoombad, solarium
(tegen betaling ), gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 7e dag
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welkomstdrankje inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

02 augustus
€ 1109
single
+ € 105
verblijfstaks
+ € 5,25
3e persoon in kamer - € 46
kind -12j/kamer 2 volw. - € 92
vroegboekkorting
- € 49
vóór 01/03/2018
HOTEL POST****

TIROL I ZILLERTAL - ACHENSEE & KRIMML

LIGGING
in het hart van het Zillertal en
aan de voet van de Zillertaler
Höhenstrasse
FACILITEITEN
luxueus hotel met receptie,
lounge, lift, bar, restaurant,
“Zirbenstube”, zonneterras,
fitnessruimte, zwembad, sauna,
stoombad, jacuzzi, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer in Tiroolse stijl
met badkamer met bad of douche
en haardroger, telefoon, tv, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet, driegangen middagen viergangen avondmalen met
menukeuze (hoofdgerecht) en
groentenbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 81
(richtprijs op basis tarieven 2017)

“Es gibt ja nur ein Zillertal” is nog steeds de
slogan van de Zillertalers. Het 30km lange
Zillertal is het grootste zijdal van de Inn. De
9km lange, bijna 1km brede en tot 132m
diepe Achensee is het grootste meer van
Tirol en één van de mooiste Alpenmeren.
Het meer ligt ingesloten tussen de bergketents van de Karwendel, de Rofan en de
Sonnwend. Een tot in de puntjes verzorgd
uitstappenpakket laat u toe deze streek te
leren kennen: de Krimmler Wasserfälle, de
Swarovski Kristallwelten en de tocht met
de Zillertaler Gletscherbahn zijn de hoogtepunten van deze reis. Onze verblijfplaats
Kaltenbach ligt centraal in het Zillertal. De
hoofdtroef voor deze vakantie is het verblijf
in het gezellige hotel Post****, getuigend
van de spreekwoordelijke Tiroler charme.
Een absolute aanrader voor de Oostenrijkfan.
DAG 1 : AFFLIGEM - KALTENBACH I (950KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze.
Verder richting Frankfurt, vrije lunch langs de snelweg.
Over Würzburg naar München. Langs Rosenheim en
Kufstein naar Kaltenbach. Welkomstdrankje, avondmaal
en logies in hotel Post****.

DAG 2 : KALTENBACH - ACHENKIRCH KALTENBACH I (80KM)
ontbijtbuffet. Eerste kennismaking met onze verblijfplaats
Kaltenbach. Middagmaal. Via Maurach en langs de Achenseestrasse, de oostelijke meeroever en tevens één van de
mooiste bergwegen van Tirol naar Achenkirch, bezoek en
vrije tijd. Terug naar Kaltenbach voor avondmaal en logies.
DAG 3 : KALTENBACH - WATTENS - STANS
- KALTENBACH I (130KM)
ontbijtbuffet. Naar Wattens, productieplaats van het precieuze
zilverkristal. Bezoek aan de Swarovski Kristallwelten, een
modern museum over de wondere wereld van het vermaarde Swarovskikristal. Middagmaal in het verblijfhotel.
Nadien bezoek aan het 500 jaar oude Schloss Tratzberg
nabij Stans, één van de mooiste renaissancekastelen van
Europa. Met de “Bummelzug” naar de ingang van het
kasteel voor bezoek aan deze rijkelijk bemeubelde burcht.
Terug naar Kaltenbach voor avondmaal en logies.
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DAG 4 : KALTENBACH - TUXERTAL - KRIMMLER
WASSERFÄLLE - KALTENBACH I (200KM)
ontbijtbuffet. Naar Hintertux aan het einde van het Tuxertal. Mogelijkheid om met de Hintertuxer Gletscherbahn naar de top van de
3250m hoge Gefrorene Wand te zweven, uniek panorama over de
omringende bergwereld. Middagmaal in het verblijfhotel. Over de
ingenieus aangelegde Gerlosstrasse naar de Krimmler Wasserfälle in
het Nationalpark Höhe Tauern. Wandeling langs de 3 watervallen,
380m hoog en tevens de hoogste gefaseerde waterval van Europa,
een echt natuurwonder. Terug naar Kaltenbach voor avondmaal en
logies.
DAG 5 : KALTENBACH - SANKT JOHANN KALTENBACH I (140KM)
ontbijtbuffet. Via Wörgl en het schitterende Kaisergebirge naar
Sankt Johann in Tirol aan de voet van de Kitzbüheler Horn. Bezoek
aan de kerk Maria Himmelfährt en vrije tijd in dit typisch Tiroolse stadje met vele beschilderde huisgevels en sierlijk smeedwerk.
Middagmaal in het verblijfhotel. Vrije namiddag of geleide wandeling in de natuur rondom onze verblijfplaats. Avondmaal en logies.

8 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 6 : KALTENBACH - INNSBRUCK KALTENBACH I (100KM)
ontbijtbuffet. Nadien naar de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Bezoek
aan o.m.het beroemde “Goldenes Dachl”, het symbool van de stad
en aan de Hofkirche, de Hofburg, de dom… Vrije tijd voor shopping in de Maria Theresienstrasse. Middagmaal in het verblijfhotel.
Vrije namiddag. Avondmaal en logies.
DAG 7 : KALTENBACH - ACHENSEE KALTENBACH I ( 60KM)
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in Kaltenbach. Middagmaal in het
verblijfhotel. Mogelijkheid voor boottocht op de Achensee (van
Pertisau naar Seespitz/Achenkirch). Avondmaal en logies.
DAG 8 : KALTENBACH - AFFLIGEM I (950KM)
ontbijtbuffet. Via Kufstein naar de Oostenrijks-Duitse grens. Rond
München en verder naar Würzburg, vrije lunch langs de snelweg.
Langs Frankfurt naar Aken, avondstop. Over Lummen naar
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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welkomstdrankje, éénmaal
koffie en gebak, éénmaal
buffetavondmaal en galadiner, animatie, gratis gebruik
wellnessruimte, Millstätter
See Card (kortingen openbaar vervoer, zwembaden,
boottochten…) en tolgelden
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

23 juli
€ 1039
single
+ € 110
3e persoon in kamer - € 120
kind -12j/kamer 2 volw. - € 180
vroegboekkorting
- € 49
vóór 01/03/2018

KARINTHISCHE MEREN & GROSSGLOCKNER
Karinthië is het meest zuidelijk gelegen Bundesland van Oostenrijk en is bekend om het
aangename en zonnige klimaat. De naam is
afgeleid van het Keltische woord “Karantanum” wat zoveel betekent als plaats der
vrienden. Toppers op het programma zijn
het bezoek aan het Maltatal, de rit langs de
Karinthische meren, de tocht naar het meer
van Bled in Slovenië en de wondere wereld
van de Grossglockner Hochalpenstrasse,
het dak van Oostenrijk. Tijdens de heenreis
bezoeken we tevens Schloss Herrenchiemsee, één van de “Königschlösser” van koning Ludwig II van Beieren. We logeren in
het gastvrije Seebodnerhof Hotel Klein****
in Seeboden op de noordoever van de
Millstätter See, een droomligging temidden
een betoverende natuur.

DAG 1 : AFFLIGEM - BAD AIBLING I
(870KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Keulen naar Frankfurt en Würzburg, vrije lunch langs de
snelweg. Over Nürnberg en langs de Beierse hoofdstad
München naar Bad Aibling of omgeving. Avondmaal en
logies.
DAG 2 : BAD AIBLING - CHIEMSEE SEEBODEN I (255KM)
ontbijtbuffet. Nadien naar Prien aan de westoever van de
Chiemsee. Per boot naar het Herreninsel en wandeling
naar het Schloss Herrenchiemsee, bezoek aan het slot en
de tuinen. Per boot terug naar Prien voor middagmaal.
Over de Oostenrijkse grens naar Salzburg en door de
Tauern- en de Katschbergtunnel naar Seeboden aan de
Millstätter See. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in
het Seebodnerhof Hotel Klein***.

DAG 3 : SEEBODEN - MALTATAL - GMÜND
- SEEBODEN I (90KM)
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling in Seeboden op de
noordoever van de Millstätter See. Gelegenheid voor boottocht op het meer. Middagmaal in het verblijfhotel. Over
de spectaculaire tolweg Malta Hochalmstrasse naar de
Kölnbreinsperre, een stuwmeer op 1920m hoogte. Wandeling op de afdamming. Nadien naar de “Künstlerstadt”
Gmünd, het oudste stadje van Karinthië en ooit zetel van
de firma Porsche. Vrije tijd. Terug naar Seeboden voor
buffetavondmaal, animatie en logies.

SEEBODNERHOF HOTEL
KLEIN***

DAG 4 : SEEBODEN - MEER VAN BLED VINTGARKLOOF - SEEBODEN I (230KM)
ontbijtbuffet. Langs Villach en via de Würzenpass door het gebergte der Karawanken. Via Jesenice naar Groje voor bezoek aan de
indrukwekkende Vintgarkloof langs de rivier Radovna. Verder naar
Bled. Vanaf de meeroever schitterend zicht op het beroemde eilandje. Met een “pletnaboot” maken we een tocht op het meer en bezoek
aan de barokke kerk Majka Bozka. Middagmaal en vrije tijd of voor
de liefhebbers gelegenheid voor bezoek aan het kasteel van Bled, het
oudste van Slovenië. Terug naar Seeboden voor avondmaal, animatie en logies.
DAG 5 : SEEBODEN - KARINTISCHE MEREN SEEBODEN I (170KM)
ontbijtbuffet. Langs Villach naar Klagenfurt aan de Glan in de oostpunt van de Wörthesee. Bezoek aan de Karintische hoofdstad met
o.m. de Domplatz, de dom, het Landhaus, de Lindwurmbrunnen…
Om 12u langs de meeroever naar Pörtschach, middagmaal. Langs
het mondaine Velden en langs de zuidoever van de Ossiacher See
naar Ossiach. Bezoek aan dit oud-Sloveense stadje, bekend om de
barokkerk met het mooiste orgel van Oostenrijk. Langs de Afritzer
See en de Brennsee terug naar Seeboden voor avondmaal, animatie
en logies.

DAG 7 : SEEBODEN - GROSSGLOCKNER MÜNCHEN I (360KM)
ontbijtbuffet. Via Winklern in het Mölltal naar Heiligenblut, één van
de hoogst gelegen kerkdorpjes in Oostenrijk. Verder naar de top van
de Grossglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. Over de slingerende Höhenstrasse naar de 2548m hoge Franz Josefshöhe vanwaar
een onvergelijkbaar panorama over de Grossglockner en de Pasterzegletsjer. Nadien afdaling naar Zell am See. Middagmaal. Verder via
Saalfelden en Sankt Johann in Tirol naar Kufstein en München of
omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 8 : MÜNCHEN - AFFLIGEM I (800KM)
ontbijtbuffet. Langs München en Nürnberg richting Würzburg.
Vrije lunch langs de snelweg. Via Frankfurt naar Aken, avondstop.
Langs Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

LIGGING
rustig gelegen op 5 minuten
wandelen van de noordoever van
de Millstätter See
FACILITEITEN
receptie, lounge, lift, bar,
restaurant, tuin, zonneterras,
buitenzwembad met ligzetels,
fitness- en wellnessruimte met
sauna, hamam en solarium, gratis
WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe en balkon of
terras
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen middag- en viergangen avondmalen
met groentenbuffet.
Eénmaal buffetavondmaal en
galadiner
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 45
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 6 : SEEBODEN - SPITTAL - SEEBODEN I
(20KM)
ontbijtbuffet. Naar Spittal an der Drau voor “Schnapswanderung
und Museumbesuch mit Fritz dem Wirt”. Middagmaal in het verblijfhotel. Vrije namiddag. Om 16u “Kaffee und Kuchen” in het hotel. Galadiner, animatie en logies.
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EXTRA

welkomstdrankje, inkomgelden en wandelkaart “Big Five”,
boottocht Vierwoudstrekenmeer, elke dag lunchpakket,
dagelijks gebruik van het Aqua
Romana Wellness Resort en
één tafeldrankje bij de avondmalen inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

21 juli
€ 1521
single
+ € 119
3e persoon in kamer - € 80
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 72
vóór 01/03/2018

VIERWOUDSTREKENMEER - BIG FIVE & WELLNESS
Het Vierwoudstrekenmeer is ongetwijfeld het
mooiste en het meest rijke meer aan afwisseling
in Zwitserland. De naam van het meer is afgeleid van de vier “Waldstätte”, de drie oerkantons Uri, Schwyz en Unterwalden en het kanton
Luzern. De grote troef van deze reis is het verblijfhotel Seehotel Pilatus**** met een onverbeterlijke ligging op de oever van het meer en
de schitterende accommodatie van het Aqua
Romana Wellness Resort dat elke dag gratis ter
beschikking staat. De “Big Five” is een onuitwisbare herinnering: per kabelbaan, zweefbaan
of tandradspoor bezoeken we de Bürgenstock,
de Rigi, de Pilatus, de Titlis en de Stanserhorn,
zowat het mooiste van Zwitserland.
DAG 1 : AFFLIGEM - COLMAR HERGISWIL I (710KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Naar
Colmar, vrije lunch en kort bezoek. Over de Zwitserse grens
en langs Basel en Luzern naar Hergiswil op de westoever
van het Vierwoudstrekenmeer. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in het Seehotel Pilatus****.
DAG 2 : HERGISWIL - BÜRGENSTOCK HERGISWIL I (55KM)
ontbijtbuffet. Via Stansstad naar Bürgenstock. Met de
Hammetschwand-Lift, de hoogste rotslift ter wereld naar
1114m hoogte. Schitterend panorama over Luzern en het
Vierwoudstrekenmeer. Lunch. Terug naar Hergiswil om
te genieten van de accommodatie in het Aqua Romana
Wellness Resort van het verblijfhotel: overdekt zwembad,
jacuzzi, sauna en bio-sauna, zonneterras, fitnessruimte en
“Kneippbädern”. Avondmaal en logies.

Bürgenstock
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DAG 3 : HERGISWIL - VITZNAU/RIGI KÜSSNACHT - HERGISWIL I (90KM)
ontbijtbuffet. Rond Luzern en via het Vierwoudstrekenmeer naar Weggis en Vitznau. Met de Rigibahn, “die erste
Bergbahn Europas” naar de top van de Rigiberg op 1752m
hoogte. Grandioos panorama over het meer en de bergwereld. Lunch. Terug naar het dalstation en rit naar Küssnacht.
Hier kwam koningin Astrid op 29 augustus 1935 om het
leven. Bezoek aan de Astridkapel. Naar Hergiswil en mogelijkheid om te genieten van de accommodatie van het
Aqua Romana Wellness Resort. Avondmaal en logies.
DAG 4 : HERGISWIL - ALPNACHSTAD/
PILATUS - HERGISWIL I (20KM)
ontbijtbuffet. Naar Alpnachstad. Met de Pilatusbahn, het
steilste tandradspoor ter wereld naar de top van de Pilatus
op 2073m hoogte. Een trip door bossen, tunnels, bergweiden en indrukwekkende rotsmassieven. Wandeling in de
verbluffende bergwereld. Lunch. Terug naar Alpnachstad
en Hergiswil en mogelijkheid om te genieten van de
accommodatie van het Aqua Romana Wellness Resort.
Avondmaal en logies.
DAG 5 : HERGISWIL - ENGELBERG/TITLIS
- HERGISWIL I (75KM)
ontbijtbuffet. Via Stans naar Engelberg. Het oorspronkelijke
kloosterdorpje is uitgegroeid tot een skistation en een gedroomd wandelgebied in de zomer. Met de Titlis-Rotairbahn naar een hoogte van 3020m. Het merkwaardige aan
deze zweefbaan is dat ze tijdens de tocht volledig om haar
as draait. Droompanorama op de bergwereld van Centraal-Zwitserland met eeuwige sneeuw en gletsjermassa’s.
Lunch. Terug naar Hergiswil en mogelijkheid om te genieten van de accommodatie van het Aqua Romana Wellness
Resort. Avondmaal en logies.

Stanserhorn-CabriObahn

Rigibahn

DAG 6 : HERGISWIL - STANS/STANSERHORN - HERGISWIL I (30KM)
ontbijtbuffet. Transfer naar Stans en met de Stanserhorn-Cabrio Bahn naar de top op 1849m hoogte. Dit is
de eerste zweefbaan in openlucht ter wereld. Gelegenheid
voor wandeling “Gipfelrundweg” met adembenemende
panorama’s onderweg. Lunch. Terug naar Stans en Hergiswil en mogelijkheid om te genieten van de accommodatie
van het Aqua Romana Wellness Resort. Avondmaal en
logies.

SEEHOTEL PILATUS****

LIGGING
op de westoever van het
Vierwoudstrekenmeer
FACILITEITEN
hotel met receptie, lounge, lift,
PilatusKeller, restaurant Wilhelm
Tell, tuin, zonneterras.
Wellness Resort: overdekt zwembad, jacuzzi, sauna en bio-sauna,
fitnessruimte en “Kneippbädern”,
badjassen (betalend), gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen met menukeuze.
Lunchpakket als middagmaal en
driegangen middagmaal dag 8
TAFELDRANKEN
één tafeldrankje bij de avondmalen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 8e dag
MUNTEN
Zwitserse franken

DAG 7 : HERGISWIL - LUZERN - HERGISWIL I (75KM)
ontbijtbuffet. Naar Luzern aan de noordwestelijke oever
van het Vierwoudstrekenmeer en schitterend gelegen
tussen de massieven van de Rigi en de Pilatus. De rivier
de Reuss verdeelt Luzern in de Altstadt en de Neustadt,
onderling verbonden door zes bruggen. Vrije tijd en shoppinggelegenheid in het oude stadsdeel. Lunch. Boottocht
op het meer vanuit Luzern naar Hergiswil. Avondmaal en
logies.
DAG 8 : HERGISWIL - STRAATSBURG AFFLIGEM I (710KM)
ontbijtbuffet. Via Olten naar Basel en de Franse grens.
Door de Elzas naar Straatsburg. Bezoek aan de gotische
kathedraal Notre Dame en wandeling langs de oudste
wijk van de stad “Petite France”. Vrije lunch. Door de
Savernestreek naar Thionville en Arlon, avondstop. Over
Namen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
BELANGRIJK: aangepast schoeisel is aangewezen voor
de bergwandelingen

Pilatusbahn

Titlis-Rotairbahn
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inkomgelden volgens
programma, namiddagkoffie/
thee in Herend, veerboot,
poestaprogramma (aperitief,
paardenshow en middagmaal
met wijn), bezoek parlementsgebouw Boedapest, avondmaal
met wijn en zigeunermuziek
dag 7, boottocht op de Donau
met een glaasje “Sekt” en
verblijfstaks inbegrepen

HONGAARSE RHAPSODIE - BOEDAPEST - BALATONMEER & PECS
Tijdens deze reis kan u kennismaken met het
“onbekende Hongarije”: het zuidwesten van
een erg interessant land. We bezoeken de
hoofdstad Boedapest, in twee delen gesneden
door de Donau. Samen met Wenen en Praag
vormt Boedapest de zogenoemde “Gouden
Driehoek”. We maken kennis met Hongaarse
tradities: het folkloristische poestaprogramma
met zigeunermuziek en een paardenshow. We
bezoeken ook nog de steden Pecs en Sopron
evenals het Balatonmeer met een oeverlengte
van liefst 187km. Deze reis is een ideale combinatie van natuur, cultuur en ontspanning.
DAG 1 : AFFLIGEM - DEGGENDORF I (810KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze.
Naar Frankfurt, vrije lunch langs de snelweg. Verder naar
Deggendorf of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 2 : DEGGENDORF - WENEN SOPRON - BALATONFÜRED I (580KM)
ontbijtbuffet. Over de Duits-Oostenrijkse grens naar Pressbaum voor middagmaal. Over de Hongaarse grens naar
Sopron. Afspraak met onze Nederlandstalige Hongaarse
reisleider. Wandeling in het centrum van Sopron. Verder naar
Balatonfüred aan de oever van het Balatonmeer. Buffetavondmaal en logies in het Anna Grand Hotel Wine & Vital****.
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DAG 3 : BALATONFÜRED - HEREND BALATONFÜRED I (180KM)
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling langs o.m. de Tragore Promenade en vrije tijd in Balatonfüred. In de late voormiddag naar Herend. Tweegangen lunch in het luxueuze
restaurant Apicius. Bezoek aan het beroemde porseleinmuseum. Nadien wordt een kopje koffie of thee aangeboden.
Terug naar Balatonfüred voor buffetavondmaal en logies.

DAG 6 : PECS - KECSKEMET - BOEDAPEST
(290KM)
ontbijtbuffet. Via Kiskoros naar de Poesta. Poestaprogramma met aperitief, paardenshow, rijtoer in open koetsjes en
typisch Hongaars middagmaal met wijn in een “csarda”. Bezoek aan Kecskemet, de stad van de Hongaarse jugendstil
en de “barackpalinka”, de abrikozenbrandy. Vervolgens naar
Boedapest. Avondmaal en logies in hotel Novotel City****.

DAG 4 : BALATONFÜRED - TIHANY - PECS
I (140KM)
ontbijtbuffet. Naar Tihany voor bezoek aan de abdijkerk en
vanaf de top van het schiereiland prachtig panorama over
het Balatonmeer. Middagmaal in een gezellig restaurant
aan de oever van het meer. Met de veerboot naar de
zuidoever en verder over Kaposvar naar Pecs. Avondmaal
en logies in hotel Palatinus***.

DAG 7 : BOEDAPEST
ontbijtbuffet. Rondrit in het stadsdeel Pest met het Heldenplein, het Vajdahunyadkasteel, de Opera, de kathedraal,
het parlement aan de Donau, de oude binnenstad. Middagmaal in een sfeervol restaurant.
Rondrit in het stadsdeel Buda met o.m. de Gellertheuvel,
het Burchtdistrict met het vroegere koninklijk paleis, de
Matthiaskerk, het Vissersbastion. Vrije tijd. Avondmaal
met wijn en zigeunermuziek in een fraai restaurant. Logies.

DAG 5 : PECS
ontbijtbuffet. Wandeling door Pecs, één van de meest
interessante steden van Hongarije aan de voet van het
Mecsekgebergte. Bezoek aan de ommuring van de stad, de
kathedraal, de goed bewaarde Turkse monumenten, het
aartsbisschoppelijke paleis… Middagmaal en vrije namiddag in het centrum van Pecs. Avondmaal en logies.

*Dit programma wordt begeleid door onze plaatselijke
Nederlandstalige Hongaarse reisleid(st)er vanaf Sopron
tot het vertrek uit Boedapest.

REISDATUM & PRIJS PP

DAG 9 : BOEDAPEST - PRESSBAUM - MELK DEGGENDORF I (600KM)
ontbijtbuffet. Via Györ naar de Hongaars-Oostenrijkse grens. Langs
Wenen naar Pressbaum, middagmaal. Verder naar Melk, vrij bezoek
aan de mooiste barokabdij van Oostenrijk. Langs Passau naar
Deggendorf of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 10 : DEGGENDORF - AFFLIGEM I (810KM)
ontbijtbuffet. Via Nürnberg naar Würzburg, koffiepauze. Over
Frankfurt naar Limburg an der Lahn. Vrije lunch langs de snelweg.
Via Keulen naar Aken, avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 8 : BOEDAPEST - SZENTENDRE GÖDÖLLÖ - BOEDAPEST I (120KM)
ontbijtbuffet. Naar de Donaubocht met bezoek aan Szentendre, een
populair kunstenaarsplaatsje met kronkelende straatjes en kleurrijke
huizen. Korte stadswandeling met bezoek aan het keramiekmuseum. Vrije tijd en middagmaal. Naar Gödöllö voor bezoek aan
het slot Grassalkovich, het op één na grootste kasteelcomplex van
Europa en ooit de favoriete zomerverblijfplaats van keizer Franz
Josef en “Sissi”. Terug naar Boedapest voor avondmaal. Nadien boottocht op de Donau langs de mooist verlichte gebouwen. Aan boord
wordt een glaasje “Sekt” aangeboden. Logies.

10 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

20 augustus
€ 1369
single
+ € 220
3e persoon in kamer - € 90
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 68
vóór 01/03/2018
HOTELS****/***

ACCOMMODATIE
hotels van uitstekende toeristenklasse****/*** met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
maaltijden (tweegangen lunch
dag 3). Buffetavondmalen in
Balatonfüred
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 10e dag
MUNTEN
Hongaarse forint
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EXTRA

veerbootverbindingen volgens
programma in Noorwegen,
buffetavondmalen tijdens de
overtochten, panoramavaart in
de Geirangerfjord, inkom
museum Maihaugen in
Lillehammer en tolgelden
inbegrepen.
REISDATUM & PRIJS PP

14 augustus
single
vroegboekkorting
vóór 01/03/2018

NOORWEGEN - FJORDEN & NATUUR
Steeds meer toeristen kiezen Noorwegen
als vakantieland omwille van de onvergelijkbare en ongerepte natuur of gewoon
omdat ze “eens iets anders” willen. Aan
boord van onze luxe autocar bewondert u
de mooiste fjorden zoals de Hardangerfjord,
de Sognefjord en de Geirangerfjord alsook
de steden Oslo, Bergen en Lillehammer.
Absolute hoogtepunten van deze reis zijn
de Hardangervidda, de panoramavaart op
de Geirangerfjord tot aan de majestueuze
watervallen van de Seven Sisters, het gletsjerlandschap van de Jostedalsbreen en de
onvergetelijke Trollstigen. Voor wie nooit
kennis maakte met het Hoge Noorden is dit
een unieke gelegenheid om op een prijsvriendelijke manier dit onovertroffen natuurland te leren kennen.

DAG 2 : HAMBURG - KIEL I (110KM)
ontbijtbuffet. Via Neumünster naar Kiel, de hoofdplaats
van Schleswig-Holstein. Bezoek aan de historische binnenstad met o.m. de Rathausturm, het Stadtmuseum Warleberger Hof. Om 12u30 inscheping aan boord van één
van de luxe cruiseschepen van de rederij Color Line*. Vrije
lunch aan boord. Op het schip heeft u een taxfree shop, een
discotheek, lounges… Gevaar voor zeeziekte is zo goed
als uitgesloten vermits het schip vaart in kalme wateren
zoals het Kattegat en Skagerrak. Buffetavondmaal in het
boordrestaurant. Logies in tweepersoons binnenhut.

DAG 6 : FØRDE - GEIRANGERFJORD - TROLLSTIGEN
- ANDALSNES/DOMBȦS I (290/390KM)
ontbijtbuffet. Langs de Innvikfjord naar Hellesylt. Aan boord van
een sightseeingboot overtocht van de Geirangerfjord naar Geiranger en de watervallen van de Seven Sisters. Vrije lunch in Geiranger.
Aansluitend langs de Arendsweg naar Eidsdal en per veerboot naar
Linge. Bezoek aan de Gudbrandsjuvet, een wilde waterval. Rit over
de Trollstigenbergpas die de naam ontleent aan de legende over de
Trollen, fotostops onderweg. Verder naar Andalsnes of Dombås
voor avondmaal en logies.

DAG 3 : OSLO - GEILO I (240KM)
ontbijtbuffet. Door de Oslofjord en ontscheping in Oslo
omstreeks 10u. Bezoek aan Oslo, hoofdstad van Noorwegen. Wandeling in het Vigeland Park met ruim 200 beelden
van Gustav Vigeland en wandeling in het hart van de stad
langs o.m. het koninklijk paleis, het parlementsgebouw, het
stadhuis en de Karl Johans Gate, de hoofdstraat van Oslo.
Vrije lunch. Verder naar Hønefoss aan de Tyrifjorden en
de Krøderefjord in de provincie Buskerud en door het
Hallingdal naar Geilo. Avondmaal en logies in het Bardøla
Høyfjellshotel.
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HOTELS ****/***S

DAG 4 : GEILO - HARDANGERFJORD BERGEN I (240KM)
ontbijtbuffet. Door de onherbergzame hoogvlakte van het
Hardangerviddaplateau en over de Hardangerbrug naar
Bergen. Vrije lunch. Wandeling door de Hanzeatische wijk
en door Bryggen, een wijk met 58 middeleeuwse bouwwerken en door het oude stadsdeel. Mogelijkheid met de
kabelbaan naar de top van de Fløjen voor overrompelend
panorama over Bergen en enkele fjorden. Vrije tijd in het
centrum. Avondmaal en logies in het Best Western Plus
Hotel Hordaheimen.

DAG 1 : AFFLIGEM - HAMBURG I (600KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Door
het Ruhrgebied naar Osnabrück, vrije lunch langs de
snelweg. Langs Bremen naar Hamburg, kort bezoek aan
deze geboortestad van kanselier Angela Merkel. Rondrit
langs o.m. het Altes Rathaus, de Herrengrabenfleet, de St
Nikolaikirche, de St Petrikirche, het Kontorhausviertel…
Avondmaal en logies.

DAG 5 : BERGEN - SOGNEFJORD FØRDE (380KM)
ontbijtbuffet. Langs de Hardangerfjord naar Voss, vrije
lunch. Door de Laerdalstunnel, de langste autotunnel ter
wereld naar Fodnes. Overzet naar Mannheller. Verder richting Hermansverk aan de Sognefjord, de langste en diepste
fjord van Noorwegen. Door het natuurkader van de
Jostedalsbreen, het grootste ijsveld van continentaal Europa naar Førde. Avondmaal en logies in het Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.

€ 1658
+ € 241
- € 79

DAG 9 : KIEL - AFFLIGEM I (715KM)
ontbijtbuffet en ontscheping omstreeks 9u15. Via Hamburg naar
Osnabrück, vrije lunch langs de snelweg. Via Dortmund naar Aken,
avondstop. Over Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks
20u30.

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de categorie****/***S met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv en telefoon.
Tweepersoons binnenhut met
wastafel, douche en toilet tijdens
de overtochten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen. Buffetavondmalen
aan boord
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag
MUNTEN
Noorse kronen

*Vaarprogramma’s onder voorbehoud. Aparte handbagage is
aangewezen voor de overtochten aan boord van Color Line* en
Stena Line*

DAG 7 : ANDALSNES/DOMBȦS - GUDBRANDSDALEN - LILLEHAMMER I (260/160KM)
ontbijtbuffet. Door het Romsdal en de uitlopers van het Dovrefjellgebergte naar Otta. Verder door het Gudbrandsdalen naar Lillehammer
waar in 1994 de Olympische Winterspelen werden georganiseerd.
Vrije lunch. Wandeling en bezoek aan het museum Maihaugen, het
grootste openluchtmusem van Noorwegen met 187 huisjes uit verschillende periodes. Bezoek aan de Olympische springschans. Vrije
tijd. Avondmaal en logies in het Scandic Lillehammer Hotel.
DAG 8 : LILLEHAMMER - GÖTEBORG I (475KM)
ontbijtbuffet. Langs Hamar en door een prachtig heuvellandschap
naar het Mjøsameer, het grootste meer van Noorwegen. Via Oslo
naar de Zweedse grens. Vrije lunch onderweg. Door de provincie
Buskerud naar Göteborg. Omstreeks 17u inscheping aan boord van
één van de luxe cruiseschepen van de rederij Stena Line*. Buffetavondmaal aan boord. Logies in tweepersoons binnenhut.

9 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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NIEUW

EXTRA

veerbootverbindingen in
Noorwegen volgens programma,
inkomgelden (Santa Claus
Village, Sapmimuseum, rotstekeningen Alta, Nordkapphallen
+ diploma), dagexcursie
Lofoten, buffetavondmalen
aan boord, tafeldrankje tijdens
overtocht met Silja Line* en
tolgelden inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

LAPLAND - NOORDKAAP & LOFOTEN
Deze exclusieve rondreis is ongetwijfeld
de droom van iedere toerist. Tijdens deze
15daagse reis maakt u kennis met het groene Zweden, het onvergetelijke licht van de
middernachtzon in het Hoge Noorden, de
Poolcirkel en de meest noordelijke punt
van het Europese vasteland: de Noordkaap.
Tevens is deze reis een ontdekking van de
prachtige natuur in Lapland, enkele indrukwekkende fjorden en gletsjers in Noorwegen, het binnenland van Finland met honderden diepblauwe meren. U bewondert
ook de onwaarschijnlijk mooie Lofoteneilanden. Bovendien worden enkele mooie
Scandinavische steden zoals Stockholm,
Helsinki, de koninklijke stad Trondheim en
Oslo bezocht. Daarnaast beleeft u tijdens
de overtochten het gevoel van een minicruise aan boord van de luxe schepen van
de Scandinavische rederijen.

DAG 3 : TURKU - HELSINKI - JYVÄSKYLÄ
(445KM)
ontbijtbuffet. Ontscheping in Turku omstreeks 7u. Via
Espoo naar Helsinki, de “witte stad aan de Oostzee”. Vrije
lunch. Stadsrondrit langs o.m. het Sibeliusmonument, het
parlement, de Rotskerk… Noordwaarts door het “land
van de duizend meren” over Lathi naar Jyväskylä. Avondmaal en logies in het Cumulus City Jyväskylä Hotel.

DAG 5 : ROVANIEMI - KARASJOK I (450KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan Santa Claus Village, het Finse
kerstthemapark in Rovaniemi waar we tevens een eerste
keer de Poolcirkel overschrijden. Verder door de toendra’s
van Lapland. Langs Ivalo en Inari aan het Inarimeer en
over de Noorse grens naar Karasjok, de pleisterplaats van
de Noorse Lappen. Avondmaal en logies in hotel Scandic
Karasjok.
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DAG 8 : ALTA - TROMSØ I (350KM)
ontbijtbuffet. Door een onvergelijkbaar mooi natuurdecor van fjorden, meren en bergen via Langfjord naar Kvaernangsfell, fotostop.
Panorama over de gletsjermassa’s van de Lyngen Alpen. Vrije lunch.
Per veerboot over de Lyngenfjord en de Ullsfjord naar Tromsø, “het
Parijs van het Noorden” genoemd. Avondmaal en logies in het Scandic Grand Tromso Hotel.
DAG 9 : TROMSØ - INNHAVET I (400KM)
ontbijtbuffet. Langs de Balsfjord en Andselv naar Narvik aan de
Herjangsfjord, vrije lunch. Overzet van Skarberget naar Bognes en
verder langs een onvergelijkbaar mooie weg naar Innhavet. Avondmaal en logies in het Hamarøy Hotel.
DAG 10 : LOFOTEN
ontbijtbuffet. Per veer van Bognes naar Lødingen op de Lofoteneilanden. In een schitterend natuurkader via Strand en over de
Hadselfjord naar Svolvaer. Vrije lunch en vrije tijd. Om 16u per ferry (2 uur) van Svolvaer naar Skutvik en terug naar Innhavet voor
avondmaal en logies.

DAG 1 : AFFLIGEM - KIEL I (715KM)
vertrek om 6u. Langs Antwerpen naar Venlo, koffiepauze.
Verder naar Münster, vrije lunch. Langs Hamburg naar
Kiel. Om 17u30 inscheping aan boord van één van de luxe
schepen van de rederij Stena Line*. Afvaart om 18u45.
Buffetavondmaal in het boordrestaurant. Verder heeft u
aan boord een taxfree shop, een discotheek, verschillende
bars en lounges. Gevaar voor zeeziekte is nagenoeg onbestaande gezien het schip vaart in de kalme wateren tussen
de Deense eilanden. Logies in tweepersoons binnenhut.
DAG 2 : GÖTEBORG - STOCKHOLM I (470KM)
ontbijtbuffet. Ontscheping omstreeks 09u15 in het
Zweedse Göteborg. Langs tal van meren richting Nörrkoping, vrije lunch onderweg. Verder naar Stockholm. Stadsrondrit langs o.m. het koninklijk paleis, Gamla Stan, het
stadhuis… Om 18u inscheping aan boord van Silja Line*.
Buffetavondmaal. Om 19u30 afvaart over de Baltische Zee
en de Ålandeilandengroep naar het Finse Turku. Logies in
tweepersoons binnenhut.

DAG 7 : HONNINGSVȦG - ALTA I (300KM)
ontbijtbuffet. Daarna naar Hammerfest, de meest noordelijk gelegen stad ter wereld, oponthoud. Verder richting Skaidi. Door het
onherbergzame Sennaland en langs de zomerkampen van de Kautokeinolappen naar Alta. Vrije lunch. Bezoek aan de bijna 7000 jaar
oude rotstekeningen. Avondmaal en logies in het Thon Hotel Alta.

DAG 11 : INNHAVET - MO I RANA I (300KM)
ontbijtbuffet. Door een vrijwel onbewoond gletsjergebied en
de Leirfjord (fotostops onderweg) naar Fauske in de provincie
Nordland. Vrije lunch. We overschrijden opnieuw de Poolcirkel.

DAG 4 : JYVÄSKYLÄ - ROVANIEMI I (565KM)
ontbijtbuffet. Langs de oever van het Botnische Meer naar
Oulu, vrije lunch. Langs de loop van de Kemjokrivier naar
Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland en de thuishaven van de kerstman. Avondmaal en logies in het Cumulus
Resort Pohjanhovi Hotel.

Naar Mo I Rana aan de smalle Nordranafjord. Avondmaal en logies
in het Scandic Meyergarden Hotel.
DAG 12 : MO I RANA - TRONDHEIM I (500KM)
ontbijtbuffet. Door het Korgengebergte naar Mosjøen, kort oponthoud. Door het romantische bergen- en merenlandschap van de
provincie Trondelag naar Steinkjer, vrije lunch. Langs mooie fjordenlandschappen naar Trondheim. Bezoek aan de Nidarosdomkerk. Avondmaal en logies in het Scandic Bakklandet Hotel.
DAG 13 : TRONDHEIM - OSLO I (540KM)
ontbijtbuffet. Door het Dovrefjellgebergte naar Lillehammer, vrije
lunch en kort bezoek. Langs het Mjøsameer naar Hamar, één van
de Vikingsteden. Fotostop bij de Vikingschaatshal. Verder naar de
Noorse hoofdstad Oslo. Avondmaal en logies in het Scandic
Holmenkollen Park Hotel.
DAG 14 : OSLO - KIEL
ontbijtbuffet. Rondrit in Oslo langs het Vigeland Park met honderden beelden, het stadhuis, het koninklijk paleis, het schiereiland
Bygdoy… Vrije lunch. Om 13u inscheping aan boord van Color
Line* . Afvaart om 14u. Buffetavondmaal en logies in tweepersoons
binnenhut.
DAG 15 : KIEL - AFFLIGEM I (715KM)
ontbijtbuffet en ontscheping omstreeks 10u. Over de Duitse
snelwegen via Hamburg richting Osnabrück, vrije lunch langs de
snelweg. Langs Venlo naar Affligem. Aankomst omstreeks 21u.

07 juli
single
vroegboekkorting
vóór 01/03/2018

€ 2929
+ € 560
- € 138

HOTELS ****/***S

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de categorie****/***S met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv en telefoon.
Tweepersoons binnenhut met
wastafel, douche en toilet tijdens
de overtochten
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen. Buffetavondmalen
aan boord
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 15e dag
MUNTEN
Zweedse en Noorse kronen

*Vaarprogramma’s onder voorbehoud. Aparte handbagage is aangewezen voor de overtochten aan boord van Stena Line*, Silja Line*
en Color Line*

DAG 6 : KARASJOK - HONNINGSVȦG I (240KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan het Sapmimuseum. Vrije lunch.
Via Lakselv en de Porsangerfjord naar Käfjord en door de
6km lange Fatima-diepzeetunnel naar Honningsvåg op het
eiland Magerøy. Check-in in hotel Scandic Honningsvåg
en avondmaal. Nadien naar de uiterste punt van het Europese vasteland: de Noordkaap met onvergetelijke panorama’s over de Noordelijke Ijszee en waar ook u onder de
indruk zal zijn van het fenomeen van de middernachtzon.
Elke deelnemer ontvangt zijn/haar Noordkaapdiploma.
Logies.

15 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

overtochten volgens programma,
bezoek en whiskyproeverij
Jameson, “Irish night”, bezoek
Dublin o.l.v. plaatselijke gids,
inkom Trinity College en
tolgelden inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

09 juli
€ 1499
single
+ € 289
3e persoon in kamer - € 60
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 73
vóór 01/03/2018

IERLAND - HET GROENE EILAND
Het eiland Ierland wordt gevormd door de
republiek Ierland en door Noord-Ierland
of Ulster, dat evenwel tot het Verenigd
Koninkrijk behoort. Een prachtige natuur,
de schuimende Guinness, een vleugje Keltische charme en mystiek, vele eeuwenoude
sprookjes en oprechte gastvrijheid vormen
de hoofdtroeven van het groene Ierland.
Maar ook vele burchtruïnes en statige
kastelen, de vroegchristelijke sites met
voorhistorische kruisen, de manors en de
onvermijdelijke schapen en hun zwijgzame
herders, tal van schilderachtige parken en
tuinen: Ierland verwent u in een oase van ongerept groen. Hoogtepunten van deze reis
zijn de bezoeken aan de hoofdstad Dublin,
de Connemara in Galway, het natuurgebied
van de Ring of Kerry, de Cliffs of Moher en
de trips door het Ierse binnenland.

DAG 1 : AFFLIGEM - CARDIFF I (690KM)
vertrek om 5u. Via Duinkerke naar Calais. Overtocht* van
het Kanaal per ferry in 90 minuten naar Dover. Richting
Londen en verder naar Oxford, “the City of Dreaming Spires”. Vrije lunch en kort bezoek. Over de River Severn naar
Cardiff of omgeving. Avondmaal en logies.
DAG 2 : CARDIFF - PEMBROKE WEXFORD I (155KM)
Welsh ontbijtbuffet. Wandeling in Cardiff aan het Bristolkanaal met o.m. Cardiff Castle, High Street en het Millennium Stadium. Daarna via Swansea en Caerfryddin naar de
haven van Pembroke in Zuid-Wales. Vrije lunch. Inscheping voor overtocht* van het St George’s Channel met Irish
Ferries naar Ierland. Aankomst in de haven van Rosslare
omstreeks 18u45 en transfer naar Wexford of omgeving
voor avondmaal en logies.

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de
categorie***S/*** met alle comfort voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv en telefoon en meestal koffieen theefaciliteiten
MAALTIJDEN
Welsh, Iers of Engels ontbijtbuffet
en driegangen avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 10e dag
MUNTEN
Engelse ponden (heen- en
terugreis)
INKOMGELDEN
ca. € 70
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 4 : KILLARNEY - RING OF KERRY KILLARNEY I (170KM)
Iers ontbijtbuffet. Uitstap “Ring of Kerry”, één van Europa’s
mooiste en meest panoramische routes op het Iveragh Peninsula. Langs het festivaldorpje Killorglin naar Dingle Bay
met onderweg adembenemende uitzichten over de zee en
het hoge kustgebergte. Naar Waterville aan Ballinskelligs
Bay, vrije lunch. Langs Caherdaniel in een prachtig natuurkader naar het sprookjesachtige Sneem, vrije tijd in één van
de mooiste dorpjes van Ierland. Langs Kenmare naar Ladies
View, fotostop. Terug naar Killarney voor bezoek aan de
kathedraal. Avondmaal en logies.
DAG 5 : KILLARNEY - BUNRATTY LIMERICK I (170KM)
Iers ontbijtbuffet. Langs Castleisland naar Adare aan de
rivier Maigue. Bezoek aan dit schilderachtige dorpje met
o.m. tal van cottages, Desmond Castle en het Trinitarian
Monastry. Vrije lunch. Via Limerick naar Bunratty nabij
Shannon. Bezoek aan Bunratty Castle en vrije tijd in het
Folk Park, een weerspiegeling van een stadje uit de tijd van
het Victoriaanse Ierland. Via de baai van de River Shannon
naar Limerick of omgeving. Avondmaal en logies.
DAG 6 : LIMERICK - CLIFFS OF MOHER THE BURREN - GALWAY I (170KM)
Iers ontbijtbuffet. Via Lahinch naar de Cliffs of Moher,
200m hoge, steile en schitterende rotswanden boven de
oceaan. Wandeling tot aan het uitzichtpunt O’Brien’s Tower.
Langs Lisdoonvarna naar het Kilfenora Burren Center
waar de bezoeker alle info vindt over The Burren. Vrije
lunch. Door het Burren National Park met zijn eigenaardige maanlandschap en langs megalitische graven
en monumenten naar Ballyvaughan en verder via Kinvarra
naar Galway of omgeving voor avondmaal en logies.
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DAG 3 : WEXFORD - CASHEL MUCKROSS - KILLARNEY I (310KM)
Iers ontbijtbuffet. Door het Ierse graafschap Wexford en
langs de River Suir naar Clonmel en Cashel. Bezoek aan
Rock of Cashel, een voorname religieuze site, gelegen op
een oprijzende rots. Bezoek aan de romaanse Cormac’s
Chapel, het beroemde St Patrick’s Cross, de kathedraal en
het Vicar’s House. Via Mallow naar Muckross in het Killarney
National Park. Vrije lunch. Bezoek aan Muckross House in
het graafschap Kerry, een 19e eeuws landhuis in Victoriaanse
stijl. Nadien wandeling naar de Torc Waterfall. Avondmaal
en logies in Killarney of omgeving.

DAG 7 : GALWAY - CONNEMARA - ATHLONE I
(290KM)
Iers ontbijtbuffet. Langs de Galway Bay naar de Connemara, de
meest onherbergzame streek van Ierland. Naar Maam Cross en
door Joyce Country naar de haven van Killary met zicht op de
enige fjord van Ierland. Langs het panoramapunt in Leenane naar
de hooggelegen abdij van Kylemore Abbey. Vrije lunch en bezoek
aan de benedictijnenabdij en aan de neogotische kerk. Verder naar
Clifden, de hoofdplaats van de Connemara. Vrije tijd. Langs rotsen,
inhammen en meren en door ongeëvenaard natuurschoon naar
Athlone of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 8 : ATHLONE - CLONMACNOISE - DUBLIN
I (165KM)
Iers ontbijtbuffet. Naar Clonmacnoise, bezoek aan één van de
belangrijkste religieuze sites van Ierland met kerkruïnes en “high
crosses”. Langs Kilbeggan en Kinnegad naar Dublin. Vrije lunch en
vrije tijd in de “old town” van Dublin. Bezoek aan de Old Jameson
Whiskey Distillery en proeverij. Avondmaal en “Irish night” en gelegenheid om de Guinness te proeven, het absolute bier van de Ieren.
Avondmaal en logies.

10 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 9 : DUBLIN - HOLYHEAD - CHESTER I
(140KM)
Iers ontbijtbuffet. Geleide rondrit in Dublin met o.m. Merrion
Square, Dublin Old Town, Dublin Castle, Grafton Street, de Christ
Churchkathedraal, de St Patrick’s Cathedral en bezoek aan Trinity
College met het vermaarde Book of Kells. Vrije lunch. Naar de
haven Dun Laoghaire en inscheping voor overtocht* van de Ierse
Zee naar Holyhead in het noorden van Wales. Via Bangor en Colwyn
Bay naar de Engelse grens en verder naar Chester of omgeving voor
avondmaal en logies.
DAG 10 : CHESTER - DOVER - AFFLIGEM I
(725KM)
Engels ontbijtbuffet. Via Stoke-on-Trent en Birmingham richting
Londen. Vrije lunch onderweg. Rond Londen en door het graafschap Kent naar Dover. Overtocht* van het Kanaal per ferry naar
Calais. Verder naar Affligem. Aankomst omstreeks 23u.
*Overtochten en vaarprogramma’s onder voorbehoud. Uurregeling
van de overtochten bij publicatie van deze brochure nog niet
bevestigd.
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EXTRA

welkomstdrankje, inkomgelden volgens programma,
wijnproeverij, folklore-avond,
buffetavondmalen in Malatiny,
gebruik van de wellnessruimte
en tolgelden inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

06 augustus
€ 1209
single
+ € 150
3e persoon in kamer - € 60
kind -12j/kamer 2 volw. - € 120
vroegboekkorting
- € 60
vóór 01/03/2018

SLOWAKIJE - HOGE TATRA - LIPTOV - ORAVA & BRATISLAVA
Deze vrij onbekende bestemming wordt
een onvergetelijke ervaring in het hart van
de republiek Slowakije en het Hoge Tatragebergte. Dit gebied ligt ingesloten tussen
het Tsjechische Moravië en Hongarije. Deze
vrij jonge staat in Europa is een harmonieuze mix van natuurpracht, onvermoed rijke
cultuur en een vleugje romantiek. De betoverende landschappen van de Liptov- en de
Oravaregio, tal van kuuroorden, een op vele
plaatsen een door de Unesco beschermd
kunstpatrimonium, de goed bewaarde
volkse tradities en de vele kunstambachten
zijn de blikvangers van deze aantrekkelijke
streek. Bovendien brengen we een uitgebreid bezoek aan de hoofdstad Bratislava.
We logeren in het comfortabele Relax
Hotel Sojka*** bij een Vlaams-Slowaaks
eigenaarskoppel.

DAG 4 : MALATINY - LIPTOVREGIO MALATINY I (90KM)
ontbijtbuffet. Via de lutheraanse houten kerk van Svaty
Kriz naar het Liptovmeer voor boottocht met aperitief op
dit prachtige meer, omgeven door de hoogste bergen van
Slowakije. Verder naar Liptovsky Mikulas, vrije tijd in dit
levendige stadje aan de rivier de Vah. Middagmaal in het
verblijfhotel. ’s Namiddags wandeling langs de waterval van
Lucky en verder naar Vlkolinec, een mooi bergdorpje dat
op de lijst van het culturele erfgoed van de Unesco staat.
Vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 6 : MALATINY - SPISSREGIO MALATINY I (250KM)
ontbijtbuffet. Via Poprad naar Levoca. Bezoek aan dit
middeleeuwse stadje met o.m. de St Jacobskerk met het
grootste gotische altaar ter wereld, het levenswerk van
houtbewerker Pavel. Middagmaal in een typisch Slowaaks
restaurant. Verder naar Spisske Podhradie voor bezoek aan
de 12e euwe burcht Spissky Hrad, één van de meest indrukwekkende van Midden-Europa. Terug naar Malatiny
voor avondmaal, folklore-avond en logies.

DAG 5 : MALATINY - ORAVAREGIO I (100KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap Oravaregio, de meest noordelijke
punt van Slowakije en aanleunend tegen de Hoge Tatra.
Bezoek aan de burcht Oravsky Hrad, 100m boven de loop
van de Oravarivier gelegen. Daarna vlottentocht op de
Orava. Middagmaal in een lokale brouwerij. Bezoek aan
het openluchtmuseum van Zuberec, een pareltje inzake
volksarchitectuur. Terug naar Malatiny voor avondmaal en
logies.

DAG 7 : MALATINY - HOGE TATRA MALATINY I (290KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap Hoge Tatra, het kleinste hooggebergte ter wereld. Met de tandradbaan naar Strbske Pleso
voor wandeling rond het gletsjermeer. Middagmaal aan
de oever van het meer. Verder naar het belle époquestadje
Stary Smokovec, bezoek aan het marktplein en de kerk van
Spisska Sobota. Vrije tijd. Terug naar Malatiny voor avondmaal en logies.

RELAX HOTEL SOJKA***

LIGGING
erg rustig gelegen aan de rand
van het dorpje Malatiny tussen de
Lage en de Hoge Tatra
FACILITEITEN
hotel in typisch Slowaakse stijl
met receptie, restaurant, bar, zonneterras, tuin, binnenzwembad
en wellnessruimte met meerdere
sauna’s en jacuzzi, gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet. Tweegangen
middagmalen en driegangen
avondmalen. Buffetavondmalen
in Malatiny
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
volpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag ( vrije lunch dag 8 )

DAG 1 : AFFLIGEM - POCKING I (870KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze.
Richting Frankfurt, vrije lunch langs de snelweg. Langs
Nürnberg en Regensburg naar Pocking of omgeving.
Avondmaal en logies.
DAG 2 : POCKING - BRATISLAVA I (360KM)
ontbijtbuffet. Over de Oostenrijkse grens en via Linz en
Wenen naar Bratislava. Verwelkoming door de Nederlandstalige reisleider. Middagmaal. Stadswandeling langs
o.m. het Nationaal Theater, de kathedraal, het bisschoppelijk paleis en zovele andere gebouwen uit de tijd van muzikale fenomenen als Liszt en Mozart. Vrije tijd. Avondmaal
en logies in hotel Devin****.
DAG 3 : BRATISLAVA - KLEINE KARPATEN BANSKA BYSTRICA - MALATINY I (290KM)
ontbijtbuffet. Panorama over Bratislava en de Donau vanaf de burcht van Bratislava. Nadien via de wijnroute naar
de Kleine Karpaten en proeverij tussen de wijnranken.
Middagmaal. Langs Trnava en Nitra naar Banska
Bystrica, oponthoud in dit aantrekkelijke stadje aan de
rivier de Hron en aan de voet van de Lage Tatra en het
Slowaakse Ertsgebergte. Via Ruzemberok naar Malatiny
voor welkomstdrankje, avondmaal en logies in het Relax
Hotel Sojka***.
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DAG 8 : MALATINY - MELK - DEGGENDORF I
(700KM)
ontbijtbuffet. Via Trencin naar Bratislava en de Oostenrijkse grens.
Richting Wenen en het Wienerwald, vrije lunch langs de snelweg.
Verder naar Melk, vrij bezoek aan de mooiste barokabdij van Oostenrijk. Langs Passau naar Deggendorf of omgeving voor avondmaal en logies.

9 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 9 : DEGGENDORF - AFFLIGEM I (810KM)
ontbijtbuffet. Via Nürnberg naar Würzburg, koffiepauze. Over
Frankfurt naar Limburg an der Lahn. Vrije lunch langs de snelweg.
Via Keulen naar Aken, avondstop. Langs Lummen naar Affligem.
Aankomst omstreeks 20u30.
*Dit programma wordt begeleid door onze plaatselijke Nederlandstalige reisleid(st)er vanaf Bratislava tot het vertrek uit Malatiny
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welkomstdrankje, tolgelden
Krkbrug/Katschberg- en
Tauerntunnel, proeverij wijn
en kaas in Vrbnik,
avondmaal met muzikale
omlijsting in Zminj,
middagmaal dag 3 en alle
avondmalen in buffetvorm
in hotel Palace Bellevue****
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

OPATIJA - KVARNERBAAI & PLITVICE
Kroatië ligt tussen de oostelijke hellingen
van de Alpen, de Pannonische laagvlakte
en de loop van de Donau. Deze soevereine
staat, onafhankelijk sedert 25 juni 1991, ligt
deels op het Balkanschiereiland en in het
geografische hart van Europa. Kroatië is een
prachtig vakantieland met een bergachtig
binnenland, meer dan duizend eilandjes
en een schitterende kustlijn. Onze verblijfplaats Opatija aan de Istrische kust is de parel aan de Kvarnerbaai, één van de mooiste
delen van de Adriatische kust en kent een
haast subtropische plantengroei. De hoogtepunten van deze reis zijn de daguitstap
naar het eiland Krk, het bezoek aan Pula, de
rondrit op Veli Brioni, het hoofdeiland van
de Brionigroep. Tevens brengen we een
bezoek aan het Nationaal Park van Plitvice,
natuurerfgoed van de Unesco.

DAG 1 : AFFLIGEM - BAD AIBLING I
(870KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Keulen naar Frankfurt en Würzburg, vrije lunch langs de
snelweg. Over Nürnberg en langs de Beierse hoofdstad
München naar Bad Aibling of omgeving. Avondmaal en
logies.

DAG 3 : OPATIJA
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling in Opatija. Wandeling langs de Lungomarepromenade en vele bouwwerken
in classicistische architectuur en in barokstijl, het St Jamespark,
de villa Angiolina... Middagmaal in het verblijfhotel. Vrije
namiddag om te genieten van zon en zee. Avondmaal en
logies.

DAG 2 : BAD AIBLING - MILLSTÄTTER SEE
- OPATIJA I (475KM)
ontbijtbuffet. Langs de Chiemsee naar de Oostenrijkse
grens. Verder naar Salzburg en door de Tauern- en de
Katschbergtunnel naar Seeboden aan de Millstätter See,
één van de mooiste Karintische meren. Vrije lunch. Over
de Sloveense grens naar Kranj en Ljubljana en verder naar
het Kroatische Opatija. Welkomstdrankje, avondmaal en
logies in het Remisens Premium Hotel Palace Bellevue****.

DAG 4 : OPATIJA - PLITVICE - OPATIJA
(370KM)
ontbijtbuffet. Via Rijeka langs de prachtige kustweg van de
Kvarnerbaai naar Senj en Otocac. Langs Vrelo naar het merengebied van Plitvice, het bekendste Nationaal Park van
Kroatië en 300km2 groot. Vrije lunch. Zestien meren liggen trapsgewijs boven mekaar en worden verbonden door
tientallen grotere en kleinere watervallen. Geleide wandeling in dit schitterende natuurspektakel, natuurerfgoed van
de Unesco. Via paden en loopbruggen kan men de prachtige fauna en flora bewonderen. Terug naar Opatija voor
avondmaal en logies.

DAG 5 : OPATIJA - PULA - VELI BRIONI - OPATIJA
(165KM)
ontbijtbuffet. Langs de kustlijn naar Pula, de meest zuidelijke punt
van Istrië en een oud-Romeinse stad. Wandeling langs o.m de Sergiusboog en bezoek aan de Augustustempel en het amfitheater. Vrije
lunch. Verder naar Fazana en per boot naar Veli Brioni, het hoofdeiland
van de Brionigroep. Rondrit aan boord van een toeristisch treintje
langs o.m. de haven, de St Rochuskerk en het 19e eeuwse fort genoemd naar admiraal Tegetthoff. Verder naar Zminj voor avondmaal met muzikale omlijsting. Terug naar Opatija voor logies.

DAG 8 : OPATIJA - BLED - BAD AIBLING I (490KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Via de Sloveense hoofdstad Ljubljana
naar Kranj en Bled. Vanaf de meeroever schitterend zicht op het
beroemde eilandje. Met een “pletnaboot” maken we een tocht op
het meer en bezoek aan de barokke kerk Majka Bozka. Vrije lunch.
Over de Oostenrijkse grens naar Villach en door de Katschberg- en
de Tauerntunnel naar het Salzburgerland. Langs de Chiemsee naar
Bad Aibling of omgeving voor avondmaal en logies.

DAG 6 : OPATIJA
ontbijtbuffet. Vrije dag en vrije lunch in Opatija of mogelijkheid
voor het maken van een boottocht met vismaaltijd. Avondmaal en
logies.

DAG 9 : BAD AIBLING - AFFLIGEM I (870KM)
ontbijtbuffet. Via München naar Nürnberg en Würzburg, vrije
lunch langs de snelweg. Langs Keulen naar Aken, avondstop. Over
Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

01 juli
€ 1217
single
+ € 260
verblijfstaks
+€6
3e persoon in kamer - € 70
kind -12j/kamer 2 volw. - € 140
vroegboekkorting
- € 58
vóór 01/03/2018
REMISENS PREMIUM
HOTEL PALACE
BELLEVUE****

LIGGING
aan de strandboulevard en tevens
de hoofdstraat van Opatija
FACILITEITEN
in 2016 volledig gerenoveerd
historisch pand in empirestijl met
receptie, lift, lounge, bar, restaurant, terras, animatieprogramma,
fitnessruimte, wellnessruimte
met binnenzwembad en sauna,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, safe, minibar, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en avondmalen in
buffetvorm in Opatija. Driegangen
avondmalen tijdens heen- en
terugreis
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e t/m
ontbijt 9e dag
MUNTEN
Kroatische kuna
Zwitserse franken (lunch heenreis)
INKOMGELDEN
ca. HRK 900
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 7 : OPATIJA - KRK - OPATIJA I (135KM)
ontbijtbuffet. Daguitstap naar Krk, het grootste eiland van het
Kroatische deel van de Adriatische Zee. Over de Krkbrug naar het
gelijknamige eiland. Bezoek aan het stadje Krk en wandeling langs
de kathedraal, het stadhuis, de klokkentoren en het pittoreske
haventje. Vrije lunch. Daarna naar Punat, de grootste haven van Krk.
Verder naar Baska, de zuidpunt van het eiland. Naar Vrbnik, indrukwekkend gelegen op een rotsheuvel boven de zee en productieplaats
van de pittige Zlahtinawijn. Proeverij van de plaatselijke kaas en wijn.
Vrije tijd en terug naar Opatija voor avondmaal en logies.
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9 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

bezoeken o.l.v. een plaatselijke
gids (Zadar, Sibenik, Split,
Dubrovnik en Montenegro),
panoramische boottocht
“Opatija by night”,
boottocht Neretvadelta met
middagmaal en tolgelden
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

HET MOOISTE VAN KROATIË
Kroatië heeft de toerist erg veel te bieden:
een mediterraan klimaat, een onwaarschijnlijk
mooie kustlijn, talloze eilanden, schitterende
oude dorpjes en steden, tal van natuurgebieden in het binnenland, de groenblauwe Adriatische Zee… Deze soevereine staat, onafhankelijk sedert 25 juni 1991, ligt gedeeltelijk op
het Balkanschiereiland op het kruispunt van
Griekse en Romeinse cultuur. We volgen o.m.
de prachtige kustweg “Jadranska Magistrale”
van Zadar over Sibenik, Trogir en Split naar
Dubrovnik. We bezoeken ook de Kroatische
hoofdstad Zagreb, Mostar in Bosnië-Herzegovina en Kotor aan de gelijknamige fjord
in Montenegro. Deze reis is een bloemlezing
uit de mooiste toeristische trekpleisters van
Kroatië waarvan de meeste zijn opgenomen
op de lijst van het culturele werelderfgoed
van de Unesco. Een ideale combinatie van
cultuur, natuur en ontspanning!
DAG 1 : AFFLIGEM - BAD AIBLING I (870KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs
Keulen naar Frankfurt en Würzburg, vrije lunch langs de snelweg. Over Nürnberg en langs de Beierse hoofdstad München
naar Bad Aibling of omgeving. Avondmaal en logies.

DAG 2 : BAD AIBLING - MOSCENICE OPATIJA I (520KM)
ontbijtbuffet. Langs de Chiemsee naar de Oostenrijkse
grens. Verder naar Salzburg en door de Tauern- en de Katschbergtunnel naar de Sloveense grens. Verder naar Ljubljana,
vrije lunch onderweg. Over de Kroatische grens en langs
Lovran naar Moscenice, een mooi gelegen bergdopje met
fraai uitzicht over de Kvarnerbaai. Nadien naar Opatija
voor avondmaal. Daarna panoramische boottocht
“Opatija by night”. Logies .

DAG 6 : SIBENIK - MOSTAR - DUBROVNIK I
(375KM)
ontbijtbuffet. Langs de snelweg naar Vrgorac, de grens met
Bosnië-Herzegovina. Via Ljubuski naar Mostar, de stad die zwaar
heeft geleden tijdens de recente oorlog in ex-Joegoslavië. Het symbool van de stad is de Stari Most, een meesterwerk van Turkse
architectuur. Deze brug overspant de Neretvarivier. Bezoek aan de
oude stad. Vrije lunch. Nadien via Metkovic terug naar Kroatië en
langs het Mljetski Kanal naar Dubrovnik. Avondmaal en logies.
DAG 7 : DUBROVNIK
ontbijtbuffet. Bezoek aan Dubrovnik, de “parel van Dalmatië” en
één groot openluchtmuseum met vele bouwwerken uit de gotiek,
de baroktijd en de renaissance. Bezoek aan de oudste apotheek in
Europa en aan het franciskanenklooster. Wandeling over de oude
stadswallen en langs het Rector- en Sponzapaleis. Vrije tijd en vrije
lunch. Gelegenheid voor minicruise rondom het eiland Lokrum, gedomineerd door een imposant koninklijk slot. Avondmaal en logies.

DAG 3 : OPATIJA - ZADAR - SIBENIK I
(335KM)
ontbijtbuffet. Langs het Velebitgebergte met panorama’s
over de Adriatische Zee en tal van eilanden naar Zadar, de
voormalige hoofdstad van Dalmatië. Vrije lunch. Geleide
wandeling in Zadar met o.m. het fameuze zeeorgel, het forum, de St Anastasiakathedraal, de stadsmuren… Langs de
kustweg met panorama over de eilandengroep der Kornati
naar Sibenik. Avondmaal en logies.
DAG 4 : SIBENIK
ontbijtbuffet. Bezoek aan Sibenik, een echt juweeltje aan de
Adriatische kust. Geleide wandeling langs o.m. de beroemde St Jakobskathedraal, het Nicolaas- en Mihovilfort, tal
van steegjes en pleintjes in het oude centrum. Vrije lunch
en vrije namiddag. Avondmaal en logies.
DAG 5 : SIBENIK - SPLIT - TROGIR SIBENIK I (160KM)
ontbijtbuffet. Langs de kustlijn en langs tal van Kastela’s
naar de gezellige havenstad Split. Bezoek aan het kasteel
van de Romeinse keizer Diocletianus, de Domniuskathedraal, de oude stad, de Gouden Poort, de Zilveren Poort,
de tempel van Jupiter… Vrije lunch. Nadien naar het idyllische stadje Trogir, ook wel eens het “Venetië van de Dalmatische kust” genoemd. Geleide wandeling in de oude stad
met de jachthaven, de palmenpromenade, het fort Kamerlengo en bezoek aan de 13e eeuwse Lovrankathedraal…
Terug naar Sibenik voor avondmaal en logies.
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DAG 9 : DUBROVNIK - NERETVADELTA - SIBENIK
(290KM)
ontbijtbuffet. Nadien fotosafari: aan boord van vissersbootjes verkennen we de Neretvadelta tussen de Makarska Riviera en de Bosnische grens. Driegangen middagmaal met tafeldrank en muzikale
omlijsting. Over de snelweg naar Sibenik. Avondmaal en logies.

02 april
single
verblijfstaks
vroegboekkorting
vóór 01/03/2018

€ 1433
+ € 245
+ € 9,90
- € 68

HOTELS ****/***S

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de categorie****/***S met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
tv en telefoon
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 12e dag
MUNTEN
Kroatische kuna
Bosnische mark
Slovenië en Montenegro : Euro
INKOMGELDEN
ca. € 90
(richtprijs op basis tarieven 2017)

DAG 10 : SIBENIK - NATIONAAL PARK KRKA ZAGREB I (360KM)
ontbijtbuffet. Via Lozovac naar het Nationaal Park Krka, het zevende Nationaal Park van Kroatië. In het park ontspringt de rivier Krka
aan de voet van het Dinaragebergte. De blikvangers in het park zijn
de schuimende watervallen van Skradkinski Buk. Vrije lunch. Langs
de Nationale Parken Jenica en Plitvice naar Karlovac en Zagreb.
Avondmaal en logies.

DAG 8 : DUBROVNIK - BAAI VAN KOTOR DUBROVNIK I (180KM)
ontbijtbuffet. Naar de grens met Montenegro. Langs de schitterende
Boka Kotorska of de fjord van Kotor naar de stad Kotor, een oude
havenstad in een diepe inham en één van de mooiste trekpleisters
van Montenegro. Wandeling in Kotor langs tal van kerken en de
oude vestingmuur. Vrije lunch. In Prerast bezoek aan het kunstmatige eilandje Gospa od Skrpjela, “Lieve Vrouw van rotsen”. Vrije tijd.
Terug naar Dubrovnik voor avondmaal en logies.

12 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

DAG 11 : ZAGREB - BAD AIBLING I (500KM)
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Bezoek aan Zagreb, gebouwd op twee
heuvels: de bisschopsstad Kaptol en de feodale stad Gradec. Geleide
wandeling in deze Kroatische hoofdstad met vele mooie en historische paleizen en smalle steegjes. Om 10u30 vertrek uit Zagreb en
richting Oostenrijkse grens, vrije lunch onderweg. Door de Katschberg- en de Tauerntunnel richting Salzburg en Bad Aibling of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 12 : BAD AIBLING - AFFLIGEM I (870KM)
ontbijtbuffet. Langs München en Nürnberg richting Würzburg.
Vrije lunch langs de snelweg. Via Frankfurt naar Aken, avondstop.
Langs Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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EXTRA

welkomstdrankje, avondmalen
in buffetvorm, gebruik van
zwembaden en fitnessruimte,
toegang tot Grand Casino en
Riviera Casino en tolgelden
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

20 augustus
€ 1129
single
+ € 148
verblijfstaks
+ € 9,62
3e persoon in kamer - € 55
kind -12j/kamer 2 volw. - € 110
vroegboekkorting
- € 54
vóór 01/03/2018

SLOVENIË - ISTRIË - PORTOROZ & LJUBLJANA
Slovenië, de kleinste lidstaat van de vroegere Joegoslavische federatie is meer dan
ooit de alternatieve vakantiebestemming
aan de zonnige Adriatische Zee. Sedert
enkele jaren profileert Slovenië zich als
een ideaal reisdoel bij het brede publiek.
Het landschap wordt gekenmerkt door het
hinterland van de Julische Alpen, vele ongerepte karstplateaus en de zonnige kustlijn van Istrië. Onze verblijfplaats Portoroz,
letterlijk “rozenhaven”, is een mooie badplaats temidden subtropische tuinen. Op
het programma staan enkele prachtige uitstappen zoals de keizerlijke stoeterij van
de Habsburgers in Lipica, de grotten van
Postojna, het kunstenaarsplekje Rovinj en
het oude vissersplaatsje Piran. Slovenië
is één van de topbestemmingen uit ons
zomeraanbod!
DAG 1 : AFFLIGEM - TURATE I (915KM)
vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Langs
Straatsburg naar Basel-Pratteln, vrije lunch. Via Luzern en
door de Gotthardtunnel naar de Italiaanse grens en Turate
of omgeving voor avondmaal en logies.
DAG 2 : TURATE - PADOVA - PORTOROZ
(510KM)
ontbijtbuffet. Via Bergamo naar Padova, de stad van de H.
Antonius. Bezoek aan de basilica di Sant’Antonio met het
schrijn van deze heilige. Vrije lunch. Rond de Venetiaanse
lagune naar Trieste en over de Sloveense grens naar Portoroz. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in het Life
Class & Spa Hotel Riviera****S.
DAG 3 : PORTOROZ - PIRAN - PORTOROZ
(10KM)
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling in Portoroz en vrije
tijd. Vrije lunch. Bezoek aan Piran, een ietwat Venetiaans
aandoend kunstenaarsplaatsje, terrasvormig gebouwd
rondom de haven en het stadsplein. Vrije tijd in Piran.
Avondmaal en logies.
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LIFECLASS & SPA HOTEL
RIVIERA****S

DAG 4 : PORTOROZ - LIPICA - PORTOROZ
(85KM)
ontbijtbuffet. Naar Lipica, de bakermat van de Lippizaner,
de beroemde witte raspaarden van de Habsburgers. Bijwonen
van een dressuurvoorstelling en bezoek aan de stallingen.
Terug naar Portoroz voor vrije lunch. Vrije namiddag,
avondmaal en logies.

DAG 7 : PORTOROZ - POSTOJNA PORTOROZ I (140KM)
ontbijtbuffet. Langs Divaca naar Postojna, het vroegere
Adelsberg. Bezoek, deels te voet en deels per treintje aan
de miljoenen jaren oude druipsteengrotten. Deze grotten
worden beschouwd als één der mooiste van de wereld.
Vrije lunch.Terug naar Portoroz voor avondmaal en logies.

DAG 5 : PORTOROZ - LJUBLJANA PORTOROZ I (260KM)
ontbijtbuffet. Via Borovnica naar Ljubljana, de Sloveense
hoofdstad. Geleide wandeling langs Presernov Trg, de
mooie bruggen over de rivier de Ljubljanica, de kathedraal,
het bisschopspaleis, het stadhuis, Vodnikov Trg, het parlementsgebouw en met de lift naar Ljubljanski Grad, het
hooggelegen kasteel, bezoek. Vrije lunch en vrije tijd. Terug
naar Portoroz voor avondmaal en logies.

DAG 8 : PORTOROZ - MISURINA - REUTTE
(545KM)
ontbijtbuffet. Over de Italiaanse grens en via Vittorio
Veneto naar de prachtige bergketen der Dolomieten.
Langs Cortina d’Ampezzo naar Misurina, vrije lunch. In
een indrukwekkend natuurkader naar Carbonin en door
het Zuid-Tiroolse Pustertal naar de Brenneratobahn. Langs
Innsbruck en over de Fernpass naar Reutte of omgeving
voor avondmaal en logies.

DAG 6 : PORTOROZ - ROVINJ - POREC PORTOROZ I (150KM)
ontbijtbuffet. Langs de Istrische kustlijn naar de Kroatische
grens. Via Umag naar Limski Kanal, een overspoeld karstdal dat veel gelijkenissen vertoont met een Noorse fjord.
Naar het pittoreske Rovinj met tal van fotogenieke hoekjes die opeengepakt liggen op een rotsachtig schiereiland.
Daarna naar Porec, vrije lunch en vrije tijd in dit gezellige
kuststadje. Terug naar Portoroz voor avondmaal en logies.

DAG 9 : REUTTE - AFFLIGEM I (830KM)
ontbijtbuffet. Via Ulm naar Würzburg, vrije lunch langs de
snelweg. Daarna over Frankfurt naar Aken, avondstop.
Via Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

LIGGING
centraal te Portoroz en in eerste
lijn aan de Adriatische Zee
FACILITEITEN
receptie, lounges, liften,
restaurant, bar, eigen strand,
zonneterras, fitnessruimte,
thermencomplex met zwembaden
met zeewater/thermomineraal
water, toegang tot Riviera Casino,
gratis WiFi
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardroger,
telefoon, tv, minibar, safe, airco
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en avondmalen in
buffetvorm
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag
MUNTEN
Kroatische kuna (dag 6)
Zwitserse franken (lunch heenreis)
INKOMGELDEN
ca. € 80
(richtprijs op basis tarieven 2017)

9 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS

93

EXTRA

alle inkomgelden (kasteel
Wilanow en park Warschau,
heiligdom Jasna Gora, Wawelburcht en fabriek Schindler in
Krakau, zoutmijn Wieliczka en
KZ Lager Auschwitz-Birkenau),
geleide bezoeken in Polen
(Warschau, Krakow en Wroclaw)
en Dresden en tolgelden
inbegrepen
REISDATUM & PRIJS PP

WARSCHAU - KRAKAU - CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Polen wordt in het westen begrensd door
Duitsland, in het zuiden door de Tsjechische
Republiek en Slowakije, in het oosten door
Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne en in
het noorden door de Oostzee en de Russische enclave Kaliningrad. Dankzij figuren
als Lech Walesa, priester Popieluszko, pater
Maximilian Kolbe en wijlen paus Johannes
Paulus II geniet dit onvermoed rijke land
een enorme belangstelling. Deze reis biedt
u de gelegenheid kennis te maken met een
uiterst vriendelijke bevolking maar ook met
de prachtige natuur en het rijke kunstpatrimonium. Deze reis telt vele hoogtepunten:
de bezoeken aan Poznan, de Poolse hoofdstad Warschau, het mariale bedevaartsoord
Czestochowa, de kunststad Krakau, de zoutmijnen van Wieliczka, de gruwel van het
concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau in
Oswiecim en ook nog Wroclaw in Silezië, de
culturele hoofdstad 2016.

DAG 2 : FRANKFURT AN DER ODER POZNAN - WARSCHAU I (500KM)
ontbijtbuffet. Over de Poolse grens en via Swiebodzin
naar Poznan. Verwelkoming door onze Nederlanstalige
Poolse gids. Korte rondrit langs o.m. de Petrus- en Pauluskathedraal, het Dzialynskipaleis, de Rynek, de Maria
Magdalenakerk, het stadhuis... Vrije lunch. Langs Kutno
naar Warschau. Avondmaal en logies in het Sofitel Warsaw
Victoria*****.

DAG 3 : WARSCHAU
ontbijtbuffet. Bezoek aan het paleis en de tuinen van Wilanow.
Daarna over de koninklijke route naar het Lazienkypark.
In het park bezoek aan het momument voor F. Chopin
en het Waterpaleis. Vrije lunch. Nadien rondrit langs o.m.
het Gettomonument, het Umschlagplatzmonument, vele
middeleeuwse straatjes en de Rynek Starego Miasta.
Wandeling langs de Zygmuntzuil. ’s Namiddags bijwonen
van de aflossing van de wacht bij het monument van de
Onbekende Soldaat. Vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 5 : KRAKAU
ontbijtbuffet. Bezoek aan de Wawelburcht, de zetel van de Poolse
koningen. Nadien naar Kazimierz, de oude Joodse wijk waar ook
opnamen werden gemaakt voor de aangrijpende film Schindler’s
List. Bezoek aan het museum van de Fabriek van Schindler. Vrije
lunch. Wandeling door de stadskern met o.m. de kathedraal en de
universiteit Collegium Maius. Bezoek aan o.m. de Rynek, één van
de mooiste Europese marktpleinen met de Lakenhal, de Raadhuistoren en de Mariakerk. Avondmaal en logies*****.

DAG 8 : WROCLAW - DRESDEN I (270KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan Wroclaw, de historische stad in Silezië.
Wandeling langs de Rynek met het Ratusz of het 13e eeuwse stadhuis, vele patriciërshuizen, de Johannes de Doperkathedraal, de Heilig Kruiskerk, de Aula Leopoldina, de Hala Stulecia. Vrije lunch en
afscheid van de Nederlandstalige Poolse gids. Over de Pools-Duitse
grens naar Dresden. Wandeling langs de Frauenkirche, de Hofkirche
met het koninklijke slot, de Semperoper en de Zwinger. Vrije tijd.
Avondmaal en logies.

DAG 6 : KRAKAU - WIELICZKA - KRAKAU I (35KM)
ontbijtbuffet. Bezoek aan de zoutmijnen van Wieliczka. Afdaling
tot -135m voor bezoek aan de ondergrondse ruimten waarvan de
kapel van de Zalige Kinga weergaloos is. Alles is er gehouwen uit het
zout: altaren, tientallen beelden, kroonluchters, de kruisweg… Vrije
lunch. Terug naar Krakau voor verderzetting van het bezoek en vrije
tijd of shoppinggelegenheid. Avondmaal en logies*****.

DAG 9 : DRESDEN - BAD HERSFELD - AFFLIGEM
(825KM)
ontbijtbuffet. Via Chemnitz naar Erfurt en Bad Hersfeld, vrije lunch
langs de snelweg. Langs Keulen naar Aken, avondstop. Over Lummen
naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DAG 7 : KRAKAU - AUSCHWITZ - WROCLAW I
(300KM)
ontbijtbuffet. Naar Oswiecim voor bezoek aan het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau, een zeer aangrijpende en beklijvende ervaring. Tussen 1942 en 1945 vonden in dit gruwelkamp
ongeveer 1.500.000 mensen van 28 verschillende nationaliteiten de
dood. Vrije lunch. Verder naar Wroclaw of Breslau in het Duits. Vrije
tijd in Wroclaw, de Europese culturele hoofdstad 2016. Avondmaal
en logies in hotel Jana Pawla II****.

DAG 1 : AFFLIGEM - FRANKFURT AN DER
ODER I (850KM)
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Door
het Ruhrgebied richting Hannover, vrije lunch langs de
snelweg. Langs Magdeburg naar Frankfurt an der Oder of
omgeving voor avondmaal en logies.

* Dit programma wordt begeleid door onze plaatselijke Nederlandstalige Poolse reisleid(st)er vanaf Poznan tot het vertrek uit Wroclaw

05 augustus
€ 1339
single
+ € 252
3e persoon in kamer - € 80
kind -12j/kamer 2 volw. - € 160
vroegboekkorting
- € 64
vóór 01/03/2018
HOTELS *****/****

ACCOMMODATIE
toeristenhotels van de categorie*****/**** met alle comfort
voor de hedendaagse toerist
KAMERS
standaardkamer met badkamer
met bad of douche en haardoger,
tv, telefoon, minibar
MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen
avondmalen
TAFELDRANKEN
water bij de avondmalen
inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension van diner 1e dag t/m
ontbijt 9e dag
MUNTEN
Poolse zloty

DAG 4 : WARSCHAU - CZESTOCHOWA KRAKAU I (370KM)
ontbijtbuffet. Door het rijke Poolse binnenland naar
Czestochowa, het belangrijkste bedevaartsoord van
Oost-Europa. Vrije lunch. Bezoek aan de icoon Matka
Boska Czestochowska, de Zwarte Madonna in het heiligdom van Jasna Gora. Via de Adelaarsroute met het kasteel
van Pieskowa Scala in het Nationaal park Ojcow naar Krakau. Avondmaal en logies in hotel Niebieski Art Hotel*****.
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9 DAGEN BEGELEIDE RONDREIS
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EXTRA

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

01 november
benedendek
€ 859
middendek/balkon
+ € 90
bovendek/balkon
+ € 140
singlehut
+ € 550
(basis benedendek)

JUBILEUMCRUISE - 60 JAAR RANTOUR
In 2018 viert Rantour zijn 60ste verjaardag! Dit heuglijke feit vieren we met een
zesdaagse jubileumcruise over één van de
meest tot de verbeelding sprekende rivieren van Frankrijk. We varen met één van de
luxe cruiseschepen van de Duitse rederij
A-Rosa over de Seine van Parijs/St Denis tot
de oude Normandische hoofdstad Rouen.
Aan boord kan u genieten van de
luxueze 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 o.m. een muzikaal
verrassingsoptreden aan boord. Dit wordt
ongetwijfeld 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 - PARIJS/ST DENIS I
(310KM)
vertrek om 14u. Via Mons en Valenciennes naar Assevillers,
koffiepauze. Via Senlis naar Parijs/St Denis voor inscheping
aan boord van één 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 animatie aan
boord. Logies.

MS A-ROSA VIVA

hut middendek

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, animatie en logies.

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 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 Sainte
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, animatie en logies.

DAG 5 : PARIJS
ontbijtbuffet. U kan deze voormiddag volgens eigen initiatief
besteden, genieten van de boordfaciliteiten of een wandeling maken langs de oever van de Seine. Middagmaal aan boord. Nadien
stadsrondrit in de Franse hoofdstad Parijs langs enkele van de meest
markante 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, verrassingsavond met live muziek en logies.

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

OPTIONEEL
te reserveren bij inschrijving
en te betalen aan boord - enkel
mogelijk per kajuit/5 nachten
drankenpakket maaltijden
+ € 18/nacht/persoon
(wijn bij de middag- en avondbuffetten)

DAG 4 : ROUEN - VERNON MANTES-LA-JOLIE
ontbijtbuffet. Het mooie stadje Vernon, halverwege Rouen
en Parijs, heeft een prachtig onroerend erfgoed met typische vakwerkhuizen en de indrukwekkende collegiale kerk
Notre-Dame in romaanse en gotische stijl. Middagmaal
aan boord. We varen stroomopwaarts richting Mantes-laJolie, een stadje met een koninklijk kasteel en tal van religieuze gebouwen en gelegen in een lus op de linkeroever
van de Seine. Afvaart richting Parijs/St Denis. Avondmaal,
animatie en logies.
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DAG 6 : PARIJS/ST DENIS - AFFLIGEM I (350KM)
ontbijtbuffet en ontscheping. Terugreis over de Autoroute du Nord. Afscheidslunch in een uitzonderlijke locatie.
Langs Valenciennes naar Affligem. Aankomst omstreeks 19u.

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 middenen bovendek ( beide met Frans
balkon) mits toeslag
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet en buffetmaaltijden. Eénmaal galadiner
TAFELDRANKEN
water in karaf of optioneel
drankenpaketten
VERBLIJFSFORMULE
volpension vanaf diner 1e dag t/m
lunch 6e dag

drankenpakket all-in
+ € 32/nacht/persoon
(schuimwijn/wijnen/bier van het
vat/coctails/frisdranken van 10u
tot 24u)

6 DAGEN JUBILEUMCRUISE
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Terugbetaling van de annulerings- of
wijzigingskosten bij ondermeer:
- ziekte, ongeval of overlijden van de
verzekerde of een familielid tot in de
2e graad, inclusief de gevolgen van
een chronische of reeds bestaande
ziekte
- verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- ontslag
- herexamen
- intrekking verlof
- echtscheiding of feitelijke scheiding
- ...

REISBIJSTAND
Ook tijdens de reis draagt Protections
steeds zorg voor jou, overal ter wereld,
24 uur op 24!
- medische kosten tot € 25.000 (autocar)
of onbeperkt (vliegtuig)
- nabehandelingskosten tot € 5.000
- repatriëring
- dringende terugkeer
- bijstand en extra hotelnachten bij
natuurramp of epidemie
- een extra kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit
- verlies of diefstal van bagage tot € 750
(autocar) of € 1.250 (vliegtuig)
- compensatiereis ten gevolge van een
repatriëring
- ...

Extra verblijfskosten &
terugkeer bij natuurramp of
epidemie meeverzekerd!

Boek en vertrek niet zonder verzekering omdat je denkt al verzekerd
te zijn bij de mutualiteit of via een
kredietkaart. Wanneer je er de
kleine lettertjes op naleest merk je
al snel op dat je niet voor alle ongemakken een beroep kunt doen op
deze gratis verzekeringen!

Deze pagina is een beknopt overzicht en heeft geen enkele contractuele waarde.
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Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator
vóór afreis
1) Indien de reisorganisator, vóór de aanvang
van de reis, het contract verbreekt wegens een
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod
van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te
betalen. Zo de reis die ter vervanging wordt
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de
reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig
mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk,
van alle door hem op grond van het contract
betaalde bedragen.
2) De reiziger kan eveneens, in voorkomend
geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat
het minimum aantal reizigers, voorzien in het
contract en nodig voor de uitvoering van de
reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de
in het contract voorziene termijn en ten minste
15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht,
waaronder overboeken niet is inbegrepen.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale
en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich
erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks
alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden
vermeden.
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1) Indien tijdens de reis blijkt dat een belang-

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade
die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun
aangestelden en/of hun vertegenwoordigers
door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn
contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
De fout wordt volgens het normale gedrag van
een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: Klachtenregeling
Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de
afreis moet hij deze zo snel mogelijk per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of
reisorganisator.
Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract
moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige
manier, melden, zodat naar een oplossing kan
worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde wenden tot een vertegenwoordiger van de
reisorganisator, of een vertegenwoordiger van
de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de
reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot
de reisorganisator.
Na de reis:
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
reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of
anders bij de reisorganisator per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht
indienen.
Artikel 17: Verzoeningsprocedure
1) Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst
onderling een minnelijke regeling nastreven.
2) Mislukt deze poging tot minnelijke regeling
binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan
kan elk van de betrokken partijen aan het
secretariaat van de Cel Verzoening van de
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle
partijen dienen ermee in te stemmen.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie
Reizen:
Vooruitgangstr. 50, kantoor 2B05-1210 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
A) Het voorschot
Het voorschot, bedoeld in artikel 7 bedraagt
30% van de totale reissom, met een minimum
van € 100.
B) De reissom
1) 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. Deze
toeslag wordt terugbetaald indien niet voldoende éénpersoonskamers beschikbaar zijn.
e) BTW kosten bekend op 31/10/2017.
f) de maaltijden vermeld in het programma.
2) Niet in de prijs begrepen:
a) alle persoonlijke uitgaven voor dranken,
fooien, inkomgelden, toeristische activiteiten
en maaltijden vermeld met ‘gelegenheid tot’ of
‘mogelijkheid tot’
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
C) Annulering door de reiziger
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
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 vertrekdag of
bij afwezigheid bij vertrek: 100% van de
totale reissom
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.

F) Aansprakelijkheid
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
G) 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.
H) Rantour vliegtuigreizen
Rantour treedt bij vliegtuigreizen enkel op als
bemiddelaar 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 touroperator, de luchtvaartmaatschappij en
de invloeden van de wisselkoersen, brandstofprijzen of taksen
I) Reisbemiddelaars
Aangezien Rantour uit de aard van haar producten en verkoopspolitiek besloten heeft
VASTE prijzen te bepalen, is het de reisbemiddelaar 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 reisbemiddelaar
onmiddellijk te beëindigen en een passende
schadeloosstelling te eisen.
J) 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 verzekering voor schade na
diefstal, vandalisme, brand en schade door
natuurkrachten. Vrijstelling: € 255,07 (brand
en schade door natuurkrachten door water) /
€ 1255,28 (diefstal, vandalisme en aardbeving)
per wagen aan index 246,20 (index consumptieprijzen per 31/10/17). Uw parkingvoucher
wordt u toegestuurd met de reisdocumenten
en dient zichtbaar te worden aangebracht op de
voorruit van het voertuig.
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Artikel 6: Prijs
1) De in het contract overeengekomen prijs
kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk
in het contract is voorzien samen met de
precieze berekeningswijze ervan, en voor zover
de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen
en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de
brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde
heffingen en belastingen.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator
vóór de afreis
1) Indien, vóór de aanvang van de reis, één van
de wezenlijke punten van het contract niet kan
worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de
reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval
vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid
het contract te verbreken zonder kosten, tenzij
hij de door de reisorganisator voorgestelde
wijziging aanvaardt.
2) De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in
elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of
reisorganisator van zijn beslissing in kennis
te stellen.
3) Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient
er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het
contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan
op de prijs worden meegedeeld.
4) Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt,
mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank
1) Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in
principe de keuze tussen een procedure voor
de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2) Voor geëiste bedragen vanaf € 1250,
beschikt iedere verwerende partij over een
termijn van 10 kalenderdagen om een door de
eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna
het geschil voor de gewone rechtbank kan
worden aanhangig gemaakt. Onder de € 1250
staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3) Deze arbitrageprocedure wordt geregeld
door een geschillenreglement en kan slechts
worden opgestart nadat binnen een periode
van 4 maanden volgend op het (voorziene)
einde van de reis (of eventueel vanaf de
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil)
geen minnelijke regeling kon worden bereikt.
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen
enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4) Het paritair samengesteld arbitraal college
doet, overeenkomstig het geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.
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Raadpleeg de uitgebreide algemene voorwaarden van Protections. Op aanvraag te verkrijgen.
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering (€ 25 per persoon, maximum € 50 per dossier),
medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

Artikel 5: Totstandkoming van het contract
1) Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een
bestelbon aan de reiziger te overhandigen
conform de wet.
2) Het contract tot reisorganisatie ontstaat
op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet
via de namens de reisorganisator optredende
reisbemiddelaar, van de reisorganisator de
schriftelijke bevestiging van de geboekte reis
ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon
af van die van de reisbevestiging of gebeurt
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen
na de ondertekening van de bestelbon, dan
mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet
werd geboekt en heeft de reiziger recht op
de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds
betaalde bedragen.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan
mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar
alle kosten aanrekenen die daardoor worden
veroorzaakt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1) De reisorganisator is aansprakelijk voor
de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger
op grond van de bepalingen van het contract
tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben,
en voor de uit het contract voortvloeiende
verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen
zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door
andere verstrekkers van diensten en zulks
onverminderd het recht van de reisorganisator
om deze andere verstrekkers van diensten
aan te spreken.
2) De reisorganisator is voor de daden van
nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van
hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor
zijn eigen daden en nalatigheden.
3) Indien een internationaal verdrag van
toepassing is op een in het contract tot
reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de
aansprake-lijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4) Voor zover de reisorganisator niet zelf de in
het reiscontract voorziene diensten verleent,
wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke
schade en de vergoeding van de derving van
het reisgenot samen beperkt tot tweemaal
de reissom.
5) Voor het overige zijn de artikelen 18 en
19 van de wet van 16 februari 1994 van
toepassing.

Secretariaat van de “Cel verzoening”:
Vooruitgangstr. 50, kantoor 2B05-1210 Brussel
e-mail: verzoening.gr@skynet.be
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TARIEVEN
Autocarreizen tot € 950:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand) aan € 4,50 per dag en per persoon
Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): 6% op de totale reissom
Annulatie: 4% op de totale reissom
Reisbijstand Europa & Middellands Zeegebied: € 2,50 per dag en per persoon (minimum € 20 per persoon)
Reisbijstand Wereldwijd: € 3,50 per dag en per persoon (minimum € 25 per persoon)

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of
die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben
op het goede verloop van de reis. Wanneer de
reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit
tot extra kosten leidt voor de reisorganisator
en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1) De reiziger kan, vóór de aanvang van de
reis, zijn reis overdragen aan een derde, die
wel moet voldoen aan alle voorwaarden van
het contract tot reisorganisatie. De overdrager
dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar,
van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2) De overdragende reiziger en de overnemer
zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van
de totale prijs van de reis en de kosten van
de overdracht.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract
geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de
reiziger het contract verbreekt wegens een aan
hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt
hij de schade die de reisorganisator en/of
-bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair
bepaald worden in de bijzondere voorwaarden
of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

E) Annulering door de reisorganisator
Wanneer er minder dan 25 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.
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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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ANNULATIE

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn
verplicht:
1) Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied
van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige
documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit
moeten bij de betrokken ambassade(s) of consula(a)t(en) informeren welke administratieve
formaliteiten zij moeten vervullen.
b )informatie over het aangaan en de inhoud
van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van
toepassing op de contracten.
2) Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en
aan-sluitingen alsook, indien mogelijk, de door
de reiziger in te nemen plaats
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of
e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of
-bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties
die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of
de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen
in het buitenland, de informatie waardoor
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind
of met de persoon die ter plaatse voor diens
verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van
laattijdig gesloten contract:

Artikel 7: Betaling van de reissom
1) Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening
van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte
van de globale of totale reissom zoals in de
bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2) 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 reisbemiddelaar het
recht hebben de overeenkomst met de reiziger
van rechtswege te beëindigen, met de kosten
ten laste van de reiziger.
3) Behalve indien op de bestelbon anders
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het
saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of
tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/
of reisdocumenten bezorgd worden.

D) Wijziging door de reiziger
Een wijziging van naam, opstapplaats (niet
mogelijk minder dan 1 maand voor vertrek),
regime brengt een kost mee van € 15 per
persoon. Een wijziging van reisbestemming
of vertrekdatum wordt beschouwd als een
anule-ring door de reiziger.
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Artikel 2: Promotie
De gegevens in de reisbrochure binden de
reisorganisator of de reisbemiddelaar die de
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
*wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schrifte-lijk en vóór het afsluiten van het
contract ter kennis van de reiziger zijn
gebracht. De brochure moet daarvan
uitdrukkelijk melding maken.
*er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen
bij het contract.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar
kan voor bepaalde of onbepaalde duur het
geheel of een gedeelte van zijn reispromotie
schrappen.

3) Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen
een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze
overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk)
hebben ingevuld en ondertekend, en zodra
elke partij een bedrag van € 50 heeft betaald,
zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4) Overeenkomstig de in het reglement
beschreven eenvoudige 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.
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Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie
en reisbemiddeling zoals verstaan onder de
Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling.

rijk deel van de diensten waarop het contract
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige
maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog
op de voortzetting van de reis.
2) Zo er een verschil is tussen de voorgenomen
en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt
hij de reiziger schadeloos ten belope van
dit verschil.
3) Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of
indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel
ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
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MET PROTECTIONS REIS JE OP EN TOP VERZEKERD!

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden
voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2) De in het contract vastgestelde prijs mag
niet worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3) Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te
boven gaat, kan de reiziger het contract zonder
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van
al de bedragen die hij aan de reisorganisator
heeft betaald.
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