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TELEFONISCH OF PER E-MAIL BOEKT U UW VAKANTIE  
uit deze brochure het gemakkelijkst. Om deze reservatie vlot te laten 
verlopen, noteert u best vooraf de nodige gegevens: de bestemming, de 
afreisdatum, het aantal dagen, het aantal personen, naam en voornaam 
van alle deelnemers, de leeftijd van de meereizende kinderen, uw 
naam en adres, de gewenste opstapplaats. Na de reservatie sturen 
wij zo snel mogelijk een bevestiging op. Deze kijkt u even na, u 
tekent voor akkoord en bezorgt ze ons terug. Met de bijgeleverde 
overschrijvingsformulieren betaalt u het gevraagde voorschot (zo snel 
mogelijk) en het saldo (1 maand voor de afreis). Daarna krijgt u van 
ons de reisdocumenten. 
Voor inlichtingen of reservaties kan u natuurlijk ook rechtstreeks in 
ons kantoor terecht.

KINDEREN moeten over een kids ID beschikken. Reizen zij alleen, dan 
moeten ze een attest kunnen voorleggen van de bevolkingsdienst, met 
de toestemming van de ouders om alleen te reizen.
Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een korting van 25% indien ze de 
kamer delen met twee volwassenen.

DRANKEN aan de tafel zijn nooit inbegrepen, tenzij anders vermeld.

EXCURSIES INBEGREPEN
• De excursies zijn steeds bij de prijs inbegrepen. 
• Toe gangsgelden zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
• Volgorde kan worden aangepast in functie van weersomstandigheden 

en openingstijden.
 
Teneinde de reizigers de grootst mogelijke GARANTIE te bieden, zijn 
wij lid van het Garantiefonds Reizen. 

Op alle reizen uit deze brochure is BEGELEIDING door een gids 
voorzien. De dienstvergoeding voor chauffeur en reisleider is 
inbegrepen. Het staat u natuurlijk wel vrij om hen achteraf nog eens 
extra te belonen indien u dat wenst. 

Wenst u een REISVERZEKERING? U kan bij ons een annulatie- en  
bijstandsverzekering afsluiten. Deze is niet verplicht, maar wij raden het 
toch steeds ten stelligste aan. 

Alle hotels uit dit programma kunnen worden gereserveerd voor hen 
die liever met hun EIGEN WAGEN reizen. 
Wij zorgen graag voor de reservatie en een reisroute.

NUTTIGE TIPS 

GRATIS OPHAALDIENST
Gent, bushalte Graaf van Vlaanderenplein • Antwerpen, Crown Plaza Hotel • Hasselt, station • Turnhout, ingang Stadspark 

• Herentals, De Duinen • Heist-op-den-Berg, Station • Leuven, parking Bodart • Sint-Niklaas, Hotel Serwir
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 07.15 07.30 07.30 06.30 07.00 08.00 08.30

BEST WESTERN HOTEL ARLUX 
half pension
Een hotel met een gunstige uitvalbasis voor wandel- en �etstochten in het hart 
van de Belgische Ardennen. De kamers zijn stijlvol en functioneel ingericht. Het 
restaurant serveert heerlijke en gevarieerde gerechten. ‘s Ochtends staat een 
uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. Op het zonnige en groene terras is het zalig 
ontspannen.

AFREIS: 4 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 175,-
Toeslag single: € 40,-

Het Natuurpark van de Attertvallei vormt een scharnierzone 
tussen de uitgestrekte bossen van Anlier en de heuvels van 
Lotharingen. Daardoor biedt het park een grote natuurdiver-
siteit. Het park werd gecreëerd in 1994. Het is het grootste in 
de provincie Luxemburg en het derde grootste in België. De 
perimeter valt precies samen met de gemeentegrenzen van 
Attert, goed voor 7.195ha. Een derde daarvan bestaat uit bos, 
een ander derde bestaat uit blijvend grasland. Dat grasland 
domineert het natuurpark. Veeteelt is er erg belangrijk, zowel 
voor zuivelproducten als voor vlees. 

De rivier Attert heeft haar naam aan de vallei gegeven. De Attert 

en zijn talrijke zijrivieren liggen aan de oorsprong van een belangrijk 

ecologisch netwerk van beken, draslanden, alluviale elzen, hagen en 

bomen die grenzen aan oevers en beekjes. Dankzij het uitzonderlijke 

natuurlijke erfgoed is het natuurpark uitermate geschikt voor groen 

toerisme, met wandelingen en prachtige natuurontdekkingen.

WANDELSUGGESTIE 1 
AARLEN, DE ARBORETUMWANDELING
De wandeling, via een verbindingsweg vanuit het centrum van Aarlen 

bereikbaar, is bewegwijzerd met een rode rechthoek op een witte 

achtergrond en is 9,9 km lang. Na ongeveer 3 uur wandelen ben je 

gepasseerd langs heuvelachtige, soms modderige bosweggetjes en 

doorwaadbare plaatsen. U ziet ook het arboretum van Frassem. Dit 

jonge arboretum werd ingeplant in 1991 met 48 inheemse bomen, 

struiken en heesters. Sinds de vijver werd uitgegraven in 2003, hebben 

waterfauna en -�ora zich er spontaan ontwikkeld. 

WANDELSUGGESTIE 2 
PATRIMONIUM IN THIAUMONT
Een mooie luswandeling van 7 km met een te overbruggen hoogte-

verschil van 130 m. De wandeling leidt je langs het patrimonium in en 

rond Thiaumont. De kerk Saint-Hippolyte, tevens vertrekpunt van de 

wandeling, toont magni�eke grafstenen uit schist, gemaakt rond 1780 

in Orval. De stenen in het Duits zijn getuige van de cultuur ten tijde 

van de Franken die hier rond de 3e eeuw leefden. Enkele haltes verder 

passeert u een wasplaats in het midden van het bos. Het water is hier 

bijzonder helder en passeert op een bedje van ondoordringbare klei. 

Wat verder passeer je het meer van Tattert. Maak een rondje rond het 

meer en geniet hier van de stilte terwijl je wat bijleert met behulp van 

de verscheidene didactische panelen die langs de oevers zijn opge-

steld. Later zien we de voormalige groeve van Tattert. Hier werd zand 

en grind geëxploiteerd. 

WANDELSUGGESTIE 3 
LANGS HET OUDE TRAMSPOOR VAN ATTERT
Een wandeling van 9,3 km met een hoogteverschil van 168 m die 

vertrekt in Attert en als eerste langs het Centre Robert Schuman 

passeert. Dit merkwaardige gebouw kent een lange geschiedenis: van 

postkantoor tot school en klooster. Tegenwoordig is het een bezoe-

kerscentrum voor het Parc Naturel de la Vallée de l’Attert. Aan de 

kerk van Grendel zie je een standbeeld van Dennis Lambert. Het is 

een eerbetoon aan Robert Schuman, Europees politicus die in Gren-

del verbleef. Een beetje verder wandelen we over het oude tramspoor 

dat van 1911 tot ca. 1950 Martelange verbond met Arlon. In Attert 

zien we straks nog een oude tramhalte. 

2 DAGEN   WANDELEN IN HET NATUURPARK VAN DE ATTERTVALLEI
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 07.30 06.30 06.30 06.45 06.00 07.00 06.30

Amsterdam is, net als Parijs, een ideale bestemming voor een 
citytrip dicht bij huis. Dankzij de 17e eeuwse grachten en de 
vele culturele mogelijkheden is deze stad een toppertje om 
te bezoeken. De stad is zowel oerhollands als uiterst cosmo-
politisch tegelijkertijd, liefst 178 nationaliteiten vonden er hun 
thuis. En ondanks het feit dat het de hoofdstad van Nederland 
is, blijft Amsterdam echt een stad op mensenmaat, met een 
bruisende gezelligheid.

DAG 1
Vertrek ’s ochtends naar Amsterdam, waar u de gelegenheid heeft om 

tram 2 te nemen, de mooiste tramlijn ter wereld (volgens National 

Geographic Travel). Deze lijn voert u door het centrum tot aan het 

centraal station. Onze gids neemt u mee op pad langs de hoogtepunten 

van de stad. We passeren langs o.a. de Waag en het begijnhof. In de na-

middag staat een bezoek aan het Anne Frank Huis op het programma.

DAG 2
In de voormiddag bieden we de gelegenheid tot een rondvaart over 

de Amsterdamse grachten. Doet u liever wat anders? Onze gids 

neemt u graag mee voor een bezoek aan de Museumwijk. De namid-

dag vatten we samen in twee woorden: shoppen en plezier! Waar 

de Kalverstraat alle grote ketens huisvest, vind je in de 9 Straatjes de 

kleine, originele en exclusieve winkeltjes.

DAG 3
Na het ontbijt verkennen we Volendam, niet voor niets een dorp dat 

sinds 1880 al door beroemde schilders werd bezocht en vereeuwigd. 

Niet voor niets een dorp dat werd bezongen als de parel van de Zui-

derzee. Tegen de middag rijden we door naar de Marken. We maken 

een geleide wandeling door dit bijzonder en authentiek stukje Neder-

land. Terugrit naar huis, zodat we tegen de avond weer in België zijn.

VAN DER VALK HOTEL VOLENDAM 
half pension
Gelegen in een landelijke omgeving, op ca. 15 kilometer van Amsterdam. Er is een 
binnenzwembad en een ruim terras met uitzicht op een meertje. De kamers zijn 
voorzien van alle comfort en hebben een eigen badkamer met bad of douche, 
toilet en een haardroger. Het eigen restaurant serveert een grote verscheidenheid 
aan gerechten. In het hele hotel is WiFi beschikbaar.

3 DAGEN   AMSTERDAM

AFREIS: 19 MEI 2018
Prijs per persoon:  € 295,-
Toeslag single: € 100,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.15 06.30 06.30 05.30 06.00 07.00 07.30

SCHLOSS-HOTEL PETRY
half pension
Dit historische kasteelhotel wordt al sinds 1895 door een familie beheerd en ligt 
in een pittoreske wijk van Treis-Karden. De kamers van het hotel zijn verdeeld over 
verschillende gebouwen, die dicht bij elkaar liggen. U start de ochtend met een 
uitgebreid, gevarieerd ontbijtbuffet en geniet ’s avonds van huisgemaakte gerechten, 
internationale maaltijden en indien gewenst, exclusieve wijnen.

AFREIS: 21 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 275,-
Toeslag single: € 35,-

De Duitse moezelstreek is vlakbij en oogt in elk seizoen erg 
romantisch. Ideaal voor een weekendje genieten van natuur, 
architectuur en gezelligheid. De mogelijkheden voor toeristen 
zijn enorm uitgebreid: heerlijke gerechten met uitmuntende 
streekwijnen, Romeinse restanten, wandel- en �etstochten…

DAG 1
Vertrek ’s morgens en via de snelweg richting Luik naar Koblenz. We 

maken een wandeling door het oude centrum van Koblenz met tal van 

bezienswaardigheden. Daarna laten we ons door een kabelbaan naar 

Vesting Ehrenbreitstein voeren, 118 meter boven de Rijn. Het is één 

van de sterkste na 1815 in Europa gebouwde vestingen, die tot van-

daag haast volledig behouden bleef. Na een indrukwekkend bezoek 

(en uitzicht) rijden we verder naar ons hotel in Treis-Karden.

DAG 2
We starten onze dag in Cochem, een uitgesproken toeristenstadje. 

Naast de bekende wijn domineert de wereldberoemde Reichsburg 

die hoog boven de stad reeds van ver te zien is. Verder is het oude 

marktplein moezelromantiek ten top. In de namiddag zetten we koers 

naar een sprookjesachtig kasteel, Burg Eltz. Er werd 500 jaar lang aan 

gebouwd, waardoor de gebouwen zowel invloeden uit de middeleeu-

wen als uit de renaissance vertonen. De ligging van het kasteel is won-

dermooi. Dat ontdekt u vast zelf…

DAG 3
We volgen de Moezel tot in Zell, met name bekend om de ‘Zeller 

Schwarze Katz’, de naam van de lokale Moezelwijn. De sage wil dat een 

zwarte kat bij een wijnverkoop blazend op één welbepaald vat sprong. 

Uiteindelijk kozen de kooplieden voor het vat dat verdedigd werd door 

de kat. Onze rit gaat verder naar Bernkastel, één van de meest geliefde 

plaatsen langs de Moezel. Boven Bernkastel verheft zich de ruïne van 

Burg Landshut. Echter, niet deze burcht is het hoogtepunt van het stadje, 

maar het historische marktplein met zijn wondermooie vakwerkhuizen!
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.15 06.30 06.30 05.30 06.00 07.00 07.30

Bernkastel is als wijnstad een ideale bestemming voor een 
weekendje weg. In de adventstijd baadt de stad in licht en ge-
zelligheid. De feestelijke sfeer, de kerstmarkt en de vele eve-
nementen trekken jaarlijks vele toeristen en citytrippers aan. 
Waar vind je immers deze unieke cocktail van een bruisende 
winter met pittoreske vakwerkhuizen en romantische straat-
jes? De toeristische diensten, handelaars en vakwerklieden, 
cafés en restaurants, allemaal slaan ze de handen in elkaar 
en toveren ze Bernkastel elk jaar weer om in een schitterende 
kerststad. 

We kozen voor u een weekend dat bol staat van de kerstige con-

certen en activiteiten. Uniek is de aankomst van de fakkelzwemmers 

op zaterdagavond! Moedige ijsberen trotseren vanavond het koude 

rivierwater, gewapend met een brandende fakkel. Van op de oever van 

de Moezel ben je getuige van ontelbare lichtjes die magisch re�ecteren 

op het water. Samen met hen arriveert Sinterklaas per boot. En wie 

weet heeft hij wel een cadeautje bij voor de kleinsten!

NIET TE MISSEN:
• Handgemaakte kerststallen: getalenteerde handwerkers stellen hun 

zelfgemaakte kerststalletjes ten toon.

• Rondvaart op de Moezel met glühwein

• Verschillende fanfares, korpsen en kerstconcerten

Voor het volledige programma komt u best na de zomervakantie eens 

even in ons reisbureau langs.

HOTEL DOLCE VITA
kamer en ontbijt
Gezellig hotel uit de jaren ’50 dat in 2013 volledig gerenoveerd is, ligt in het 
stadsdeel Kues van Bernkastel-Kues. Het heeft een eigen restaurant. Het hotel biedt 
stijlvolle kamers, voorzien van het nodige comfort. De moderne badkamers bieden 
een bad of douche en haardroger. Na 10 minuutjes wandelen sta je in het centrum 
van Bernkastel, en dus op de kerstmarkt. 

3 DAGEN   BERNKASTEL 

AFREIS: 30 NOVEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 198,-
Toeslag single: € 50,-
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De Elzas is een zeer aantrekkelijke streek met een rijke tradi-
tie. Schilderachtige wijndorpjes liggen her en der verscholen 
in het groen en geven de omgeving iets gemoedelijks.

DAG 1
Vertrek ’s morgens. Na een vrije lunch bezoeken we in Plainfaing de 

Con�serie des Hautes-Vosges, waar sinds 1986 traditionele Vogezen-

snoepjes worden gemaakt. Over de Col du Bonhomme rijden we 

door naar ons hotel voor kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Colmar, een stad met een rijke 

geschiedenis. Colmar is vaak het toneel van strijd geweest. De bewo-

ners gingen tot het uiterste om hun onafhankelijkheid te bewaren. 

Zo merkte ook de gruwelijke baljuw Peter van Hagenback die onder 

Karel de Stoute het gezag over de stad op een wrede manier voerde. 

Hij verloor uiteindelijk van de standvastige bewoners van Colmar en 

werd door de beul van de stad met een zwaard gedood. Dat zwaard 

is nog steeds te zien in het Museum d’Unterlinden, tegenover het Of-

�ce du Tourisme. ’s Namiddags brengt de bus ons naar Eguisheim en 

Turckheim, net als Colmar schilderachtige stadjes met talloze vakwerk-

huisjes.

DAG 3
Onze eerste halte van vandaag is de Grand Ballon, de hoogste top van 

de Vogezen met een schitterend uitzicht. Komt u hier ooit eens terug, 

rij dan zeker tegen zonsondergang naar boven. Het lichtspektakel is 

geweldig. Daarna volgen we de Route des Crêtes tot het pittoreske 

Ribeauvillé, compleet met vestingwal, stadspoort en torens uit de 14e 

eeuw.  We sluiten de dag af met een wijnproeverij.

DAG 4
Na het ontbijt rijden we naar het mooie Obernai vooraleer we door-

rijden naar Straatsburg met zijn mooie kathedraal en de oude typische 

buurt ‘La Petite France’. Na een vrije lunch zetten we weer koers naar 

huis.

HOTEL RESTAURANT AU BOIS LE SIRE 
half pension
Dit sympathiek hotel ligt in Orbey bij de Elzasser wijnroute. Het hotel biedt kamers 
met een eigen badkamer, een verwarmd zwembad met wellness en �tnessruimte. 
Gasten zijn erg te spreken over de lekkere gerechten die het restaurant biedt!

AFREIS: 10 MEI 2018
Prijs per persoon:  € 395,-
Toeslag single: € 100,-

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.308

4 DAGEN   ELZAS en VOGEZEN



 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.30 05.30 05.30 07.15 05.00 06.00 05.30

4 DAGEN   COTSWOLDS
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OXFORD WITNEY HOTEL 
half pension
Gelegen in het hart van Oxfordshire. Alle kamers zijn uitgerust met een eigen 
badkamer en beschikken over thee- en kof�efaciliteiten. Elke ochtend wordt er een 
volledig Engels ontbijt geserveerd. Het restaurant serveert een verscheidenheid 
aan menu’s. Er is ook een wijnmuur met een glazen vitrine, waar u kunt kiezen uit 
tal van exclusieve wijnen.

AFREIS: 19 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 470,-
Toeslag single: € 130,-

Dorpjes met cottages, landhuizen en kastelen liggen hier te 
sluimeren in een landschap van groene heuvels en valleien, 
de “rolling hills” van de Cotswolds! Tijdens deze reis bezoe-
ken we ook Bath. Deze imposante stad werd reeds in de 
tijd van de Romeinen druk bezocht om zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen. Gewoon prachtig, absoluut een hoogte-
punt van deze trip.

DAG 1
’s Ochtends vertrekken we richting Calais, waar we inschepen voor de 

overtocht naar Dover. Vandaar rijden we richting Newbury, Wantage 

en Uf�ngton. Hier hebben de Kelten in de eerste eeuw voor Christus 

de grond afgegraven in de vorm van een gestileerd paard, zodat de 

witte kalksteenbodem zichtbaar werd. Na de middag bezoeken we 

Avebury met zijn megalithische tempel van reuzestenen daterend uit 

1900 voor Christus. In de latere namiddag rijden we door naar ons 

hotel in Oxford voor avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag rijden we naar Castle Combe, dat bekend staat als 

‘the prettiest village in England’. Dat het tot de mooiste dorpjes van 

Engeland behoort, weten ook �lmregisseurs. Castle Combe diende 

dan ook regelmatig als �lmlocatie voor bv. ‘War Horse’ van Steven 

Spielberg. Ook in de eerste ‘Dr. Doolittle’ �lm herken je het decor als 

je door Castle Combe loopt. Daarna gaat het naar Bath, opgenomen 

in de Werelderfgoedlijst van Unesco. Je vindt er dan ook enkele in-

drukwekkende sites! Naast de Bath Abbey bezoek je de Roman Baths, 

die een goede indruk geven van unieke Romeinse thermen en de 

tempel van Sulis Minerva.

DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Painswick, oftewel “the Queen 

of the Cotswolds”. We bezoeken er de prachtige Rococo Garden. Het 

meest spectaculaire deel van de tuin is de moestuin, die vanaf 1970 

gerestaureerd werd. Die ligt achter een mooi 18e-eeuws huis en toont 

een mix van weelderige bloemen, groenten en fruitsoorten. Na een 

vrije lunch rijden we naar Gloucester, voor een bezoek aan de Glou-

cester Cathedral. We houden ook halt bij de plaatselijke Beatrix Potter 

shop en museum, gevestigd in het huisje dat ook in de vele illustraties 

voorkomt. We maken nog een wandeling door de Historic Dockyards, 

een absolute topattractie in Gloucester. De laatste halte van vandaag 

ligt in Lacock, een schilderachtig dorpje waar niet alleen heel wat BBC-

producties werden opgenomen, maar waar ook het huis staat van de 

ouders van Harry Potter in de �lm “De Steen der Wijzen”.

DAG 4
Na het ontbijt zetten we alweer koers richting Dover.  Vooraleer we 

terug varen naar Calais, geven we u nog graag de gelegenheid voor 

een bezoek aan het kasteel van Windsor. In de namiddag schepen we 

weer in en we keren terug naar Frankrijk om daarna door te rijden 

naar huis.



Wie aan de Loire denkt, denkt natuurlijk aan prachtige kas-
telen. Maar de streek langs de Loire biedt nog zoveel meer: 
de mooie heuvelachtige omgeving, de talloze wijngaarden en 
de historische steden met een rijke geschiedenis maken van 
deze reis een uitzonderlijke cocktail van natuur, cultuur en een 
heerlijke gastronomie.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens over Kortrijk richting Frankrijk. Onderweg 

houden we in Assevillers een korte ontbijtstop. In Chartres maken 

we tijd voor een geleid bezoek aan de kathedraal die werd opgeno-

men in het werelderfgoed van Unesco.  Via Orléans en Beaugency 

rijden we naar het klassieke kasteel van Cheverny dat u misschien 

ook kent als ‘Kasteel Molensloot’ uit de verhalen van Kuifje. Na ons  

bezoek rijden we door naar Tours, onze verblijfplaats, voor avondmaal en  

overnachting.

DAG 2
In de voormiddag brengen we een uitgebreid bezoek aan het kasteel 

en de tuinen van Chenonceau, geliefd, gerund en beschermd door 

vrouwen, waaronder Catherine de Medici. In het middeleeuwse Lo-

ches bezoeken we de versterkte stad en het klooster gewijd aan Ag-

nes Sorrel. Tot slot rijden we door tot Amboise. Niet om het Château 

d’Amboise te bezoeken, wel voor het Château du Clos Lucé, destijds 

verblijfplaats van Leonardo da Vinci. Toen hij er in 1519 stierf liet hij er 

drie meesterwerken achter, waaronder de Mona Lisa. 

DAG 3
Vandaag voorzien we eerst tijd om Tours beter te leren kennen. Op 

het programma staan de basiliek St. Martin, de oude binnenstad, de 

gezellige Place Plumereau en nog veel meer. Later vandaag gooien we 

het over een andere boeg. In Saumur vinden we immers de grootste 

wijnkelder van de streek! 

DAG 4
We beginnen de dag met een bezoek aan de tuinen van het kasteel 

van Villandry. Dankzij de schilderijen en de wandtapijten snuiven we 

hier de sfeer van de Renaissance op. Daarna brengt de bus ons naar 

het waterslot in Azay-le-Rideau. Aan de buitenkant doet dit kasteel 

denken aan de Franse middeleeuwen, de binnenkant heeft dan weer 

de versieringen mee van de Italiaanse Renaissance. We rijden door 

naar Chinon. Een wandeling door de middeleeuwse stad laat toe op 

verkenning te gaan naar mooie huizen met houten gevels.

DAG 5
Na het ontbijt besteden we de voormiddag aan een bezoek aan één 

van de mooiste en grootste kastelen van Frankrijk: het kasteel van 

Chambord. Opmerkelijk in dit kasteel is de centrale dubbele wentel-

trap, hoogstwaarschijnlijk ontworpen door Leonardo da Vinci. Als de 

ene trap gebruikt wordt om naar boven te lopen en de andere om 

naar beneden te lopen, dan kom je elkaar nooit tegen. Leuk om eens 

te proberen! Via Parijs en Lille rijden we terug naar België. Tegen de 

avond komen we thuis weer aan.

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 07.30 u 06.30 u 06.30 u 08.15 u 06.00 u 07.00 u 06.30 u10

5 DAGEN   LOIRE

IBIS STYLES TOURS CENTRE 
half pension
Gelegen op 1 kilometer van het centrum van Tours. De moderne kamers zijn 
voorzien van airconditioning en zijn bereikbaar met een lift. De eigen badkamer 
heeft een bad of inloopdouche. Het restaurant serveert elke dag regionale 
specialiteiten.

AFREIS: 20 JUNI 2018
Prijs per persoon:  € 475,-
Toeslag single: € 150,-



 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.15 u 06.15 u 06.15 u 05.30 u 05.45 u 06.45 u 07.15 u

5 DAGEN   JURA

11

LA TABLE DE GUSTAVE 
half pension
Mooi, gerenoveerd hotel in Ornans. De kamers met eigen badkamer bieden alle comfort. Het hotel 
is voorzien van een lift en heeft bovendien een restaurant waar lekkere maaltijden gemaakt worden 
met plaatselijke producten. ’s Avonds kan je op het terras van het hotel nagenieten bij een fris glaasje.
Extra services inbegrepen
✓ Kof�ekoeken en kof�e op dag 1
✓ Middagmalen op dag 1, 2 en 5

AFREIS: 23 JULI 2018 - 11 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 585,-
Toeslag single: € 80,-

De Jura is nog ongerept en niet door massatoerisme over-
spoeld. Zij heeft dan ook alles in huis voor een ontspannende 
vakantie. Naast mooie natuur, heeft  de Jura ook een rijke 
geschiedenis wat zoutwinning betreft. Ook de innerlijke mens 
heeft geen reden tot klagen. De streek is rijk aan kazen, worst 
en wijnen. 

DAG 1
Vertrek ’s ochtends over de autobaan richting Luxemburg, Nancy, Epi-

nal, tot in Sochaux waar we al in de regio van de Franche Comté 

aankomen. We bezoeken er het museum van Peugeot. Snel zal blijken 

dat dit merk niet alleen om personenwagens bekend is, maar ook om 

kof�emolens, zaagbladen, keukenrobots en pepermolens. We rijden 

verder en zakken af naar Ornans, onze verblijfplaats. Dit dorp is zeer 

schilderachtig gelegen aan de rivier de Loue en werd door de plaatse-

lijke schilder Courbet meermaals vereeuwigd.

DAG 2
Na een tocht door de vallei van de Loue, brengen we een bezoek aan 

de Tuyé van Papy Gaby. Zo’n rookschouw, die dient om het vlees van 

de Montbéliard koeien te roken, zien we regelmatig bij boerderijen 

in deze streek. Proeven is er uiteraard ook bij. We zetten onze rit 

verder en schepen in te Villers-le-Lac voor een mooie tocht op de 

kronkelende rivier van de Doubs. Onderweg genieten we van een 

lekkere maaltijd. Op het eindpunt wandelen we naar een 27 meter 

hoge waterval, een absolute bezienswaardigheid. Na onze boottocht 

bezoeken we een absint-brouwerij in Pontarlier. We krijgen er een 

rondleiding en degustatie.

DAG 3
Vandaag rijden we naar Besançon, de hoofdstad van de Franche 

Comté. Een geleide wandeling brengt ons langs de voornaamste be-

zienswaardigheden van de stad. In de namiddag rijden we naar het 

kuuroord Salins-les-Bains waar we een zoutmijn uit de  17e eeuw be-

zoeken. Hier toont men hoe het zout naar boven gebracht wordt met 

water dat daarna terug verdampt. We rijden door naar de bron van 

de Lison, die ontspringt in het massief van de Jura. Het is een typisch 

natuurfenomeen voor de streek. 

DAG 4
In de voormiddag rijden we naar het mooie Baume-les-Messieurs met 

zijn abdij. We zetten onze tocht voort door het wijngebied van de 

streek en we maken een korte wandeling door het typische dorpje 

Arbois, geboorteplaats van Louis Pasteur. In de namiddag bezoeken 

we de Koninklijke zoutziederij van Lodewijk XV in Arc-et-Senans. Dit 

meesterwerk van de architect Ledoux is UNESCO werelderfgoed. 

DAG 5
’s Ochtends zetten we koers richting België. Onderweg houden we 

halt in Nancy. De stad staat vooral bekend voor zijn mooie Place 

Stanislas. Hier bewonderen we het smeedijzeren hekwerk dat rijkelijk 

versierd is met bladgoud. De vele imposante gebouwen rond het plein 

zijn onlangs terug in hun eer en glorie hersteld. Hier nemen we nog 

ons laatste middagmaal, vooraleer de�nitief naar huis te rijden.

In samenwerking met Autocars De Polder
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13 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.30 u 07.30 u 06.30 u 06.00 u 06.00 u 07.00 u 06.30 u

DAG 1
Ons doel vandaag is Leeuwarden. We rijden over de autosnelwegen 

naar Meerkerk voor een kof�epauze en verder langs Utrecht en Am-

sterdam. We bereiken uiteindelijk de 30 kilometer lange afsluitdijk tot 

Harlingen, de historische zeestad. Na een vrije lunch maken we een 

korte wandeling door de stad. Vervolgens rijden we naar Franeker, de 

vroegere universiteitsstad. Hier bouwde Eise Eisinga in 1871 het inge-

nieuze planetarium in zijn woonkamer. Samen verkennen we dit mooie 

stadje. Doorreis naar ons hotel in Leeuwarden voor avondmaal en 

overnachting.

DAG 2
De bus brengt ons tot Lauwersoog, waar we de overzet nemen naar 

Schiermonnikoog. Een groot aantal bezienswaardigheden vertelt de 

rijke geschiedenis van het eiland. Schiermonnikoog is een dynamisch 

eiland waar de natuur haar eigen gang gaat. Vrijwel nergens anders 

zijn er op zo’n klein oppervlakte zoveel verschillende landschappen te 

vinden: bossen en duinen vol geurige bloemen, het oneindige strand, 

een uitgestrekte kwelder met ongerept uitzicht, en wadplaten, Wes-

terplas en polder boordevol vogels. Met deze grote verscheidenheid 

aan landschappen, meer dan 300 vogelsoorten die jaarlijks het eiland 

bezoeken, en een enorme rijkdom aan zeldzame planten, is het geen 

wonder dat Schiermonnikoog sinds 1989 een Nationaal Park is. Het 

eiland behoort daardoor tot het selecte gezelschap van twintig Natio-

nale Parken in Nederland.

DAG 3
In Marssum zijn we vanmorgen te gast in het Poptaslot (ca. 1525). Te 

bezichtigen zijn de zeer mooi gemeubileerde vertrekken uit de 17e en 

de 18e eeuw van het adellijk geslacht Huisinga. We nemen ook een 

kijkje in het gasthuis. Onze tweede halte is Dokkum, de handels- en 

vestingstad met de voormalige stadswallen en bekend van de Elfste-

dentocht. We maken een mooie wandeling door het stadje en hebben 

hier wat vrije tijd. 

DAG 4
Ontdek de schitterende provinciehoofdstad Leeuwarden, de stad van 

honderd namen. Leeuwarden, Liwwaden, Leewadden, Ljouwert, Luwt, 

Lintwarde: het is het ideale uitgangspunt voor een onvergetelijke reis 

door Friesland. U kunt er genieten van historische bouwwerken, leuke 

winkels en gezellige horeca. Leeuwarden telt meer dan 600 monu-

menten, waaronder de Oldehove, de Nederlandse toren van Pisa. Dat 

maakt van Leeuwarden een geweldige plek voor een dagje uit. Leuk 

meegenomen: in 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Eu-

ropa. 

DAG 5
Na het ontbijt vertrekken we langs Makkum naar Workum met de 

grootste middeleeuwse kruiskerk van Friesland en het Jopie Huisman 

museum. Doorreis naar Hindelopen, bekend van de vele herinnerin-

gen aan de Elfstedentocht. Een wandeling door dit speciale plaatsje 

mag niet ontbreken. Tot slot rijden we nog naar Sloten, het kleinste 

stadje van Friesland! ’s Middags zijn we in Lelystad (Flevoland), waar we 

vrij lunchen en de Batavia-werf bezoeken, een volledig gerestaureerd 

schip van de Oost-Indische Compagnie. Na dit bezoek is het tijd om 

weer huiswaarts te keren…

ORANJE HOTEL LEEUWARDEN 
half pension
Gelegen in het historische centrum van Leeuwarden. Het hotel biedt ruime kamers 
met airconditioning en kof�e- en theefaciliteiten. De eigen badkamer is modern 
ingericht. In het hele gebouw is er gratis WiFi. Het vriendelijke restaurant serveert 
uitstekende seizoensgerechten.

5 DAGEN   FRIESLAND

AFREIS: 22 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 530,-
Toeslag single: € 120,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

DAG 1
’s Morgens vertrekken we uit Herentals en spoedig laten we de Belgi-

sche grens achter ons. Na een poosje over de Duitse autosnelwegen 

gereden te hebben, stoppen we in Limburg an der Lahn. Het mooie 

autovrije stadscentrum staat in schril contrast met de mistroostige blik 

die de stadsrand maakt. Limburg is een vakwerkstad, vol vakwerkhui-

zen dus, waarin het heerlijk kuieren is. Ga op zoek naar het adres 

Römer 2-4-6 en bewonder het oudste vrijstaande huis van heel Duits-

land, dat dateert uit 1289! Nadien rijden we door naar Grasellenbach 

voor kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
We blijven in de buurt van onze verblijfplaats. De eerste stop van onze 

excursie vinden we in Erbach, waar we het Schloss Erbach kunnen 

bezoeken. Ook al stamt een deel van dit kasteel uit de middeleeu-

wen, toch is het nog steeds goed onderhouden. De middag brengen 

we door in Michelstadt, een prachtig, goed bewaard gebleven mid-

deleeuws stadje. Aan de door vakwerkhuizen omsloten markt staat 

het sprookjesachtige raadhuis dat in 1484 op eikenhouten palen is ge-

bouwd. Na een wandeling door dit mooie stadje wordt het tijd om de 

innerlijke mens te verwennen. Geen vakantie in  Duitsland zonder een 

frisse pint! We worden meegenomen op een reis door de brouwerij 

van Schmucker in het Mossautal. Nadien proeven we enkele biertjes! 

DAG 3
Slechts een handvol inwoners telt Amorbach, maar het heeft twee  

jaloersmakende barokke kerken, een uit vakwerk opgebouwd centrum, 

een Mariazuil en ‘Europa’s grootste museum van theepotten’. Zelden 

is het bouwmeesters gelukt een zo harmonieuze bouwstijl te creëren 

als met de vroegere abdij van de Benedictijnen, die dateert uit het 

midden van de 18e eeuw. In de abdijkerk staat een bekend barokorgel, 

met 66 registers en 5116 pijpen één van de grootste van Europa. We 

rijden door naar Miltenberg, ook wel de ‘Parel van de Main’ genoemd. 

Het stadje heeft een prachtig, historisch centrum met veel mooie 

vakwerkhuizen die vaak versierd zijn met prachtig gerestaureerde 

heiligbeelden.

DAG 4
Heppenheim produceert enkele van Duitslands beste wijnen. Boven-

op een heuvel die uitkijkt op de stad en de groene wijngaarden staat 

de middeleeuwse burcht Starkenburg. Het is gebouwd in 1065 en is 

het oudste kasteel in de omgeving. We maken een wandeling door het 

mooie centrum en vergeten daarbij zeker niet de kathedraal. Na onze 

korte kennismaking met Heppenheim rijden we spoedig door naar 

Heidelberg, een stad die elke liefdesrelatie waard is, wereldberoemd 

en een evergreen in het internationale stadstoerisme. Het slot en zijn 

bijgebouwen horen samen met de Alte Brücke over de Neckar tot de 

meest indrukwekkende bezienswaardigheden die je op een reis door 

Duitsland tegenkomt. 

DAG 5
Vooraleer we vandaag naar huis rijden, bezoeken we eerst nog de 

oudste stad van Duitsland, Worms. De stad kan terugzien op een 

groots en belangrijk verleden, zo getuigen ook de veel prachtige 

bouwwerken. Hoewel Worms zich presenteert als een moderne stad, 

wordt de bezoeker toch telkens weer prettig geconfronteerd met de 

middeleeuwen. De Romaanse Keizerdom St. Peter, de oudste Synago-

ge van Duitsland, verschillende musea en gezellige winkels… Worms 

heeft veel in haar mars! 

HOTEL GASSBACHTAL 
half pension
Gelegen in Grasellenbach, op 26km van Heidelberg. De kamers zijn voorzien van 
een �atscreen-tv en een eigen badkamer. Het hotel biedt gratis WiFi in alle ruimtes. 
In de omgeving zijn tal van activiteiten mogelijk die de wandelaar en �etser zeker 
zullen bekoren. U geniet het prima ontbijt en uw maaltijden in het eigen restaurant. 

5 DAGEN   ODENWALD

AFREIS: 26 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 475,-
Toeslag single: € 35,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.30 u 05.30 u 05.30 u 05.45 u 05.00 u 06.00 u 05.30 u

DAG 1
’s Ochtends vertrekken we in Herentals richting de Franse grens. On-

derweg naar Troyes maken we een tussenstop in Reims, één van de 

meest belangwekkende steden van kunst en geschiedenis. Ze dankt 

haar roem aan de kathedraal en de daaraan verbonden herinnering 

aan de kroningen van de Franse koningen. De kathedraal, het Palais 

du Tau en de Basiliek Saint-Remi behoren tot het Werelderfgoed van 

de Unesco. ’s Avonds hebben we ons diner in het hotel. Zij die willen 

maken vanavond nog een kennismakende wandeling door het mooie 

Troyes.

DAG 2
Na het ontbijt vertrekken we naar het eerste museum van Camille 

Claudel. Hier, in Nogent-sur-Seine kwam de artieste als adolescente 

in 1874 de beeldhouwer Alfred Boucher tegen. Zijn steun was door-

slaggevend voor de carrière van Claudel. De 40 stukken die hier ten-

toongesteld staan, geven gelegenheid tot een totaalontdekking van het 

artistiek parcours van deze merkwaardige artieste. ’s Middags lunchen 

we vlakbij het museum in een plaatselijk restaurant. Daarna rijden we 

naar het Château de la Motte Tilly, gebouwd in 1754 als vakantiehuis 

en volledig bemeubeld. Het bijhorende park is 60 ha groot en is ge-

klasseerd als ‘Jardin remarquable’. Terug aangekomen in Troyes geniet 

u van vrije tijd of een wandeling met onze gids. Het diner vanavond 

regelen we in een restaurant in Troyes.

DAG 3
We starten onze dag in Troyes, ‘la magni�que’, een 16e eeuwse stad. 

Zelfs de huidige vorm van de stad is de rechtstreekse erfgename van 

die scharnierende eeuw tussen de Middeleeuwen en de Renaissan-

ce. Het historische hart van de stad heeft de typische vorm van een 

champagnekurk, een mooi voorteken van wat de beroemdste wijn 

ter wereld zou worden en die toevallig net in deze contreien wordt 

gemaakt.  Na onze lunch in een plaatselijk restaurant rijden we door 

naar de abdij van Clairvaux. Let op dat u hier zeker uw identiteitskaart 

bij heeft. We krijgen hier een geleid bezoek en zien welke rol de abdij 

in de geschiedenis gespeeld heeft. Zo is de abdij de laatste jaren, ja, 

zelfs tot op heden als gevangenis gebruikt. Op dit moment wordt 

dat hoofdstuk afgesloten en wordt volop geïnvesteerd in de restaura-

tie van de abdijgebouwen. We sluiten onze dag af bij het traditioneel 

champagnehuis Drappier. Na de rondleiding mogen we drie champag-

nes proeven. Avondmaal in een restaurant in Magnant. 

DAG 4
‘s Ochtends vertrekken we richting Essoyes. In het centre Renoir wor-

den we ondergedompeld in het leven van de schilder Renoir, één van 

de bekendste inwoners van het dorp. In het museum wordt met au-

diovisuele technieken het leven verteld van Renoir. Daarna maken we 

door het kleine, charmante en pittoreske Essoyes een wandeling van 

het museum naar het kerkhof waar de schilder en zijn familie begraven 

ligt. We wandelen als het ware in de voetsporen van de artiest. We 

lunchen in Essoyes en zetten daarna koers richting Balnot-sur-Laignes 

waar we het moderne champagnehuis Gremillet bezoeken. Ook hier 

proeven we! Het diner vanavond genieten we in het hotel.

DAG 5
Gepakt en gezakt checken we uit en stappen we in de bus. Die brengt 

ons terug huiswaarts, maar niet zonder in Laon te stoppen. Laon is niet 

de grootste, maar wel de meest merkwaardige stad van het departe-

ment Aisne. Het oude stadsgedeelte ligt op een heuvel van 181 meter 

hoog. De kathedraal uit de 12e eeuw is zeker de moeite waard. Handig: 

vlak naast de kathedraal, in Hotel Dieu, is de toeristische dienst gevestigd. 

In de loop van de avond komen we thuis weer aan.

17

HOTEL ROYAL
half pension
Gelegen in het centrum van Troyes, waardoor u op loopafstand de gezellige 
historische kern bereikt. De mooi klassiek ingerichte kamers bieden airconditioning, 
televisie en een eigen badkamer. Het vlot georganiseerde restaurant van het hotel 
serveert lekkere regionale gerechten. In de bar geniet u van lekkere cocktails.

Incl. middagmalen dag 2-3-4, dranken bij de maaltijden, 
bezoeken, proeverijen en inkomgelden.

5 DAGEN   TROYES

AFREIS: 26 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 595,-
Toeslag single: € 125,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

Hoge bergen en indrukwekkende kloven, uitgestrekte hoog-
vlaktes en romantische dalen, weiden, bossen en heldere 
beekjes, rivieren en meertjes: het Zwarte Woud lijkt wel weg-
gelopen uit een prentenboek. Al meer dan 100 jaar komen 
toeristen hier genieten van de zuivere lucht. Wist u trouwens 
dat het Zwarte Woud een bijzonder geneeskrachtig klimaat 
heeft en dat de zon hier meer schijnt dan elders? Deze mooie 
streek, als het ware het spiegelbeeld van de Franse Vogezen, 
is de bestemming bij uitstek voor een korte vakantie in de 
groene natuur. Dit is de streek van de koekoeksklokken en 
de bollenhoeden, waar de traditionele klederdracht nog dage-
lijks gedragen wordt en waar gastvrijheid het dagelijks leven 
kleurt.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens richting Luik en Luxemburg. Voorbij het 

Franse Metz gaat het richting Straatsburg om zo in het prachtige 

gebied van het Zwarte Woud toe te komen. Tijdens de reis hou-

den we natuurlijk een stop voor een vrije lunch. Onze verblijfplaats  

Obersimonswald is het ideale uitgangspunt voor al onze uitstappen. 

Kamerverdeling en avondmaal.

DAG 2
Of de mensen in Freiburg nu zo vrolijk zijn, omdat bij hen de zon 

meer schijnt dan elders, of dat ze met zoveel zon beloond worden, 

omdat ze vrolijk zijn – wie zal het zeggen? Maar één ding is zeker: het 

is beslist geen straf om in de meest zuidelijk gelegen grote stad van 

Duitsland te vertoeven. Want behalve vrolijke mensen heeft Freiburg 

nog meer te bieden: één van de mooiste historische stadskernen van 

Duitsland, doorsneden door de typische ‘Bächle’, kleine waterlopen 

naast de voetpaden. Een rijke cultuur en geschiedenis, vele cafés en 

gezellige kroegjes, de Badische keuken en een prachtige omgeving. En 

een sfeer die gewoon wat ongedwongener en onbezorgder – of kort-

weg: zuidelijker – is dan in andere plaatsen. 

DAG 3
In Triberg zetten we de indrukwekkende watervallen op de gevoelige 

plaat. Daarna gaat de reis verder via Schönwald, de bakermat van de 

koekoeksklokken. In Gutach stappen we het unieke openluchtmuseum 

Vogtsbauernhof binnen. Hier vinden we een boeiend overzicht van 

het leven in de 16de en 17de eeuw. De ovaalvormige binnenstad van 

Haslach is nog gedeeltelijk ommuurd en heeft diverse fraaie vakwerk-

huizen: dé plaats bij uitstek voor een overheerlijk stukje Schwarzwalder 

kirschtorte.

DAG 4
We maken een mooie tocht langs een prachtig stukje natuurschoon 

om uiteindelijk te arriveren aan de Titisee. Daarna verder tot de 

Schluchsee, het grootste meer van het Zwarte Woud. De terugreis 

gaat via Sankt Blasien en de Feldberg.

DAG 5
We starten de dag met een rit naar Schramberg, waar we u enkele 

keuze-opties laten. U kiest bijvoorbeeld voor het Er�nderZeiten-mu-

seum, dat verrassende linken legt tussen de uurwerk- en autogeschie-

denis in het Zwarte Woud. Ofwel gaat u voor de autoverzameling 

Steim, waar u uw ogen kunt uitkijken op meer dan 100 oldtimers. Vele 

zeldzame en unieke modellen zag u enkel nog maar op tv! Het Diesel-

museum, eveneens op wandelafstand, herbergt de grootste vooroor-

logse dieselmotor (1911) die fabrieken van stroom moest voorzien. 

Zeker een bezoekje waard! Tegen de middag rijden we door naar Al-

pirsbach. We geven u wat vrije tijd vooraleer we een bezoek brengen 

aan het oude klooster en de destijds daarbij horende brouwerij. Een 

proevertje kunnen we niet afslaan!

DAG 6
Na het ontbijt vatten we onze terugreis aan. We verlaten het Zwarte 

Woud via Freudenstadt en Baden-Baden. U krijgt onderweg de mo-

gelijkheid om wat te eten. Tegen de avond arriveren we terug aan de 

verschillende afstapplaatsen.

HOTEL ENGEL
half pension
Dit mooie, gezellige familie hotel in Simonswald biedt accomodatie met gratis 
WiFi. Alle kamers zijn voorzien van een �atscreen-tv. In de eigen badkamer zijn 
toiletartikelen en een haardroger aanwezig. Het restaurant serveert uitstekende 
streekgerechten.

6 DAGEN   ZWARTE WOUD

AFREIS: 10 JULI 2018
Prijs per persoon:  € 535,-
Toeslag single: € 65,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

Welkom in de Haute Savoie, het hartje van de Alpen! De vallei 
van Abondance biedt ons een enig mooi bergkader tussen 
het Léman-meer en de bergen van de Chablais. Adem de ge-
zonde lucht van de alpenweiden en geniet van de omgeving 
tijdens de uitstappen richting Zwitserland, de Mont Blanc, het 
kuuroord Evian-les-Bains en het plaatsje Yvoire. Maar ook het 
kleine dorpje Les Lindarets zal u bekoren. Geiten lopen er vrij 
rond door de straatjes. Geniet ook van de karakteristieke gas-
tronomie en proef zeker eens van de wereldberoemde kaas 
‘Abondance’.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens via Metz, Straatsburg en Colmar. Onder-

weg voorzien we de nodige stops voor o.a. het middagmaal. Daarna 

reizen we verder over Basel, Bern en Fribourg. Via de pas de Morgins 

komen we zo in de Vallée d’Abondance. Kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting in Hotel l’Ensoleillé. Verblijf is voorzien in half pension.

DAG 2
In de voormiddag bezoeken we de adbijkerk en het klooster van 

Abondance. Een landschappelijke route leidt ons in de namiddag naar 

het glasheldere meer van Montriond. Dit prachtige meer, gelegen aan 

imposante rotsen, is het derde grootste meer van de regio Haute-

Savoie na het meer van Genève en dat van Annecy. Daarna maken we 

kennis met het charmante bergdorpje Les Lindarets.

DAG 3
Via de Pas de Morgins naar Monthey en via Martigny en de Col de 

Forclaz naar Chamonix, gelegen aan de voet van de Mont Blanc. In 

Chamonix werden in 1924 de eerste Olympische Winterspelen ge-

houden, en nu worden er nog steeds veel wintersporten beoefend. 

We maken een geleide wandeling door het luxueuze skioord dat er 

gevestigd is. Nadien zorgen we voor vrije tijd. Met diegenen die wil-

len, klimmen we met de tandradbaan naar Montenvers voor een enig 

mooi zicht over de Alpen.

DAG 4
In de voormiddag rijden we naar Genève, dat pas sinds 1815 deel is 

van Zwitserland. Eerst maken we een wandeling langs het meer en 

vervolgens brengen we met een toeristisch treintje een bezoek aan 

de oude bovenstad. Ook een boottocht op het Lac Leman is hier een 

must. Daarna volgt een geleide wandeling doorheen Yvoire en aanslui-

tend vrije tijd. Tenslotte brengen we nog een bezoek aan het kuuroord 

Evian-les-Bains, bekend van het gelijknamige bronwater.

DAG 5
Vandaag maken we een daguitstap naar Gruyères in Zwitserland. In 

de voormiddag brengen we een bezoek aan een kaasmakerij. Daarna 

brengt de bus ons naar het hoger gelegen Gruyères. Een bezoek aan 

het kasteel is een wandeling door acht eeuwen architectuur, geschie-

denis en cultuur. Naast een geleide wandeling krijgt u ook nog vrije 

tijd. In de namiddag staat tenslotte Montreux op het programma. Hier 

kunt u genieten van de tropische vegetatie langs de oeverpromenade. 

Passeer in Montreux ook langs het standbeeld van Freddy Mercury.

DAG 6
Vandaag houden we een vrije dag in onze verblijfplaats. Tijdens deze 

vrije dag is een bezoek aan de plaatselijke markt zeker aan te bevelen. 

U kunt ook met lokaal vervoer op ontdekking in de omgeving. Zo is 

het nabijgelegen Châtel een bezoekje meer dan waard.

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. Via Thonon, langs het Lac Le-

man rijden we naar Genève. Via Bourg-en-Bresse en Dole naar Dijon. 

Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. Daarna passeren we 

Dijon, Nancy, Metz en Luxemburg richting België en de verschillende 

afstapplaatsen.

HOTEL L’ENSOLEILLÉ 
half pension
Gelegen in La Chapelle d‘Abondance. Alle kamers zijn bereikbaar met een lift en 
hebben een balkon met uitzicht op de bergen. De eigen badkamer is uitgerust met 
een haardroger, toiletartikelen en bad of douche. ’s Ochtends geniet u van een 
ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale specialiteiten. U kunt er bovendien 
heerlijk genieten van een binnenzwembad, hammam en bubbelbad.

7 DAGEN   HAUTE SAVOIE

AFREIS: 1 JULI 2018
Prijs per persoon:  € 675,-
Toeslag single: € 165,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

Oostenrijk is het land voor de actieve vakantie: de Alpenwe-
reld verkennen, frisse berglucht opsnuiven, uitstappen naar 
de prachtige meren, … kortom volop energie bijtanken. Het 
doel van deze reis is het Salzburgerland. Het indrukwek-
kende van dit gebied wordt weerspiegeld in de namen van 
zijn bergen: de Grossglockner, de Gross-venediger, de Hoher 
Dachstein en de Hochkönig. Een schitterende bergwereld, 
prachtige Alpenmeren, bossen en weidse almen, dat zijn de 
ingrediënten van het Salzburgerland.

DAG 1
We vertrekken in Herentals en rijden via de snelweg richting Aken, 

Keulen (kof�estop onderweg) verder richting Frankfurt en Nürnberg. 

Onderweg voorzien we tijd voor een vrij middagmaal. Aansluitend 

reizen we door naar Flachau, onze verblijfplaats. Ontvangst met wel-

komstdrank. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
We verkennen Salzburg en bezoeken o.a. de kathedraal, de Mozart-

platz, de Residenzplatz en de Getreidegasse met het geboortehuis 

van Mozart. Tijdens de vrije tijd is er voldoende gelegenheid om de 

Residenz of het kasteel Hohensalzburg te bezoeken of te �aneren in 

de winkelstraten.

DAG 3
De Grossglockner-Hochalpenstrasse was de eerste weg die een ge-

motoriseerde oversteek van de Alpen mogelijk maakte. Wij volgen 

deze bergweg vanaf Zell am See over de Hochtor en de Edelweis-

spitze met een 30-tal haarspeldbochten tot aan de Kaiser Franz Jo-

sefs Höhe waar we vanop 2369m een zicht hebben op de hoogste 

berg van Oostenrijk, de Grossglockner (3.798m). Daar kunnen we een 

tandradspoor gebruiken om de Pasterze-gletsjer te bereiken of we 

genieten van het natuurmuseum.

DAG 4
Reeds sinds 1875 worden talloze mensen gefascineerd door de brui-

sende watervallen en kolkende watermassa’s in de smalle Liechten-

steinklamm. Een romantisch en indrukwekkend maar bovenal onver-

getelijk schouwspel!

DAG 5
Hallstatt is een prachtig pittoresk stadje, ingesloten tussen het steile 

gebergte en de Hallstättersee. Een boottocht op het meer is een 

echte aanrader. Van op het water geniet je het best van een mooi 

uitzicht. Wist je dat in 2012 dit zoutmijnstadje volledig in spiegelbeeld 

is nagebouwd in een Chinees pretpark?

DAG 6
Voor een rustige namiddag rijden we naar het Kleinarltal, waar we aan 

de mooie kristalheldere Jägersee, bij een wandeling rond het meer 

rust en verpozing vinden. We kunnen er genieten van een terrasje 

middenin de prachtige natuur.

DAG 7
Na het ontbijt vertrekken we weer huiswaarts. We nemen de snel-

weg richting Salzburg en de Duitse grens, via Rosenheim en München 

richting Nürnberg. Onderweg houden we halt om iets te eten. Daarna 

rijden we verder via Keulen en terug naar België.

HOTEL FORELLENHOF 
half pension
Gelegen in het centrum van Flachau. Het hotel herbergt een wellnesscentrum met 
een modern overdekt zwembad en een restaurant. De kamers hebben televisie, 
een badkamer met haardroger en een zithoek. Het restaurant serveert klassieke 
Salzburger schotels, internationale gerechten en een selectie heerlijke wijnen.  
’s Morgens genieten we van een ontbijtbuffet.

AFREIS: 26 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 645,-
Toeslag single: € 105,-
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Het ‘Hart van Engeland’ is het land van glooiende heuvels 
waarin gouden korenvelden en groene weides door houtwal-
len van elkaar gescheiden zijn. Langs de Noordzeekust strek-
ken zich prachtige duingebieden uit, afgewisseld met kreken 
en lavandelvelden. En zoals in heel Engeland komt u overal 
idyllische stadjes tegen maar ook menhirs, Romeinse res-
tanten, eeuwenoude inns, gezellige pubs en landhuizen met 
prachtige tuinen.

DAG 1
Vertrek ’s morgens naar Calais, waar we de ferry naar Dover nemen. 

We rijden door Kent en passeren Londen. We rijden noordwaarts 

om uiteindelijk aan te komen in Nottingham, onze verblijfplaats voor 

6 nachten.

DAG 2
Nottingham is de stad van Robin Hood en eerder een kleine stad. Van 

op de Market Square zijn alle bezienswaardigheden op loopafstand te 

bereiken. De absolute topattractie van de stad is Nottingham Castle. In 

het Broadmarsh Shopping Centre bevindt zich The City of Caves, een 

ondergronds gangenstelsel dat voor verschillende doeleinden gebruikt 

is, bijvoorbeeld als schuilkelder, maar ook als ‘public houses’ voor de 

armere mensen.

DAG 3
’s Morgens zetten we koers naar Grantham. We voorzien een bezoek 

aan Belvoir Castle, een schitterend kasteel gelegen bovenop een 

heuvel. Filmliefhebbers zagen Belvoir Castle al opduiken in The Da Vinci 

Code als Castel Gandolfo. ’s Namiddags rijden we naar het Bubblecar 

museum in Boston. Bubblecars of microcars zijn een belangrijk deel 

van de Britse autogeschiedenis. Meer dan 50 grappige autootjes staan 

er tentoongesteld, vaak in een typisch decor. 

We sluiten onze dag af in Skegness, waar we een bezoek brengen aan 

Natureland Seal Sanctuary. Natureland redt zeehonden die aanspoelen 

aan de kusten van Lincolnshire. Na goede zorgen is het de bedoeling 

dat de zeehondjes weer de zee in kunnen. 

DAG 4
Na het ontbijt rijden we naar Stamford. Daar vinden we Burghley 

House, een belangrijk voorbeeld van 16e-eeuwse Engelse architectuur. 

De Elizabethaanse gevel, gecombineerd met de grote variëteit aan 

historische interieurs maken Burghley House tot een ideale �lmlocatie. 

U herkent misschien decors uit  ‘Pride & Prejudice’ of ‘Elizabeth: The 

Golden Age’. 

Na ons bezoek aan Burghley House rijden we door naar Leicester, 

een levendige stad die heel wat geschiedenis en cultuur herbergt. Zo 

is er de Jewry Wall, een restant van wat ooit een romeins badhuis was. 

Leicester heeft ook haar eigen kathedraal, waarvan de eerste sporen 

uit 1806 stammen. Het meest merkwaardige bouwwerk in Leicester is 

de ‘Clock Tower’, gebouwd in 1868.

DAG 5
De middeleeuwse stad Lincoln herbergt een prachtige kathedraal die 

u al van ver op de heuvel ziet liggen. Tegenover de kathedraal ligt het 

imposante kasteel vanwaar u mooie vergezichten kunt bewonderen. 

Hier ligt ook één van de vier overgebleven Magna Carta’s, het aller-

eerste rechtsdocument dat de macht van de koning inperkte. Neem 

hier ook gerust de tijd om door de smalle steile straatjes te struinen.

DAG 6
Lord Byron is één van de bekendste Britten. In zijn turbulente leven, vol 

schandalen, was hij vooral een groot dichter die nog altijd veel gelezen 

en geciteerd wordt. We bezoeken vandaag Newstead Abbey, het huis 

dat hij samen met zijn titel op 10-jarige leeftijd in 1798 erfde en on-

dertussen deels tot een romantische ruïne is vervallen. Later trekken 

we naar Sherwood Forest, het bosgebied met de Major Oak, bekend 

als het hoofdkwartier van Robin Hood!

Het is al namiddag als we doorrijden naar Bolsover Castle, ‘designed to 

entertain and impress’. Het kasteel biedt een schitterend uitzicht over 

de regio Derbyshire. Wandelend door de ongemeubileerde gangen 

en kamers van het kasteel staat u ongetwijfeld versteld van de intacte 

wand- en plafondschilderingen. 

DAG 7
Na het ontbijt vertrekken we langs Leicester en Northampton richting 

Londen en Dover, waar we de overzet nemen naar Calais. Enkele uur-

tjes later komen we weer aan in Herentals.

BEST WESTERN WESTMINSTER 
half pension
Gelegen  op ca. 1,5 km van het centrum van Nottingham. Het hotel is gevestigd in 
een prachtig verbouwd Victoriaans pand en biedt zowel moderne als traditionele 
kamers. WiFi is gratis beschikbaar. Het restaurant verzorgt menu’s met huisgemaakte 
en seizoensgebonden gerechten.

7 DAGEN   EAST MIDLANDS

AFREIS: 26 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 735,-
Toeslag single: € 65,-
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Lourdes, hét Franse bedevaartsoord bij uitstek, het trefpunt 
van gelovigen, uit alle hoeken van de wereld. Als je dan nog 
bedenkt dat het gelegen is in het midden van de ongerepte na-
tuur van de Pyreneeën, dan zal het niemand verbazen dat jaar-
lijks zowat vier miljoen mensen de weg naar Lourdes vinden. 

Tijdens ons verblijf krijgt u ruim de kans om Lourdes beter te leren 

kennen. We maken o.a. kennis met het Lourdes van Bernadette. Onze 

gids maakt u graag wegwijs in het centrum en alle heiligdommen. U 

krijgt de gelegenheid om de internationale mis bij te wonen. Ook de 

Nederlandstalige mis kunt u bijwonen, die wordt gevolgd door een 

begeleide kruisweg.

Omdat de omgeving van Lourdes veel meer te bieden heeft dan de 

rol van bedevaartsoord, nemen onze chauffeur en gids u graag mee op 

stap tijdens enkele excursies.

GAVARNIE
Via een prachtige weg door de bergen komen we in Gavarnie, een 

klein Pyrenees dorpje. We verkennen deze regio te voet, te paard 

of per ezel. Het mythische Cirque de Gavarnie is sinds 1997 door 

de UNESCO opgenomen voor zijn natuurlijke en culturele waarden. 

Bewonder hier vooral de waterval, de hoogste van Europa!

BARTRÈS EN OMGEVING
Nauwelijks 3 kilometer ten noorden van het centrum van Lourdes ligt 

het gehucht Bartrès. Hier verbleef Bernadette kort na haar geboorte 

bij de familie Arravents. Later kwam ze hier vaak terug om schapen te 

hoeden. Op de plaats waar ze gewoonlijk bij haar kudde was, staat nu 

een kapelletje. 

STADSBEZOEK PAU
Bezoek aan Pau, hoofdstad van de Atlantische Pyreneeën, met het 

prachtige kasteel van Hendrik IV en de vele trendy winkels. Gelegen-

heid tot shopping of bezoek musea.

COL DU TOURMALET
De Col du Tourmalet is een bergpas in de Pyreneeën. De 2115 meter 

hoge passage is vooral bekend geworden dankzij de Ronde van Frank-

rijk, waarin ze in 1910 voor het eerst werd opgenomen. Geen enkele 

andere berg is sindsdien zo vaak beklommen als de Tourmalet. Voor 

wie geen hoogtevrees heeft en ook eens wil proeven van het unieke 

Pyreneeënlandschap van de Ronde van Frankrijk, is dit een bijzonder 

leuke uitstap.

HOTEL DES ROSIERS 
vol pension
Gerenoveerd hotel met restaurant, bar en lounge. Alle kamers zijn uitgerust met 
badkamer met bad of douche en toilet. ’s Avonds kunt u tot rust komen in de tuin 
en op het schaduwrijk terras met zicht op de Gave, de Pic du Jer en de Pyreneeën.

7 DAGEN   LOURDES

AFREIS: 5 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 595,-
Toeslag single: € 125,-
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Niet te verbazen dat Lermoos sedert vele jaren een gelief-
koosde bestemming voor talrijke Vlamingen is. Door zijn 
unieke ligging, aan de voet van de Zugspitze, geniet Lermoos 
een bevoorrechte plaats in de prachtige bergwereld van Tirol. 
Wandelaars komen er ten volle aan hun trekken want het aan-
bod aan bewegwijzerde wandelingen is onuitputtelijk. In het 
gezellige en levendige dorpscentrum vindt u talrijke winkels, 
restaurants en terrasjes. We wensen u een gezonde en zon-
nige vakantie in dit mooi stukje Oostenrijk.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens voor een rechtstreekse rit via de Duitse 

snelwegen. We stoppen regelmatig en maken wat tijd vrij voor een 

middagmaal. Via Ulm, Memmingen en Pfronten bereiken we al snel de 

Oostenrijkse grens. Van daar gaat het via Reutte tot onze verblijfplaats 

in Lermoos. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
Langs het Tannheimertal reizen we naar de enig mooie Vilsalpsee. In de 

ongerepte natuur kan je hier wandelen rond het 1,2 kilometer lange 

meer, een tochtje maken met een roeibootje of gewoon een terrasje 

doen. Alleen de �ora omvat meer dan 700, deels zeer zeldzame plan-

tensoorten. Ook enkele met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals 

de alpensalamander, kan je hier met een beetje geluk vinden.

DAG 3
Na het ontbijt vertrekken we richting de Duitse grens, waar we het 

kasteel Linderhof bezoeken. Nadien rijden we richting Oberam-

mergau, de stad van de beroemde passiespelen. U krijgt hier vrije tijd. 

Naast de prachtige muurschilderingen op vele huizen in de stad zal 

vooral het vele houtsnijwerk in de winkels opvallen. De uitstalramen 

puilen uit van de dure handgesneden beelden. We rijden terug naar 

Lermoos langs Steingarden. Onderweg houden we een korte stop aan 

de barokke kerk van Wies, de beroemdste van Duitsland, ontworpen 

door Dominikus Zimmermann. Vlak voor Füssen hebben we ook nog 

uitzicht op de kastelen Hohenschwangau en Neuschwanstein. 

DAG 4
We rijden langs een schilderachtige weg over Berwang naar Stanzach 

in het Lechtal. In Elbigenalp houden we een interessante stop aan de 

school voor kunstambachten. Verder via Steeg en Warth naar het ko-

ninklijke skioord Lech. Na een vrij middagmaal beginnen we aan de 

afdaling van de Flexenpas en de Arlbergpas. We sluiten onze driepas-

sentocht af met een halte op de Fernpass. 

DAG 5
De middeleeuwse stad Füssen is tevens het eindpunt van de Roman-

tische Strasse. U vindt er een gezellig stadscentrum waar u heerlijk 

kunt �aneren langs de winkels en waar u bij goed weer een terrasje 

kunt doen in de hoofdstraat. Bezoeken aan het Heimatmuseum en aan 

het museum voor schilderkunst in het Schloss Füssen zijn individueel 

mogelijk.

DAG 6
Het Duitse Garmisch-Partenkirchen, gelegen bij de Beierse Alpen, 

draait grotendeels op toerisme. Naast restaurants en winkels biedt 

de stad met haar middeleeuwse huizen een mooie architectuur. Te-

rugkomen doen we langs Mittenwald, dat bekend staat om z’n mooie 

gevelbeschilderingen: de Luftmalereien. Gelegenheid tot een bezoek 

aan het museum van de violenbouw. Ook de barokke parochiekerk is 

een bezoekje waard.

DAG 7
Vandaag geven we de mogelijkheid te genieten van al wat de streek 

ons te bieden heeft. Denk hierbij aan de vele wandelmogelijkheden! 

We kunnen gebruik maken van de plaatselijke liften naar de Grubig-

stein, de Mariënberg in Biberwier of de Zugspitze en de Ehrwalder 

Alm.

DAG 8
Na het ontbijt verlaten we Lermoos en we rijden via Reutte naar de 

Duitse grens. Via Kempten en Ulm reizen we verder richting Karlsruhe. 

Onderweg krijgt u de gelegenheid om een middagmaal te gebruiken. 

Over de Duitse snelwegen gaat het in de namiddag verder richting 

België en de diverse afstapplaatsen.

*Voor de kerstreis naar Lermoos geldt een afwijkend programma, af-

hankelijk van beschikbare wegen en weersomstandigheden.

29

HOTEL EDELWEISS 
half pension
Schitterend hotel in Lermoos met enorm veel faciliteiten: zeer comfortabele kamers 
voorzien van bad of douche, toilet en televisie. Uitstekende keuken met ontbijtbuffet 
en ’s avonds menukeuze. Wekelijks dansavond. Schitterend zwemparadijs met groot 
zwembad, whirlpool, sauna, dampbad, solarium en �tnessruimte.

8 DAGEN   LERMOOS

AFREIS: 3 JUNI - 10 JUNI - 8 JULI - 15 JULI - 5 AUGUSTUS 
12 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER - 9 SEPTEMBER 2018 
Prijs per persoon:   € 675,- (8 dagen)
Prijs per persoon:   € 1100,- (15 dagen)
Toeslag single: € 95,-/week

KERSTREIS: 22 DECEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 875,- (8 dagen)
Toeslag single: € 105,-
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Italië, het land van de zon, van zuiderse schoonheid, van in-
drukwekkende kunststeden maar ook van prachtige natuur. 
Het Italiaanse Zuid-Tirol nodigt u uit op een onvergetelijke va-
kantie. U verblijft er aan de voet van de wereldberoemde Do-
lomieten, een bijzonder ideale ligging voor prachtige uitstap-
pen. Van hieruit bezoekt u de mooiste bezienswaardigheden 
en steden van Noord-Italië. Het Gardameer en de Dolomieten 
zijn ongetwijfeld dé hoogtepunten van deze reis.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens voor een rechtstreekse rit naar onze  

vakantiebestemming. Via de Duitse snelwegen gaat het over Stuttgart, 

Ulm en langs de Fernpas richting Innsbruck. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops, om uiteindelijk verder te reizen richting Brenner-

pas. Even voorbij Bolzano ligt onze verblijfplaats Auer. Kamerverdeling, 

diner en overnachting.

DAG 2
We starten onze dag in de Valle di Fassa. In dit dal ligt Canazei, met 

een jarenlange traditie in gastvriendelijkheid, adembenemende bergen 

en de gunstige ligging als poort naar de beroemde bergen als de Sella 

en de Pordoi. We passeren de bergpassen van die twee bergen en 

rijden naar het Val Gardena, dat garant staat voor spectaculaire bergen, 

veel zon en een heerlijke Italiaanse sfeer. Tijdens deze uitstap krijg je 

de gelegenheid om met een kabelbaan tot op 2950 meter hoogte te 

klimmen. Je kan er dan genieten van een gigantisch uitzicht op de vele 

bergtoppen en gletsjers.

DAG 3
In Bolzano bezoeken we het oude stadscentrum met de gotische 

domkirche, bekend om zijn dak met kleurige patronen en sierlijke to-

ren. In de Dominikanerkirche zijn er mooie 14de- en 15de-eeuwse 

fresco’s te bezichtigen. Men kan er ook een bezoek brengen aan het 

archeologisch museum waar de 5300 jaar oude ijsman Ötzi te bekijken 

is. Bolzano is ook de uitgelezen stad om te wandelen en te winkelen. 

De Piazza dell’Erbe en de aantrekkelijke Via dei Portici lenen zich daar 

uitstekend toe.

DAG 4
We reizen vandaag naar het grootste en mooiste der Italiaanse meren, 

het Gardameer. We rijden van Sirmione in het zuiden tot Riva del 

Garda in het noorden. Langs de oevers van het meer genieten we 

volop van de prachtige �ora met wijngaarden, ceders, palmbomen, 

citrus- en olijfbomen en een overvloed aan bloemen. Wie wil, kan een 

boottocht maken op het wereldberoemde meer.

DAG 5
Merano is een prachtig kuuroord met mooie promenades langs 

de rivier de Passirio. Het belangrijkste gebouw van de stad is de  

St.-Nikolauskerk. Zeker niet te vergeten is de Laubengasse, de hoofd-

straat van het oude Merano, met zijn typische gevels, de vele moderne 

winkels en terrasjes!

DAG 6
We rijden langs de stad Bolzano en nemen de spectaculair aangelegde 

autoroute door de wijngaarden naar het plateau van Renon-Ritten. Na 

een korte wandeling bereiken we het uitzichtpunt op een uitzonderlijk 

natuurfenomeen: de aardpiramiden, ontstaan uit gletsjers in de ijstijd. 

De spitsen steken nieuwsgierig tot wel 30 meter in de lucht. 

DAG 7
Rustdag. U heeft rustig de tijd om rond te kuieren in onze verblijfplaats 

Auer. Of heeft u wandelbenen? Dan is vandaag de ideale gelegenheid 

om een mooie wandeling rond de Kalterer See te maken…

DAG 8
We vertrekken na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwe-

gen gaat het richting België en de verschillende afstapplaatsen.
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HOTEL MARKUSHOF  
half pension
Gelegen in Ora (Auer). Hotel Markushof heeft een buitenzwembad en een 
restaurant met terras. Overal is er gratis WiFi. De eenvoudig ingerichte kamers 
hebben een houten vloer en balkon. Ze beschikken over een eigen badkamer. Er 
wordt dagelijks een ontbijtbuffet geserveerd. Het restaurant is gespecialiseerd in 
regionale en Italiaanse gerechten. 

8 DAGEN   ZUID-TIROL

AFREIS: 22 JULI 2018
Prijs per persoon:  € 675,-
Toeslag single: € 115,-
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Nog steeds oefent de Provence een magische aantrekkings-
kracht uit op de reiziger. Geen wonder, voor een streek die 
geniet van een uitzonderlijk mild klimaat en die pronkt met 
ontelbare kunsthistorische schatten. Komt daarbij nog een 
ongekende natuurpracht, de zonovergoten zuiderse land-
schappen met geurige plantengroei (lavendel, tijm, olijf- en 
amandelbomen). We maken ook kennis met de Camargue, 
de meest exotische streek van de Provence. Een uitgestrekte 
vlakte waar wilde paarden en stieren nog in vrijheid leven en 
hun territorium delen met de �amingo’s.

DAG 1
’s Morgens verlaten we België. Over de Franse autosnelwegen rijden 

we over Dijon en Lyon richting Avignon. Kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Avignon, met het pau-

selijk paleis en de beroemde Pont d’Avignon. Via de Pont du Gard gaat 

het verder naar Nîmes. Ten tijde van de Romeinse overheersing had 

Nîmes reeds een belangrijke functie en hiervan getuigen nog tal van 

overblijfselen uit deze periode. Rond de kathedraal vinden we een wir-

war van schilderachtige straatjes. Een wandeling doorheen het oude 

stadsgedeelte mag dus niet ontbreken op ons programma.

DAG 3
Na het ontbijt rijden we naar St. Rémy. Hier werd Nostradamus gebo-

ren en ook Van Gogh heeft er een tijdje gewoond. Vlakbij vinden we 

het plateau des Antiques, met het mooiste en best bewaarde mauso-

leum uit de Romeinse oudheid. Daarna rijden we naar Les Baux de 

Provence, een dorp met een wel heel roemrijke geschiedenis. In de 

late namiddag houden we nog halt bij de indrukwekkende burcht van 

Tarascon.

DAG 4
Vrije voormiddag in Salon voor bezoek aan de typische Provençaalse 

markt. In de namiddag maken we een wandeling in Salon, met een 

bezoek aan het museum en huis van Nostradamus. In Salon de Pro-

vence is het heerlijk vertoeven in het oude stadscentrum, met haar 

gerenoveerde pleintjes en gezellige terrasjes.

DAG 5
In de voormiddag bezoeken we Fontaine-de-Vaucluse, waar de Ita-

liaanse dichter Petrarca graag verbleef. Het stadje is bekend omwille 

van één van de grootste springbronnen ter wereld. Daarna maken 

we een tocht over het Massief van de Mont Ventoux. In de namiddag 

houden we nog halt in Vaison-la-Romaine, een must voor liefhebbers 

van Romeinse ruïnes.

DAG 6
In de voormiddag rijden we via Arles (korte stadswandeling) en door-

heen de Camargue naar Aigues-Mortes. In deze zwaar versterkte ves-

tingstad met diverse stadspoorten en torens lijkt het wel alsof de tijd is 

blijven stilstaan. Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan het 

beroemde bedevaartsoord Saintes-Maries-de-la-Mer.

DAG 7
In het helle licht van een heerlijk klimaat is Aix een stad vol elegantie 

die u al wandelend door levendige straten en over drukke pleinen zult 

ontdekken. Geschiedenis is hier het alledaags toneel waarop winkelen 

gepaard gaat met de waardigheid van een rijk cultureel erfgoed, het 

plezier van iets drinken op een terrasje met architectonische schoon-

heid, het slenteren door de stad met juwelen uit de baroktijd. Iedere 

fontein heeft zijn eigen geschiedenis, ieder herenhuis zijn geheimen.

DAG 8
Na het onbijt verlaten we Zuid-Frankrijk. Over de Franse snelwegen 

rijden we terug naar huis. 
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BEST WESTERN LE PARADOU  
half pension
Dit Provençaalse hotel ligt in een parkgebied in Avignon. U maakt er overal gebruik 
van gratis WiFi. De kamers kijken uit op het zwembad of de tuin en hebben 
airconditioning en een eigen badkamer met bad. In het restaurant kunt u terecht 
voor een verscheidenheid aan Provençaalse gerechten. 

8 DAGEN   PROVENCE

AFREIS: 12 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 745,-
Toeslag single: € 215,-
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DAG 1
Vertrek ’s morgens via Luxemburg over Straatsburg en Basel richting 

Luzern. Langs de oevers van het Vierwoudstedenmeer en via de Got-

thardtunnel rijden we naar Bellinzona, Lugano en Chiasso. We verlaten 

de autobaan en bereiken na de Italiaanse grens het Comomeer en 

Cadenabbia voor kamerverdeling, avondmaal en overanchting.

DAG 2
We maken een daguitstap naar Milaan, de industriële en commerciële 

slagader van Italië. De stad werd onder meer wereldberoemd door 

zijn Opera, de ‘Scala van Milaan’. We bezoeken eveneens de Dom, de 

3e grootste kerk ter wereld.

DAG 3
Vandaag verkennen we Tremezzo en omgeving. Het gebied rond Tre-

mezzo is wellicht het mooiste van het Comomeer.  Volledig vrijblijvend 

plannen we ook een bezoek aan de Villa Carlotta, één van de bekend-

ste villa’s van het Comomeer. In de namiddag wandelen we door de 

smalle straatjes van het oude stadje Bellagio, de ‘parel aan het Como-

meer’. Per boot bezoeken we nog het mondaine Menaggio.

DAG 4
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. De bus voert ons langs de oe-

vers van het meer van Menaggio en neemt ons mee over een panora-

mische bergroute met prachtige uitzichten over het Comomeer.  We 

bezoeken Porlezza, het noordelijke punt van het meer van Lugano. 

Langs de oevers van het meer naar de Zwitserse grens en Lugano 

met zijn promenade en de kerken San Lorenzo en Santa Maria delle 

Angeli. In de namiddag bezoeken we Como met zijn gezellige Italiaanse 

drukte en zijn prachtige Duomo. Nadien gaat het richting Lago Mag-

giore en onze verblijfplaats Baveno voor kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting.

DAG 5
Na het ontbijt tot Pallanza met de prachtige Botanische Tuin van de Vil-

la Taranto. Nadien rijden we terug over Baveno tot het vlakbij gelegen 

Stresa. In de namiddag kan u per boot naar de Borromeïsche Eilanden.

DAG 6
Onze dag start met een bezoek aan het stadje Mergozzo aan het 

Lago di Mergozzo. Hier waant u zich allicht in de middeleeuwen. In 

de namiddag rijden we door naar Orta San Giulio met zijn mooie he-

renhuizen. Vervolgens gaat het naar de Sacro Monte met zijn bekende 

fresco’s. We bieden de mogelijkheid om de boot te nemen naar het 

schilderachtige eilandje San Giulio. Natuurlijk mag u ook rondkuieren 

in het gezellige stadje met zijn terrasjes bij de haven. U zal er alvast 

genieten van het prachtige uitzicht.

DAG 7
Een rustdag. Dé ideale gelegenheid om onze verblijfplaats wat beter te 

leren kennen. U kunt dat op eigen houtje doen, maar u kunt ook op 

pad gaan met onze gids.

DAG 8
Na het ontbijt in ons hotel pakken we in en voert de bus ons weer 

naar huis. Via de plaatsjes Cannero Riviera, Brissago en Locarno nemen 

we afscheid van het Lago Maggiore. Over Basel, Straatsburg en Luxem-

burg rijden we verder huiswaarts.

35

GRAND HOTEL CADENABBIA
half pension
Gelegen aan de oever van het Comomeer bidet het hotel een panoramisch uitzicht vanop het dakterras. 
De kamers zijn voorzien van airconditioning en er is gratis WiFi. Op het terras geniet u met uitzicht op 
het meer van de regionale specialiteiten van het restaurant. 

HOTEL BEAU RIVAGE BAVENO
half pension
Het hotel ligt bij het Lago Maggiore en biedt een betoverend uitzicht op de Borromeïsche eilanden. De 
kamers hebben een eigen badkamer, airconditioning en televisie. Verder kunt u genieten van een bar, 
een buitenzwembad met bubbelbad, ruime lounges en een charmante binnentuin.

8 DAGEN   NOORD-ITALIAANSE MEREN

AFREIS: 19 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 845,-
Toeslag single: € 215,-
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Dit groene land van de Adriatische Kust zal u aangenaam ver-
rassen. Onvoorstelbaar hoeveel natuurschoon dit land tussen 
Alpen en Adriatische Zee te bieden heeft. Bovendien herbergt 
het zo’n schat aan cultuur en valt er zoveel te ontdekken, dat 
zelfs de meest passieve vakantieganger de kriebels krijgt en 
uitstappen gaat maken. Ontdek met ons de talrijke schilder-
achtige stadjes en de zonovergoten stranden.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt richting Mün-

chen. Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. We reizen door 

richting Salzburg en de Tauerntunnel. Avondmaal en overnachting in 

de omgeving.

DAG 2
Na het ontbijt vervolgen we onze de reis richting Villach en de 

Sloveense grens. Van Kranjska Gora rijden we door het gebergte van 

de Karawanken tot aan het meer van Bled. We houden halt aan het 

wereldberoemde meer met zijn pittoresk eilandje. We rijden verder 

over Kranj, Ljubljana en Postojna tot onze verblijfplaats Izola. Kamer-

verdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 3
We maken een daguitstap naar één van de aangenaamste en gemoe-

delijkste hoofdsteden van Europa. Het straatbeeld van Ljubljana wordt 

gekenmerkt door speelse barok- en jugendstilgebouwen. De verkeers-

luwe pleinen en promenades met terrasjes en restaurants zorgen voor 

een ontspannen sfeer. Kortom, een stad om rustig van te genieten.

DAG 4
De grotten van Postojna herbergen één van de grootste druipsteen-

formaties ter wereld, met een ongeloo�ijke rijkdom aan vormen en 

kleuren. Niet te verwonderen dat tot op heden miljoenen mensen 

in deze grotten zijn afgedaald. In de namiddag rijden we verder naar 

Predjama, ongeveer 10 km ten noordwesten van Postojna. Daar be-

zoeken we het kasteel, dat er spookachtig weggedoken ligt onder de 

overhangende rotsen. Op de terugweg maken we nog een kleine stop 

in Koper, voor een wijndegustatie bij de plaatselijke wijnboer Vinakoper. 

Een heerlijke afsluiter van de dag!

DAG 5
In de voormiddag gaat deze uitstap naar de wereldberoemde 

paardenstoeterij van Lipica. Hier worden al van in 1580 de 

lippizanerpaarden getraind. In de namiddag rijden we verder tot 

Hrastovilje. Dit schilderachtige Karstdorp ligt boven het Rizana-dal, 25 

km ten oosten van Portoroz. We bezoeken hier het bijzondere kerkje 

met indrukwekkende fresco’s. Ook het vermelden waard is dat het 

kerkje is opgenomen in de lijst van Werelderfgoed van de Unesco. 

Om de dag af te sluiten maken we nog een stop in Piran, zonder 

twijfel het mooiste stadje van de Sloveense Rivièra. De nauwe straatjes, 

de romantische pleintjes en de strandpromenade nodigen uit tot een 

ontdekkingstocht die menig bezoeker zal verbazen.

DAG 6
De Kroatische havenstad Porec is meer dan 2000 jaar oud. In het his-

torische centrum, dat vol staat met bijzondere monumenten, bezoe-

ken we de Euphrasius-basiliek (6de eeuw) met zijn marmeren zuilen 

en gouden mozaïeken. Daarna rijden we verder tot het charmante 

Rovinj, wellicht het mooiste stadje van Istrië. Op de weg daarheen 

maken we nog een fotostop bij de wondermooie Limski-fjord!

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we Portoroz en we vatten de terugreis aan. 

Over Triëste, Venetië, Padova en Vicenza gaat het tot Verona. Hier ma-

ken we een kort bezoek aan de stad van Romeo en Julia. Daarna 

reizen we verder over Trento en Bolzano richting Innsbruck tot het 

plaatsje Mils in Tirol. Avondmaal en overnachting.

DAG 8
We vertrekken na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwe-

gen gaat het richting België en de verschillende afstapplaatsen.

GRAND HOTEL PORTOROZ 
half pension
Gelegen in het centrum van de badplaats Portoroz en op twee minuten lopen 
van het strand. Een exclusief 4-sterrenhotel met een echte mediterrane �air 
en comfortabele en goed ingerichte kamers. Toegang tot de zwembaden, de 
�tnessruimte en deelname aan de amusementsprogramma’s zijn inbegrepen bij 
uw verblijf. 

8 DAGEN   SLOVENIË

AFREIS: 16 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 745,-
Toeslag single: € 155,-
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Wie denkt dat de Costa Brava alleen bestemd is voor fees-
tende jongeren, heeft het mis. Het is hier natuurlijk absoluut 
genieten van zon, zee en strand (en voor wie wil een feestje), 
maar deze ruige kuststreek heeft meer te bieden. Véél meer. 

DAG 1
’s Avonds verlaten we België voor een nachtrit naar Spanje.

DAG 2
Vanochtend komen we aan in onze verblijfplaats, waar we in ons hotel 

worden verwelkomd met een ontbijtbuffet. We nemen vandaag vrijaf 

en bieden u de gelegenheid om te shoppen en de buurt te verkennen.

DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Gerona. Het historische cen-

trum is prachtig en doet door de vele kleine straatjes en ontelbare 

trappen erg knus aan. Overal in de stad kom je sporen van een lange 

geschiedenis tegen. De verschillende pleinen zijn met elkaar verbon-

den door prachtige oude straatjes waar je naast de grote winkelketens 

ook typische unieke winkeltjes tegenkomt.

DAG 4
Blanes staat vooral bekend om de twee botanische tuinen die er te 

vinden zijn. In de Mar i Murta vinden 4000 verschillende plantensoor-

ten hun stekje. Ze vormen een wonderbaarlijke, kleurrijke plantentuin. 

De Pinya de Rosa tuin herbergt zelfs meer dan 7000 plantensoorten!

We rijden door naar Tossa de Mar, een gezellige badplaats gelegen in 

een mooie baai met een groen achterland. Het is hier minder druk 

dan in Lloret de Mar. Naast het strand biedt dit blauwe paradijs ook 

een mooie oude ommuurde stadskern met authentieke bebouwing en 

leuke steegjes met charmante boetiekjes. 

DAG 5
Barcelona is één van de populairste steden in Europa voor een citytrip. 

De stad is volledig gericht op toeristen die de vele bezienswaardighe-

den willen bezoeken. Overal zijn er bordjes en wegwijzers te vinden 

die je in Barcelona op pad sturen. De beroemdste attracties zijn zon-

der twijfel de prachtige bouwwerken van Antoni Gaudi. Heerlijk om te 

winkelen, veel bezienswaardigheden, heerlijk eten en een mooie ligging 

aan het water. Barcelona is een fantastische stad.

DAG 6
Haast nergens in Spanje stapt u zo tastbaar het verleden binnen als 

in het Catalaanse dorpje Besalú. Het is zonder twijfel één van de best 

bewaarde middeleeuwse dorpjes in Spanje. U hoeft maar over de 

immense romaanse brug te wandelen en u voelt het mysterie van de 

middeleeuwen.

DAG 7
Eén dag was voor u niet genoeg om te proeven van alle facetten van 

Barcelona? Stap dan vandaag zeker weer mee op de bus. Onze chauf-

feur brengt u graag nog een dagje naar deze metropool.

DAG 8
Onze laatste dag nemen we vrijaf. Een dagje genieten. In de vroege 

avond vangen we onze terugreis naar België aan. Onderweg stoppen 

we voor een vrij avondmaal. 

DAG 9
In de loop van de ochtend komen we weer in België aan.

9 DAGEN   COSTA BRAVA

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 17.00 u 17.00 u 17.00 u 16.00 u 16.30 u 17.30 u 16.45 u 39

HOTEL OASIS PARK & SPA  
half pension
Ons hotel ligt dicht bij het strand en het levendige centrum van Lloret de Mar. Met 
zwembaden, een spa en een �tnessruimte komt u er niets te kort. Alle kamers 
hebben een eigen balkon en beschikken over airconditioning. In het restaurant met 
open keuken worden alle maaltijden in buffetvorm geserveerd. 

21 JULI 2018 
Prijs per persoon:  € 645,-
Toeslag single: € 155,-

13 OKTOBER 2018
Prijs per persoon:  € 425,-
Toeslag single: € 95,-
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Umbrië… Het bergachtige groene hart van Italië. In dit land 
zijn de groene, zacht glooiende heuvels begroeid met vooral 
wijn- en olijfgaarden. Hier heerst nog rust en kalmte over de 
pittoreske dorpjes. Umbrië wordt gekenmerkt door oud om-
muurde heuvelstadjes met steile straatjes die getuigen van 
een rijke cultuurgeschiedenis. De streek is minder bekend 
dan Toscane, maar net daardoor minder overspoeld door toe-
risme.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens via Luxemburg over Straatsburg, Basel en 

Luzern. We houden de gebruikelijke stops onderweg. Ten zuiden van 

de Gottardpas eindigt onze eerste dag. Kamerverdeling, avondmaal en 

overnachting.

DAG 2
Na het ontbijt rijden we verder via Lugano, Como en Milaan tot Cas-

tell Arquato, een mooi gelegen stadje dat we bezoeken. We voorzien 

tevens tijd voor een vrij middagmaal. Daarna reizen we verder via 

Parma, Bologna, Firenze tot Passignano, onze verblijfplaats aan het Tra-

simeense meer. Avondmaal en overnachting.

DAG 3
In de voormiddag staat een bezoek aan Gubbio op het programma, 

één van de mooiste steden van Umbrië. Nadien rijden we naar het 

1000 jaar oude Monte Corona. Terugreis langs een panoramische weg 

naar Passignano.

DAG 4
Bevagna, nog omringd door middeleeuwse stadsmuren, is één van de 

mooiste vestingstadjes van Italië. Montefalco, gelegen hoog boven de 

wijngaarden, is vooral beroemd om zijn wijn. We gaan er op zoek naar 

een gelegenheid om wijn te proeven!

DAG 5
Na het ontbijt rijden we per trein naar Perugia. Op 300 meter boven 

de Tiber ligt Perugia als een arendsnest op een heuvel. De stad combi-

neert geschiedenis met een kosmopolitische jonge uitstraling vanwege 

de wereldberoemde universiteit voor buitenlanders. Het is onmogelijk 

alle pittoreske hoekjes, mooie kerken en stadspoorten te vermelden. 

Je loopt er namelijk op vrijwel iedere straathoek tegenaan. De gids 

neemt je mee op pad langs een boeiend parcours!

DAG 6
’s Morgens bezoeken we Assisi, met zijn basiliek ter ere van de heilige 

Franciscus. Om 14 uur rijden we met taxi’s naar San Damiano. Hier ligt, 

tussen de olijfbomen en cipressen, het klooster waar Sint Franciscus 

zijn Zonnelied schreef. Vervolgens rijden we naar de Carceri, boven in 

de heuvels, waar Franciscus zich terugtrok met zijn broeders. Verder 

naar de top van de Monte Subasio en de Verrijzenisberg (1300m). 

Langs het middeleeuws dorpje Collepino (korte stop) zetten we onze 

weg verder richting Spello. Het zicht over deze stad, gelegen tussen de 

groene heuvels, is gewoon schitterend.

DAG 7
In de mooi op een plateau gelegen versterkte stad Orvieto bezoeken 

we de kathedraal en de oude binnenstad. Na de middag genieten we 

van zeer mooie vergezichten op weg naar Castiglione di Lago aan het 

Trasimeense meer.

DAG 8
Na het ontbijt vertrekken we uit Passignano. Eerst staat nog een be-

zoek aan de mooie stad Mantua op het programma. Daarna klimmen 

we over de Brenner verder naar Mils voor avondmaal en overnachting.

DAG 9
Over de Fernpas langs de Zugspitze en de Duitse autostrade keren 

we terug richting België.
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HOTEL LA VELA  
half pension
Dit familiehotel ligt op ca. 15 minuten wandelen van het meer en het historische 
centrum van de stad. Het biedt comfortabele kamers met douche, toilet, tv 
en telefoon, airconditioning en balkon. Het aangrenzende restaurant serveert 
traditionele gerechten uit Trasimeno in een vriendelijke, ontspannen ambiance.

9 DAGEN   UMBRIË

AFREIS: 7 APRIL 2018
Prijs per persoon:  € 725,-
Toeslag single: € 100,-
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Beleef op deze reis de prachtige natuur van het Noorse 
fjordenland! Nergens ter wereld zijn zulke imposante kusten te 
vinden. Zo is er de Geirangerfjord, als het ware geklemd tus-
sen steile bergwanden die tot wel 1000 meter hoogte reiken! 
Indrukwekkend. Maar er is meer dan bergen, fjorden, water-
vallen, gletsjers en eeuwig zingende bossen. We bezoeken 
ook schitterende steden als Oslo en Bergen, met zijn schil-
derachtige havenkwartier. Laat u betoveren door het rijk van 
de Vikingen, trollen en sprookjes. De Noorse Fjorden… een 
droom van een reis!

DAG 1
Over de Duitse snelwegen richting Bremen en Hamburg tot Kiel. ’s 

Avonds inschepen op de ferry voor een nachtelijke vaart naar het 

Zweedse Göteborg. Aan boord geniet u van een heerlijk Noors buffet.

DAG 2
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Göteborg. Langs de Zweedse 

Westkust gaat het richting Noorwegen. Onderweg passeren we ontel-

bare meren en eilandjes. Een oase van rust en een lust voor het oog! 

We bereiken de Noorse grens bij de Svinesundbrug. Vrij middagmaal. 

Nadien verder langs Oslo, door het bosrijke Begnadal over Fagernes 

tot Beitostolen. Avondmaal en overnachting.

DAG 3
Na het ontbijt beginnen we een tocht door een indrukwekkend berg-

landschap naar de beroemdste fjord van Noorwegen, de Geirangerfjord. 

De route gaat langs kristalheldere bergmeren en kruist de pasroute 

van het Valdresgebergte. Schitterend panorama op de bergtoppen 

gletsjers. In Lom bezoeken we de Stavkirke, een kerk die dateert 

uit het jaar 1200. Vervolg van onze route tot op de berg Dalsnibba. 

Hier kunnen we genieten van een prachtig zicht over de Geiranger-

fjord. Ook een boottocht in de Geirangerfjord mag niet ontbreken.  

Gewoon indrukwekkend! Eenmaal terug aan land gaat het over Stryn 

naar Loen aan de Nordfjord. Avondmaal en overnachting.

DAG 4
Langs de oevers van het meer van Olden naar de Briksdalgletsjer. In 

de namiddag via Lunde en Erdal langs meren, water en metershoge 

sneeuw naar Grotli en terug naar Loen. Avondmaal en overnachting.

DAG 5
Na het ontbijt vertrek langs de mooie Innvikfjord en langs het Jölstra-

meer naar Fjaerland. U geniet hier van de uitzichten op de eeuwige ijs-

wereld van het blauw lichtende Jostedalsbreen. Cruise van een tweetal 

uren in de Sognefjord met als hoogtepunt het binnenvaren van de 

zeer enge Naeroyfjord. Ongeloo�ijk dat een schip zich een weg kan 

banen tussen de duizend meter hoge, bijna loodrechte rotswanden. 

Aankomst in Gudvangen. Langs de Tvinde-waterval naar Voss en over 

Dale tot Bergen. Avondmaal en overnachting.

DAG 6
Bezoek aan Bergen en vrije tijd. De dagelijkse vismarkt van Bergen 

herinnert aan de tijd dat de schilderachtige haven vol lag met vissers-

boten. In de stalletjes liggen honderden soorten vis hoog opgestapeld. 

Avondmaal en overnachting.

DAG 7
In de namiddag verlaten we Bergen en rijden we naar de Hardanger-

fjord in Norheimsund. Langs de Hardangerfjordvegen, de boomgaard 

van Noorwegen, naar Bruravik. Halte bij de hoge waterval Vörings-

fossen. Door een eenzame hoogvlakte rijden we verder tot Geilo. 

Avondmaal en overnachting in Geilo.

DAG 8
Na het ontbijt verlaten we Geilo richting Kongsberg. We volgen hier 

één van de mooiste wegen van Europa, nl. de route van Buskured 

(Geilo) naar de regio Telemark (Kongsberg). Terug naar Oslo via 

Kongsberg en Drammen. Na het vrije middagmaal volgt een uitgebreid 

stadsbezoek. Avondmaal en overnachting.

DAG 9
Vertrek na ontbijt. Bezoek aan het “Munch Museet” dat hoofdzakelijk 

de voornaamste werken toont van Edvard Munch (1863-1944), de 

belangrijkste Noorse schilder. Hierna rijden we naar de haven voor de 

overtocht naar Kiel. Avondmaal, overnachting en ontbijt aan boord van 

het uiterst luxueuze cruise schip.

DAG 10
Aankomst in Kiel omstreeks 10.00 uur en doorreis langs de Duitse 

snelwegen richting België en de verschillende afstapplaatsen.

43

HOTELS
half pension
Comfortabele 3- en 4-sterrenhotels, voorzien van alle nodige comfort. Overtochten 
Kiel-Göteborg met Stena Line en Oslo-Kiel met Color Line. Maaltijden aan boord 
in buffetvorm. Verblijf in tweepersoonsbinnenhutten, voorzien van douche en toilet. 
Ook de boottochten in de Geirangerfjord en de Sognefjord zijn inbegrepen.

10 DAGEN   NOORWEGEN

AFREIS: 6 JULI 2016
Prijs per persoon:  € 1690,-
Toeslag single: € 295,-
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 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 15.30 14.30 14.30 16.15 14.00 15.00 14.30

DAG 1
Vertrek te Herentals richting Zeebrugge/Rotterdam waar we de ferry 

nemen naar Hull. Avondmaal aan boord wordt voorzien. Overnachting.

DAG 2
Na ons ontbijt aan boord van de ferry rijdt de bus ons weer aan land 

en zetten we koers naar Edinburgh, waar we vanavond inchecken in 

ons hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 3
Vandaag verkennen we Edinburgh. Op onze tocht door het centrum 

bezoeken we uiteraard Edinburgh Castle, één van de beroemdste 

kastelen ter wereld waar ook de Schotse ‘Crown Jewels’ en de ‘Stone 

of Destiny’ liggen. Vanavond wonen we de ‘Spirit of Scotland Show’ bij 

in The Jam House. Een show waardoor je trots wordt in Schotland te 

zijn. Daarna terug naar ons hotel. 

DAG 4
Na het ontbijt trekken we meer noordwaarts richting Aviemore, waar 

we vanavond zullen overnachten. Onderweg genieten we van enig 

mooie landschappen en bezoeken we het prachtige House of The 

Binns. We zijn er getuige van de rijke collectie schilderijen, meubels 

en porselein. Ook een wandeling naar de toren is een must, je geniet 

er van een panoramisch zicht over de regio. Na ons bezoek rijden 

we door naar ons hotel. We worden er ontvangen door een live 

doedelzakspeler en blijven er drie nachten.

DAG 5
In de voormiddag krijgen we een demonstratie van een schapenherder. 

Zijn hond toont ons zijn werk in één van de mooiste Schotse 

landschappen. Later stappen we binnen in een whisky distilleerderij. 

We krijgen een rondleiding van het gerst tot de eiken vaten. Een 

glaasje proeven hoort er vanzelfsprekend ook bij.  

DAG 6
Twee grote bezienswaardigheden staan vandaag op de planning. Elgin 

Cathedral moet ooit één van de mooiste kathedralen van Schotland 

geweest zijn. Gebouwd in 1224 en platgebrand in 1390. Na de 

Reformatie verviel de kathedraal tot een ruïne. Helemaal géén ruïne 

is Duff House, een groots klassiek landhuis dat werd gebouwd in de 

vroege 18e eeuw. Het wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk 

van architect William Adam en is één van de belangrijkste gebouwen 

in Noord-Schotland.

DAG 7
Eerste halte vandaag is Urquhart Castle, één van de grootste kastelen 

in Schotland. Het kwam in verval in 1689 en werd drie jaar later 

opgeblazen om te voorkomen dat mensen er nog in zouden wonen. 

De meeste overblijfselen, waaronder de toren, dateren uit de 16e 

eeuw. Later vandaag staat een cruise op het meer van Loch Ness op 

het programma. Ziet u iets merkwaardigs aan het wateroppervlak? In 

de late namiddag gaat het door naar ons hotel in de omgeving van 

Glasgow voor avondmaal en overnachting.

DAG 8
We starten onze dag met een verkenningstour in Glasgow. Bij onze 

kennismaking met deze stad is een inkomticket voor Stirling Castle 

inbegrepen. Een imponerende ligging en een indrukwekkende 

architectuur zorgen voor de majestueuze uitstraling. 

DAG 9
Na het ontbijt checken we uit en rijden we door de Schotse 

landschappen weer richting Hull, waar we inschepen op de ferry. We 

genieten er van ons avondmaal en de laatste overnachting. 

DAG 10
’s Ochtends aankomst in Zeebrugge/Rotterdam. Na het ontbijt rijden 

we van de ferry en zetten we weer koers naar Herentals. Thuiskomst 

rond de middag.

HOTELS
half pension
Tijdens onze rondreis verblijven we in 4*-hotels in de omgeving van Edinburgh, 
Aviemore en Glasgow. De kamers zijn voorzien van alle comfort en hebben elk 
een eigen badkamer. 

Logies op de ferry zijn voorzien in een binnencabine met stapelbed. Andere 
kajuiten zijn beschikbaar op aanvraag en mits een meerprijs.

AFREIS: 1 OKTOBER 2018
Prijs per persoon:  € 1590,-
Toeslag single: € 395,-
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10 DAGEN   SCHOTLAND HIGHLIGHTS & HIGHLANDS

Inkomgelden 
inbegrepen



DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLEN-
COMMISSIE REIZEN
(van toepassing vanaf 1 april 2011)

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.

Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de 
reisbemiddelaar die de
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten 
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure 
moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk ak-
koord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbe-
paalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbe-
middelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemid-
deling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de forma-
liteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf nood-
zakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden 
kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de 
betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke adminis-
tratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of 
bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de con-
tracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtin-
gen aan de reizigers
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien moge-
lijk, 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 -bemidde-
laar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kun-
nen 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 toepas-
sing in geval van laattijdig gesloten contract.

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 5 Totstandkomen 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 reisbemi delaar, van de reisorga-
nisator 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 onderteke-
ning van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet 
werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbeta-
ling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, 
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de pre-
cieze 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.
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 in geen geval worden ver-
hoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek vooraf-
gaan.
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.

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 overeen-
komst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten 
laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, be-
taalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrek-
datum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke 
reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

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 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 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 reisorganisa-
tor 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 aange-
brachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meege-
deeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing 
vragen van artikel 11.

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:
1) 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.
2) 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 rei-
zigers, 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 om-
standigheden 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 belangrijk deel van de diensten 
waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitge-
voerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger 
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de 
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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.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbre-
ken. 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 schade-
vergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden 
of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de 
reis bedragen.

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 aangestel-
den 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 aansprakelijk-
heid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of 
beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorzie-
ne 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.

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
1. 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.
2. 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 vertegen-
woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de 
reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte 
rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reizi-
ger 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 min-
nelijke 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 secre-
tariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen 
vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen 
ermee in te stemmen.
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 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart 
worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige proce-
dure, 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 over-
eenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80
fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

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 Geschillen-
commissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij 
via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weige-
ren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na 
ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een 
dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Ge-
schillencommissie Reizen onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om 
de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenregle-
ment, 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 re-
geling 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.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de 
Geschillencommissie
Reizen:
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
- fax: 02 277 91 00
- Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
- e-mail: clv.gr@skynet.be

ALGEMENE REISVOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENKOMMISSIE REIZEN VZW

- het feit of er al dan niet een verzekeringsover-
eenkomst in de prijs is begrepen of door de reizi-
ger desgewenst kan worden aangegaan om de 
kosten te dekken van annulering door de reiziger 
of de repatriëringskosten bij ongeval of ziekte, en 
zo ja welke de algemene voorwaarden van die 
overeenkomst zijn. Reizigers van niet Belgische 
nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde 
instanties te informeren welke formaliteiten zij 
moeten vervullen.

Prijs
Art. 7. - De prijsberekening is gebaseerd op de 
tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de 
andere diensten in het buitenland die op 1/1/11 
golden: daarnaast op de tarieven voor andere 
transportmiddelen die op 1/1/11 bekend waren, 
en tenslotte op de brandstofprijzen gekend over 
het gemiddelde van de maand januari ‘11.

Betaling van de reissom
Art. 8. - Behalve in geval van verhuring of indien uit-
drukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de 
reiziger, bij ondertekening vann de bestelbon 30% 
van de totale reissom als voorschot, met een mini-
mum van € 100,- (dat minimum mag het bedrag van 
de totale reissom niet overschrijden).
- Behalve indien op de bestelbon anders wordt over-
eengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN.
1. De prijzen zijn per persoon en omvatten:
- diensten zoals vermeld en beschreven
- verblijf in hotel met maaltijden zoals beschreven in de reisprogramma’s
- de BTW, volgens het tarief van toepassing op 1/1/11 
- de diensten van eenn nederlandstalige reisleider
- alle voorziene uitstappen

8. Annulatie/wijziging door de reiziger.
Wij raden iedereen aan een annulatie- en bijstandsverzekering af te sluiten! Annulatie 
van een reis wordt aan volgende kosten onderworpen:
- tot 42 dagen voor afreis: € 50,- per persoon
- van 41 tot 21 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
- van 20 tot 14 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
- van 13 tot 8 dagen voor afreis: 50% van de reissom.
- van 7 tot 3 dagen voor afreis: 75% van de reissom.
- minder dan 3 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
Het is echter toegelaten vervangers te zoeken mits tijdige verwittiging.
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Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals Verg. A 1097

Tel. 014 21 21 12
travel@deduinen.be - www.deduinen.be

Openingsuren: ma-vrij: 9.15-18.00 u. - zat: 9.15-16.00 u.

De reizen uit deze brochure kan u ook reserveren in de volgende kantoren :

REISBUREAU DE POLDER Verg A 5455

Groenendaallaan 385 – 2030 Antwerpen – Tel. 03/541 18 57
travel@depolder.be – www.depolder.be

AUTOCARS HEIDEBLOEM Verg A 1079

Tongerse Steenweg 53 – 3620 Lanaken – Tel. 089/71 00 11 
info@heidebloem.be – www.heidebloem.be
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