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De ALGEMENE REISVOORWAARDEN en de BIJZONDERE REISVOORWAARDEN VAN VERHOEVEN AUTOCAR-, CRUISE- 
EN VLIEGVAKANTIES kan je terugvinden op uw reiscontract of op onze website www.verhoeven.be

Programma’s zijn onder voorbehoud van wijziging wegens onvoorziene omstandigheden of economische redenen.

  Voor alle dagreizen berekenen wij voor u
  vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03 311 59 59 of autocarverhuur@verhoeven.be

GROEPEN &
VERENIGINGEN
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BOEK SNEL ONLINE !

www.verhoeven.be
- geen wachttijden

- onmiddellijke bevestiging

U kan uw reis boeken:
- 24u/24u VIA ONZE WEBSITE - www.verhoeven.be
- TELEFONISCH - 03/311.59.59
- OP KANTOOR - tijdens onze openingsuren

Voor een vlotte reservatie, houdt u best volgende 
gegevens klaar bij boeking:
- Uw adres, GSM-/telefoonnummer en e-mailadres
- Bestemming
- Reisdatum
- Aantal personen
- Opstapplaats
- Offi ciële naam en voornaam van alle reizigers (zoals vermeld op uw identiteitskaart)

24u/
  24u

online 
reserveren

w
w
w
.verhoeven.b

e
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OPSTAPPLAATSEN

GRATIS

RECHTSTREEKS
VERTREK

NAAR UW
REISBESTEMMING

RECHTSTREEKS RIJDEN EN TIJD BESPAREN!
Wenst u snel naar uw bestemming te vertrekken, dan raden wij u aan rechtstreeks naar een van de CENTRALE
VERTREKPLAATSEN te komen. Door het steeds drukkere verkeer op onze wegen, kunnen de opstap- en afstapdien-
sten zeer tijdrovend zijn. Indien u met eigen wagen komt of gebracht kan worden bent u beslist een stuk sneller!

Richting Lier

E 313 richting Luik

Richting Antwerpen
Zandhoven
Centrum

E34 richting Eindhoven

Richting Zoersel
Oostmalle

CARPOOL
PARKING
ZOERSEL E34

ZOERSEL

N14

Richting OostmalleRichting Rijkevorsel

Kanaal Dessel-Schoten

Gesloten
parkeerterrein
auto’s

BUREEL 
VERHOEVEN

RIJKEVORSEL
PARKING BUREEL VERHOEVEN

Hier kan u de wagen GRATIS parkeren op onze afgesloten
parking. Van hieruit vertrekt u eveneens rechtstreeks en
zonder ophaalroute (mogelijk tussenstop centrale vertrek-
plaats) via de kortste weg naar uw reisbestemming.

CARPOOLPARKING E34 - AFRIT 20
E34 Afrit 20 Zoersel Rodendijk.

BUREEL VERHOEVEN
Oostmalsesteenweg 176, Rijkevorsel

OPSTAPPEN  AAN  DE  CENTRALE  VERTREKPLAATSEN

OPSTAPPLAATSEN  KUNNEN  NIET  MEER  GEWIJZIGD
WORDEN  14  DAGEN  VOOR  VERTREKDATUM!

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*
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MEERDAAGSE  REIZEN

SNEL
VERTREK

NAAR DE
CENTRALE

VERTREKPLAATS

SNEL EN GEMAKKELIJK!
Wenst u in uw eigen streek op te stappen, ook dat kan:
1) Vanuit de centrale opstapplaatsen brengen onze servicelijnen u rechtstreeks naar de CENTRALE VERTREKPLAATS.
2) Afhankelijk van de richting van de reisbestemming kunt u zelfs opstappen na de centrale vertrekplaats, op de auto-
car die de reis uitvoert. HIERDOOR BESPAART U VEEL TIJD!

Antwerpen-centrum
Jan Van Rijsw

ijcklaan

zuid                Desguinlei     Binnensingel                Berchem
                      Station

De Singel

Gent              Autostrade - Ring rond Antwerpen              Breda

Antwerp Expo

PIVA
PARKING

ANTWERPEN

Buga

Hotel 
Vivaldi

Diest                                           Geel

Kem
pisch Kanaal

E313
AFRIT 23

Antw
erpen 

 Hasselt

CARPOOL-
PARKING
FLY-OVER

GEEL
Centrum Turnhout

parkingZiekenhuis

Ring Turnhout  Ring Turnhout

Kasterlee
Geel

Oud-Turnhout

AFRIT 24
Turnhout-centrum

richting Antwerpen E34 richting Eindhoven

Stadspark

G
raatakker

TURNHOUT

PARKING PIVA: Desguinlei. CARPOOLPARKING FLY-OVER
E313 afrit 23 Geel-West.

RINGLAAN: Parking Stadspark,
Hoek Graatakker

OPSTAPPEN  AAN  DE  CENTRALE  VERTREKPLAATSEN

OPSTAPPLAATSEN  KUNNEN  NIET  MEER  GEWIJZIGD
WORDEN  14  DAGEN  VOOR  VERTREKDATUM!

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*
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OPSTAPPLAATSEN
OPSTAPPEN  IN  EIGEN  WOONPLAATS (prov. Antwerpen)

EEN VAKANTIE MET
VERHOEVEN AUTOCAR,- CRUISE- EN VLIEGVAKANTIES

BEGINT AL HEEL COMFORTABEL DICHT BIJ HUIS!
Bent u helemaal niet in de mogelijkheid om zelf naar de centrale vertrekplaats of centrale opstapplaats te komen: GEEN 
PROBLEEM. U heeft de mogelijkheid om gratis op te stappen in uw woonplaats of onmiddellijke omgeving. Met onze
shuttle-service wordt u met een ophaaldienst naar de CENTRALE VERTREKPLAATS gebracht. Hier dient u dan over te stap-
pen op de autocar die de reis zal uitvoeren. Na de reis zorgen wij ervoor dat u op dezelfde manier weer naar de afstapplaats
wordt gebracht!

 Wat u moet weten:
 -  Door het steeds drukkere verkeer op onze wegen, kunnen de opstap- en afstapdiensten zeer tijdrovend zijn. Onze chauf-

 feurs doen hun uiterste best om u zo vlot mogelijk naar de centrale vertrek- & aankomstplaats te brengen.
 -  Afhankelijk van het aantal personen en het af te leggen traject, kan de ophaalrit met gratis shuttle-service van minimum

 30 minuten tot maximum 2 uur duren, tot aan de centrale vertrekplaats.
 -  Indien er bij de terugkomst van uw reis meerdere autocars van andere buitenlandse bestemmingen aankomen op hetzelfde tijd

 stip, is het mogelijk dat er korte wachttijden zijn voor de gratis shuttle-service. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 -  Indien u met eigen wagen komt of gebracht kan worden naar de centrale vertrek- of opstapplaatsen, bent u beslist

 een stuk sneller !

AARTSELAAR: Boomsesteenweg -  

   Bozarc Bushalte
ANTWERPEN: DESGUINLEI,   
PARKING PIVA    
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS
ANTWERPEN: Linkeroever -   

   Aldi Blancefl oerlaan

ARENDONK: kerk

BAARLE-HERTOG/NASSAU: parking Loswal

BALEN: kerk – markt

BEERSE: kruispunt Bax

BEERSE: carpoolparking, E34 uitrit 22

BEERZEL: Zilvervis – Dries (aan lichten)

BEGIJNENDIJK: kerk

BERCHEM: Borsbeekbrug (station)

BERENDRECHT: kerk

BERLAAR: kerk

BEVEL: kerk

BEVEREN-WAAS: parking politiebureel

BLAASVELD: kerk

BOECHOUT: station

BONHEIDEN: kerk

BOOISCHOT: kerk

BOOM: Q8 tankstation

BORNEM: station parking

BORSBEEK: parking Carrefour -   

   De Robianostraat

BRANST: kerk

BRASSCHAAT: kerk centrum

BRASSCHAAT: kerk Driehoek

BRASSCHAAT: Kaartseplein – bushalte

BRECHT: rusthuis centrum

BREENDONK: kerk

BROECHEM: stelplaats De Lijn

BURCHT: kerk

DESSEL: kerk

DEURNE: Groot Schijn Sportoase

DEURNE: Bosuil (aan restaurant Nok-Thai)

DEURNE: Sint-Rochusstraat - kerk

DEURNE: Delhaize – Herentalsebaan

OPHAALDIENST
MET

SHUTTLE-
SERVICE
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MEERDAAGSE  REIZEN
DUFFEL: oud-postgebouw

EDEGEM:  rusthuis Immaculata -  

 Oude-Godstraat

EINDHOUT: kerk

EKEREN: kerk

EKEREN DONK: kerk

EMBLEM: kerk

ESSEN: gemeentehuis – Heuvelplein

ESSEN: Essen-Wildert kerk

ESSEN: Essen Horendonk kerk

GEEL WEST: CARPOOL FLY-OVER  
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS

GIERLE: parking achter kerk

GROBBENDONK: kerk

GROBBENDONK: P&R Herentals West

HEIST-OP-DEN-BERG: kruispunt Fabiola

HEMIKSEM: oude muziekacademie

HERENTALS: brandweerkazerne

HERENTHOUT: kerk

HERSELT: Delhaize

HERSELT BLAUBERG: kerk

HEULTJE: kerk

HOBOKEN: Kioskplaats

HOEVENEN: kerk - Frans Oomsplein

HOMBEEK: kerk

HOOGSTRATEN: kerk

HULSHOUT: kerk

ITEGEM: Delhaize – Kerkstraat

KALMTHOUT: dorp - kruispunt Marktplein

KALMTHOUT: Achterbroek kruispunt kerk

KALMTHOUT/HEIDE: station

KAPELLEN: bushalte dorpsplein

KAPELLEN:  Putte - grenspost NL-BE  

  (aan Jf-F Mode)

KAPELLE-OP-DEN-BOS: kerk

KASTERLEE: Brandweer

KESSEL: kerk

KESSEL-STATIE: kerk

KONINGSHOOIKT: kerk

KONTICH: kerk centrum

KONTICH: kazerne station

KONTICH: carpool, E19, afrit 7

KRUIBEKE: kerk

LICHTAART: kerk

LIER: Cultureel Centrum De Mol

LIEZELE: kerk

LILLE: Carpoolparking E34 – afrit 21

LINT: kerkplein – statiestraat

LIPPELO: kerk

LOENHOUT: kerk

MARIA-TER-HEIDE: kerk

MARIEKERKE: kerk

MASSENHOVEN: Top Interieur bushalte

MECHELEN: station

MECHELEN: Mc Donalds - Rode Kruisplein

MEER: ’t Fortuin

MEERLE: kerk

MEERSEL-DREEF: kerk

MEERHOUT: kerk

MERKSEM: Merksem/Schoten Parking Quick,  

  Carrefour

MERKSPLAS: gemeentehuis

MINDERHOUT: Pleintje

MOL: ingang station

MOL-GINDERBUITEN: kerk

MORTSEL: Oude God Station – parking

NIEL: parking Sportdomein

NIEUWMOER: kerk

NIJLEN: bushalte kerk

NOORDERWIJK: kerk

OELEGEM: kerk

OLEN: parking marktplein

OLEN: Sint-Jozef Olen – kerk

OLEN: O.L.V. Olen station

OOSTMALLE:Pleintje

OPPUURS: kerk

OUD-TURNHOUT: gemeentehuis

PEULIS: kerk

POEDERLEE: zaal Mollenhof t/o kerk

POPPEL: gemeentehuis

PULDERBOS: kerk

PULLE: kerk

PUTTE (MECHELEN): kruispunt Mechelbaan- 

  Schoolstraat

PUURS :kerk

RAMSEL: kerk

RANST: kerk

RAVELS: kerk

RAVELS-EEL: kerk

REET: parking Delhaize - A12 Boomsesteenweg

RETIE: kerk

RIJKEVORSEL: Verhoeven – parking  
15 € KORTING GRATIS PARKING 
CENTRALE VERTREKPLAATS

RIJMENAM: kerkhof - Weynesbaan

RUISBROEK: kerk

RUMST: kerk

RUMST: carpoolparking E19, uitrit 8

’S GRAVENWEZEL: kerk

SCHELLE: kerk – Hamerstraat

SCHILDE: 3 Lindekens Turnhoutsebaan

SCHOTEN: markt gemeentehuis

SCHOTEN: kerk Deuzeldlaan

SCHRIEK: kerk

SINT-AMANDS: sporthal

SINT-ANTONIUS ZOERSEL: bushalte Bethaniën

SINT-LENAARTS: Delhaize

SINT-JOB-IN’T GOOR: kruispunt   

   Handelslei - Eikenlei

SINT-KATELIJNE WAVER: bushalte

STABROEK: nieuw gemeentehuis - Dorpsstraat

TIELEN: kerk

TISSELT: kerk

TONGERLO: kerk

TURNHOUT: parking hoek Parklaan-  
Graatakker    
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS

VEERLE LAAKDAL: kerk

VLIMMEREN: Vlimmershof

VORSELAAR: markt

VOSSELAAR: kruispunt lichten

WAARLOOS: kerk

WALEM: kerk

WEELDE: de Brouwerij

WESTERLO: Den Draaiboom

WESTMALLE: Pleintje

WESTMEERBEEK: kerk

WIEKEVORST: ’t Groen Hofke

WIJNEGEM: marktplein gemeentehuis

WILLEBROEK: oud gemeentehuis

WILRIJK : Bist gemeentehuis

WILRIJK : Valaar kerk

WOMMELGEM: rond punt Cools  

   Groenten/Fruitkraam

WOMMELGEM: gemeentehuis

WORTEL: Boomkens – Worteldorp

WUUSTWEZEL: Dienst van toerisme

ZANDVLIET: kerk

ZOERSEL: Halle Zoersel kerk

ZOERSEL: carpoolparking E34 Afrit 20 
Zoersel Rodendijk    
15 € KORTING CENTRALE  
VERTREKPLAATS

ZWIJNDRECHT: kerk
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OPSTAPPLAATSEN   MEERDAAGSE   REIZEN
OPSTAPPEN  IN  EIGEN  WOONPLAATS (prov. Antwerpen)

BRABANT:  AARSCHOT: STATION
 LEUVEN: PARKING BODART, KRUISPUNT LEUVENSE RING - BOUDEWIJNLAAN
 VILVOORDE: STATION
 GROOT-BIJGAARDEN: CARESTEL E40
 BRUSSEL: INGANG KONING BOUDEWIJNSTADION
 LONDERZEEL: STATION

OOST-VLAANDEREN:  GENT: P&R, E17 - AFRIT 10 GENTBRUGGE
 ST. NIKLAAS: HOTEL SERWIR
 AALST: ROND PUNT OP 200m: PARKING KERKHOF

LIMBURG:  LUMMEN: CARPOOLPARKING E314 - AFRIT 26
 HASSELT/KURINGEN: CARREFOUR PLANET - E313 AFRIT 27
 TESSENDERLO: PARKING LUNCH GARDEN E313

OPSTAPPLAATSEN  NEDERLAND

TILBURG:  PARKEERPLAATS STAPPEGOOR - STAPPEGOORWEG

BREDA:  BREDA/PRINSENBEEK - PARKEERTERREIN ELLEBOOG - HOGE MOSTEN 3
 NABIJ NS STATION PRINSENBEEK

BERGEN OP ZOOM:  NS STATION - PARALLELWEG

BAARLE-NASSAU:  PARKING LOSWAL

ZUNDERT:  KERK

24  UUR  TAXI-SERVICE:  VERTREK  VAN  BIJ  U  THUIS

In samenwerking met onderstaande taximaatschappijen kan u zich van bij u thuis tot aan de centrale vertrek- of opstap-
plaats laten brengen of afhalen en dit 24 uur per dag. Uiteraard kan u ook beroep doen op uw eigen vertrouwde taximaat-
schappij of familie. Indien u van de taxidienst gebruik maakt, kan u eveneens van onze 15 euro opstapkorting per persoon 
aan de centrale vertrekplaats genieten. Uw taxirit wordt daardoor al een stuk voordeliger en uw reistijd een stuk korter.

Onderstaande taximaatschappijen staan graag tot uw dienst :
Regio Antwerpen  DTM Taxi  03 366 66 66
Regio Kapellen  K.M.T. Taxi  03 664 64 64
Regio Lier  Taxi Budts  03 480 35 04
Regio Turnhout  Taxi Hello  014 46 01 06
Regio Geel  GTM Taxicentrale  014 58 49 49
Regio Duffel / Mechelen  G&C Trans  0483 05 20 32
Regio St. Niklaas  Taxi Mario  03 766 50 50
of via uw eigen vertrouwde taximaatschappij



OPSTAPPLAATSEN   DAGREIZEN

 I 9 OPSTAPPLAATSEN I 9 

GRATIS OPSTAPPLAATSEN bij dagreizen. Uw opstapuur bezorgen wij u een 3-tal dagen voor vertrek per e-mail of
telefonisch. Onze servicelijnen brengen u naar de CENTRALE VERTREKPLAATS, waar u kan overstappen op de autocar die de 
reis zal uitvoeren.

Antwerpen Piva-Parking
Achterbroek kerk kruispunt
Berchem oude post Borsbeekbrug
Beerse kruispunt Bax
Boom Q8 Tankstation
Brecht rusthuis
Duffel oude post
Ekeren-Donk kerk

Geel CARPOOLPARKING
FLY-OVER (E313-AFRIT 23)
Grobbendonk Carpool Herentals west
Heist-op-den-Berg, kruispunt Fabiola
Hemiksem muziekacademie
Herselt Delhaize Dorp
Herentals brandweerkazerne
Hoboken Kioskplaats kerk
Hoogstraten Kerk
Kapellen bushalte Dorpsplein
Kasterlee Brandweerkazerne

Kontich P&R, carpool E19
Lier Cultureel Centrum De Mol
Lille-Wechelderzande carpoolparking
(afrit 21-E34)
Massenhoven (bushalte tegenover
Top Interieur/Rijmenants)
Mechelen station
Mechelen Rode Kruisplein
Merksem Carrefour, Quick
Horstsebaan
Merksplas gemeentehuis
Niel parking sportdomein
Oostmalle pleintje gemeentehuis

Rijkevorsel Parking Verhoeven
Autocarreizen
Schelle kerk Hamerstraat
Schilde Kempisch koffi ehuis de Drij
Lindekens
Schoten markt

St.Antonius-Zoersel oude kliniek
bushalte
St. Lenaarts Delhaize
St. Niklaas hotel Serwir

Turnhout Ringlaan parking
Carrefour/Auto5
Vlimmeren Vlimmershof
Vosselaar kruispunt lichten
Westerlo den Draaiboom
Westmalle pleintje
Wijnegem gemeentehuis
Wommelgem rondpunt fruitkraam
Wuustwezel Dienst van Toerisme

Zoersel Carpoolparking
(E34 - afrit 20)

OPSTAPPLAATSEN KUNNEN NIET MEER GEWIJZIGD
WORDEN 14 DAGEN VOOR VERTREKDATUM!

• Groepen v.a. 20 personen kunnen ook worden opgehaald op een andere afgesproken
opstapplaats, steeds in samenspraak met het kantoor.

      
Opstapplaatsen  Aken Dusseldorf Maastricht   Haarlem
 Pairi Daiza Keulen Essen Valkenburg Rotterdam Charles Dickens
  Trier Oberhausen   
      

Antwerpen parking Piva 08:00 06:55 06:25 07:55 07:55 06:25

Wommelgem rondpunt fruitkraam 07:45 07:10 06:40 08:10 08:10 06:40

Zoersel carpoolparking E34 afrit 20 07:25 07:30 07:00 08:30 08:30 07:00

Geel carpoolparking Fly over E313 afrit 23 06:55 08:00 07:30 09:00 07:55 06:30

Rijkevorsel bureel Verhoeven 06:45 06:50 07:20 07:50 09:00 07:30

Lille/Wechelderzande carpool E34 afrit 21 07:30 07:10 07:40 08:10 08:40 07:15

Turnhout Ringlaan Parking Carrefour/Auto5 07:10 07:30 08:00 08:30 08:20 06:55

SNELDIENST OPSTAPPLAATSEN DAGREIZEN
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Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, het land van de 
bekende schrijver Hans Christian Andersen! Een niet te missen 
hoogtepunt tijdens deze kerstreis in Kopenhagen is een bezoek 
aan Tivoli Gardens. Dit attractiepark in hartje Kopenhagen wordt 
omgetoverd in een sprookjesachtig winterwonderland. Als je door 
het park wandelt, komt de geur van Deense pulsar, warme chocola-
demelk en verse dennennaalden je overal tegemoet. De winkeltjes 
puilen uit met mooie kerstdecoraties en door het hele park zie je 
twinkelende lichtjes en besneeuwde kerstbomen. Kortom, hygge 
in het kwadraat! Letterlijk hoogtepunt in het pretpark is de Star 
Flyer: een zweefmolen van maar liefst 80m hoog.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan Odense, de tweede grootste stad van Denemarken. 

Qua architectuur heeft de stad zowel op historisch als modern ge-
bied veel te bieden.

✓ Bezoek in Odense aan het fraai gerestaureerde huis waar H.C.
Andersen zijn jeugd heeft doorgebracht.

✓ Rit over de 18km lange, fascinerende brug over de Grote Belt naar 
Kopenhagen, de prachtige stad gelegen aan de Køge Bocht en het 
Øresund.

✓ 3 uur durende rondrit door Kopenhagen, één van de gezelligste 
steden van Europa! De belangrijkste winkelstraat is Strøget en
Nyhavn, het oude haventje, heeft veel pittoreske huizen. In het
koninklijk paleis Amalienborg woont de Deense Koningin Mar-
grethe. Vlakbij staat ook het beroemde beeldje van de kleine zee-
meermin: “Den lille Havfrue”.

✓ Bezoek aan de wereldbekende kerstmarkt Tivoli in Kopenhagen. 
Bezoekers kunnen in het feestelijke park terecht om de duizenden 
lichtjes in de (kerst)bomen, die het park weer extra sprookjesach-
tig maken rondom de vele stalletjes van de grote kerstmarkt, te 
bewonderen. Ook het Vuurwerk Festival zal van bijdragen aan de 
feestelijke stemming.

✓ Bezoek aan het prachtige kasteel Frederiksborg in Hillerød.

✓ Bezoeken aan het Vikingmuseum in Roskilde met de restanten van 
de Vikingschepen uit de 11de eeuw die in de lagune werden ont-
dekt.

✓ Overtocht Rødbyhavn naar het Duitse Puttgarden.

HALFPENSION - inbegrepen!

DENEMARKEN  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Kopenhagen
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
   single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 3 t/m 11j

ma 26/12 695 euro +145 euro -35 euro -190 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Munten: euro onderweg - Deense Kronen ter plaatse

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ gidsbegelei-
ding ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ audio tour-guide 
systeem

VERBLIJFSHOTEL
Ligging: Goed gelegen hotels.
Kamers: De hotels zijn steeds comfortabel en verzorgd. Alle kamers 
zijn voorzien van tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu’s.
Faciliteiten: De hotels zijn voorzien van alle nodige comfort.

Kopenhagen
Sprookjesachtige  kerstsfeer  in  Tivoli  Gardens

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022



GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG I 11 

WINTERREIZEN
      2022

Kerstmarkt Luxemburg stad
en Kerstmarkt Saarburg

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

De gemoedelijke sfeer in Luxemburg stad en het liefelijke Saarland
met zijn aardewerkmuseum van Villeroy en Boch zijn zeker een aan-
rader tijdens de kerstperiode. Ook de unieke kerstmarkt rondom de 
waterval in het romantisch oude centrum van Saarburg is absoluut 
een bezoek waard. De altstadt (klein Venetië) met zijn beschermd 
historisch centrum, smalle straatjes, vakwerkhuizen, middeleeuwse 
kernen, de 20m hoge waterval en de kerstmarkt in het midden van 
het centrum vormen een mooi geheel.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Begeleide stadswandeling in Luxemburg stad met o.a. het Willem 

II-Plein met het Ruiterstandbeeld, het stadhuis, het Wapenplein, de 
Notre Dame kathedraal, het Clair-Fonteinplein, het Theaterplein en 
het Groothertogelijk Paleis.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt van Luxemburg, middenin de verkeers-
vrije winkelzone

✓ Rondrit door de Saarvallei

✓ Bezoek aan de kerstmarkt in het pittoreske stadje Saarburg aan de 
Saar. De Altstadt (klein Venetië) met zijn beschermd historisch cen-
trum, smalle straatjes, vakwerkhuizen, middeleeuwse kern, de 20m 
hoge waterval en de kerstmarkt in het midden van het centrum 
vormen een zeer mooi geheel.

HALFPENSION inbegrepen! 

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ gidsbege-
leiding ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ welkomstdrink
✓ toeristenbelasting

HOTEL ROEMER***
Ligging: Gelegen in het Duitse Merzig in de deelstaat Saarland. Dit 
elegante 3-sterrenhotel is omgeven door de prachtige natuur van na-
tuurpark Saar-Hunsrück.
Kamers: Tv, radio, badkamer met bad/douche, toilet en haardroger. 
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of 
buffet van regionale specialiteiten.
Faciliteiten: WiFi (betalend), receptie, bar en restaurant.

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
  2 DAGEN - 1 NACHT
Luxemburg stad en Saarburg
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

za 17/12 165 euro +20 euro -18 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering



12 I NEDERLAND

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Amsterdam
Historische en bruisende stad!

Waar kunt u de kerst nog sfeervoller meemaken dan in het Oos-
tenrijkse Tirol? Prachtige winterlandschappen, sfeervolle stadjes 
en volop gezelligheid. Wat dacht je van een glühwein rond één van 
de open vuurtjes op een marktplein ? Of een leuke koetstocht door 
het besneeuwde winterlandschap. Zes kerstmarkten, 200 kraam-
pjes en een 14 meter hoge kerstboom van Swarovski kristallen, wie 
kerst wil vieren in de Tiroler bergen, zit in Innsbruck.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Wandeling door de Haarlemmerbuurt: een historisch gedeelte van 

Amsterdam tussen het IJ en de Jordaan, waar traditie en vernieu-
wing hand in hand gaan. Pakhuizen en oude gevels herinneren aan 
handel en scheepvaart. Via de Noorderkerk met de Noordermarkt 
(op zaterdag is hier een boerenmarkt) naar de Westerstraat, de 
slagader in de oude volksbuurt de Jordaan. De Jordaan: goed voor 
een zwerftocht langs oud en nieuw, vol verrassingen.

✓ Wandeling langs het Anne Frank Huis en de Westerkerk naar het 
mondaine Magna Plaza en de monumentale Dam.

✓ Bezoek aan de historische winkelstraat van Amsterdam, de Kal-
verstraat, Heiligenweg en Spui naar de Negen Straatjes, een in-
tiem winkelbuurtje tussen Amsterdams bekendste grachten. Zeer 
diverse winkels en zaken, vaak enig in hun soort, vonden hier hun 
“stekkie”.

✓ Facultatieve gelegenheid tot rondvaart over de Amsterdamse 
grachten of een bezoek aan de Museumwijk in de buurt van het 
rondvaartbedrijf.

✓ Bezoek aan de Leidsestraat, een bonte, bruisende straat waar stijl 
en elegantie te vinden zijn en die je kunt samenvatten in twee 
woorden: vertier en winkelplezier.

✓ Wandeling langs de Bloemenmarkt, het Rembrandtplein, een 
populair Amsterdams uitgangscentrum, het Waterlooplein en de 
Waag.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt van Amsterdam.

AMSTERDAM INDIVIDUEEL
Ook mensen die reeds vaak Amsterdam bezochten en op eigen hou-
tje de stad verder willen ontdekken, zijn van harte welkom. De deel-
name aan de geplande uitstappen is niet verplicht.

HALFPENSION - inbegrepen!

NEDERLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Amsterdam
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

di 27/12 199 euro +50 euro -20 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ toeristenbe-
lasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten
✓ audio tour-guide systeem

HOTEL VAN DER VALK SCHIPHOL A4****+

Ligging: Hotel Van Der Valk A4 is gelegen ten zuidwesten van Amster-
dam, op 20 minuutjes rijden van het centrum.
Kamers: Gerenoveerde luxe standaardkamers met balkon of terras, 
comfortabele aparte bedden, fl atscreen-TV, airco, safe, bureau, WiFi 
(gratis). Badkamer met ligbad, douche en wastafel met föhn.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds diner van
internationale keuken.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, hotelbar, WiFi (gratis), internetca-
fé, fi tness, tuin met diverse fi tnessapparaten en atletiekbaan. Gratis 
gebruik van het wellnesscentrum met verwarmd binnenzwembad, 
infraroodcabine’s, sauna’s, Turks stoombad, verwarmde design loun-
gers en zonnebanken (betalend). Badkleding verplicht!

WINTERREIZEN
                     2022



VOLPENSION - inbegrepen!

NEDERLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Drenthe
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 09/12 225 euro +30 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ Reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension 
vanaf eerste tot laatste middagmaal ✓ 2x middagmaal
✓ toeristenbelasting ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ gids-
begeleiding

HOTEL DE ORINGER MARKE***
Ligging: Gelegen in het hart van Odoorn, in de prachtige natuur van 
Drenthe.
Kamers: Rookvrije kamers met fl atscreen-tv, telefoon, safe, WiFi (gra-
tis) en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbe-
diening of buffet. Mogelijkheid tot glutenvrije maaltijden.
Faciliteiten: Receptie, brasserie, lounge, serre, groot en gezellig terras, 
bowling, lift en WiFi (gratis).

Drenthe
Kerst in sprookjesdorp Orvelte

NEDERLAND I 13 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
      2022

NIEUW!

Fantastische kerstmarkt in het monumentale boerderijendorp 
Orvelte. In dit mooie autovrije Brinkdorpje twinkelen duizenden 
lichtjes. Monumentale panden veelal riet gedekt in een gezellige 
kerstsfeer. Alle winkels, horeca en attracties zijn geopend tijdens 
de winterfair, een sprookjesachtig tafereel in dit schilderachtige 
kerstdorp. Op de Brink, in het hart, stallen standhouders hun mooi-
ste waren uit: van kerstkrans tot een heerlijke warme trui of mooi 
gewei voor aan de wand. Op jacht naar leuke kerstcadeaus, warme 
sjaal of een leuke traktatie voor u zelf. Op ons verwarmde terras 
kunt u naar de vlammen van de sfeerhaarden turen terwijl u met 
een glaasje glühwein in uw hand geniet van de mooie live muziek !

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Toeristische rondrit doorheen het Nationaal Park Weerribben-

Wieden.

✓ Bezoek aan De Ruinerwoldse Museumboerderij De Karstenhoeve. 
Deze boerderij uit de eerste helft van de 17e eeuw verkeert voor 
een groot deel nog in originele staat. Met  zijn authentieke  interi-
eur is dit rijksmonument  een van de mooiste museumboerderijen 
van Nederland.

✓ Bezoek aan het museum van ‘papierknipkunst’ waar men unieke 
nationale en internationale papierknipkunsten in vele onderwerpen 
kan bekijken. De snij- en knipkunst komt oorspronkelijk uit China. 

✓ Bezoek aan de historische kerstmarkt in Orvelte. Sfeer ten top. 
Duizenden lichtjes maken dit schilderachtige monumentendorp 
tot een sprookjestafereel. Veel leuke kramen met kerstgerelateer-
de producten. Een verwarmd terras met allerlei lekkere hapjes en 
drankjes!



Friesland
Kerstsfeer in het Nederlandse Noorden

14 I NEDERLAND

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

NIEUW!

Winter in Friesland. De provincie Friesland is bij uitstek de beste en
mooiste provincie van Noord-Nederland om uw verblijf in de win-
ter te vieren. Friesland heeft schitterende meren en natuurgebie-
den die in de winter prachtig wit kunnen kleuren. Het is echt een 
fantastisch zicht wanneer de Friese meren geheel bevroren zijn. De 
provincie Friesland beschikt ook over heel veel mooie culturele en 
pittoreske dorpjes welke zeker leuk zijn om te bezoeken tijdens uw 
winterreisje aan de Friese IJsselmeerkust! Voel hier de gezelligheid 
en geniet van de winterpret samen met de Friezen.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Sloten, begeleide wandeling door de smalle straatjes,  en straatjes 

met grachten waarlangs 17de en 18de-eeuwse huisjes staan. 

✓ Sneek, het centrum van de Friese meren met onder andere de 
Sneker Waterpoort, het Stadhuis, de Martinuskerk en de Schaaps-
markt.  Vrije tijd om op eigen tempo te genieten van de prachtige 
kerstsfeer in het gezellige historische centrum. 

✓ Joure, met een bezoek aan het Douwe-Egberts museum. In de pan-
den waar omstreeks 1900 Douwe Egberts koffi e, thee en tabak 
produceerde is nu het museum. Het bevat ook een koperslagerij, 
klokkenmakerij, drukkerij en het geboortehuis van Egbert Douwe.

✓ Rondvaart met speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot door 
het nationaal park “de Weerribben”. Het landschap van 600ha 
werd gevormd door de turfwinning. 

✓ Hindelopen, dit kleine aan het IJsselmeer gelegen plaatsje is één 
van de 11 Friese steden bekend van de Elfstedentocht. Hier bren-
gen we een bezoek aan het eerste Friese schaatsmuseum.

✓ Begeleide stadswandeling aan de hoofdstad van Friesland: Leeu-
warden. De voormalige middeleeuwse gevangenis is veranderd in 
een gezellige kerstmarkt. Proef de kerstsfeer en geniet van heerlijke 
hapjes en glühwein.

HALFPENSION - inbegrepen!

NEDERLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Friesland
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

di 27/12 385 euro +99 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste middagmaal ✓ 2x mid-
dagmaal ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ gidsbegeleiding 
✓ toeristenbelasting

HOTEL VAN DER VALK - SNEEK****
Ligging: Centraal gelegen buiten het centrum van Sneek in het prach-
tige en natuurrijke Friesland, grenzend aan het Burgemeester Raster-
hoffpark. Een ideale uitvalsbasis om Friesland te ontdekken!
Kamers: De ruime en luxe comfortkamers bieden een mix van tijd-
loze elegantie met hedendaags comfort. De kamers zijn voorzien van 
airconditioning, fl atscreen-tv, WiFi (gratis), bureau en badkamer met 
bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of 
buffet.
Faciliteiten: Receptie, à la carte restaurant, bar/brasserie met terras, 
WiFi (gratis), health club met wellness en fi tness.



“Christmas” in Londen
Met bezoek aan Royal Windsor - Eton

ENGELAND I 15 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
      2022

De Britse hoofdstad blijft zowel voor de nieuwe bezoekers als voor 
de trouwe fans zijn eeuwige charme uitstralen. Buckingham Palace, 
Hyde Park, Piccadilly, Madame Tussaud’s, shopping in Regent Street 
of in Knightsbridge. In Londen wordt veel werk gemaakt van Kerst-
mis. Het centrum van Londen is tijdens kerst sfeervol verlicht en in 
de warenhuizen en winkelcentra heerst een typisch Engelse kerst-
sfeer. Op Winter Wonderland in Hyde Park vindt u de grootste kerst-
markt van Londen en er is een sfeervolle kermis!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Overtochten met de shuttle.

✓ Stadsrondrit door Londen: Royal Albert Hall, Big Ben, Downing 
Street, enz.

✓ Wandeling langs Covent Garden Market.

✓ Volgens mogelijkheid bijwonen van de afl ossing van de wacht of 
Horse Guards Parade.

✓ Gelegenheid tot vrij bezoek aan Madam Tussaud’s.

✓ Gelegenheid tot vrij bezoek aan de Tower Bridge en de Kroon-
juwelen.

✓ Rondrit Londen by Night.

✓ Vrij bezoek aan Windsor Castle en Eton.

✓ Diverse sales-shopping (vanaf 27/12) & Christmas shoppingmoge-
lijkheden, museabezoeken en vrije tijd.

KAMER & ENGELS ONTBIJT inbegrepen!

ENGELAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Londen
Kamer & Engels ontbijt - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
    single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 2 t/m 11j

di 27/12 299 euro +125 euro -50 euro -110 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Reisformaliteiten: geldig internationaal paspoort
Munten: Britse ponden
Belangrijk: Paspoortgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ kamer en Engels
ontbijt ✓ overtocht per shuttle ✓ gidsbegeleiding ✓ alle 
uitstappen en rondritten ✓ audio tour-guide systeem

HOLIDAY INN LONDEN WEST****
Ligging: Modern en comfortabel hotel gelegen aan de westelijke rand
van de City in Gypsy Corner, vlakbij het metrostation op de Central 
Line.
Kamers: Stijlvolle kamers voorzien van alle comfort en faciliteiten met
tv, WiFi en moderne badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid Engels ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Receptie, liften, bar-café (waar u een snack kan eten) en 
een uitstekend restaurant.



16 I TSJECHIË

Praag
Kerstsfeer

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

AFREIS 26/12/2022

“De Gouden Stad” Praag, grootstad met 1.200.000 inwoners, cen-
trum van het land voor economie, bestuur, onderwijs, godsdienst, 
kunst en cultuur. Een stad waar elke eeuw zijn sporen heeft na-
gelaten. Pittoreske straatjes, statige barokke en renaissance ge-
bouwen, wisselen af met romantiek, gotische panden en deftige 
artnouveaupaleizen. Een bruisende wereldstad, die evolueert in 
een onvergelijkbaar decor en die zijn bezoeker achter elke straat-
hoek verrast. Bezoek met Verhoeven autocarreizen het romanti-
sche Praag, reeds jaren een succes en een van onze meest bezochte 
bestemmingen!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Wandeling door de wijk Hradčany met het Czernin-paleis, het hui-

dige ministerie van Buitenlandse Zaken, de Praagse burcht, de St.- 
Vituskathedraal, het koninklijk paleis, het “Gouden Straatje” en de 
Daliborgevangenis.

✓ Wandeling over de Karelsbrug waar zich het trefpunt voor schil-
ders, muzikanten en souvenirverkopers bevindt.

✓ Bezoek aan de Nicolaaskerk en het kindje Jezus van Praag.

✓ Wandeling door de smalle straatjes van de koninklijke route tot aan 
het oude marktplein.

✓ Zigeuneravond (inbegrepen) met uitgebreid diner.

✓ Geleid bezoek door Staré Mĕsto, de oude stad met het beroemde 
astronomische uurwerk.

✓ Bezoek aan de Joodse wijk Josefov met de oude-nieuwe synagoge, 
het Joods Museum en het beroemde Joodse kerkhof.

✓ Stadwandeling naar het nieuwe stadsgedeelte Nové Mĕsto, met 
het Wenceslăsplein,waar Jan Pallach zich in 1969 in brand stak uit 
protest tegen de Russische onderdrukking. Het plein is eigenlijk een 
lange boulevard met deftige hotels, winkelgalerijen, terrasjes en 
bloemenkraampjes.

✓ Avondmaal in een typisch Praags restaurant.

✓ Avondbezoek aan Praag met mogelijkheid tot het bijwonen van 
een concert.

✓ Bezoek aan Karlstein, een van de mooiste kastelen van Tsjechië. 
Gelegenheid tot inkopen van Boheems kristal.

HALFPENSION + ZIGEUNERAVOND inbegrepen!

TSJECHIË  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Praag
Halfpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
   single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 3 t/m 6j

ma 26/12 535 euro +120 euro -10 euro -70 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Munten: euro - Tsjechische kronen (ter plaatse aan te kopen met euro) - 
visa en andere kredietkaarten worden aanvaard.
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking.

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ halfpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt in het hotel ✓ zigeu-
neravond met uitgebreid diner ✓ alle uitstappen en rondrit-
ten ✓ gidsbegeleiding ✓ toeristenbelasting ✓ audio tour-
guide systeem

HOTEL OCCIDENTAL PRAHA****
Ligging: Hotel gelegen op slechts 15min. van het historische centrum.
Op wandelafstand van metro en treinstation met rechtstreekse lijn 
naar het centrum. Shopping centrum in de buurt.
Kamers: Alle kamers zijn volledig uitgerust met badkamer en hebben
individueel regelbare airco, LCD satelliet TV, minibar en safe op de 
kamer.
Maaltijden: Zeer verzorgde maaltijden in buffetvorm.
Faciliteiten: Bar, restaurant, liften, WiFi (gratis), wellness en fi tness-
center.



Berlijn
Betovering in de winter

DUITSLAND I 17 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
      2022

De Gendarmenmarkt behoort tot de mooiste pleinen van Europa. 
In deze fascinerende coulisse vindt een van de talrijke kerstmark-
ten in Berlijn plaats “de historische Berlijnse kerstmarkt”. Neem 
een duik in de betoverende wereld van kerst met zijn fonkelen-
de lichtjes en culinaire geneugten. In de behaaglijke warmte van 
de tentenstad demonstreren ambachtslieden hun vaardigheden.
Berlin Mitte laat zien hoe het Berlijns verleden eruit heeft gezien. 
In 1961 werd Berlijn door een gewelddadige deling van de stad, 
door de bouw van “de muur”, in twee gesplitst. We bezoeken de 
voornaamste bezienswaardigheden. Een spannend cultureel pro-
gramma brengt u in kerststemming!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Een wandeling over de Berlijnse Kurfürstendamm, een 3,5 km lan-

ge boulevard met winkels en shops.

✓ Bezoek aan de Alexanderplatz en de bekende 207 meter hoge 
Fernsehturm.

✓ Wandeling langs het Rotes Rathaus, Nicolaiviertel en Dom.

✓ Bezoek aan de Reichstag met een prachtig zicht door de transpa-
rante koepel op het dak (afhankelijk van beschikbaarheid).

✓ Wandeling op de prachtboulevard “Unter den Linden” in het histo-
rische centrum van de stad.

✓ Wandeling langs de resterende overgebleven “muur” naar de
Topographie des Terrors.

✓ Bezoek aan het Holocaustmonument.

✓ Wandeling langs het Sovjetmonument, Schloss Bellevue, de Sieges-
säule en Schloss Charlottenburg.

✓ Bezoek aan het Sonny Center, het meest opvallende gebouwen-
complex op de Potsdamer Platz.

✓ Bezoek aan Treptower park.

✓ Bezoek aan Checkpoint Charlie.

✓ Bezoek aan het DDR museum.

✓ Bezoek aan een van de mooiste Duitse rococo gebouwen: Schloss 
Sanssouci in Potsdam.

✓ Bezoek aan de Kerstmarkt van Berlijn. Er zijn maar liefst 26 kerst-
markten in deze grootstad. Je vind er cadeau-ideeën met traditi-
onele kunsten en ambachten uit de regio, maar ook uit heel de 
wereld! Een unieke ervaring!

HALFPENSION - inbegrepen!

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Berlijn
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting 3de pers. Kinderkorting bij 2 volw.
   single op kamer 2 t/m 5j 3 t/m 11j

ma 26/12 475 euro +90 euro -25 euro -125 euro -80 euro

Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het 
hotel. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden mits beschikbaar-
heid en toeslag van 130 euro.

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ toeristenbe-
lasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten
✓ audio tour-guide systeem

HOTEL ABACUS TIERPARK****
Ligging: Modern hotel gelegen tegenover het Friedrichsfelde dieren-
park in Berlijn.
Kamers: Kamers ingericht met tv, radio, telefoon, WiFi (betalend), 
badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid koud en warm ontbijtbuffet. 
’s Avonds buffet met uitgebreide keuze aan koude en warme gerech-
ten. Showcooking.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, salon, wintergarten, WiFi (betalend),
wellness, fi tness, liften en bar.
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Kerst in de
Duitse Ferienstrasse

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

Betoverende kerstsfeer in een prachtige streek in het hart van 
Duitsland met tal van vakwerkstadjes! De rivier de Werra die de 
grens vormt tussen de deelstaten Hessen en Thüringen. Bad Soo-
den-Allendorf met de zoutbronnen en de voormalige binnengrens
met het Grenzmuseum Schiffl ersgrund, Schloss Wilhelmsthal en 
kerstmarkten in een historische omgeving. U zal genieten van een 
prachtig stukje Duitsland dat we tijdens deze reis grondig zullen 
leren kennen.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan Alsfeld, een vakwerkstadje als uit een sprookjesboek en 

veelvuldig onderscheiden voor het behoud van zijn monumenten 
en historisch centrum. De middeleeuwse vakwerkhuizen vormen 
het perfecte decor voor de kerstmarkt. Muziek- en zangkoren zor-
gen voor de nodige sfeer!

✓ Bezoek aan Rotenburg an der Fulda, waar in de adventstijd de 
grootste kerstpiramide van Duitsland wordt opgebouwd. De vele 
duizenden kerstlichtjes op de vakwerkhuizen geven de historische 
stadskern met het oude marktplein, de Jakobskirche en het stad-
huis een romantische uitstraling.

✓ Begeleide wandeling door Bad Sooden-Allendorf en langs de zout-
houdende bronnen en de uit 1638 daterende gradeerwerken die 
nu een openluchtmuseum zijn.

✓ Bezoek aan het Hessische vakwerkstadje Allendorf met het Grenz-
museum Schiffl ersgrund dat tot 1990 de voormalige Duitse bin-
nengrens was. De vestingwerken van de DDR zijn over een afstand 
van meer dan 1 km nog steeds in de oorspronkelijke vorm en we 
zien er een verzameling militaire voertuigen en helikopters die pa-
trouilleerden en overvlogen langs de Duitse binnengrens.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt van Eschwege met meer dan 1.000 vak-
werkhuizen en prachtig houtsnijwerk in de oude stadskern. Torens, 
kerken en het oude Rathaus met klokkenspel dat ons uitnodigt tot 
een reis in het verleden.

✓ Bezoek aan Schloss Wilhelmsthal in Calden, een van de mooiste 
rococo kastelen van Duitsland en gekend om zijn weelderig interi-
eur, een weerspiegeling van welstand en macht.

✓ Bezoek aan de sprookjeskerstmarkt van Kassel. De kerstmarkt op 
de Königs- en Friedrichsplatz met tientallen sfeervolle ingerichte 
kraampjes met kerstversiering, houtsnijwerk, houten speelgoed, 
ambachten en dagelijkse muziekprogramma’s is zéker de moeite 
waard.

HALFPENSION - inbegrepen!

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Kerst in de Duitse Ferienstrasse
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 16/12 295 euro +35 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ toeristenbe-
lasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten

POSTHOTEL ROTENBURG****
Ligging: Gelegen in Waldhessen aan de oevers van de Fulda in het 
centrum van Rotenburg an der Fulda.
Kamers: Alle kamers zijn volledig ingericht met minibar, telefoon,
SAT-TV, radio, safe, WiFi (gratis) en balkon/terras. Badkamer met
douche, toilet, haardroger en cosmeticaspiegel.
Maaltijden: ’s Ochtends rijk gevuld ontbijtbuffet en ’s avonds uitge-
breid buffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, stube, tuinterras, beauty- en well-
nessruimte (gratis Finse sauna, stoombad, solarium en fi tness) en 
massage/schoonheidsbehandelingen (betalend).



Kerstmarktencruise op de Rijn
Keulen – Rüdesheim – Koblenz – Aken

Duitsland is de bakermat van de kerstmarkten. Ook in de vele 
historische plaatsen langs de Rijn wordt het kerstfeest uitbundig 
gevierd. Aan boord kunnen we volop genieten van volpension, kof-
fi e en thee na het middagen avondmaal én van een romantisch 
Captain’s dinner! Dit is werkelijk genieten…! De “Kerstmarkt der 
Naties” in Rüdesheim brengt internationale kerststemming naar de 
romantische oude stadskern met de beroemde Drosselgasse. Aan 
de meer dan 120 stalletjes presenteren 12 verschillende landen 
hun typische kerstgebruiken. Op het marktplein kunt u de grootste 
kerststal van Europa met levensgrote fi guren bewonderen. In het 
rustige oude gedeelte van de stad Koblenz vinden we meer dan 100 
feestelijk glinsterende kerstkraampjes: een paradijs voor roman-
tici. Koblenz verwacht in de weken voor kerst meer dan 300.000 
bezoekers uit de hele wereld, die hier een veelzijdig aanbod zul-
len vinden: peperkoek, glühwein, kerstversiering, kunsthandwerk, 
houtsnijwerk en nog honderden andere geschenkideetjes. Tijdens 
deze reis stapt u aan boord van het 4****+ ankerschip MS RHEIN 
SYMPHONIE en proeft u de heerlijke kerstsfeer op de verschillende 
kerstmarkten.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Volpension aan boord van de MS Rhein Symphonie****+

✓ Avondshow of livemuziek in de panoramabar aan boord van het schip.

✓ Galadiner met de kapitein en zijn crew.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt in Keulen. Op maar liefst zes pleinen in het cen-
trum kan u genieten van de gezellige kerstsfeer, lekkere hapjes en drankjes.

✓ Mogelijkheid tot bezoek aan de verlichte avondkerstmarkt van Keulen.

✓ Vrij bezoek aan de historische kerstmarkt in Rüdesheim.

✓ Facultatieve mogelijkheid tot bezoeken van Siegfried’s Mechanischem Mu-
sikkabinett of begeleide wandeling met de Rudesheimer Nachtwachter.

✓ Stadswandeling door de historische oude stad Rüdesheim.

✓ Vaartocht langs de romantische Rijn en de Loreley.

✓ Begeleide stadswandeling door Koblenz, de stad aan de “Deutschen Eck” 
met bezoek aan de kerstmarkt. Tijd voor een lekker glas glühwein!

✓ Bezoek aan de kerstmarkt van Aken met zijn feestelijke kerstkraampjes in 
de omgeving van de dom en stadhuis.

CRUISESCHIP MS RHEIN SYMPHONIE
Kajuiten: Ruime en comfortabele kajuiten met venster. De kajuiten beschikken allemaal 
over een toilet, douche, lavabo, airco, tv, telefoon, haardroger en safe.

VOLPENSION AAN BOORD inbegrepen!
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DUITSLAND  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Kerstmarktencruise op de Rijn
MS Rhein Symphonie  VERTREK: za 17/12/2022
Volpension  – Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonsbuitenkajuit
Vertrek  Prijzen Prijs single*

Hoofddek 470 euro 565 euro
Middendek 570 euro 695 euro
Bovendek 660 euro 815 euro                      

Facultatief vooraf bij te reserveren:
drankenpakket aan boord: 100 euro per persoon
* Eenpersoonskajuiten op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - facultatieve 
excursies - reisverzekering - fooien aan boord - drankenpakket aan boord

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ reisbegeleiding 
✓ volpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt
✓ overnachtingen in tweepersoonsbuitenkajuit ✓ haven-
taksen

CRUISESCHIP MS RHEIN SYMPHONIE
Kajuiten: Ruime en comfortabele kajuiten met venster. De kajuiten beschik-
ken allemaal over een toilet, douche, lavabo, airco, tv, telefoon, haardroger 
en safe.
Hoofddek: kajuit met kleiner venster (gesloten).
Middendek: Kajuit met panoramavenster (te openen).
Bovendek: Kajuit met groot panoramavenster en Frans balkon.
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet – 1x welkomstdiner/buffet – 1 x galadiner 
met kapitein en crew – uitgebreide middagmalen – koffi e/thee + gebak in de 
namiddag – koffi e/thee na het middag- en avondmaal.
Faciliteiten: zeer stijlvol schip met een aangename sfeer in een klassiek kader.

NB: om veiligheidsredenen (bv. door hoog- of laagwaterstand), zijn de rederij 
en de kapitein bevoegd om het programma van de cruise te wijzigen.

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
      2022
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Rüdesheim
Weihnachtsmarkt

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Op deze reis maken we kennis met de “romantische Rijn”. We ma-
ken een gezellige boottocht tot in Rüdesheim waar we kunnen 
fl aneren tussen de beschilderde vakwerkhuizen en de beroemde 
wijnschenkerijen van de Drosselgasse. De sfeervolle ‘Weihnachts-
markt der Nationen’ in de historische stadskern van Rüdesheim is 
een internationale kerstmarkt met 120 kraampjes uit ca. 20 landen. 
Midden op deze markt staat de grootste kerststal van Europa. We 
gaan ook nog even de kerstsfeer opsnuiven in het mooie stadje 
Limburg a/d Lahn.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Romantische boottocht op de Rijn van St. Goarshausen tot Rudes-

heim met warm middagmaal aan boord.

✓ Begeleide stadswandeling in Rüdesheim en genieten van de kerst-
magie in dit pittoreske stadje.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt van Rüdesheim die kronkelt vanuit het 
hart van het historische centrum door de Marktstrasse, de Ober-
strasse, de wereldberoemde Drosselgasse, de Rheinstrasse en het 
Marktplein.

✓ Rondrit door het prachtige landschap van het Rhein-Taunus natuur-
park.

✓ Begeleide wandeling in Limburg a/d Lahn langsheen de verschil-
lende vakwerkhuizen. Ook hier is de kerstverlichting en kerstmagie 
overal aanwezig.

✓ Bezoek kerstmarkt van Limburg a/d Lahn met duizenden lichtjes, 
gevulde kerstkraampjes en mooi versierde kerstbomen, maakt het 
centrum extra sfeervol!

HOTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE*** SUP

Ligging: Prachtig hotel gelegen in het centrum van Rüdesheim.
Kamers: Moderne en comfortabele kamers voorzien van alle comfort
met tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en avondmaal bestaat uit een 3-
gangendiner. Voortreffelijke keuken met specialiteiten uit het Rijn-
gebied en Franse gerechten. Eigen wijngoed met Rieslingwijnen die 
door binnen- en buitenlandse gasten zeer gewaardeerd worden.
Faciliteiten: Zeer mooi ingericht in traditionele “Altdeutsche Stil” met
smeedijzeren versieringen.

VOLPENSION + BOOTTOCHT inbegrepen!

DUITSLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Rüdesheim
Volpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Prijs single

do 01/12 240 euro +30 euro
do 08/12 240 euro +30 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ volpension vanaf 
eerste middagmaal tot laatste middagmaal ✓ 2x middag-
maal ✓ boottocht op de Rijn ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uit-
stappen en rondritten ✓ audio tour-guide systeem

AFREIS 01/12/2022
AFREIS 08/12/2022

WINTERREIZEN
                     2022
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        Romantische Advent in de
Sächsischen Schweiz & Dresden

DUITSLAND I 21 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

De Sächsische Schweiz is een waar paradijs met schitterende uit-
zichten en diepe kloven. Het is ongeveer 9.350ha groot en het ligt 
ten oosten van Dresden aan de Tsjechische grens, aan de bovenloop
van de Elbe in de Duitse deelstaat Saksen. Het beschermde zand-
steengebergte loopt verder tot over de Tsjechische grens en heet 
daar Nationaal park Boheems Zwitserland. De hoofdstad van Sak-
sen is Dresden, het “Florence aan de Elbe”. Tijdens de winter is 
deze stad ondergedompeld in een feeëriek kerstdecor en zeker 
een bezoekje waard! Naast de vele culturele bezienswaardigheden 
brengen we ook een bezoek aan de Strienzelmarkt, waar mogelijk 
(onder voorbehoud) de grootste kerstpiramide ter wereld met een 
hoogte van 14m. te zien is.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Begeleide stadswandeling door de Kleinstadt Sebnitz.

✓ Bezoek aan de fascinerende handwerkkunst en traditie van de Seb-
nitzer “Zijdebloemen”.

✓ Toeristische rondrit door de Sächsische Schweiz, een indrukwek-
kend bergmassief, met een grandioos uitzicht over het Elbetal, de 
tafelbergen Lilienstein en Königstein, diepe ravijnen, scherpe kam-
men en rotsen.

✓ Bezoek vesting Königstein met oude ambachten en historische 
kerstmarkt.

✓ Rondrit door de “Oberlausitz”, het meest oostelijke deel van Sak-
sen. Dit is het land van de “Sorben”, een van oorsprong Slavische 
bevolkingsgroep. Veel bewoners spreken naast Duits ook Sorbisch, 
een offi cieel erkende taal.

✓ Bezoek aan de oudste kerstmarkt van Duitsland, Bautzen. In de-
cember 1384 gaf Koning Wenzel de stad het recht om rond Kerst-
mis een markt te houden om zo vlees te verkopen.

✓ Daguitstap naar de stad Dresden met stadsrondrit en begeleide 
wandeling langs de Zwinger, Altmarkt, Frauenkirche, Brühlsche Ter-
rasse, Hausmannturm, Hofkirche, Fürstenzug, Theaterplatz. Nadien 
bezoek aan de Striezelmarkt en de historische kerstmarkt aan de 
Frauenkirche.

HALFPENSION - inbegrepen!

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Sächsischen Schweiz & Dresden
Halfpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Prijs single

za 17/12 475 euro +70 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ halfpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ gidsbegeleiding 
✓ alle uitstappen en rondritten ✓ audio tour-guide systeem

HOTEL STEIGER SEBNITZER HOF****
Ligging: Familiehotel gelegen in het historische centrum van de
romantische Kleinstadt Sebnitz.
Kamers: Moderne kamers ingericht met telefoon, tv, WiFi (gratis) en 
badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en 3-gangendiner.
Faciliteiten: Het hotel beschikt verder over een bar, restaurant met 
Sächsische specialiteiten, wellness met binnenzwembad en Finse sau-
na. WiFi in de openbare ruimtes.

AFREIS 17/12/2022

WINTERREIZEN
      2022
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Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

Keulen kerstmarkt &
avondverlichting

Verblijf in een 4****hotel gelegen in hartje centrum, aan de Dom!

Keulen, in het Duits ook wel Köln, heeft maar liefst zes verschil-
lende kerstmarkten op verschillende pleinen. In het centrum zijn 
de markten o.a. te vinden bij de Dom, op de Neumarkt, Alter Markt, 
Rudolfplatz en de Avenue. 
Op het plein van het chocolademuseum, net iets buiten de stad, ligt 
een grote kerstmarkt waar ook regelmatig shows worden gege-
ven waar je voor een paar euro van kunt genieten. De mooiste en 
populairste kerstmarkt van Keulen, vind je naast de Dom. Er staat 
ook een groot podium onder een net van 70.000 lichtjes vanwaar 
het publiek geëntertaind wordt met livemuziek. In het midden van 
de markt vind je verder ook nog een 25 meter hoge kerstboom! ’s 
Avonds wanneer de kerstverlichting gaat branden, verandert heel 
de stad in een feeëriek kerstdecor!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Begeleide stadswandeling van 1.5u met NL-talige stadsgids aan Keulen.

✓ Keulen heeft zes kerstmarkten: de Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Alter Markt 
en Heumarkt liggen in het centrum

✓ Op de Heumarkt staat een zeer grote schaatspiste

✓ De Weihnachtsmarkt im Rheinauhafen ligt aan de Rijn.

✓ Gelegenheid tot bezoek ‘Schokoladenmuseum’

✓ Schitterend hotel in het hartje Keulen, aan de kerstmarkten DUITSLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Keulen kerstmarkt
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 05/12 199 euro +80 euro  

Niet inbegrepen: toegangsgelden – reisverzekering – overige maaltijden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ kamer & ont-
bijtbuffet ✓ toeristenbelasting ✓ 1x begeleide stadswande-
ling met plaatselijke gids

CITYCLASS HOTEL RESIDENCE AM DOM****
Ligging: Gelegen in het centrum van Keulen, op 300m van de Dom
Kamers: Alle  kamers met fl atscreen-tv, telefoon, safe, WiFi (gratis) en 
badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, liften en WiFi (gratis)



Betoverend
Frankenland & Spessart

Naar de grootste en mooiste kerstmarkt van Duitsland!

DUITSLAND I 23 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
      2022

Deze 4-daagse reis brengt ons naar de regio Franken, een streek 
die u betovert door zijn heerlijke kerstsfeer. De straten in de histo-
rische middeleeuwse steden en schilderachtige stadjes zijn gevuld 
met muziek, met geuren van kaneel en koekjes en met de gezellige 
sfeer van kerstmarkten. Frankenland is een verrassend gebied in 
overwegend het noorden van Beieren. U zal er genieten van histo-
rische steden als Frankfurt am Main en Würzburg, alsook van beto-
verende romantische vakwerkstadjes als Idstein, Wertheim en Lohr 
am Main. Een heerlijke ontdekkingstocht in het sfeervolle hart van 
Duitsland!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan Idstein in kerstsfeer, een pareltje in Hessen met een prachtige 

oude binnenstad. Het pittoreske stadje is bekend om zijn schilderachtig cen-
trum met mooie vakwerkhuizen, winkeltjes en restaurantjes.

✓ Bezoek aan de kerstmarkt in het romantische Wertheim, gelegen aan de sa-
menvloeiing van Tauber en Main. Met zijn stadsmuren, smalle straatjes, rijk 
versierde vakwerkhuizen en zijn schilderachtig marktplein biedt Wertheim 
een onvervalst oudfrankisch beeld.

✓ Begeleide wandeling in het mooie historische stadscentrum van Würzburg 
met bezoek aan de “Residenz”, de weelderige vroegere residentie van de 
prins-bisschoppen van Würzburg (Unesco werelderfgoed). We bezoeken 
nadien de sfeervolle kerstmarkt in het schilderachtig decor van de markt 
met de Marienkapelle en het Falkenhaus. In de geuren van Glühwein en 
Lebkuchen biedt deze markt een veelzijdig aanbod in prachtig versierde kra-
men.

✓ Bezoek aan Frankfurt am Main met een schitterend stadspanorama van op 
de 200m hoge Mainturm (indien het weer het toelaat). Begeleide stads-
wandeling door het historische hart van Frankfurt en langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden. Nadien bezoeken we de Frankfurter kerstmarkt, één 
van de belangrijkste in Duitsland. Tussen de ‘Dom’, de ‘Römerberg’ en de 
‘Hauptwache’ wandel je van de ene verbazing naar de andere met tal van 
festiviteiten, kerstliederen, heerlijke kerstspecialiteiten, handwerk en kunst.

✓ Door de mooie natuur van het Spessartwoud rijden we naar het betove-
rende sprookjesstadje Lohr am Main in kerstsfeer. We maken een mooie 
stadswandeling, zoeken naar de banden van het stadje met ons land en ont-
dekken tevens waarom Lohr de heimat van Sneeuwwitje genoemd wordt. 
Nadien genieten we er van wat vrije tijd in sprookjesachtige kerstsfeer.

VOLPENSION - inbegrepen!

DUITSLAND  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Frankenland & Spessart
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

zo 18/12 420 euro +65 euro  

Niet inbegrepen: toegangsgelden – reisverzekering – overige maaltijden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension 
vanaf 1e avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 2x middagmaal 
✓ glaasje cava bij aankomst ✓ 4-gangen Adventsmenu
✓ gezellige avond met Glühwein bij vuurkorven ✓ gidsbe-
geleiding ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ toeristenbelas-
ting

HOTEL JAGERHOF***
Ligging: Dit traditionele hotel is omringd met de bossen van het
Beierse natuurpark Spessart. 
Kamers: mooie kamers in een landelijke stijl en voorzien van een hou-
ten plafond en houten details, een satelliet-tv en een eigen badkamer.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds  driegan-
gen diner bestaande uit traditionele  Beierse gerechten waaronder vis, 
vlees en wild uit de regio.
Faciliteiten: gratis WiFi, tuinterras, bar en lift.

NIEUW!
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Elzas & Vogezen
In kerstsfeer

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

De Elzas is een streek die van oudsher haar folkloristische tradities,
legendes, haar christelijke en heidense rites in ere heeft weten te 
houden. Bij het naderen van Kerstmis komt de hele bevolking op 
de been om zich tijdens de vier adventsweken voor te bereiden op 
het feest van Kerstmis. We genieten van de kerstsfeer en -magie in 
de vele steden en dorpen van de Elzas. Hun tradities, gastronomie 
en huizenbouw is duidelijk terug te vinden op deze talloze kleine 
gezellige markten.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Korte stop in St.-Avold voor een vrij middagmaal.

✓ Bezoek aan de prachtstad Straatsburg, “La Petite France”, waar we 
kennis maken met de schilderachtige oude stadswijk.

✓ Bezoek in Straatsburg aan één van de grootste kerstmarkten van 
Europa.

✓ Begeleide wandeling door Muhlbach-sur-Munser, onze verblijf-
plaats.

✓ Toeristische autocarrit naar het pittoreske stadje Riquewihr.

✓ Bezoek aan Riquewihr, het neusje van de zalm wat oudheid en vak-
werkhuizen betreft. Het hele stadje is werkelijk ondergedompeld in 
een betoverende kerstsfeer.

✓ Bezoek aan de merkwaardige stad Colmar met zijn talrijke oude 
straten en huizen met diverse houten gebeeldhouwde en beschil-
derde gevels.

✓ Bezoek aan enkel gezellige kerstmarkten in de Elzas, tijdens deze 
reis.

✓ Begeleid bezoek aan de eeuwenoude stad Kaysersberg.

✓ Bezoek aan het gezellige Equisheim met kerstmarkt, waar de vele 
oude vakwerkhuizen in ringvormige straten rondom het dorpsplein 
met burcht en kapel zijn aangelegd.

✓ Stadswandeling in Nancy. Deze stad is bijzonder rijk aan monumen-
ten, met o.a. het prachtige en onvergetelijke Stanislasplein.

VOLPENSION - inbegrepen!

FRANKRIJK  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Elzas & Vogezen
Volpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
   single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 6 t/m 12j

ma 12/12 480 euro +60 euro -20 euro -100 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 2x middagmaal
✓ toeristenbelasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen 
en rondritten ✓ audio tour-guide systeem

PERLE DES VOSGES**(*)
Ligging: Gelegen in een groene omgeving aan de zuidkant boven het
dorp Muhlbach-sur-Munster. Het biedt een grandioos uitzicht over 
het dal van Munster en de bergketens van de Vogezen.
Kamers: Comfortabele en rustig gelegen kamers ingericht in verschil-
lende stijlen met tv, telefoon en badkamer met bad/ douche, toiletar-
tikelen en toilet. Sommige kamers met balkon.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Restaurant, lift, airco en WiFi (gratis).

AFREIS 12/12/2022



FRANKRIJK I 25 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

CULTUURREIS
      2022

Nancy 
Stad van de Art Nouveau 

Nancy is een boeiende en gevarieerde stad. Het is elegantie troef 
met een waaier aan architectuur zoals het Place Stanislas uit de 
18de eeuw, de eerder middeleeuwse ‘Grande Rue’ en de vele Art 
Nouveau gebouwen. Maar het is vooral een bezoek waard omdat 
hier de wieg stond van de Art Nouveau eind 19de eeuw. De kun-
stenaars uit de School van Nancy hebben niet enkel Parijs, maar 
de hele wereld veroverd met hun smeedijzer, meubelen, stoffen, 
juwelen en het glas. 2022 is trouwens door de UNO uitgeroepen tot 
‘Internationaal jaar van het glas’.
We staan ook even stil bij het maatschappelijk engagement van de 
kunstenaars van toen. En er is een extraatje… we lunchen in het 
Grand Café Excelsior. Dit dompelt ons helemaal onder in de tijd 
van toen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel 
– Zoersel). Vertrek via Luxemburg naar Frankrijk. 
Na de ochtendstop in Aarlen rijden we naar Nancy waar we het eco-
nomisch hart van de stad van toen en nu met zijn 18de en 19de -eeuw-
se gebouwen verkennen. We lunchen in dé Art Nouveau Brasserie 
van Nancy en bezoeken de prachtige Kamer van Koophandel waar 
meestal een glastentoonstelling loopt in de Espace Gruber. Nadien 
wandelen we naar het Place Stanislas waarna we even uitblazen en 
het centrum van Nancy verkennen. In de late namiddag nemen we 
onze intrek in het hotel voor een rustmoment en een lekker avond-
maal.
 
Dag 2: In de voormiddag bezoeken we het Museum van de Art Nou-
veau, zeg maar de School of de Alliantie van Nancy gesticht door 
Emile Gallé. Vlakbij ontdekken we de Villa van de familie Majorelle, 
een generatie van wereldberoemde meubelmakers, wiens meubelen 
stuk voor stuk unieke sculpturen zijn. Kunstenaars uit Parijs en Nancy 
werkten hier samen, de villa ademt de kunst van toen. Via internati-
onale veilinghuizen kan je de prijzen te weten komen. Lunch in een 
prachtig kader. Nadien is er wat vrije tijd en/of de keuze tussen een vrij 
bezoek aan de showroom Cristallerie Daum, ofwel kan je meewande-
len met de gids naar de centrale overdekte markthal, zo typisch voor 
de Franse streekgastronomie. Hier kan je de lokale specialiteiten zien 
en misschien ook proeven. Na het avondmaal in het hotel, trekken we 
nog even de stad in om de sfeer van Nancy op te snuiven.

Dag 3: We bezoeken het Museum voor Schone Kunsten. Naast een 
brede kunstcollectie met werken van Friant en Prouvé, maar ook van 

Breughel, Rubens, Van Dijck, Jordaens, e.a. bezitten ze een collectie 
van 950 kunstwerken van Daum. Hiervan zijn er 300 te zien in een 
prachtig architecturaal kader van de fundamenten van de versterkte 
stadswallen. Daarna doen we een architectuurwandeling, langs de 3 
pleintjes die erkend Unesco erfgoed zijn, en verkennen we de stad 
van de middeleeuwen tot de renaissance met het indrukwekkende 
Palais Ducale. Voor de vrije lunch zijn er tal van restaurantjes in de 
oude stad waar we onze wandeling beëindigen. Met deze impressie 
van het leven van de gewone man, van de kunstenaar en de onder-
nemer van Nancy ronden we ons bezoek af. 
Vertrek naar België. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

MERCURE NANCY CENTRE GARE
Ligging: Het Mercure Nancy Centre Gare hotel ligt op een bevoor-
rechte locatie in het centrum, 5 minuten van de oude binnenstad, en 
nodigt u uit voor een bezoek aan Nancy. Vanaf dit hotel ontdek je art 
nouveau op plaatsen die je niet mag missen!
Kamers: Zeer mooie kamers voorzien van alle comfort met badkamer, 
koffi e en thee faciliteiten, safe en gratis WiFi.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gan-
genmenu.
Faciliteiten: receptie, bar, restaurant, fi tness, gratis WiFi.

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Nancy Cultuurstad
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 09/12 395 euro +110 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 2x middag-
maal ✓ toeristenbelasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstap-
pen en rondritten

VOLPENSION - inbegrepen!



©Disney

Disney’s betoverende kerst
Kerstmagie tot leven in Disneyland®Paris

I 26 I 26

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Welkom op de plaats waar dromen uitkomen! Beleef eindeloos
plezier in een wereld vol magie, waar de verbeelding onbegrensd 
is en de momenten van geluk onvergetelijk. Ga op avontuur in de 
2 Disney® Parken en ontdek er de meer dan 50 attracties voor 
het hele gezin. Laat u meevoeren in de tijd, de ruimte en de fan-
tasie naar vijf verschillende landen: Frontierland, Adventureland, 
Fantasyland, Discoveryland en Main Street U.S.A. Elke avond zijn er 
bijzondere attracties. Of bezoek het Walt Disney Studios® Park, de 
schitterende wereld van fi lm en animatie. U kan vrij rondlopen in 
het park tot sluiting.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ 3-daags toegangsticket voor beide parken inbegrepen.
✓ Disney’s betoverende kerst: (afhankelijk van reisperiode)
 • Ontdek een overweldigend winterwonderland
 • Geniet van betoverende kerstmomenten met de Disney fi guren.
 • Kerstshoppen in de Disney boetieks in magische sfeer.
 • Disney Village: vier kerst in een ongezien kerstdorp.

KAMER & ONTBIJTBUFFET +
TOEGANG 2 PARKEN inbegrepen!

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class  ✓ kamer en ont-
bijtbuffet  ✓ transfers naar het park  ✓ 3-DAAGS TOEGANGS-
TICKET = toegang tot de beide Disneyparken en volledige
bewegingsvrijheid tussen de twee parken

KYRIAD MARNE LA VALLÉE TORCY 
Ligging: Centraal gelegen op 15 minuten rijden van Disneyland Paris.
Kamers: Kamers voorzien van alle comfort zoals gratis WiFi, airco, 
wekdienst, telefoon, tv, badkamer met douche of bad en toilet. Drie-
persoonskamers zijn beperkt in ruimte en voorzien van 1 dubbel bed 
+ sofa bed of bijzet bed.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, airco, gratis WiFi en safe.

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Disneyland Paris
Kamer en ontbijt - Comfort Class/Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting 3de/4de Kinderkortingen
   single volw. op kamer 3 t/m 11j. bij 2 volw.

di 27/12 555 euro + 65 euro - 40 euro - 62 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering

26 I FRANKRIJK

WINTERREIZEN
                     2022



Parijs
Lichtstad

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

AFREIS 27/12/2022

In de kerstmaand is Parijs werkelijk de lichtstad van de wereld!
In een driedaags programma brengen we u langs de kerstverlich-
ting met de duizenden lichtjes op de Champs-élysées en de schit-
terende etalages met bewegende fi guren. Vanuit de panoramische 
ramen van de autocar je ogen uitkijken naar al die indrukwekkende 
monumenten en bouwwerken, te voet langs de boulevards fl ane-
ren, slenteren langs de kunstwerkjes op Montmartre. Gewoon ge-
nieten van Parijs.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan de zakenbuurt La Défense.

✓ Uitgebreide rondrit langs de Opéra, Place Vendôme, Place de la 
Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Trocadero, École Mi-
litaire, Dôme des Invalides, Pont Alexandre III en Place de la Made-
leine.

✓ Gelegenheid tot facultatieve boottocht op de Seine, een wandeling 
tot aan de Eiffeltoren of vrije tijd.

✓ Avondrondrit langs de verlichte gebouwen en monumenten van 
Parijs de lichtstad.

✓ Facultatieve excursie: bijwonen van de magnifi eke show van het 
Lido.

✓ Bezoek aan Tour de Montparnasse.

✓ Autocarrit naar de Notre Dame, het Quartier Latin en het Centre 
Pompidou.

✓ Bezoek aan Montmartre en de Sacré Coeurbasiliek.

PARIJS INDIVIDUEEL
Ook mensen die reeds vaak Parijs bezochten en op eigen houtje de 
stad verder willen ontdekken zijn van harte welkom. De deelname 
aan alle geplande uitstappen is niet verplicht.

CABARET IN PARIJS
Tijdens uw verblijf kan u een van de bekendste shows in het Lido in 
Parijs bijwonen. Cabaretshow 2u + 1/2 fl es champagne inbegrepen. 
Volw.: ca. 120 euro (prijzen onder voorbehoud). Bij boeking te reser-
veren, betaling ter plaatse via onze gids.

KAMER & ONTBIJTBUFFET inbegrepen!

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Parijs
Kamer en ontbijt - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
    single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 2 t/m 15j

di 27/12 275 euro +95 euro -15 euro -70 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ kamer en ont-
bijtbuffet ✓ toeristenbelasting ✓ gidsbegeleiding ✓ alle 
uitstappen en rondritten ✓ audio tour-guide systeem

HOTEL NOVOTEL LA DÉFENSE****
Ligging: Zeer centraal gelegen in het hart van de wijk La Défense. Het
hotel biedt zicht op de rivier de Seine en de Eiffeltoren.
Kamers: De comfortabele en ruime 2/3-persoonskamers hebben een 
eigentijdse inrichting en zijn uitgerust met airco, telefoon, safe, WiFi 
(gratis), minibar, tv en badkamer met bad/douche, toilet en haardro-
ger. (Kamerbezetting: 2 volw. + 2 kinderen t/m 15j OF 3 volw.)
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Receptie, liften, restaurant, bar, fi tness, kinderspeelruimte
en WiFi (gratis).

FRANKRIJK I 27 

WINTERREIZEN
      2022



Citroenenfestival in Menton en
carnaval met bloemencorso in Nice

Met verblijf aan de Bloemenriviéra

I 28 I 28

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

28 I FRANKRIJK

WINTERREIZEN
                     2022

Het Citroenfeest, ook wel het Carnaval van Menton genoemd, 
wordt beschouwd als een uniek evenement in de wereld en wordt 
elk jaar georganiseerd door de gemeente Menton in de Alpes-Ma-
ritimes. Het bestaat uit het vieren van de citroenproductie van de 
stad met praalwagens en beeldhouwwerken gemaakt van citroe-
nen en sinaasappelen. Met meer dan 200.000 bezoekers per jaar 
is het, na het carnaval van Nice, het populairste winterevenement 
aan de Franse Rivièra!
Carnaval in Nice is één van de grootste van de wereld en trekt 
mensen uit heel Europa. De stad wordt dan ingenomen door praal-
wagens, straatartiesten en muzikanten. Met de carnavalsoptocht 
onder het thema “werelderfgoed” zet Nice de grootste schatten 
van het werelderfgoed in de spotlights. Deze optocht bestaat uit 
praalwagens met metershoge fi guren die het thema uitbeelden.  
De schitterende bloemencorso bestaat uit praalwagens versierd 
met bloemen. Vanop de wagens gooien dames het publiek rijkelijk 
bloemen toe. Onvergetelijk….!
Dit alles beleven wij levendig mee: op beide locaties genieten wij 
zitplaatsen op de tribune!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan het centrum van San Remo, mondaine badplaats gelegen 

aan de Bloemenrivièra.

✓ Bezoek aan het eeuwenoude stadje Dolceaqua, waar men zich 1000 
jaar terug in de tijd waant.

✓ Bezoek in het binnenland van Ligurië aan een olijf- en wijnboerderij. 
Aan het einde van het bezoek kunnen we proeven van verschillende 
wijnen!

✓ Bezoek aan het citroenfeest in Menton. Hier rijden er zonnig gele 
praalwagens over de Promenade du Soleil. Een explosie van fruit, kleur 
en enthousiaste dansers, muziekensembles en folkloristische groepen. 
Meesterwerken van soms wel 10 meter hoog als resultaat, indrukwek-
kend om te zien!

✓ Bezoek en carnavalsoptochten op de Promenade des Anglais in Nice. 
Deze vormen één groot kleurenfeest waaraan meer dan duizend dan-
sers en muzikanten uit de hele wereld deelnemen. Dit geweldige spek-
takel gaat gepaard met vijf bloemencorso’s en andere optochten. 

✓ Bezoek aan Monaco, met begeleide wandeling door de mondaine 
straten en langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals de kathe-
draal met het graf van Grace Kelly.

✓ Dagexcursie naar Rapallo en het schilderachtige Portefi no.

HOTEL AI POZZI VILLAGE HOTEL**** 
Ligging: Gelegen langs de Bloemenrivièra, op 900m van de promenade 
en enkele minuten van het centrum in Loano.
Kamers: Rookvrije kamers met balkon/terras, minibar, tv, telefoon, safe, 
WiFi (gratis) en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Ochtends ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu buffet. 
1x per week thema avond.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, liften, wellnesscentrum - buiten-
zwembad, zonneterras, tuin en privaat strand. WiFi (gratis).

Inbegrepen: ✓ Reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf 1e avondmaal tot laatste ontbijt ✓ tussenovernach-
tingen heen- en terugreis ✓ zit/tribuneplaats citroenfestival 
Menton ✓ zit/tribuneplaats carnaval Nice ✓ olijf- en wijn-
proeverij ✓ toeristenbelasting ✓ alle uitstappen en rondrit-
ten ✓ gidsbegeleiding

FRANKRIJK  8 DAGEN - 7 NACHTEN
Nice en Menton
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  dubbel voor single

di 07/02 880 euro +150 euro  +250 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

NIEUW!



Carnaval in Venetië
Stadsbezoek Verona

ITALIË I 29 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Het Carnaval van Venetië is het oudste en levendigste van Euro-
pa. En toch bestaat het in zijn huidige vorm nog maar een jaar of 
twintig. De Volo della Colombina of de “duivenvlucht” waarbij een 
acrobaat afdaalt van de klokkentoren op San Marco betekent het 
begin van een feest dat twaalf dagen en nachten duurt tot Vette 
Dinsdag of Martedi Grasso.
Vanaf het einde van de jaren zeventig verschenen de kleurrijke kos-
tuums met de glans van weleer weer in het straatbeeld. Dankzij de 
toeristen bloeit het prachtige Venetiaanse carnaval als nooit voor-
heen. De bekende vermommingen die men er draagt, dateren uit 
de glorietijd van de Commedia dell’ Arte, het klassiek Italiaanse 
volkstoneel: de pierrot met zijn witte pak en de traan in zijn oog, de 
harlekijn en uiteraard de prachtige versierde maskers. Zeker niet 
te missen!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Geleide stadwandeling van Vicenza, gelegen aan de voet van de Monti 

Berici.
✓ Bezoek aan het Teatro Olimpico.

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ tussenover-
nachtingen op heen- en terugreis ✓ 3 overnachtingen in 
Lido di Jesolo ✓ overzetten boot dag 3 en 4 ✓ alle uitstap-
pen en rondritten ✓ gidsbegeleiding

ITALIË  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Carnaval in Venetië
Halfpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  

do 09/02   685 euro +119 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
toeristenbelasting
Munten: euro onderweg - Zwitserse franken ter plaatse

WINTERREIZEN
       22/23

✓ Retouroverzetten van Punta Sabbioni naar San Marco.
✓ Geleid stadsbezoek in Venetië.
✓ Deelname aan de optocht van Volo dell’Angelo.
✓ Geleide stadwandeling in Verona, de stad van Romeo & Juliette.

HOTEL ADLON**** 
Ligging: Hotel Adlon ligt direct aan het strand in het centrum van Lido 
di Jesolo.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, een fl atscreen-tv, 
WiFi, een minibar, een balkon, en badkamer met bad of douche en WC
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Liften, gratis WiFi in openbare ruimtes van het hotel.



Magisch Nieuwjaar
aan het Comomeer

Como - Bergamo - Milaan - Bellinzona

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

AFREIS 27/12/2022

Italië wacht op u tijdens de jaarwisseling! Reis mee naar het prach-
tige Comomeer, dat vooral populair is bij veel beroemdheden en 
heel wat wereldsterren. Stijlvolle villa’s met weelderige tuinen 
langs de bergachtige oevers van het meer. Alles is ondergedompeld
in een sprookjesachtige kerstsfeer! In het Hotel Leonardo da Vinci, 
gelegen in Erba, een rustig stadje op enkele km van het meer, wordt 
u hartelijk verwelkomd door de familie Conti. Geniet op oudejaars-
avond van een fantastisch meergangenmenu vol lekkernijen én 
met aangepaste inbegrepen wijnen! Het liveorkest zorgt voor een 
Italiaanse oudejaarsavond! We klinken op 2023 en dansen tijdens 
een prachtig feest naar het nieuwe jaar! Zorg dat u erbij bent!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Begeleide wandeling langs de oeverpromenade en statige villa’s in 

Como. Gelegenheid met de funiculare naar het dorpje Brunate.

✓ Bezoek Milaan met kerstmarkt, de Dom en galerij Vittorio Ema-
nuele II.

✓ Bezoek aan het middeleeuwse Bergamo en het Lago Iseo in kersts-
feer.

✓ Rondrit Comomeer met bezoek aan het betoverende stadje Bel-
lagio.

✓ Bezoek aan Bellinzona, stad met drie kastelen die tot het werelderf-
goed behoren.

✓ Gezellige vrije tijd om te genieten van de Kerst-& Nieuwjaarssfeer.

HOTEL LEONARDO DA VINCI****
Ligging: Prachtig hotel, rustig gelegen tussen Como en Lecco. Het 
vormt de ideale uitvalsbasis om het Comomeer te verkennen.
Kamers: Verfi jnd ingericht met stijlvol meubilair, telefoon, tv, WiFi 
(gratis), radio, wekker, minibar, airco, safe (gratis) en badkamer met 
douche/bad, toilet, toiletartikelen en haardroger. Sommige kamers 
hebben een balkon/terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Airco, WiFi (gratis), liften, televisielounge, café, bar, res-
taurant, binnenzwembad (badmuts verplicht), fi tness en tuinterras.

VOLPENSION + 7-gangen oudejaarsavondfeest
+ liveorkest + water & wijn inbegrepen!

ITALIË  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Comomeer
Volpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

di 27/12 930 euro +190 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ volpension vanaf eerste 
avondmaal tot laatste ontbijt ✓ welkomstdrink ✓ oudejaars-
avondfeest met 7-gangen Galadiner ✓ water en wijn inbegre-
pen aan tafel in het hotel ✓ livemuziek ✓ 1 nieuwjaardrank om 
middernacht ✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten 
✓ audio tour-guide systeem

30 I ITALIË

WINTERREIZEN
                     2022



Winters genieten in de Dolomieten
Merano - natuurpark Puez-Geisler - Sankt Ulrich - Dolomietenrondrit -

Neustift  - Brixen - Ritter Horn - Bozen

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Winters genieten in Zuid-Tirol is een aangepast programma voor 
vakantiegangers die ook actief willen genieten van zuivere en ge-
zonde berglucht, schitterende sneeuwlandschappen en een stra-
lende winterzon! Je wordt verwend met een zeer gevarieerd pro-
gramma, leuke excursies en enkele begeleide lichte wandelingen. 
Ook ’s avonds is er steeds een gevarieerd avondprogramma. We 
verblijven in Feldturns, gelegen in het Eisacktal. Hier kan je volop 
genieten van de Zuid-Tiroolse bergwereld! Meereizende skïers 
kunnen dagelijks gebruik maken van de gratis skibus.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Uitstap naar het mooie, mondaine Merano met terugkeer langs het 

winterse Moltener Dal.
✓ Kleine wandeling in het Vilnösser Tal en het Unesco beschermd 

natuurpark Puez-Geisler, parel van de Dolomieten. Nadien rit naar 
Val Gardena voor bezoek aan een van de grootste houtsnijdersbe-
drijven en bezoek aan de hoofdplaats van het dal: Sankt Ulrich.

✓ Dolomietenrondrit doorheen de wondermooie bergwereld van het 
Unesco Werelderfgoed Dolomieten. Rit langs Val Gardena, de Sel-
lapas, de Passo di Pordoi, door het Fassatal en langs de Costalunga, 
de Karersee en het Eggental.

✓ Bezoek aan een van de voornaamste kloosters van Südtirol: Neus-
tift. De wonderschone barokke kloosterkerk en de eeuwenoude 
werken in de kloosterbibliotheek zijn hoogtepunten voor ieder 
bezoeker. Aansluitend bezoek aan Melix, de grootste fruit coöpe-
ratieve van het Eisacktal. Presentatie, rondleiding en proeven van 
verschillende appelsoorten, appellikeur en -schnaps. Nadien rond-
leiding aan Brixen, de oudste en gezelligste middeleeuwse stad van 
Südtirol.

✓ Uitstap Rittner Horn, de huisberg van Bolzano. In Pemmern met de 
kabelbaan naar de Schwarzseespitze, langs de mooie panorama-
wandeling naar het Unterhornhaus. Wandelen met heerlijk 360° 
uitzicht over de toppen van de Schlern, Rosengarten, Latemar en 
andere Dolomietentoppen.

✓ Bezoek aan de provinciehoofdstad Bozen voor een stadsbezichti-
ging. Daarna rit via de Südtiroler Weinstrasse naar Neumarkt, Kal-
tern en de Kalterer See.

HOTEL OBERWIRT***+

Ligging: Gelegen in het centrum van Feldthurns, in het Eisacktal.
Kamers: Alle kamers zijn modern uitgerust en voorzien van alle com-
fort zoals tv en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet, 3-gangenmenu 
met saladebuffet, 1x per week galadiner.
Faciliteiten: Restaurant en stijlvolle bar, zonneterras, lift, WiFi (gratis), 
wellness (gratis) met sauna en stoombad.

ITALIË  8 DAGEN - 7 NACHTEN
Dolomieten
Volpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

di 27/12 930 euro +190 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 6x middagmaal ✓ wel-
komstdrink ✓ galadiner ✓ fi lmavond ✓ Glühweinparty ✓ kegel-
tornooi ✓ fakkelwandeling met degustatie ✓ muziek en dans-
avond met showband Alpvox ✓ gratis sauna/dampbad ✓ gratis 
WiFi ✓ begeleide eenvoudige wandelingen ✓ alle uitstappen 
en rondritten ✓ gidsbegeleiding ✓ toeristenbelasting

ITALIË I 31 
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Wenen
Oostenrijkse kerstsfeer!

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

OOSTENRIJK  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Wenen
Halfpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Kinderkortingen
  single bij 2 volw. 6 t/m 12j

ma 26/12 550 euro +50 euro -70 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ reis in Royal Class ✓ halfpension vanaf eerste
 avondmaal tot laatste ontbijt ✓ toeristenbelasting ✓ gids-
begeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten ✓ audio tour-
guide systeem

HOTEL WIENERWALDHOF***(*)
Ligging: nabij het bekende Wienerwald gelegen, buiten het centrum 
van Wenen.
Kamers: comfortabel en gezellig ingericht, badkamer met douche, 
toilet, telefoon, radio, tv. De meest kamers hebben balkon met zicht 
op het dal.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen diner en
saladebar.
Faciliteiten: Wellness oase met Finse sauna, stoombad en zwembad, 
zonneterras en ligweide. 

Gelegenheid tot bijwonen van een prachtig Strausskerstconcert. 
Wanneer één stad van zichzelf kan zeggen de hoofdstad van de 
muziek te zijn dan is het Wenen! In geen andere stad ter wereld 
hebben er meer componisten gewoond. Maar Wenen is en heeft 
veel meer. Al meer dan 2.000 jaar geleden was deze stad als het 
Romeinse Vindobona bekend. Geen wonder dus dat Wenen tot de 
belangrijkste kunststeden van Europa behoort. Elke kunstliefheb-
ber kan er zijn hart ophalen aan de onvoorstelbare rijkdom van 
het Weense kunstpatrimonium. Neem samen met Verhoeven Auto-
carreizen eens de tijd om deze prachtige stad en haar bewoners 
van naderbij te leren kennen. Wenen is de stad van de wals, van 
de keizersresidentie en voor miljoenen mensen het beleven van 
romantische dromen.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek aan het Belvedère en het monument van de Russische sol-

daat.

✓ De prachtigste barokkerk van Wenen: de Karlskirche.

✓ Bezoek aan de Opera, de Augustinerkerk, de Nationale Bibliotheek, 
de Schatkamer en de diverse paleizen van de Keizerlijke Hofburg.

✓ Bezoek aan het stadspark, de Kaisersgruft en de Dom.

✓ Bezoek aan het Ankeruhr, het Prater met zijn reuzenrad en de 
160m hoge Donautoren.

✓ Bezoek aan het Keizerlijke lustslot “Schönbrunn”, met zijn 220 ver-
trekken.

✓ Gelegenheid tot bijwonen van het kerstconcert.

HALFPENSION inbegrepen!

WINTERREIZEN
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Kerstavond in Tirol
Paznauntal - Silvretta

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Waar kunt u de kerst nog sfeervoller meemaken dan in het Oos-
tenrijkse Tirol? Prachtige winterlandschappen, sfeervolle stadjes 
en volop gezelligheid. Wat dacht je van een glühwein rond één van 
de open vuurtjes op een marktplein? Of een leuke koetstocht door 
het besneeuwde winterlandschap. Zes kerstmarkten, 200 kraam-
pjes en een 14 meter hoge kerstboom van Swarovski kristallen, wie 
kerst wil vieren in de Tiroler bergen, zit in Innsbruck goed. Vanaf 
het Gouden Dak tot aan de Hungerburg 300 meter boven de stad: 
kerst is overal. Tot slot, vieren we het kerstfeest met een aangepast 
kerstmenu aan de voet van de Silvretta in ons 4****sterren fami-
liehotel Mallaun!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Galadiner met kerstgeschenk voor iedereen op 24/12.

✓ Glühwein met open vuur bij de gezellige mini-kerstmarkt van het 
hotel.

✓ Kerstmarkt in Innsbrück. Iedere markt heeft een eigen karakter en 
draagt een ander thema. De markten lopen vanaf de oudste en 
grootste kerstmarkt in de stad tot onder de grote kerstboom bij het 
Gouden Dak.

✓ Panoramische rondrit door het besneeuwde Kuhtai en het Ötztal, 
waar de hoogste berg van Tirol, het grootste gletsjerskigebied van 
de oostelijke Alpen en de hoogste waterval van de regio te vinden 
zijn.

✓ Sleeën- of koetstocht door het besneeuwde Tiroolse winterland-
schap.

✓ Bezoek aan de tolvrije staat Samnaun.

✓ Bezoek aan de Reschensee.

✓ Kerststallenwandeling en bezoek in Imst.

✓ Rondrit door het Paznauntal met stop in het wintersportstadje
Ischgl.

✓ Bezoek aan de ‘Speckheimat Handl Tyrol’, originele Tiroolse specia-
liteiten.

VOLPENSION + KERSTGALADINER
+ KERSTSLEETOCHT inbegrepen!

OOSTENRIJK  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Tirol
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

do 22/12 925 euro +110 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ dagelijks menu’s in 
kerstsfeer ✓ aangepaste kerstmenu ✓ lantaarnwandeling
✓ muziekavond ✓ galadiner met kerstavond ✓ fi lmavond
✓ gidsbegeleiding ✓ alle uitstappen en rondritten

HOTEL MALLAUN****
Ligging: Gelegen in See/Paznaun aan de voet van de Silvretta in een 
rustige omgeving. Een exclusief hotel met een schitterend interieur, in
2014 vernieuwd.
Kamers: Alle kamers zijn stijlvol ingericht met radio, zithoek, tv en 
badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 4-gangenkeuzeme-
nu. 1x per week Tiroleravond.
Faciliteiten: Bar, lift, rustieke ontbijtzaal, restaurant met zonneterras, 
WiFi (gratis), wellness met binnenzwembad, sauna, Turkse sauna, 
bubbelbad, solarium en massage.

WINTERREIZEN
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Winter- & genietersreis
naar Tirol/Wildschonau

Een juweeltje in de Kitzbüheler Alpen

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                     2022

Het zonnige en sneeuwzekere hoogdal Wildschönau, bestaande uit 
de 4 kerkdorpen Niederau, Oberau, Thierbach en Auffach, is bijzon-
der geschikt voor een wintervakantie in een prachtige bergwereld. 
Het altijd goed bereikbare vakantiegebied ligt niet ver verwijderd 
van Kufstein en biedt naast de traditonele wintersport ook voor 
genieters een groot aanbod. Gastvrijheid is niet alleen een woord.
”Griaß di“ (“gegroet”) wordt overal gezegd en ”hock di her“ 
(“kom erbij!”)... is een uitnodiging aan iedereen. Tijdens ons ver-
blijf maken we de mooiste uitstappen door prachtige winterland-
schappen en met sneeuw bedekte bergketens. We worden extra 
verwend in ons 4-sterrenhotel Bergkristall, waar lekker eten en 
“genieten” hoog staan aangeschreven.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Tiroleravond met folkloristische volksdansgroep
✓ Begeleide lantaarnwandeling & glühwein Wildschönau
✓ Paardenkoets- & sleetocht door het besneeuwde dal naar  

Schönangeralm
✓ Bezoek aan glasblazerij, handwerkkunst en multimediashow van 

Glashütte Riedel
✓ Uitstap naar het feeërieke Kufstein met de imposante burcht
✓ Bezoek aan Rattenberg, bekend als kleinste stadje van Oostenrijk
✓ Begeleide stadswandeling in Innsbruck
✓ Uitstap naar het Zillertal en het fraaie Mayrhofen
✓ Bezoek aan het wereldbekende “Swarovski-welt”
✓ Bezoek aan de lokale Schnappsbrennerei met de Bummelzug.

HOTEL BERGKRISTALL****
Ligging: Centraal gelegen in Wildschönau.
Kamers: Tv, WiFi (gratis), telefoon en badkamer met bad/douche, toi-
let, toiletartikelen, haardroger en cosmeticaspiegel. Sommige kamers 
met balkon of terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 4-gangenkeuze-
menu met saladebar.
Faciliteiten: Prachtig hotelcomplex met restaurant, 2 liften, fi tness 
en WiFi (gratis). Vernieuwde spa met sauna, bubbelbad, stoombad,
infraroodkamer en zwembad (gratis).

OOK VOOR ACTIEVE VAKANTIEGANGERS:
✓ 3 km skipistes
✓ 50 km langlaufpistes
✓ 40 km geruimde winter wandelwegen
✓ Gemarkeerde “sneeuwschoenwandelroutes”
✓ GRATIS skibus aan het hotel

OOSTENRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Wildschönau-Tirol
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen dubbel Korting 3de pers
    single voor single op kamer

za 04/03 940 euro +75 euro +190 euro -40 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 5x middagmaal 
✓ alle uitstappen en rondritten ✓ gidsbegeleiding ✓ wel-
komstdrink ✓ fi lmavond ✓ Tiroleravond met folklore ✓ lan-
taarnwandeling ✓ gebruik van zwembad, sauna en fi tness
✓ Wildschonaukarte ✓ toeristenbelasting
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Winters genieten
in Centraal-Zwitserland
& Vierwoudstedenmeer

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

Een geweldige reis met prachtige winterpanorama’s, imposante 
bergen en wondermooie besneeuwde dalen. We maken een prach-
tige rondvaart over de winterse Urnersee en rijden met kleine post-
auto’s naar het bergdorpje Isenthal.
We nemen de kabelbaan naar Klewenalp tot 1600m, van waar 
we een schitterend uitzicht hebben op de 7 meren van Centraal-
Zwitserland en maken een sneeuwwandeling door het winterse 
landschap. Wij rijden naar het “kleinste dorp van de wereld” en 
bezoeken het gezellige wintersportcentrum Andermatt. We genie-
ten van een lekkere “kaasfondue” in een prachtig bergrestaurant 
op 1227m hoogte en rijden daarna met de paardenkoets doorheen 
het feeërieke Zwitserse landschap. Kortom: deze winterreis naar 
Zwitserland is een ganse week genieten!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Bezoek met kleine postauto’s aan het bergdorp Isenthen met mid-

dagmaal bestaande uit typische streekproducten.
✓ Boottocht op de Urnersee, de zuidoostarm van het Vierwoudste-

denmeer.
✓ Winterwandeling op de Klewenalp 1600m met prachtig uitzicht op 

de 7 meren van Centraal-Zwitserland.
✓ Via de Schöllenenschlucht en de Duivelsbrug naar Realp op 1500m 

hoogte aan de voet van de Furkapass.
✓ Vlakke wandeling naar “het kleinste dorpje”van Zwitserland.
✓ Bezoek aan het gezellige wintersportoord Andermatt.
✓ Kaasfondue in een bergrestaurant op 1227m hoogte, met prachtig 

uitzicht.
✓ Paardenkoetstocht door het besneeuwde Zwitserse winterland-

schap!

FERIENHOTEL UND NATURHAUS - BELLEVUE***
Ligging: Prachtig gelegen op 800m hoogte, met uitzicht op het mooie 
diepblauwe Vierwoudstedenmeer. Genieten van rust en natuur bij een 
uniek panorama op de Urnersee en dichtst bijgelegen bergtoppen.
Kamers: Zeer ruime kamers voorzien van alle comfort, bad of douche, 
haardroger, radio, tv en balkon.
Maaltijden: ‘s Morgens een uitgebreid lekker ontbijtbuffet en ‘s avonds 
een 3-gangenmaaltijd in het stijlvol Zwitsers restaurant van het hotel.
Faciliteiten: Bar, zonneterras, restaurant, typisch Zwitserse Alphütte 
waar speciale dans- en folklore avonden plaatsvinden.
Na het wandelen of na de uitstappen, kan u genieten van de sauna
en fi tnessruimte.

ZWITSERLAND  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Centraal Zwitserland
Volpension - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 17/03 1035 euro +170 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Munten: euro onderweg - Zwitserse franken ter plaatse

Inbegrepen: ✓ reis in Maxi Comfort Class ✓ volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ 4x middagmaal ✓ wel-
komstdrink ✓ alle toegangsgelden & liften volgens programma 
✓ boottocht Urnersee ✓ postauto’s Isenthen ✓ begeleide een-
voudige wandelingen ✓ alle kabelbanen ✓ alle uitstappen en 
rondritten ✓ tocht met paardenkoets ✓ kaasfondue in bergres-
taurant ✓ gidsbegeleiding ✓ toeristenbelasting

NIEUW!

WINTERREIZEN
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Oudejaarsavond
& Nieuwjaar
Lloret de Mar - Costa Brava

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
                        22/23

Beleef een spetterend oud- en nieuwjaarsfeest in één van de mooi-
ste hotelcomplexen van LLoret de Mar. Reeds jaren worden de 
klanten van Verhoeven hier tijdens het ganse seizoen gastvrij ont-
vangen en zijn wij vertrouwd met de onberispelijke service van dit 
hotelcomplex. Ook dit jaar laten wij ons tijdens de feestdagen ver-
wennen met de meest prachtige warm en koude buffetten, diverse 
lekkernijen en culinaire hoogstandjes. Maak je alvast klaar voor 
een onvergetelijke oudejaarsavond met prachtig galadiner, livemu-
ziek, dansen en veel plezier. We klinken alvast met een glaasje cava 
op het nieuwe jaar!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Vrij verblijf in VOLPENSION + WATER & WIJN inbegrepen.

✓ Oudejaarsavond met galabuffet en livemuziek

✓ Spetterend oudejaarsavondfeest van 23.30u. tot 04.00u.

✓ Flamenco avondshow & dagelijks animatie.

✓ Nieuwjaarsbrunch op 1 januari van 8.00u. tot 11.00u.

✓ Nieuwjaarslunch op 1 januari 2023 van 13.00u. tot 15.00u.

✓ INBEGREPEN EXCURSIES: Barcelona Shopping en Gerona stad.

✓ Dagelijks animatie voor groot en klein in het hotel.

✓ Vrije tijd in het leuke centrum of aan het strand van Lloret de Mar.

✓ Nachtritten heen- en terug.

EVENIA OLYMPIC PARK 
Uitstekend resort, rustig gelegen op 1000m van het centrum en het 
strand.
Faciliteiten: Exotisch buitenzwembad en overdekt en klein verwarmd

VOLPENSION + WATER & WIJN inbegrepen!

SPANJE 8 DAGEN - 5 NACHTEN
Lloret de Mar - Costa Brava
Volpension water en wijn inbegrepen– Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen Korting  Kinderkortingen 
    single  3de pers op kamer bij 2 volw. 1e en  
        2e kind 2 t/m 12j

di 27/12 650 euro +220 euro -110 euro  -190 euro 

TOESLAG FIRST CLASS heen en terug: 50 euro pp

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 
- toeristenbelasting

Inbegrepen: ✓ reis in Royal Class ✓ volpension vanaf eerste 
avondmaal tot laatste ontbijt ✓ water en wijn inbegrepen aan 
tafel in het hotel ✓ galabuffet op oudejaarsavond met live-
muziek ✓ oudejaarsavondfeest van 23.30u. tot 04.00u. in de 
pergola van het hotel, inclusief 1 cava ✓ fl amenco avondshow 
& animatie in het hotel ✓ nieuwjaarsbrunch van 08.00u. tot 
11.00u. ✓ nieuwjaarslunch van 13.00u. tot 15.00u.

binnenzwembad (gratis), receptie, verschillende bars en salons, win-
kel, discotheek en WiFi (betalend). Sport en ontspanning met uitge-
breid animatieaanbod voor volwassenen en kinderen.
Olympic sportclub (betalend): spinningzaal bodybuilding, aerobic, 
cardiofi tness, squash, tennis en verwarmd olympisch zwembad.
Maaltijden: alle maaltijden in uitgebreide buffetvorm. Speciale feesten
dessertbuffetten en showcooking. Water en wijn inbegrepen.
Kamers: Moderne 2/4-persoonskamers met volledig ingerichte bad-
kamer met bad/douche en toilet, tv, telefoon, airconditioning, safe, 
haardroger en terras.
Kamerbezetting:
• Olympic Park; max. 3 volwassenen, of 2 volwassenen + max. 2 kin-

deren (t/m 12j)



Winterwonderland
in Noorwegen

Oslo - Hamar - Flåm - Bergen

NOORWEGEN I 37 

Bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark,
Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34,

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€

KORTING*

WINTERREIZEN
     Krokus 23

AFREIS 18/02/2023

Fantastische winterreis naar het magische winterlandschap van 
Noorwegen! Per overtocht reizen we van Kiel naar Göteborg waar 
onze tocht door het prachtige winterwonderland begint. Op één 
van de spectaculairste treinritten ter wereld beleven we niet enkel 
de fascinerende Noorse Fjordenwereld, maar ook een droomachtig 
winterlandschap. Met de beroemde Flåmbaan rijden we van Flåm 
via Myrdal naar Voss. We sleeën met de hondenslee door het prach-
tige sneeuwlandschap of stappen met de sneeuwschoenen in de 
sporen van Olympische wintersportatleten in Lillehammer. We ge-
nieten tijdens een stadswandeling van al het moois dat de steden 
Oslo en Bergen ons te bieden hebben. De winter in Noorwegen 
biedt ons een onvergetelijke winterpracht en praal!

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
✓ Nachtovertochten Kiel - Göteborg - Kiel met ’s avonds Scandinavisch 

buffetdiner en ’s morgens ontbijtbuffet.

✓ Stadsrondrit door Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, langs het histo-
risch centrum met gebouwen als het Raadhuis, het Nationale Theater, 
de universiteit, het parlement en het Koninklijk Paleis.

✓ Avontuurlijke wintertocht met de hondenslee door het Sjusjøenge-
bergte. Een ervaring door de Noorse natuur om nooit te vergeten!

✓ Onderweg naar Flåm doorkruisen we het prachtige winterlandschap 
en rijden we door de Lærdalstunnel, de langste verkeerstunnel ter
wereld, die een verbinding maakt tussen Bergen en Oslo.

✓ Facultatieve excursie: fantastische sneeuwschoenwandeling in Flåm.

✓ Prachtige treinrit met de Flåmbaan van Flåm, dat in de zuidelijke tip van 
het Aurlandsfjord ligt, tot in het hooggebergte Myrdal. Tijdens onze 
treinrit kunnen we genieten van al het moois dat de omliggende na-
tuur te bieden heeft. We reizen met de trein verder door naar Voss.

✓ Stadswandeling door Bergen, de tweede grootste stad van Noorwegen.

TIP: een kleine afzonderlijke bagage voor de overnachtingen tijdens de 
ferry overtochten is aangeraden.

HALFPENSION + Hondensleetocht door het fascinerende
Noorse sneeuwlandschap inbegrepen!

Inbegrepen: ✓ reis in Superior Class ✓ volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt ✓ overtochten met 
Stena Line/Fjord Line in binnenkajuiten ✓ Verhoeven reis-
begeleiding ✓ hondensleetocht in Sjusjøen ✓ stadsrondlei-
ding Bergen ✓ treinrit Flåm-Myrdal-Voss ✓ audio tour-guide 
systeem

VERBLIJFSHOTELS: 
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Alle overnachtingen zijn voorzien in comfortabele toeristen-
klasse- /eersteklassehotels. Alle kamers hebben telefoon, tv, WiFi (gratis) 
en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbedie-
ning of buffet.
Faciliteiten: De hotels zijn voorzien van alle nodige comfort zoals liften, 
bar, snack- en koffi ecorner en WiFi.

NOORWEGEN  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Winterwonderland in Noorwegen
Halfpension - Superior Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen Single Single
  buitenkajuit binnenkajuit buitenkajuit

za 18/02/2023 995 euro +55 euro +150 euro +190 euro 

Facultatief vooraf bij te boeken: - Sneeuwschoenwandeling: 99 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - sneeuwschoen-
wandeling - reisverzekering
Munten: euro - Noorse Kroon (NOK) - debet- en kredietkaarten worden 
overal aanvaard en sterk aangeraden
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking
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✓ U vertrekt rechtstreeks, vanaf een beperkt aantal opstapplaatsen
in “sneldienst” naar de kerstmarkten. 

✓ Zo vertrekt u ‘supersnel’ aan een ‘super-promoprijs’ naar de kerstmarkt! 

✓ Er is telkens voldoende parking voorzien voor uw wagen.

 

KERSTMARKTEN
                            2022

Sneldienst KERSTMARKT AKEN
Een ‘klassieker’ onder de kerstmarkten. Grote kerstmarkt rond het 
schitterende eeuwenoude Rathaus dat gebouwd is op de fundamen-
ten van het paleis van Karel de Grote. Vergeet de Aachener Printen 
niet te proeven!  
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: di 22/11 - wo 14/12 - za 17/12
 • Promo prijs: € 28      

Sneldienst KERSTMARKT DÜSSELDORF
Een wandeling door de Koningsallée is een schitterende belevenis. De 
Jugendstil Engeltjesmarkt, de nostalgische markt aan het historisch 
stadhuis… er zijn er wel 5 in de stad, aaneengekoppeld door bekende 
winkelstraten zoals oa. De Schadowstrasse is dit een waar paradijs 
voor het hele gezin. 
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: za 17/12 - di 27/12
 • Promo prijs: € 31     

Sneldienst 
INTERNATIONALE KERSTMARKT ESSEN
Met zijn 450.000 lichtjes is Essen wellicht de mooist verlichte kerst-
markt van Duitsland. Dit jaar zijn ze daar aan de 50ste editie! Met 
ongeveer 200 kraampjes behoort ze ook tot de grootste van Duits-
land. De geur van geroosterde amandelen, rösti en glühwein doet je 
watertanden.             
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: ma 28/11 - za 17/12  
 • Promo prijs: € 31   

Sneldienst KERSTMARKT KEULEN
Dé kerstmarkt onder de kerstmarkten… Keulen met zijn 6 verschil-
lende kerstmarkten! 5 in het centrum en 1 aan de haven. Zeg je kerst-
markt dan zeg je Keulen. Tijdens de Advent staat de Domstad weer 
volledig in het teken van de gezelligste tijd van het jaar. Kom met ons 
mee!                   
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: za 26/11 - wo 30/11 - za 3/12 - za 17/12 
 • Promo prijs: € 34    

Sneldienst 
CENTRO OBERHAUSEN MET KERSTMARKT
Dit winkelcentrum is een fenomeen. Met zo’n 12.000m2 aan winkel-
plezier kunnen de shoppers hun hart ophalen. Tijdens de kerstperiode 
ziet het er ook adembenemend uit. De combinatie winkelcentrum én 
een 150-tal kerstchalets buiten, maken hier een superkerstbeleving 
van.                  
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: ma 28/11 - za 17/12
 • Promo prijs: € 31    

Sneldienst KERSTMARKT TRIER
Trier, gelegen aan de Moezel, wordt tijdens de adventsdagen een 
betoverend wonderland. Op het middeleeuws marktplein en aan de 
Dom staat de kerstmarkt. In de winkelstraten van Viehmarkt tot aan 
de Porta Nigra is het één slinger van prachtige decoraties, eeuwen-
oude gebouwen en gezellige sfeer.
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: za 26/11
 • Promo prijs: € 39  

✓ U t kt ht t k f b kt t l t l t

Sneldienst naar de Kerstmarkten

Duitsland
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Sneldienst 
CHARLES DICKENS FESTIVAL DEVENTER
De 19e eeuwse Engelse stad herleeft dit jaar weer in al haar glorie 
in hanzestad Deventer! Het monumentale Bergkwartier is het decor 
voor deze prachtige belevenis. Hier komen ongeveer 950 personages 
uit de boeken van Charles Dickens tot leven. Van Scrooge tot Oliver 
Twist, van Mr Pickwick tot Christmas Carol Singers. Weeskinderen, 
kantoorklerken en deftige sjieke dames en heren. Dit jaar kan u het 
hele Dickensverhaal ook volgen via een audiotour via een app op uw 
mobiele telefoon. Naast dit onvergetelijke festival staat natuurlijk de 
gehele binnenstad ook in kerstmodus met alles erop en eraan wat je 
van deze gezellige tijd verwachten kan. Opgelet! Vanwege het grote 
succes worden we in groepen binnengelaten. Dit is een niet te missen 
spektakel!          
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 11/12
 • Promo prijs: € 38  

Sneldienst KERSTMARKT HAARLEM
Deze kerstmarkt in ‘de meest Vlaamse stad van Nederland’ is niet al-
leen de grootste maar qua sfeer ook een topper! Het is haast zonde 
dat de markt slechts 2 dagen open is, dus grijp uw kans en belééf de 
kerstmarkt in de hoofdstad van Noord-Holland!
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: za 11/12
 • Promo prijs: € 32   

Sneldienst 
MAGISCH MAASTRICHT EN DE GROTTEN 
IN VALKENBURG
Wat een heerlijke stad is Maastricht toch! Bezoek het Vrijthof met 
de kerstchalets met rode daken, versierd met schitterende guirlandes 
en lichtjes. In de namiddag verkassen we naar kerststad Valkenburg.
Geniet hier van het moois en lekkers boven- en ondergronds. In Val-
kenburg strijk je neer voor een magische sfeer als je de grotten be-
zoekt.     
Inbegrepen: reis per autocar - toegang Fluwelen grot of 
Gemeentegrot

 • Datum: za 17/12
 • Promo prijs: € 39   

Sneldienst ROTTERDAM
Rotterdam met kerst, dé ultieme shopping belevenis! Deze zeer ei-
gentijdse stad op gebied van architectuur heeft een enorm autovrij 
shoppingebied, schaatsbaan, lekker eten, schitterende straatversie-
ring. Uw shoppingdagje in Rotterdam is gewoon een topper. 
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: di 06/12
 • Prijs: € 26    

      
Opstapplaatsen  Aken Dusseldorf Maastricht   Haarlem
 Pairi Daiza Keulen Essen Valkenburg Rotterdam Charles Dickens
  Trier Oberhausen   
      

Antwerpen parking Piva 08:00 06:55 06:25 07:55 07:55 06:25

Wommelgem rondpunt fruitkraam 07:45 07:10 06:40 08:10 08:10 06:40

Zoersel carpoolparking E34 afrit 20 07:25 07:30 07:00 08:30 08:30 07:00

Geel carpoolparking Fly over E313 afrit 23 06:55 08:00 07:30 09:00 07:55 06:30

Rijkevorsel bureel Verhoeven 06:45 06:50 07:20 07:50 09:00 07:30

Lille/Wechelderzande carpool E34 afrit 21 07:30 07:10 07:40 08:10 08:40 07:15

Turnhout Ringlaan Parking Carrefour/Auto5 07:10 07:30 08:00 08:30 08:20 06:55

Nederland

SNELDIENST OPSTAPPLAATSEN DAGREIZEN
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AKEN KERSTMARKT
Een ‘klassieker’ onder de kerstmarkten. Grote kerstmarkt rond het schit-
terende eeuwenoude Rathaus dat gebouwd is op de fundamenten van 
het paleis van Karel de Grote. Vergeet de Aachener Printen niet te proe-
ven!
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: vrij 25/11 - dI 29/11 - do 1/12 - 
  ma 5/12 - za 10/12 - dI 20/12
 • Prijs: € 30  

BOCHUM KERSTMARKT
Kom genieten van één van de mooiste kerstmarkten in het Ruhrgebied. 
Ongeveer 180 versierde en verlichte kraampjes met als klapstuk, “de vlie-
gende kerstman”! Nadat de kinderen de kerstman roepen, zweeft hij in 
een door rendieren getrokken slee, hoog over de Dr. Ruerplatz. Een mid-
deleeuwse markt met ambachtslieden, musici, artiesten en handelaars, 
allen verkleed in middeleeuwse outfi t. Fakkels, kaarsen en theelichtjes 
zorgen voor een sprookjesachtige sfeer.  
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 3/12
 • Prijs: € 38     

BONN KERSTMARKT
Een niet overbevolkte kerstmarkt met alles erop en eraan. ‘Bonner’ kerst-
markt strekt zich uit over 4 grote pleinen die aaneenschakelen met de 
winkelstraten. Prachtig verlichte gevels maken het plaatje compleet. Het 
schitterend historisch Rathaus verandert in een heuse adventskalender.   
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 10/12 - wo 21/12
 • Prijs: € 36

DORTMUND KERSTMARKT
Een van de grootste kerstmarkten ter wereld met meer dan 330 kraam-
pjes. Deze kerstmarkt staat bekend om zijn mega grote kerstboom die 
wel 45m hoog is en versierd is met wel 13.000 lichtjes! De sfeer op het 
plein van de kerstboom is betoverend. Op het podium op de Alter Markt 
wordt telkens een gevarieerd showprogramma opgevoerd.                                                                                     
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 3/12 - vrij 16/12 
 • Prijs: € 41   

DUISBURG KERSTMARKT
Met talrijke versierde houten kraampjes en wel 750 kerstbomen is dit
‘the place to be’. Duisburg city staat bekend om zijn fl air in en rond de 
Königstrasse. Een knusse verzameling winterse straatjes en pleintjes in 

Kerstmarkten DuitslandKerstmarkten Duitsland
een echt kerstdorp van houten hutten. Lichtjes in de bomen zorgen hier 
voor een sprookjesachtige atmosfeer.
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: do 24/11 - za 3/12  
 • Prijs: € 34   

DÜSSELDORF KERSTMARKT
Een wandeling  door de Königsallèe is een schitterende belevenis. De 
Jugendstil Engeltjesmarkt, de nostalgische markt aan het historisch stad-
huis… er zijn er wel 5 in de stad, aaneengekoppeld door bekende win-
kelstraten zoals onder andere de Schadowstrasse is dit een waar paradijs 
voor het hele gezin.
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 26/11 - za 3/12 - do  8/12 - ma 12/12 - do 22/12
 • Prijs: € 33    

ESSEN KERSTMARKT
Met zijn 450.000 lichtjes is Essen wellicht de mooist verlichte kerstmarkt 
van Duitsland. Dit jaar zijn ze daar aan de 50ste editie! Met zijn ongeveer 
200 kraampjes behoort ze ook tot de grootste van Duitsland. De geur van 
geroosterde amandelen, rösti en glühwein doet je watertanden. Hier kan 
je écht de wereld proeven!                                                                                                                     
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 3/12 - vr 09/12 - ma 12/12 - do 15/12 - do 22/12
 • Prijs: € 33   

KEULEN KERSTMARKT
Dé kerstmarkt onder de kerstmarkten… Keulen met zijn 6 verschillende 
kerstmarkten! 5 in het centrum en 1 aan de haven. Zeg je kerstmarkt dan 
zeg je Keulen. Tijdens de Advent staat de Domstad weer volledig in het 
teken van de gezelligste tijd van het jaar. Kom met ons mee!                                    
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: vr 02/12 - za 10/12 - di 13/12 - wo 21/12 
 • Prijs: € 33

WINKELCENTRUM CENTRO OBERHAUSEN
MET KERSTMARKT
Dit winkelcentrum is een fenomeen. Met zo’n 12.000m2 aan winkelple-
zier kunnen de shoppers hun hart ophalen. Tijdens de kerstperiode ziet 
het er ook adembenemend uit. De combinatie winkelcentrum én een 
150-tal kerstchalets buiten maken hier een superkerstbeleving van.                              
Inbegrepen: reis per autocar
 • Datum: za 3/12 - do 8/12 - do 15/12 - do 22/12
 • Prijs: € 33 
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BRUGGE KERSTMARKT
Wie kent het romantische Brugge niet! De kerstmarkten staan op het 
Simon Stevinplein en op de Markt. Magische verlichting, mooie stal-
letjes, lekker lokaal ambachtelijke proevers, geven aan het historisch 
centrum met zijn reien en steegjes nét dat tikkeltje meer tijdens deze 
periode. Laat u verleiden door de heerlijke geuren van glühwein, braad-
worst en tal van zoetigheden en geniet van de unieke Brugse sfeer.                                                                                                                                         
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 27/11
 • Prijs: € 29

BRUSSEL KERSTMARKT
De grootste kerstmarkt van België vind je in Brussel. Deze kerstmarkt 
telt meer dan 200 kerstkraampjes. Je kan een wandelroute volgen 
van meer dan 2,5 km door het historische centrum van Brussel waar 
je kan snuisteren tussen de talrijke kraampjes. Combineer dit met de 
koopzondag en je beleeft een dag om nooit te vergeten.
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 4/12
 • Prijs: € 27      

GENTSE WINTERFEESTEN
Het historisch centrum hult zich op het eind van het jaar in een warme 
jas. Op de kerstmarkt ruik je de geur van hout en glühwein. Het Emile 
Braunplein lijkt een tafereel uit Breugel geworden. Schaatsers glijden 
door een middeleeuws decor. Prachtige verlichting, een ‘geheimzin-
nig verlicht winterwonderkasteel’, winter pop-up bars zorgen voor 
een gezellig hartverwarmende dag in Gent.      
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: wo 28/12
 • Prijs: € 28    

KERSTVERRASSINGSREIS
Verrassend mooie daguitstap in het teken van de adventsdagen.
Inbegrepen: reis per autocar
Verhoeven gidsbegeleiding - ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

 • Datum: di 13/12
 • Prijs: € 67,50 - kind: € 65

Kerstmarkten en KerstsfeerKerstmarkten en Kerstsfeer
OOSTENDE KOOPZONDAG
Koningin der badsteden, zélfs in de winter. De kerstmarkt van Oosten-
de is een speciale en leuke kerstmarkt omdat ze kleinschalig is, maar 
tegelijkertijd ook inspeelt op toeristen. Dit heeft te maken met de 
kustligging van Oostende. De kerstmarkt vindt plaats in het Leopold-
park, net als vorig jaar. Naast de meer dan 50 kerststandjes met tal van 
lekkere delicatessen, kan je naar jaarlijkse gewoonte schaatsen op de
ijspiste. De kerstmarkt van Oostende straalt een heel knusse en war-
me sfeer uit die je zeker beleefd moet hebben. Samen met de koop-
zondag in de stad is dit een ideale kans om nog eens aan ’t zeetje’ 
te zijn                                                                                                                      
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 4/12
 • Prijs: € 29    

WINTERTIME IN PAIRI DAIZA
De magie in de advent bij de beste zoo van Europa is een niet te mis-
sen evenement. Honderden slingers, lichtgevende dierenvormen zoals 
levensgrote olifanten, giraffen en een reuzenpanda bevolken het park 
en duizenden lichtjes dompelen het park onder in een geheimzinnig, 
magische sfeer. Een sprookjesachtige koepel en de grootste drijvende 
schaatsbaan van Europa zullen je betoveren. Ontdek de Chinese we-
reld ‘the Middle Kingdom’ waar een sprookjesachtige lichtshow met 
duizenden lichtjes en honderden lampionnen u zal verbazen. Licht-
shows worden geprojecteerd op belangrijke gebouwen zoals de oude 
abdijtoren. Wil je het noorderlicht zien. Dat kàn! Een 360° belevenis 
in de grote koepelzaal laat je het beleven.                                                                             
Inbegrepen: reis per autocar - inkomticket Pairi Daiza

 • Datum: wo 28/12
 • Prijs: volw.: € 69 - senior 60+: € 66 - kind 3-11 jaar: € 59

België

  Voor alle dagreizen berekenen wij voor u
  vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03 311 59 59 of autocarverhuur@verhoeven.be

GROEPEN &
VERENIGINGEN
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DORDRECHT: DORDTSE DECEMBER DAGEN
Dordrecht, oudste stad van Holland! In het schitterend historisch 
centrum is het in de maand december extra gezellig! Sfeervol ver-
lichte straten maken van de binnenstad al een cadeau op zich. 
Lekker eten bij de horeca, sfeervol cadeaushoppen, héél veel gro-
te kerstbomen, boottochtjes, straatartiesten, een licht-dwaal -en 
wandelroute en de rondvaarten maken deze dag onvergetelijk!
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 18/12
 • Prijs: € 29

MAGISCH MAASTRICHT EN DE 
KERSTGROTTEN VALKENBURG
Wat een heerlijke stad is Maastricht toch! Bezoek het Vrijthof met 
de kerstchalets met rode daken, versierd met schitterende guir-
landes en lichtjes. In de namiddag verkassen we naar kerststad 
Valkenburg. Geniet hier van het moois en lekkers boven- en on-
dergronds. In Valkenburg strijk je neer voor een magische sfeer als 
je de grotten bezoekt.                                                                                          
Inbegrepen: reis per autocar - toegang Fluwelen grot of 
Gemeentegrot

 • Datum: za 10/12   dI 20/12
 • Prijs: € 41    

ROYAL CHRISTMAS FAIR DEN HAAG
Rondom één van de mooiste plekken in historisch Den Haag, de 
Hofvijver, beleef je de Royal Christmasfair. Deze zevende editie be-
gint aan het Lange Voorhout waar oorspronkelijk de paleizen van 
de koninklijke familie gebouwd werden. Dit jaar is het hele ge-
beuren nog kleurrijker, feestelijker én sfeervoller dan voorgaande 
jaren! Een bijzondere programmering met (kinder)koren, acteurs, 
kinderactiviteiten, voorstellingen, een ’Kerst Sing Along’ én niet te 
vergeten… bezoek van de énige echte kerstman.
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: zo 18/12
 • Prijs: € 32   

Kerstmarkten en KerstsfeerKerstmarkten en Kerstsfeer
KERST IN MAGISCH DISNEYLAND PARIJS
Betoverende kerstsfeer en duizenden fonkelende lichtjes toveren 
het park om in een écht sprookje! Een schitterend decor en een 
gewéldige show. Met het ticket kan je beide parken (Disneyland & 
Walt Disney Studio’s) bezoeken op een dag.                                                             
Inbegrepen: reis per autocar - toegang Disneyland 2 parken

 • Datum: di 27/12
 • Prijs: € 190   kind 3-11 jaar € 180

KERSTSFEER PARIJS 
De kerstklokken luiden in de lichtstad en u bent erbij! Tijdens een 
geleide rondrit met onze autocar kijkt u reeds uw ogen uit. Champs 
Elysées – Place de la Concorde – Place Vendôme en andere plekken 
wedijveren met elkaar om de meest indrukwekkende lichtdecora-
ties te laten zien. Verspreide gezellige kerstmarktjes laten u kennis-
maken met nationale en internationale lekkernijen. Vergeet vooral 
niet binnen te lopen bij de Galeries Lafayette, u kijkt uw ogen uit als 
u de monumentale versierde kerstboom ziet. Zelfs voor ‘Parijsken-
ners’ laat deze stad een onvergetelijke indruk na in deze periode.                                                                                                                             
Inbegrepen: reis per autocar - Verhoeven reisbegeleiding

 • Datum: za 17/12  di 27/12
 • Prijs: €  61.50   kind € 59

RIJSEL KERSTMARKT
Tijdens de donkere dagen van de advent is Rijsel in Noord-
Frankrijk, een geweldige ontdekking. Het oude centrum is sprook-
jesachtig verlicht. De etalages zijn oogverblindend. Kerstbomen, 
vele kraampjes op de Place Rihour en de Grand’ Place met reuzen-
rad en mega kerstboom. La Place du Théatre hult zich in mooie 
kerstdecoraties. Dagje Lille? ‘ja ik wil’.             
Inbegrepen: reis per autocar

 • Datum: wo 14/12
 • Prijs: € 31    

Nederland Frankrijk

  Voor alle dagreizen berekenen wij voor u
  vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03 311 59 59 of autocarverhuur@verhoeven.be

GROEPEN &
VERENIGINGEN
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KERSTVAARTOCHT EN 
KERSTSHOW HALSTEREN
De kerstsfeer eens op een hele andere manier ervaren? Stap dan 
aan boord tijdens onze winterwonderland kerstrondvaart. Geniet 
met vrienden of familie van een sfeervolle rondvaart, compleet 
met koffi e, thee en iets lekkers.
I’m dreaming of a white Christmas... Voor sneeuw kunnen we 
misschien niet zorgen, maar voor een echte kerstsfeer natuurlijk 
wel. Eenmaal aan boord waant u zich meteen in een heus winter-
wonderland. Wij zorgen voor passende muziek en gezelligheid. 
En dat allemaal terwijl u over het water uitkijkt op al het moois 
dat de omgeving u te bieden heeft. We varen in de Driehoek, Oud 
Gastel, De Heen en Willemstad. Laat u verrassen door de haven-
tjes, forten en natuurgebied de Dintelse Gorzen.
Inbegrepen: reis per autocar - 2 kopjes koffi e/thee en gebak - 
2,5u varen - 3-gangenmiddagmaal en bezoek kerstshow

 • Datum: di 6/12 - wo 28/12
 • Prijs: € 69    

MAASMECHELEN VILLAGE EN 
SCHLOSS MERODE
Welkom in het winterwonderland van de ‘Village’. Wandel door 
de shopping lane en vergaap je aan de mooiste etalages en de 
10 miljoen fonkelende kerstlichtjes, verdeeld over 1000 versierde 
kerstbomen! Het perfect decor voor uw kerstfoto’s op social me-
dia!                                                             
’s Middags een heerlijk 3-gangenmiddagmaal en daarna naar het 
romantische Schloss Merode in Duitsland. Wanneer één van de 
mooiste waterkastelen van Noordrijn-Westfalen zijn adventskle-
ding aantrekt, dan weet u niet wat u ziet! In een prachtige setting 
bezoekt u de romantische kerstmarkt met traditioneel handwerk 
in het ‘huis’ van Charles-Louis von Merode dichtbij Düren.                    
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven reisbegeleiding - 
3-gangenmiddagmaal - inkom kerstmarkt kasteel Merode - brood-
maaltijd.

 • Datum: wo 7/12
 • Prijs: € 70    

KerstpromotiesKerstpromoties
WINTERWONDERLAND EN 
MIDDELEEUWS XANTEN
Na de koffi e met heerlijke Limburgse vlaai, bezoeken we Tuincen-
trum Leurs met de mooiste kerstshow in Limburg.  Na het bezoek 
gaan we de grens over voor een andere parel, Xanten.        
2000 jaar geleden was dit de grootste Romeinse stad ten noorden 
van de Alpen. De kleine fi jne kerstmarkt in het ommuurde mid-
deleeuwse stadje naast de gigantische Romeinse archeologische 
site, zorgt voor een intieme sfeer. 
’s Middags genieten we er van een heerlijk kerstbuffet: soep * 
salades, verschillende hoofdgerechten * 2 soorten dessert. 
Inbegrepen: reis per autocar - Verhoeven reisbegeleiding - koffi e 
met vlaai - kerstbuffet.

 • Datum: vrij 2/12
 • Prijs: € 58  

KEMPISCHE KERSTRONDRIT 
NOORDERKEMPEN
In de voormiddag rijden we langs verschillende Kempische kerst-
stallen naar de Vondhoeve in Poppel voor koffi e en gebak. Nadien 
bezoeken we er het museum dat oude ambachten tentoonstelt, 
maar ook een unieke kerststallen collectie. Na het bezoek verder 
langs  de kerststal van Ravels naar Postel voor een lekker driegan-
genmenu.
In de namiddag naar het mooiste kersthuis in Oud-Turnhout! Een 
prachtige versierde tuin met kerststal, 70 beeldjes, kerstbomen en 
bijna 2000 lichtjes. In het tuinhuis bouwde de eigenaar een kerst-
tafereel van 14m lang. Na het bezoek verder naar de markt van 
Turnhout met prachtige kerststal en nog wat vrije tijd.
Inbegrepen: reis per autocar - Verhoeven reisbegeleiding - koffi e 
met gebak - 3-gangenmiddagmaal.

 • Datum: di 27/12
 • Prijs: € 54  

  Voor alle dagreizen berekenen wij voor u
  vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03 311 59 59 of autocarverhuur@verhoeven.be

GROEPEN &
VERENIGINGEN



44 I SHOWPROGRAMMA’S

Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen

VLAAMSE KLASSE KRAKERS 
GUNTHER NEEFS - LISSA LEWIS - 
WIM LEYS - LES FOLLES DE GAND - 
THE STARDANCERS 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale opstap-
plaats. Wij rijden naar de Kaasboerin te Postel. 
Heerlijk driegangenmenu.

Datum: do 20/10
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
viergangendiner - show - 
avondsnack.

€ 61,50
volw.

kind € 56,50

BONNIE ST.CLAIRE SHOW 
BONNIE ST.CLAIRE - LIA LINDA & 
ALBERT - BANDIT

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin te Postel. 
Heerlijk driegangendiner.

Datum: di 08/11
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

€ 61,50
volw.

kind € 56,50

TERUG IN DE TIJD VAN DE
AMSTERDAMSE JORDAAN
RAMON BEENSE - TONY ANDERSON -
DARIO- DAANTJE - KEES VERSLUYS -
KLAAS VISSCHER

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin te Postel. 
Heerlijk Amsterdams buffet.

Datum: za 19/11
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - Amsterdams buffet 
- show.

€ 61,50
volw.

kind € 56,50

DE BULDERLACH 
SHOWCAROUSEL
MARGRIET HERMANS - HERBERT 
VERHAEGHE - DE POPKONING - 
JAN WUYTENS - THE STARDANCERS

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk driegangenmenu bestaande uit: soepje 
van seizoengroenten *overheerlijk klassiek hoofd-
gerecht - zoete afsluiter. Na de show sluiten we af 
met een bordje van twee belegde sandwiches.

Datum: ma 21/11
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 61,50
volw.

kind € 56,50

WONDERFUL
CHRISTMAS SHOW
PACO GARCIA - SABINE TIELS - 
DAVY & SASHA - SALIM SEGHERS - 
JOHAN KALIFA - THE STARDANCERS 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin te Postel. 
Heerlijk driegangenmiddagmaal.

Datum: ma 12/12
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangendiner - 
show - avondsnack.

€ 61,50
volw.

kind € 56,50

SPETTERENDE
STERRENSHOW
JO VALLY - MIEKE - SALIM SEGHERS - 
MISTER BOULLART - BERRY GRIMM & 
THE STARDANCERS

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk driegangendiner. 

Datum: di 24/01
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.
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Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen

EUROSONGSHOW
LES FOLLES DE GAND THE STARDAN-
CERS EN GASTOPTEDEN MARGRIET 
HERMANS

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk feestdiner. 

Datum: za 04/02
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.

WINTERSE 
SCHLAGERPARADE
DE ROMEO’S - JORDY VANNET - 
ANDREA SCHÖN - CHRIS & CHRIS - 
FRANK EN MIRELLA

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk driegangendiner.  

Datum: di 07/02
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.

ROMANTISCHE & 
MUZIKALE VALENTIJN 
DINERSHOW
HERBERT VERHAEGHE - LISA LEWIS -
PINO BARESI - LUC VAN MEEUWEN - 
KURT CRABBE

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk feestdiner. 

Datum: za 11/02
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.

VROLIJKE LENTESHOW
GEORGES BAKER - STEVE RYCKIER -
CHARLIE D. MEDOW - 
CELIEN HERMANS - NIC CAAN

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk feestdiner. 

Datum: ma 20/03
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.

PAASDINERSHOW
LAURA LYNN - DE JONGENS - BOBBY 
PRINS -MICHAEL ANGELO -DANANTI - 
PETER CORDY

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk driegangendiner.  

Datum: za 08/04
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show.

€ 64,50
volw.

VAN DYKE OP Z’N BEST
JAN VAN DYKE - JACKY LAFON - 
LINDA DE RIDDER - FRANKY BOY - 
TOMMEKE

Vertrek om 10.30 u vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin in Postel. 
Heerlijk feestdiner. 

Datum: di 18/04
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.



46 I CONCERTAGENDA

Datum: zondag 11 december 2022 
 om 15.00u - MECC Maastricht

Voor velen van u, mijn dierbare fans, is kerst het hoogtepunt van 
het jaar. Dit jaar wordt het nog mooier dan ooit! Met ‘Kerst met 
André’ beloof ik u een namiddag om nooit te vergeten.

Luister bij aankomst naar kerstliederen, vertolkt door een koper-
blazersensemble en word begroet door acteurs in mooie kos-
tuums in Charles-Dickens-stijl om in de stemming te komen voor 
ons 3 uur durende concert. Geniet van mijn Johann Strauss Or-
kest, fantastische solisten, 300 dansers, 60 geweldige schaatsers, 
de Golden Voices of Gospel en nog veel meer verrassingen. 
Dompel u onder in de kerstsfeer terwijl u danst en meezingt met 
de beste kerstklassiekers, romantische walsen en prachtige lied-
jes van over de hele wereld zoals Jingle Bells, Ave Maria, O Holy 
Night, Hallelujah, Sleigh Ride en nog veel meer! De deuren gaan 
ruim voor aanvang open, zodat u rond kunt lopen op een prach-
tige kerstmarkt en voor het concert kunt genieten van heerlijk 
eten en drinken.

Vertrek: ca 12.00u
Deuren: 13.00u
Kerstconcert: 15.00u
Einde: ca 18.00u

Kerstconcert André Rieuconcert André Rieu

ConcertagendaConcertagenda

Opstapplaats: 
Diverse opstapplaatsen in de provincie Antwerpen, of recht-
streeks op de centrale vertrekplaats (voldoende parking).

Tickets: ZITPLAATS CAT 1              135 euro
 ZITPLAATS CAT 2              115 euro (volzet)

Inbegrepen: vervoer heen en terug per autocar – zitplaats 
volgens categorie – boekingskost en btw

Datum: zaterdag 25 maart 2023 om 20.00u 
 TRIXXO Arena Hasselt

Een van de succesfactoren van Het Schlagerfestival  zijn de ge-
vestigde, muzikale waarden. Het zijn artiesten waar mensen voor 
buiten komen, omdat ze voluit willen meezingen met ‘Als een 
leeuw in een kooi’, ‘Zeven zonden’, ‘Viva de Romeo’s of ‘Je hebt 
me 1000 maal belogen’.
Na de ingehaalde oktobereditie, wordt er in maart 2022 weer ge-
schlagerd in de Trixxo Arena Hasselt. Voor de 16de editie duwen 
we het podium weer naar achter in de zaal, waardoor er op het 
middenplein voldoende ruimte is voor die langgerekte doorlopen-
de polonaises! Ook Kürt Rogiers is als gastheer-presentator weer 
van de partij. Volgend jaar trekken we de kaart van de ‘Glitter & 
Glamour’. De mensen mogen nu al op zoek naar veel ‘blingbling’, 
aangepaste kledij of toffe accessoires!

Vertrek: ca 17.00u – Deuren 19.00u – Concert 20.00u

Opstapplaats:
Diverse opstapplaatsen in de provincie Antwerpen, of recht-
streeks op de centrale vertrekplaats (voldoende parking).

Inbegrepen: 
vervoer heen en terug per autocar – btw & boekingskost – 
zit/staanplaats volgens categorie.

Het Schlagerfestival 2023

Al onze tickets zijn van 1e categorie ! 

Tickets:  
CAT 1: STAANPLAATSEN/AMBIANCEPLAATSEN 59 euro
CAT 1: ZITPLAATS    64 euro

De AMBIANCE STAANPLAATSEN op het middenplein zijn bedoeld 
voor mensen die heel actief met het Schlagerfestival mee willen 
doen. Wie deze plaatsen reserveert, zal dus volop op de partere 
kunnen dansen zonder door stoelen te worden.
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SPEKTAKEL-MUSICAL

Datum: Paasmaandag 10 april 2023 
 om 15.00u - Pop-Up Theater Puurs

Een spectaculaire musical vol drama en humor, spanning en ont-
roering waarin de zoektocht naar een beter leven centraal staat. 
Laat je onderdompelen in een wonderlijk spektakel dat je mee-
neemt in ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het 
land en op het water.

ConcertagendaConcertagenda

Red Star Line Vertrek: ca 13.00u
Deuren: 14.00u
Voorstelling: 15.00u

Opstapplaats: 
Diverse opstapplaatsen in de provincie Antwerpen, of recht-
streeks op de centrale vertrekplaats (voldoende parking).

Tickets: ZITPLAATS CAT 1              96 euro
 ZITPLAATS CAT 2              86 euro

Inbegrepen: vervoer heen en terug per autocar – zitplaats 
volgens categorie – boekingskost en btw

BOEKING & INFO:
www.verhoeven.be of via 03 311 59 59

Wij beschikken ook over tickets voor
groepen/clubs/verenigingen!
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VoorjaarsreizenVoorjaarsreizen
2023

PAASPROMOTIE

SPANJE

LENTEPROMOTIE

SPANJE

CITYTRIP

DENEMARKEN

PAASPROMOTIE

SPANJE

CITYTRIP

FRANKRIJK

CITYTRIP

DUITSLAND

PAASPROMOTIE

ITALIË

CITYTRIP

ENGLAND

EXCURSIEREIS

Lloret de Mar – Costa Brava
8 dagen – volpension + water & wijn
+ 3 excursies inbegrepen

Hotel Olympic Resort****
Vertrek: za 01/04/2023 - Paasvakantie

Rosas & Pyrénées – Orientales
8 dagen – volpension

Prestige Hotel Victoria***
Vertrek: za 22/04/2023

Kopenhagen
5 dagen – halfpension
 

Vertrek: di 11/04/2023 - Paasvakantie

Santa Susana – Costa Maresma
8 dagen – volpension + water & wijn
+ 3 excursies inbegrepen

Hotel Olympic Resort****
Vertrek: za 01/04/2023 - Paasvakantie

Parijs
3 dagen – kamer & ontbijtbuffet

Novotel La Défense****
Vertrek: za 08/04/2023 - Pasen

Berlijn
5 dagen – halfpension
 

Hotel Abacus Tierpark****
Vertrek di 11/04/2023 - Paasvakantie

Gardameer en Venetië
8 dagen – volpension 

Sun Lake Hotel***
Vertrek: ma 10/04/2023 - Paasvakantie

Londen
3 dagen – kamer en Engels ontbijt 

Hotel Holiday Inn Londen West****
Vertrek: za 08/04/2023 - Pasen

Oxford & the Cotswolds
4 dagen – halfpension 

Hotel: The Holt***
Vertrek: wo 12/04/2023 - Paasvakantie
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VoorjaarsreizenVoorjaarsreizen
2023

BEDEVAARTREIS

PASEN

MINITRIP

NEDERLAND

CITYTRIP

OOSTENRIJK

MINITRIP

DUITSLAND

CITYTRIP

SPANJE

WANDEL-

VAKANTIE

Lourdes Express
5 dagen – volpension

Hotel: Saint Louis de France***
Vertrek: za 08/04/2023 - Pasen

Friesland
3 dagen – volpension

Hotel: 
Van Der Valk Hardegarijp-Leeuwarden
Vertrek: za 29/04/2023

Wenen
5 dagen – halfpension

Hotel Wienerwaldhof***(*) 
Vertrek: di 11/04/2023 - Paasvakantie

Moezel
3 dagen – volpension

Hotel: Traube***
Vertrek: za 29/04/2023

Barcelona
4 dagen – halfpension 
Vluchten heen & terug inclusief

Hotel: Onabrava****sup

Vertrek: ma 03/04/2023 - Paasvakantie

Zuid-Limburg
5 dagen – halfpension 

Hotel: 
Vertrek: vr 28/04/2023

Meer info & programma:

www.verhoeven.be



Méér voorjaarsreizen: www.verhoeven.be of zomerbrochure 2023

Het grootste winkelcentrum van Duitsland. Het bestaat onder andere uit een winkelcentrum, een promenade 
en een reusachtige fastfoodafdeling. Men kan hier tijdens de solden genieten van uitzonderlijke koopjes.
Inbegrepen: reis per autocar
         •  Datum: za 21/01 •  Prijs: € 35   

Niet inbegrepen: toegangsgelden 
Inbegrepen: reis per autocar - Verhoeven reisbegeleiding - ochtendstop - driegangenmiddagmaal.
         •  Datum: di 14/02 •  Prijs: € 62

  

Niet inbegrepen: toegangsgelden 
Inbegrepen: reis per autocar - Verhoeven reisbegeleiding - ochtendstop - driegangenmiddagmaal.
         •  Datum: ma 10/4 •  Prijs: € 68,50

  

OBERHAUSEN SALES

VALENTIJNSVERRASSINGSREIS

PAASVERRASSINGSREIS

OBERHAAAAAAAUUUUUUUSSSEN SALES

Dagtrips in het voorjaarDagtrips in het voorjaar

50 I DAGTRIPS IN HET VOORJAAR

1

2

3

Geef eenGeef een
Verhoeven cadeaubon,Verhoeven cadeaubon,
en maak iemand blij!en maak iemand blij!

De Verhoeven cadeaubon is het ideale geschenk voor eender welke gelegenheid. En het mooiste is, dat de ontvanger zelf bepaalt waar de reis naar 

toe gaat! Een daguitstap, een romantische citytrip, een weekje er tussenuit tijdens een prachtige excursiereis, lekker lui genieten op het strand 

of een bijzondere cruise… met de Verhoeven cadeaubon geef je een beleving cadeau.

Kies zelf het bedrag dat u cadeau wil doen en betaal eenvoudig op basis van volgende mogelijkheden:

U kan 24/24h online deze cadeaubon reserveren via www.verhoeven.be.

Na de online betaling kan u de cadeaubon onmiddellijk zelf afdrukken en overhandigen aan de gelukkige! Snel en eenvoudig!

U kan telefonisch de cadeaubon reserveren. Betaling kan onmiddellijk met Bancontact of kredietkaart, ofwel later per bankoverschrijving. 

Na betaling sturen wij de cadeaubon toe per post of email.

U komt even langs ons kantoor, waar u onmiddellijk de cadeaubon kan betalen en meenemen!
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Dagtrips in het voorjaar 2022-20232022-2023Kalender winter
oktober   
za 15/10 Mosselfestijn promo 
ma  17/10 Voedingssalon 
di  18/10 Oudenaarde en Vlaamse Arden-
nen 
do 20/10 Show Vlaamse krakers 
za 22/10 Herfstpracht Eifel 
do 27/10 Kreadoe beurs 
za 29/10 ITALIË RONDREIS  9d 
  LONDEN  3d 
  PARIJS  3d 
  PRAAG  5d 

november   
do  03/11 AMSTERDAM  2d 
di 08/11 Show Bonnie St.Claire 
vr 11/11 Westhoek Herinneringen ‘14-’18 
  MOEZEL  3d 
za 12/11 Herfstverrassingsreis  
za 19/11 Roermond Outlet 
  Amsterdamse Jordaan show 
ma 21/11 De Bulderlach showcarousel 
di 22/11 Promo Aken sneldienst 
do  24/11 Duisburg 
vr 25/11 Aken 
za 26/11 Promo Keulen sneldienst 
  Promo Trier sneldienst 
  Düsseldorf 
zo 27/11 Brugge kerstmarkt  
ma 28/11 Promo Essen sneldienst 
  Promo Oberhausen sneldienst 
di 29/11 Aken 
wo 30/11 Promo Keulen sneldienst 

december  
do 01/12 Aken 
  RÜDESHEIM  2d 
vr 02/12 Keulen 
  Winterwonderland en Xanten  
  HESSEN & WESER  3d 
za 03/12 Promo Keulen sneldienst 
  Bochum 
  Dortmund 
  Düsseldorf 
  Duisburg 
  Essen 
  Oberhausen 
zo  04/12 Brussel koopzondag &   
  kerstmarkt 
  Oostende koopzondag 
ma 05/12 KEULEN  2d
  Aken 

di 06/12 Promo Rotterdam kerstshoppen   
  sneldienst 
  Kerstshow Halsteren en   
  kerstrondvaart 
wo 07/12 Maasmechelen Village en   
  Schloss Merode 
do 08/12 Düsseldorf 
  Oberhausen 
  RÜDESHEIM  2d 
vr 09/12 Essen 
  NANCY  3d 
  DRENTHE in KERSTSFEER  2d 
za 10/12 Aken 
  Bonn 
  Keulen 
  Maastricht en Valkenburg 
zo 11/12 Charles Dickens Festijn   
  sneldienst 
  Haarlem kerstmarkt sneldienst 
ma  12/12 Christmas show 
  Düsseldorf 
  Essen 
  ELZAS-VOGEZEN  4d 
di 13/12 Kerstverrassingsreis 
  Keulen 
wo 14/12 Aken sneldienst 
  Rijsel kerstmarkt & kerstshoppen 
  RIVIERCRUISE-RIJN  4d 
do 15/12 Essen 
  Oberhausen 
  FERIENSTRASSE  3d 
vr 16/12 Dortmund 
za 17/12 DRESDEN & SÄCHSISCHE   
  SCHWEIZ  5d 
  LUXEMBURG & SAARBURG  2d
  Promo Aken sneldienst 
  Promo Düsseldorf sneldienst 
  Promo Essen sneldienst 
  Promo Keulen sneldienst 
  Promo Oberhausen sneldienst 
  Promo Maastricht en Valkenburg  
  sneldienst 
  Parijs 
zo 18/12 FRANKENLAND & SPESSART 4d
  Den Haag Christmas Fair 
  Dordrechtse Decemberdagen  
ma 19/12 Trier 
di 20/12 Aken 
  Maastricht en Valkenburg 
wo 21/12 Bonn 
  Keulen 
do 22/12 TIROL-SEE KERST  6d 
  Düsseldorf 
  Essen 
  Oberhausen 

ma 26/12 BERLIJN  5d 
  KOPENHAGEN  5d 
  PRAAG  5d 
  WENEN  5d 
di 27/12 AMSTERDAM  2d 
  COMOMEER NIEUWJAAR  7d 
  DISNEYLAND PARIJS  3d 
  FRIESLAND  3d 
  LLORET DE MAR   
  NIEUWJAAR 8d 
  LONDEN  3d 
  PARIJS  3d 
  Promo Düsseldorf sneldienst 
  Disneyland  
  Parijs  
wo 28/12 Kerstshow Halsteren en   
  kerstrondvaart 
  Gentse winterfeesten 
  Pairi Daiza 

2023   
januari   
do 12/01    Reis-Infodagen
vr 13/01    Reis-Infodagen
za 14/01    Reis-Infodagen
zo 15/01    Reis-infodagen
za 21/01 Oberhausen Sales 
di 24/01 Spetterende Sterrenshow 
    

februari   
za  04/02 Eurosongshow 
di  07/02 Winterse Schlagerparade 
  CARNAVAL IN NICE  8d 
za  11/02 Valentijn Dinershow 
di 14/02 Valentijnsverrassingsreis 
za  18/02 NOORWEGEN   
  WINTERWONDERLAND  6d 
    

maart   
za 04/03 TIROL-WILDSCHÖNAU 7d 
vr 17/03 CENTRAAL-ZWITSERLAND  6d 
ma  20/03 Vrolijke Lenteshow 
    

april   
za 08/04 Paasdinershow 
ma 10/04 Paasverrassingsreis 
  Red Star Line Musical 
di 18/04 Van Dyke Op Z’n Best 



AUTOCAR-, CRUISE- & VLIEGVAKANTIES

Boekingen & info
Vanuit België: 03 311 59 59

Vanuit het buitenland: 0032 3 311 59 59

www.verhoeven.be
info@verhoeven.be

U kan natuurlijk ook altijd in ons kantoor terecht, voor alle inlichtingen, of voor het reserveren van uw reis!

Openingsuren:
ma - vr: 09.00u - 12.00u en 13.00u tot 17.30u

za-, zo-, en feestdagen: gesloten

OOSTMALSESTEENWEG 176 | 2310 RIJKEVORSEL | BELGIË
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