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I 3 INHOUD
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4 I 4 I VOORWOORD

Beste reiziger, beste klant,

In 2023 staat Verhoeven 55 jaar tot uw dienst !
Een naam die enerzijds bekend staat voor het verhuur van autocars aan groepen, scholen, verenigingen,

bedrijven en sportverenigingen. Anderzijds staat de naam en het reismerk Verhoeven voor een ijzersterk reisaanbod van
kant en klare dagreizen, tot een volwaardig meerdaags reisprogramma van autocar,- cruise,- en vliegvakanties

doorheen heel Europa. Op 55 jaar tijd mochten wij meer dan één miljoen klanten hun vakantie of  daguitstap verzorgen!
Daar mogen we uiteraard fier op zijn!

De afgelopen corona-jaren, waren de meest uitdagende uit onze geschiedenis, omdat we onze gedrevenheid en passie
voor reizen niet meer met jullie konden delen. Tijdens deze periode hebben we keihard gevochten én zijn we rotsvast

blijven geloven in de toekomst. Moeizame wegen leiden daarom ook vaak tot de mooiste bestemmingen… 

Ieder jaar is het belangrijk om een nieuwe reisbrochure aan u te kunnen voorleggen met aantrekkelijke reisinspiratie
voor uw volgende vakantie. Ons vertrouwde aanbod wordt steeds aangevuld met enkele nieuwigheden.

Sommige bestaande reizen werden dan weer in een nieuw jasje gestoken!
Neem uw tijd én geniet bij het doorbladeren van onze reisbrochure. Het reisprogramma van Verhoeven bestaat uit een

gevarieerd aanbod van meer dan 120 daguitstappen en meer dan 150 meerdaagse reisbestemmingen.
Dit aanbod behoort dan ook bij het grootste dat er in Vlaanderen te vinden is.

Méér dan ooit zullen groepsreizen of  autocarvakanties ‘betaalbaar’ blijven, vergeleken met andere reissegmenten.
Door samen in een aangenaam gezelschap te reizen worden allerlei vervoer, hotel, restaurant en andere kosten gedeeld,

wat uw vakantiebeleving nog meer ‘buitengewoon betaalbaar maakt’.
Als familiebedrijf  hechten we veel waarde aan het persoonlijk contact en de service en vriendelijkheid naar onze klanten.

Samen met al onze medewerkers hopen we u dan ook te mogen verwelkomen op onze reizen in 2023!

Graag tot dan!

Johan & Rudy Verhoeven
en alle medewerkers van Verhoeven autocar,- cruise,- & vliegvakanties

AUTOCAR-, CRUISE- & VLIEGVAKANTIES
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ONZE TOURINGCARS

MAXI COMFORT CLASS
48 plaatsen

• 4****-autocars
• verstelbare rugleuning 60°
• extra beenruimte
• verstelbare voetsteun
• verstelbare armleuning
• opklaptafel met bekerhouder
• zetel zijdelings verstelbaar

MAXI COMFORT CLASS
44 plaatsen

• 4****-autocars
• extra beenruimte
• verstelbare rugleuning 60°
• verstelbare armleuning
• verstelbare voetsteun
• opklaptafel met bekerhouder
• zetel zijdelings verstelbaar

ROYAL/FIRST CLASS
62 plaatsen (zie ook pag. 230)

• 4/5****/* autocar
• gratis WiFi aan boord
• extra beenruimte 90 cm
• verstelbare rugleuning 60°
• verstelbare armleuning
• verstelbare voetsteun
• verstelbare beensteun
• opklaptafel met bekerhouder
• zetels zijdelings verstelbaar in Royal Class
• First Class: extra beenruimte 98 cm
• First Class: extra comfortabele brede clubzetel
• First Class: extra bewegingsvrijheid

Beperkte wijzigingen zijn soms mogelijk, naargelang het type en lengte van de autocar.
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6 I SUPERIOR CLASS

Geniet tijdens uw reis van
extra luxueus comfort in onze 5***** autocars

Superior Class
Zetels:
• Exclussivo Plus, bredere hoofdsteun met lederen
 hoofdlapjes, hoge en dubbele lendensteunen in leder,
 ruime zetelafstand met diepere zitkussens, zetels
 rugwaarts en zijdelings verstelbaar, opklaptafel met
 bekerhouder, verstelbare voetsteunen, verstelbare
 armleuningen en lectuurnetje.

Lounge-zithoek:
• Gezellige ‘Lounge-zithoek’ voorzien van 6 Exclussivo
 Plus zetels en ruime tafel, USB-aansluiting en
 afzonderlijke tv-schermen.
• Hier kan u tijdens uw reis, samen met kennissen of
 andere reisvrienden gezamenlijk genieten van een
 hapje en een drankje of een gezellige babbel!
• Deze lounge-zetels zijn geen vaste zitplaatsen, maar
 door iedereen vrij te gebruiken tijdens de reis.

Informatiesystemen:
• USB- aansluiting voor tablet, smartphone of laptop.
• GRATIS WiFi aan boord om uw email en sociale media
 te checken of uw reisfoto’s onmiddellijk te posten!
• Infotainmentsysteem MMC Advanced voorzien van
 radio, cd, dvd en andere digitale toepassingen, alsook
 een navigatiesysteem met weergave van de reisroute
 op de tv-monitoren in de autocar.
• LCD-tv-monitoren: 1 vaste vooraan, 2 opklapbare
 monitoren in de middengang.

Temperatuurregeling:
• Volledig automatisch verwarmingssysteem met
 convectoren alsook dakverwarming.
• Full Airconditioningsysteem met individuele
 regeling/bediening per reiziger. Hierdoor krijgt u een
 aangename en constante temperatuur tijdens uw reis!
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I 7 SUPERIOR CLASS

Voor uw comfort:
• Onze Superior Class autocars zijn uitgerust met een frontcamera die
 aangesloten is op de tv-monitoren. Zo hoeft u niets van uw reis te missen
 en kan u genieten van het panoramisch zicht van de omgeving tijdens
 het rijden!
• Keuken met koffi e/thee en diverse warme dranken.
• 2 koelkasten om diverse soorten dranken koel te bewaren.
• Verstelbare luchtventilatie, LED-leeslampjes en individuele aan- en
 uitknop voor de luidsprekers.
• Gebruiksvriendelijk toilet ter hoogte van de middendeur.

Veiligheidssystemen:
• Uiteraard staat veiligheid voorop. Het spreekt dan ook vanzelf dat de
 SUPERIOR CLASS autocars voorzien zijn van de nieuwste technologie.
• Electronic Brake Assist (EBS) met een noodremhulp.
• Anti-blokkering-systeem (ABS) en anti-slip-regeling (ASR).
• Electronic Stability Programm (ESP) - elektronische stabiliteit van
 de autocar.
• Lane Guard System (LGS) - rijstrookcontrole tijdens het rijden.
• Tempomat met Adaptive cruise controle : Regelen van de volgsnelheid en
 de afstand ten opzichte andere voertuigen.

…buitengewoon betaalbaar!

2-19 algemene info.indd   7 8/12/22   16:28



8 I SUPERIOR REIZEN8 I SUPERIOR REIZEN

reizen in de stijl die u voor ogen heeft!
Met fascinerende excursies, gezellige uitstapjes naar musea of voorstellingen.

Verblijven in uitstekende hotels, lekker samen eten, drinken en genieten!

Reizen met een tikkeltje meer inbegrepen!

8 I SUPERIOR REIZEN

Uitvoering in een 5***** SUPERIOR LUXE AUTOCAR.
Lekker ontbijt* bij uw heenreis.

Audio tour-guide systeem, waar u draadloos in verbinding
staat met uw reisleider.

WiFi aan boord van de autocar.

Uit i i 5

INBEGREPEN

*ontbijt bij de heenreis kan bij sommige reizen (die uitzonderlijk vroeg vertrekken) vervangen
worden door een lekkere ontbijtbox met koffi e en thee.

za  18/02/2023  Winterwonderland in Noorwegen  6 dagen

za  04/03/2023  Winter- & genietersreis Tirol  7 dagen

vr  17/03/2023  Centraal-Zwitserland  6 dagen

ma 03/04/2023 Wenen  5 dagen pag. 166

di 11/04/2023 Berlijn  5 dagen pag. 58

za 22/04/2023 Rosas & Pyrénées-Orientales  8 dagen pag. 200

ma  1/05/2023 Kroatië Rondreis 12 dagen pag. 148

ma  1/05/2023 Portugal Rondreis 14 dagen pag. 172

vr 20/05/2023 Gardameer  8 dagen pag. 118

zo 21/05/2023 Rondreis Italië  9 dagen pag. 124

do  1/06/2023 Eiland Krk  8 dagen pag. 146

vr  2/06/2023 Costa del Azahar  9 dagen pag. 194

za 10/06/2023 Zuid-Polen  8 dagen pag. 170

wo 14/06/2023 Hoge Tatra  8 dagen pag. 178

di 20/06/2023 Rosas & Pyrénées-Orientales  8 dagen pag. 200
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*ontbijt bij de heenreis kan bij sommige reizen (die uitzonderlijk vroeg vertrekken) vervangen
worden door een lekkere ontbijtbox met koffi e en thee.

za 24/06/2023 Julische Alpen  7 dagen pag. 182

za  1/07/2023 Zuid-Polen  8 dagen pag. 170

zo  9/07/2023 Zuid-Italië & de kust van Amalfi   9 dagen pag. 134

wo 12/07/2023 Bourgogne  5 dagen pag. 88

do 20/07/2023 Noorse Fjorden  9 dagen pag. 152

vr 21/07/2023 Rondreis Italië  9 dagen pag. 124

di  1/08/2023 Noorse Fjorden  9 dagen pag. 152

za  5/08/2023 Toscane & Chianti  8 dagen pag. 130

vr 11/08/2023 Bretagne & Les Sept Îles  7 dagen pag. 90

di 15/08/2023 Boedapest  6 dagen pag. 108

ma 21/08/2023 Oxford & the Cotswolds  4 dagen pag. 80

zo 27/08/2023 Dolomieten  7 dagen pag. 116

vr  1/09/2023 Zuid-Italië & de kust van Amalfi   9 dagen pag. 134

wo  6/09/2023 Hoge Tatra  8 dagen pag. 178

wo 13/09/2023 Rondreis Roemenië 12 dagen pag. 174

za 16/09/2023 Rondreis Griekenland 12 dagen pag. 104

wo 27/09/2023 Costa del Azahar  9 dagen pag. 194

zo  1/10/2023 Rondreis Sardinië 10 dagen pag. 126

vr  6/10/2023 Kastelruther Spatzen  5 dagen pag. 136

za 28/10/2023 Rondreis Italië  9 dagen pag. 124

za 28/10/2023 Praag  5 dagen pag. 206

vr  1/12/2023 Hessisches Bergland & Weser  3 dagen pag. 38

vr  8/12/2023 Duitse Ferienstrasse  3 dagen pag. 272

ma 11/12/2023 Elzas-Vogezen  4 dagen pag. 278

za 16/12/2023 Sächsische Schweiz & Dresden  5 dagen pag. 275

za 23/12/2023 Wenen  5 dagen  pag. 166

di 26/12/2023 Berlijn  5 dagen  pag. 271

za 10/02/2024 Winterwonderland in Noorwegen  6 dagen  pag. 291
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10 I OPSTAPPLAATSEN

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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I 11 OPSTAPPLAATSEN

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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12 I OPSTAPPLAATSEN

OPSTAPPEN DICHT BIJ HUIS (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 onmiddellijke omgeving. Met onze shuttle-service
wordt u met een ophaaldienst naar de CENTRALE VERTREKPLAATS gebracht. Hier dient u dan over te stappen 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 !

OPHAALDIENST
MET

SHUTTLE-
SERVICE

OPSTAPPLAATSEN
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I 13 OPSTAPPLAATSEN

ANTWERPEN: DESGUINLEI, PARKING PIVA   
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS
ANTWERPEN: Linkeroever - Aldi Blancefl oerlaan 

BAARLE-HERTOG/NASSAU: Parking Loswal

BEERSE: kruispunt Bax

BEERZEL: Zilvervis - Dries (aan lichten)

BERCHEM: oude post - Borsbeekbrug 

BERLAAR: Kerk   

BEVEL: Kerk   

BLAASVELD: Kerk   

BOECHOUT: station   

BONHEIDEN: Kerk   

BOOISCHOT: Kerk   

BOOM: Q8 Tankstation  

BORNEM: station parking

BRASSCHAAT: Kaartseplein bushalte

BRASSCHAAT: Kerk centrum

DEURNE: Bosuil aan restaurant Nok-Thai

DEURNE: Delhaize - Herentalsesbaan

DEURNE: Groot Schijn Sportoase

DUFFEL: oude post

EDEGEM:  rusthuis Immaculata - Oude-Godstraat  

EKEREN: Kerk   

EKEREN-DONK: Kerk  

ESSEN: gemeentehuis - Heuvelplein 

GEEL CARPOOLPARKING FLY-OVER E313 - afrit 23  
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS   

HEIST-OP-DEN-BERG: parking schaatsbaan

HERENTALS: Brandweerkazerne 

HERSELT: Kerk parking  

HOBOKEN: Kioskplaats Kerk  

HOEVENEN: Kerk - Frans Oomsplein

HOOGSTRATEN: Kerk  

KALMTHOUT:  Dorp kruispunt Marktplein 

KAPELLEN: bushalte Dorpsplein  

KONTICH: P&R carpoolparking E 19 afrit 7 

LICHTAART: Kerk 

LIER: Cultureel Centrum De Mol  

MASSENHOVEN: carpoolparking E313 afrit 19

MECHELEN: station   

MERKSEM: Carrefour, Quick Horstebaan 

MOL: ingang station   

NIEL: station, kruispunt Jozef Wouterslaan-Stationstraat 

NIJLEN: bushalte Kerk 

OOSTMALLE: pleintje gemeentehuis 

PUTTE (MECHELEN): kruispunt Mechelbaan - Schoolstraat

PUURS: Carpoolparking A12 - Dendermondsesteenweg

REET: parking Delhaize - ‘s Herenbaan - A12 

RIJKEVORSEL: PARKING VERHOEVEN AUTOCARREIZEN  
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS   

RUMST: carpoolparking E19 afrit 8 

SCHELLE: Kerk Hamerstraat  

SCHILDE:  Kempisch koffi ehuis de Drij Lindekens  

SCHOTEN: Markt  

SINT AMANDS: sporthal  

SINT-JOB-IN’T-GOOR: Carpoolparking E19 - afrit 4

SINT ANTONIUS ZOERSEL: bushalte Bethaniën 

STABROEK: nieuw gemeentehuis Dorpsstraat  

TIELEN: Kerk

TURNHOUT: PARKING HOEK GRAATAKKER - PARKLAAN  
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS  

WESTMALLE: pleintje  

WIJNEGEM: gemeentehuis 

WILRIJK: Boomsesteenweg 255 - bushalte J. Moretuslei 

WOMMELGEM: rondpunt Cools fruitkraam - Carpool  

WUUSTWEZEL: Dienst van Toerisme

ZOERSEL: CARPOOLPARKING E34 - afrit 20   
15 € KORTING CENTRALE OPSTAPPLAATS   

ZWIJNDRECHT: kerk

MEERDAAGSE  REIZEN

2-19 algemene info.indd   13 8/12/22   16:28
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OPSTAPPLAATSEN MEERDAAGSE REIZEN

OPSTAPPLAATSEN

OPSTAPPLAATSEN  BUITEN  DE  PROVINCIE  ANTWERPEN
BRABANT:  AARSCHOT: INGANG STATION
 LEUVEN: PARKING BODART, KRUISPUNT LEUVENSE RING - BOUDEWIJNLAAN
 VILVOORDE: STATION NABIJ ROTONDE B. HANSSENSLAAN T.O. BUSHALTE
 GROOT-BIJGAARDEN: CARESTEL E40 TANKSTATION TEXACO RICHTING GENT
 BRUSSEL: INGANG KONING BOUDEWIJNSTADION - HOUBA DE STROOPERLAAN
 LONDERZEEL: STATION

OOST-VLAANDEREN:  GENTBRUGGE: PARKING ARSENAAL - BRUSSELSESTEENWEG (P&R, E17 - AFRIT 10)
 ST. NIKLAAS: HOTEL SERWIR - KONINGIN ASTRIDLAAN
 AALST: PARKING KERKHOF (KERKHOFLAAN): 200m VAN RONDPUNT DEN HARING 

LIMBURG:  LUMMEN: CARPOOLPARKING E314 - AFRIT 26 - 6 SEPTEMBERSTRAAT
 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

OPSTAPPLAATSEN  DAGREIZEN
Gratis opstapplaatsen bij dagreizen. Onze servicelijnen brengen u naar de centrale vertrekplaatsen, waar u kan overstap-
pen op de autocar die de reis zal uitvoeren. (Bij dagreizen is de opstapkorting niet van toepassing.)
ZIE DAGTOCHTENPROGRAMMA vanaf blz. 292-293 in deze brochure.

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 Antwerpen Gele Taxi 03 651 50 50
Regio Kapellen K.M.T. Taxi 03 664 64 64
Regio Lier Taxi Lier 03 231 32 33
Regio Turnhout Taxi Kempen 0498 82 84 86
Regio Geel Taxi Diamond 0485 98 59 85

Regio Mechelen BM Taxi  0485 70 99 90
Regio Sint Niklaas Taxi Mario  03 766 50 50
Regio Aalst Aalst Taxi company   0499 33 36 97
Regio Hasselt TaxiGo  011 93 36 33
Regio Gent Taxi Gent  0496 29 88 88
of via uw eigen vertrouwde taximaatschappij

2-19 algemene info.indd   14 8/12/22   16:28
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Sluit uw reis- en  
bijstandsverzekering nu af  
bij uw vertrouwde reisagent.

Bijstand 

personen

• Onbeperkte medische kosten in het  

 buitenland

• Dekking Covid-19 e.a. epidemieën

• Medische nabehandelingskosten in BeLux. 

 Na ongeval in buitenland
tot € 6.250

• Opsporings- en reddingskosten tot € 6.250

• Uitgebreide ski-garanties

• Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden

• Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering  

 op medisch voorschrift

• Bijstand van een naaste in geval van  

 hospitalisatie van een minderjarige of 

    alleenreizende

• Vervroegde terugkeer wegens dringende  

 reden

• Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en  

 gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring  

 of hospitalisatie

• Catastrofedekking: verlenging van  

 verblijf ten gevolge van een natuurramp,  

 een terroristische aanslag of een  

 onaangekondigde staking

Bagage- 

verzekering

• In geval van schade of diefstal tot € 2.000

• Eerste noodzakelijke aankopen bij  

 laattijdige afgifte van bagage
tot € 400/pers.

• Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop  

 en sportmateriaal
tot € 1.000

Kapitaal 

reisongevallen

• In geval van blijvende invaliditeit of  

 overlijden na ongeval
tot € 12.500/pers.

Bijstand  

voertuigen

• Pechverhelping en sleepdienst  

 (auto max. 10 jaar)

Bijstand Voertuigen  

mogelijk als bijkomende  

optie

• Caravan en aanhangwagen gratis  

 meeverzekerd

• Repatriëring van het voertuig, de passagiers,  

 de bagage en de huisdieren

• Extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse

Annulerings- 

verzekering &  

compensatie-

reis

• Dekking vooraf bestaande ziekte  

 (zie Alg. Voorwaarden)

CANCELLATION ONLY  
mogelijk als  

complementaire polis

• Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden of  

 ontslag

• Dekking Covid-19 e.a. epidemieën voor 

  annulering

• Compensatiereis na repatriëring voor  

 ernstige gedekte reden
tot € 10.000/pers.

Premie/dag/pers. € 3

€ 10,5

REISVERZEKERINGEN

TRAVEL SELECTION

België + Europa + 

Middellandse -Zeegebied

CANCELLATION ONLY

België + Wereldwijd 

(incl. USA en Canada)

Premie

6,5%  
van de totale reissom
met een minimum van  

€ 25 per polis

Min. prijs polis € 25 
Geldig voor een reis van  

max. 90 dagen

Premie/dag/gezin  
(tot 7 pers.)

€ 8

ALLIANZ_Adv Verhoeven-A4_2022_M2.indd   2 8/12/2022   13:32

REISVERZEKERING
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REISINFO

U BETAALT WAT HIER STAAT
Geen verborgen kosten bij Verhoeven Autocarreizen. De prijzen in de prijstabel 
zijn de prijzen die u ook effectief betaalt voor de gekozen reis. Dus geen mislei-
ding via vermeende kortingen en/of toeslagen per afreisdatum.

GRATIS NAAR DE CENTRALE VERTREKPLAATS
Speciale servicelijnen brengen u gratis naar de centrale vertrekplaats. Bijzonder
makkelijk, want zo kan u dicht bij huis opstappen zonder extra kosten. Uiteraard 
bent u ook met uw wagen welkom op de centrale vertrekplaats. Zie blz. 12-16.

GRATIS PARKEREN
Komt u met de wagen naar de vertrekplaats in Rijkevorsel, dan kan u die gratis
parkeren. Aan ons kantoor beschikken we over een groot parkeerterrein waar u 
uw wagen kan achterlaten gedurende heel uw reis.

RESERVEREN EN BETALEN
Meerdaagse reizen
U reserveert via de website, telefonisch of op kantoor in Rijkevorsel. U ontvangt
een reiscontract. U betaalt een voorschot van 30%, met een minimum van 90 
euro. Het saldo betaalt u ten laatste een maand voor uw afreis.
Dagreizen
Reserveren kan telefonisch, via de website of op kantoor. U ontvangt een reis-
bevestiging. Uw betaling dient minstens 21 dagen vooraf in ons bezit te zijn.

KINDERKORTINGEN
De vermelde kinderkortingen gelden bij twee volwassenen op één kamer, tenzij
anders aangeduid.

BAGAGE
De bagage per persoon is beperkt tot 1 koffer met standaardafmetingen en 
maximum 25 kg*. In de autocar kan u een kleine handbagage meenemen, maar
weet dat die het gebruik en comfort van uw zitplaats beperkt.
* voor vliegreizen gelden de bepalingen van de luchtvaartmaatschappij

REISVERZEKERING ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Het is natuurlijk erg jammer, maar het kan gebeuren dat u uw reis moet annu-
leren. Om te voorkomen dat u de hele reissom dient te betalen, sluit u best een
reisverzekering af. Want laat die geannuleerde reis ook niet nog eens een fi nan-
ciële kater opleveren. De reisverzekering is niet verplicht en zit ook niet in de 
prijs begrepen. U sluit die af bij de boeking.
* Annulatieverzekering: 6,5% van de totale reissom (min. 25 euro per dossier)
* Reisbijstandverzekering: (min. 25 euro per dossier)
- Travel Selection Europa: 3 euro per persoon/per dag
- Travel Selection wereldwijd: 7 euro per persoon/per dag
- Travel Selection USA/Canada: 10,50 euro per persoon/per dag
(Prijzen geldig voor reizen met vertrek t.e.m. 31/12/2022)

REIZEN IN GOEDE GEZONDHEID…
Om ons reisprogramma voor alle deelnemers vlot te kunnen uitvoeren, is een 
goede gezondheid noodzakelijk bij aanvang van uw reis. Al onze reizen zijn in 
principe geschikt voor iedereen met een normale conditie en een actieve instel-
ling. Deelnemers met beperkte mobiliteit dienen zich te laten vergezellen door 
een begeleider.

REISDOCUMENTEN
Voor de meerdaagse reizen ontvangt u ca. 10 dagen voor vertrek de reisdocu-
menten per mail (of per post). Die omvatten het adres en telefoonnummer van 
het hotel, de gekozen opstapplaats en het vertrekuur, info over toegangsgelden,
enz.

REISFORMALITEITEN
Bij alle reizen is ALTIJD een geldige identiteitskaart vereist of een internationaal
paspoort. Meer info op uw reisdocumenten. Ook kinderen moeten een eigen 
identiteitskaart met foto hebben (kids-ID). Hetzelfde geldt voor bestemmingen 
waarvoor een internationale reispas is vereist, dus ook voor de kids een pas-
poort. Niet-Belgen informeren bij de betrokken ambassades of ze een reispas/ 
visum nodig hebben. Kinderen die niet door de ouders vergezeld worden, moe-

ten een document kunnen voorleggen waarop de ouders toestemming geven 
om met derden te reizen. Datum van de reis, adres van de verblijfplaats en adres 
in België moeten ook op dit document vermeld zijn: informeer bij uw plaatse-
lijke dienst “Burgerzaken”.

PLAATSEN IN DE AUTOCAR
Bij meerdaagse reizen (uitgezonderd onze pendel naar Spanje) worden vaste 
plaatsen toegekend op basis van inschrijving. Ook voor dagreizen krijgt u een 
vaste plaats toegewezen, in volgorde van reservatie. Dat is meestal niet het 
geval bij de eindejaarsreizen zoals naar de Duitse kerstmarkten, Christmas 
shoppings in Engeland en de showprogramma’s. Een beperkte wijziging is soms 
mogelijk naargelang het type van autocar.

DIENSTVERGOEDINGEN
Verhoeven Autocarreizen verwacht van haar medewerkers een perfecte uitvoe-
ring van de reis. Indien chauffeur/reisleider door hun extra inzet en vakkennis 
een toegevoegde waarde betekenen voor uw reis, staat het u vrij (zonder ver-
plichting) om uw tevredenheid te tonen op het einde van uw reis.

ROOKVRIJE AUTOCARS
De reis moet voor iedereen zo comfortabel mogelijk verlopen. Om die reden 
is het verboden te roken aan boord van de autocar. Er worden regelmatig tus-
senstops ingelast.

REISPROGRAMMA
De volgorde van het reisprogramma kan altijd wijzigen: door de wettelijke rij 
en rusttijden, een wettelijke rustdag, weersomstandigheden, openingstijden en 
plaatselijke feestdagen, een plaatselijke (gewijzigde) verkeerssituatie, gebrek 
aan parkeermogelijkheid of onvoorziene omstandigheden. Weet dat een wijzi-
ging altijd in het voordeel van de reiziger wordt doorgevoerd.

VLUCHTTIJDEN
Alle vermelde vluchttijden zijn onder voorbehoud. Verhoeven Autocarreizen kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of vertragingen, 
zowel op de heen- als op de terugreis, die door de luchtvaartmaatschappijen door-
gevoerd worden. Het excursieprogramma kan te allen tijde aangepast worden.

OVERTOCHTEN & CRUISES
Alle vermelde overtochten en vaartijden zijn onder voorbehoud. Verhoeven Au-
tocarreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen 
of vertragingen die door de ferry- en/of cruisemaatschappijen worden doorge-
voerd. Het excursieprogramma kan te allen tijde aangepast worden.

TOEGANGSGELDEN
Tenzij anders vermeld, zijn toegangsgelden allerlei, boottochten, kabelbanen, 
enz. facultatief. Deze prijzen kunnen buiten onze wil om variëren naargelang 
het seizoen, het aantal deelnemers, de leeftijd, enz. Wij kunnen niet verant-
woordelijk worden gehouden voor wijzigingen.
Voor meerdaagse reizen staan de toegangsgelden vermeld in de reisdocumen-
ten die u 10 dagen voor afreis ontvangt. Bij de dagreizen staan de toegangs-
gelden in de brochure, voor zover ze al bekend zijn. Indien u vragen heeft ge-
durende de reis betreffende de toegangsgelden, raden wij u aan om de gids 
hierover aan te spreken tijdens de reis.

TOERISTENBELASTING
Indien het hotel tijdens het seizoen (extra) toeristenbelasting heft, dient deze 
door de reiziger ter plaatse in het hotel afgerekend te worden.

HOTELKAMERS
Iedereen komt graag op een propere hotelkamer. Om de hoteldirectie de kans 
te geven om de kamers goed te laten reinigen, krijgt u ze ter beschikking vanaf
13 uur. Bij het vertrek dient u ten laatste om 10 uur de kamer te verlaten. 
Voorkeuren m.b.t. uw hotelkamer kunnen wij doorgeven aan het hotel, maar 
niet garanderen. Verhoeven Autocarreizen kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld, indien het hotel niet tegemoetkomt aan uw gevraagde voorkeur.

VERHOEVEN autocar-, cruise- & vliegvakanties
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Fietsniveau
1.   lichte fi etsroutes: voor iedereen met een basisconditie haalbaar, voor-

namelijk over vlak terrein.
2.     licht actieve fi etsroutes: het terrein is vlak, glooiend en licht heuvel-

achtig.
 Enkele korte of steile hellingen vragen een wat betere conditie.
3.       actieve fi etsroutes: afwisselend vlak met langere en steilere 

hellingen, voor de geoefende fi etser.

MEERDAAGSE WANDELVAKANTIES
WAT JE MOET WETEN
• Alle wandelingen hebben een moeilijkheidsgraad die voor de regelmatige 

wandelaar perfect haalbaar moet zijn.
• Stevige wandelschoenen en (eventueel) wandelstokken zijn nodig.
• Niet te vergeten: dagrugzakje, drinkbus, petje of hoed, zonnebril en -crème, 

EHBO en klein handdoekje.
Wandelniveau
1.    lichte wandelroutes: voor iedereen met een basisconditie haalbaar, 

voornamelijk vlak terrein.
2.      licht actieve wandelroutes: het terrein is vlak, glooiend en licht 

heuvelachtig.
 Enkele korte of steile hellingen vragen een wat betere conditie.
3.           actieve wandelroutes: afwisselend vlak met langere en stei-

lere hellingen, voor de geoefende wandelaar.

UITVOERING VAN DE AUTOCAR
De reizen worden steeds uitgevoerd in de autocaruitvoering zoals beschreven. 
(Maxi Comfort Class - Royal Class - Superior Class). In geval van overmacht, 
Covid-19 maatregelen of technisch defect kan mogelijk een andere type autocar
worden ingezet welke voldoet aan 4-sterren uitvoering en voorzien is van alle 
nodige comfort. Het noodgedwongen inzetten van een ander voertuig geeft 
geen recht tot schadevergoeding of annulatie van de reis.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN
U vindt de algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen 
op uw reiscontract.

BIJZONDERE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN
VERHOEVEN AUTOCAR-, CRUISEEN
VLIEGVAKANTIES
U vindt de bijzondere reisvoorwaarden van Verhoeven Autocar-, Cruise- en 
Vliegvakanties op uw reiscontract.

SOLIDARITEITSFONDS
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 
1997 is Verhoeven Busreizen ICT door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning 
Albert II laan 37, 1030 Brussel verzekerd om, in geval van fi nancieel onvermo-
gen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantie 
stelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van 
de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

REISINFO

EENPERSOONSKAMERS
Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers soms kwalitatief minder zijn dan 
tweepersoonskamers, vooral dan in oudere hotels. En dat, ondanks de soms 
forse toeslag. Ze bieden af en toe minder faciliteiten of zijn minder gunstig 
gelegen. Nieuwe hotels bieden steeds vaker een dubbele kamer aan voor enkel 
gebruik. Eenpersoonskamers en/of tweepersoonskamers voor alleengebruik zijn
beperkt beschikbaar.

MET 3 OF 4 OP EEN KAMER
Met drie of vier personen een kamer delen kan in sommige gevallen. Hou er 
rekening mee dat u dan eventueel op een sofa, bijzetbed of plooibed slaapt. 
U moet er zich ook van bewust zijn dat het comfort, privacy en de beschikbare 
ruimte beperkter zijn. Daar tegenover staat dat u vaak een prijsreductie krijgt. 
Sommige hotels bieden ruime familiekamers aan.

MAALTIJDEN
Speciale medische dieetwensen, voorkeur voor vegetarische maaltijden en al-
lergieën dienen bij reservatie door de reiziger te worden doorgegeven. Als mid-
dagmaal worden meestal lichte lunches voorzien.

TAFELDRANKEN
De drank aan tafel is niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

MUNTEN
Voor de meeste reizen voorziet u EURO om mee te nemen, tenzij anders vermeld
in de prijstabel. Visa- en andere kredietkaarten worden meestal aanvaard.

MOBIELE TELEFOON EN WIFI
Roamingkosten, kosten die de reiziger onderweg maakt als hij in het buitenland
via een ander mobiel netwerk belt, sms’t of internet, zijn voor eigen rekening. 
Indien de verblijfshotels gratis WiFi hebben, staat dit meestal in de hotelbe-
schrijving.

UW CHAUFFEUR
Tijdens uw reis mag u vertrouwen op de deskundigheid, plichtsbewustheid en 
hulpvaardigheid van onze chauffeurs. Door hun jarenlange ervaring en hun ter-
reinkennis brengen ze u in alle veiligheid naar de mooiste bestemmingen.

DESKUNDIGE REISLEIDERS
Alle reizen staan onder leiding van Nederlandstalige reisleiders die een degelijke 
opleiding kregen en over een grondige terreinkennis beschikken. Bovendien zijn 
ze perfect op de hoogte van de lokale gewoonten en gebruiken van de landen 
die u bezoekt. De meesten zijn houders van een certifi caat dat werd afgeleverd
door de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers of zijn 
erkend door Toerisme Vlaanderen.

KWALITEITSCONTROLE
Verhoeven Autocarreizen draagt kwaliteit hoog in het vaandel en die toetsen 
we graag aan uw bevindingen. U ontvangt het formulier ‘Kwaliteitscontrole’. 
Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier aan het einde van de reis ingevuld
in de ‘kwaliteitsbox’ in de autocar te deponeren. Op die manier kunnen we 
permanent aan de kwaliteit blijven werken.

MEERDAAGSE FIETSVAKANTIES
WAT JE MOET WETEN
• Bij fi etsvakanties dienen uw fi etsen 1 uur voor vertrek afgeleverd te worden 

te Rijkevorsel tenzij anders vermeld..
• Het vertrek van de reis is enkel mogelijk vanuit Rijkevorsel.
• Alle fi etsen moeten technisch in orde zijn. Controleer vooral de remmen.
• Een fi etshelm is ten zeerste aanbevolen. Een fi etsbel is verplicht.
• Wie een elektrische fi ets meeneemt, zorgt zelf voor een oplader.
• De fi etsvakanties zijn gericht naar mensen die geregeld fi etsen en dus over 

een basisconditie beschikken.
• Door (weers)omstandigheden kan het programma worden gewijzigd.
• Uw fi ets wordt met de grootste zorg behandeld. Niettemin kan Verhoeven 

Autocarreizen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade.
•  Fietsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Ongevallen, letsels, fi etsscha-

de, diefstal enz. zijn voor eigen rekening. Sluit daarom een reisverzekering af. 
Verhoeven Autocarreizen biedt u de Allianz Global Assistance Reisverzeke-
ring aan (zie Reisverzekering).
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18 I SNEL UW REIS BOEKEN

HOE BOEK IK SNEL MIJN REIS
Voor een vlotte reservatie, houdt u best volgende gegevens klaar bij boeking:

- Uw adres, GSM-/telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Bestemming
- Afreisdatum
- Aantal personen met kamerverdeling
- Opstapplaats
- Annulatie- en/of bijstandverzekering: ja / nee
- Offi ciële naam en voornaam van alle reizigers (zoals vermeld op uw identiteitskaart)
- Geboortedatum
- Identiteitskaartgegevens:ID-kaartnummer, geboorteplaats en datum, nationaliteit, plaats en datum van uitgifte, 
 vervaldatum. (nodig bij alle vliegvakanties, cruises en enkele autocarvakanties)

Op kantoor:

Onze medewerkers verstrekken u graag persoonlijk de nodige informatie over onze reisbestem-
mingen. Zij staan u graag met de glimlach te woord om al uw vragen te beantwoorden!

Telefoon:

03-311.59.59   Tijdens de kantooruren kan u uiteraard uw reis telefonisch reserveren.
Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u graag het nodige reisadvies!

Website:

Een reservatie via www.verhoeven.be kan snel en eenvoudig !
Daarbij kan u bij reservatie de beschikbaarheid nakijken en ontvangt u na boeking onmiddellijk 
uw reisbevestiging! U kan tevens 24u/24u via uw “MijnVerhoeven” klantzone, uw reisoverzicht 
en –gegevens raadplegen.

E-mail:

info@verhoeven.be: Voor alle vragen en/of informatie kan je ook steeds een mail sturen. 
Onze medewerkers verwerken en beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk!
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www.verhoeven.be

SNEL UW REIS BOEKEN

HOE BOEK IK SNEL ONLINE

- 24u/24u online reserveren

- Beschikbaarheid controleren

- onmiddellijk bevestiging

- geen wachttijden
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20 I OOSTENRIJK

See-Tirol
Wandelen op ‘hoog’ niveau

Dag 1: Zoersel-See 
Van de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Moge-
lijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Langs de Duitse autowe-
gen rijden we via Ulm en Memmingen naar 
het Paznauntal in Oostenrijk.  Aankomst in 
See. Kamerverdeling en avondmaal.

overzijde van de vallei keren we terug naar 
het hotel. Met 440 m hoogteverschil en 
een goede 12 km afstand is dit de ideale 
start om te wennen aan de hoogte en wat 
te genieten van de omgeving. Avondmaal 
en overnachting.

Dag 3: Kappl
 771 hoogtemeters  
Ontbijt. Tegenover het hotel starten we 
onze tocht en volgen we stroomopwaarts 
de Trisanna. Via een afwisselend landschap 
langs enkele mooie gehuchtjes stappen 
we in de voormiddag tot Kappl. Hier ar-
riveren we tegen de middag. Middageten 
in Kappl. Vanuit Kappl gaan we naar de 
rechteroever van de Trisanna waar we de 
terugtocht naar See aanvatten. Een be-
hoorlijk lange klim door het woud met op 
het einde een redelijke steile afdaling. Er 
bestaat ook een mogelijkheid om vanuit 
Kappl met de autocar terug te keren naar 
het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Ascherhütte en 
 Versingalm
 573 hoogtemeters
Ontbijt. Met de Medrigjochbahn juist ach-
ter het hotel naar boven. Van hieruit vol-
gen we de weg naar de Ascherhütte. Na 
een stevige klim bereiken we de prachtig 
gelegen hut. Onderweg nemen we ruim 
de tijd om van de overweldigende natuur 
te genieten. Van de hut gaat het verder 
naar Versingalm en zo naar het bergsta-
tion van de Medrigjochbahn. Hier heb je 
keuze: met de lift naar beneden of te voet 
naar het hotel. Avondmaal en overnach-
ting.

Dag 5: Stanzertal
 617 hoogtemeters
Ontbijt. Vandaag maken we de doorsteek 
van het Paznauntal naar het Stanzertal.

See is onze centraal gelegen uitvalsbasis om de wondermooie Paznaun vallei te ontdek-
ken. Dankzij onze Silvrettapas kunnen we in heel de vallei zetelliften en kabelbanen gratis 
gebruiken.  Ze brengen ons tot boven de boomgrens (ongeveer 1800 m) waar we meteen 
prachtige vergezichten op het hooggebergte voorgeschoteld krijgen. Tijdens de wandelin-
gen worden voldoende rustmomenten ingelast zodat we ten volle kunnen genieten van 
de schitterende bergwereld rondom ons. Hotel Mallaun behoort zonder twijfel tot de ab-
solute tophotels van de regio.  De mooie kamers en voortreffelijke keuken zullen zelfs de 
meest veeleisende gast tevreden stellen. De vermoeide spieren kan je na een fl inke dag 
wandeling lekker ontspannen in het mooie wellnesscenter.  Alles is hier aanwezig om een 
top-wandelvakantie te beleven.

Dag 2: Almstüberl
 440 hoogtemeters  
Na het ontbijt vertrekken we voor een 
rustige wandeling in de onmiddellijke om-
geving van het hotel. Deze inlooptocht 
brengt ons via de dorpskom en de kerk 
van See tot in Almstüberl. Onderweg pick-
nicken we op een leuke plaats. Langs de 

BEGELEID WANDELEN

NIEUW!
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I 21 OOSTENRIJK

Langs de linkeroever van de Trisanna gaan we via Glitstein en Glitt 
tot aan het panoramapunt Fernblick. Van hieruit heb je een van 
de mooiste panorama’s uit de omgeving. Het zicht op Tobadill, 
Prans en Landeck is adembenemend. Via een steile klim en een 
soms moeilijk begaanbaar pad bereiken we een mooie picknick-
plaats. Hierna volgt een lange afdaling tot in Strengen waar de 
autocar ons oppikt. Met de bus naar See voor het avondmaal en 
de overnachting.

Dag 6: Kappl-Niederelbehütte
 480 hoogtemeters
Ontbijt. Met de bus naar Kappl. We nemen de Diasbahn tot op 
een hoogte van 1830 m. Via de Untere Sessladalpe gaat het naar 
de Niederelbehütte waar we middagpauze houden. Vanuit Obere 
Sessladalpe keren we terug naar de Diasbahn. Een prachtige wan-
deling door de ongerepte natuur. Met de bergbaan naar beneden 
en met de autocar terug naar See.  Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Silvretta – Wiesbadener Hütte
 625 hoogtemeters
Ontbijt. Met de bus heel het Paznauntal door naar de Silvretta 
Stausee, een stuwmeer gelegen op de pashoogte. We zijn hier 

op de grens tussen Tirol en Vorarlberg. Langs de oostkant van het 
stuwmeer via het niet altijd even gemakkelijke pad naar de Wies-
badener Hütte. Vanop het terras van de hut kan je de groepen 
bekijken die de gletsjer oversteken. Langs de bredere, gemakke-
lijke weg terug naar het stuwmeer. Met de autocar naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 8:  See-Zoersel
Ontbijt. Via de Duitse autowegen keren we terug huiswaarts. On-
derweg houden we de gebruikelijke stops. Aankomst ca 21u. in 
Zoersel en verder door de naar u gekozen afstapplaats.

WAT JE MOET WETEN
Voor de regelmatige wandelaar moeten de wandelingen perfect 
haalbaar zijn. Er wordt uiteraard in de Alpen gewandeld maar het 
tempo ligt niet hoog en er worden geregeld rustpauzes ingelast. 
Wat je zeker nodig hebt, zijn stevige wandelschoenen en (even-
tueel) wandelstokken. In uw dagrugzakje zit een hoedje of petje, 
zonnebril en -crème, drinkbus, persoonlijk EHBO-materiaal en een 
klein handdoekje. 

SILVRETTA CARD ALL INCLUSIVE
Tijdens uw verblijf kan u genieten van de Silvretta Card All In-
clusive. Deze kaart geeft u GRATIS toegang tot verschillende at-
tracties in de Silvretta-regio waaronder alle bergbanen en -liften, 
zwembaden, musea, Hochalpenstrasse en lokale bussen.

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-gangenkeu-
zemenu.
Faciliteiten: Bar, lift, rustieke ontbijtzaal, restaurant met zonneter-
ras, WiFi (gratis), wellness met binnenzwembad, sauna, Turkse 
sauna, bubbelbad, solarium en massage.

OOSTENRIJK  8 DAGEN - 7 NACHTEN
See-Tirol - wandelvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

za  05/08 999 euro +150 euro

Niet inbegrepen: toegangsgelden - reisverzekering - overige maaltijden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt alle transfers 

toeristenbelasting begeleide wandelingen door Verhoe-
ven wandelgidsen alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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BEGELEID WANDELEN

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

In de Elzas wandelen we, dwars door de wijngaarden, tussen to-
verachtige bloemendorpjes met schitterende vakwerkhuizen. Ze 
liggen stuk voor stuk op de schilderachtige Elzasser wijnroute. We 
laten dan ook zeker de kans niet voorbijgaan voor een bezoek en 
degustatie bij een plaatselijke wijnboer. De Vogezen nodigen uit 
tot wat meer uitdagende wandelingen. In dit, op vele plaatsen, on-
gerept middelgebergte worden we na wat klimwerk beloond met 
prachtige panorama’s over de Rijnvallei tot aan het Zwarte Woud. 
Ook de turbulente militaire geschiedenis van WOI komt hier aan 
bod. Tijdens deze wandelvakantie is het ook meerdere keren mo-
gelijk om een wandeling te vervangen door een toeristisch bezoek.

Dag 1: Reisdag en Saint-Hippolyte - Bergheim - 10,8km -120 hoogtemeters
Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel.
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Onderweg och-
tendstop in Aarlen en verder tot in de buurt van Saint-Hippolyte. Na ons vrij mid-
dagmaal vertrekken we voor een vrijwel vlakke wandeling naar het mooie wijn-
dorpje Bergheim. We maken voor de eerste maal kennis met de wijngaarden van 
de Elzas. Pauze in het gedeeltelijk ommuurde Bergheim en via een andere weg 
door de wijngaarden terug naar Saint-Hippolyte.

Dag 2: Voormiddag: Langs de kastelen boven Ribeauvillé
 10km - 500 hoogtemeters
Een prachtige wandeling die begint in Ribeauvillé, dat bij de mooiste wijnstadjes 
van de Elzas hoort. Tijdens deze wandeling waar behoorlijk steil moet geklom-
men worden, wandelen we langs drie kasteelruïnes. Telkens hebben we prach-
tige uitzichten op Ribeauvillé en de wijde omgeving. De terugweg brengt ons via 
een heerlijk beschaduwd wandelpad door het bos terug naar het stadje. De mo-
gelijkheid bestaat om gewoon het stadje te bezoeken i.p.v. de wandeling mee te 
doen.

Namiddag: Riquewihr - Hunawihr - 6km - 210 hoogtemeters
We vertrekken in Riquewihr voor een gemakkelijke wandeling langs de wijngaar-
den naar Hunawihr. Zoals in de voormiddag kan je hier ook het stadje bezoeken 
i.p.v. de wandeling mee te doen.

Dag 3: Col de la Schlucht - Lac Vert - 15km - 600 hoogtemeters
De wandeling start met een stevige klim naar de westelijke hoofdkam van de Vo-
gezen. Langs bossen en velden met gele gentiaan bereiken we de Col du Tanet 
waar we kunnen genieten van het prachtige panorama. Langs het Lac Vert, een 
bergmeertje midden in de bossen, wandelen we verder naar één van de drukbe-
zochte Ferme Auberges op deze wandelweg namelijk Ferme Auberge Seestaettle. 
Via enkele mooie uitzichtpunten wandelen we door het bos terug naar de Col 
de la Schlucht. Zij die het vandaag wat rustiger aan willen doen, kunnen met de 
autocar verder naar Gérardmer voor een bezoek aan het stadje of een wandeling 
van zo’n 7km rond het meer. 

Elzas en Vogezen
Wandelvakantie met toeristische uitstapjes

Dag 4: Wandeling vanuit Le Bonhomme - 10km - 610 hoogtemeters
Vanuit het luchtkuuroord Le Bonhomme wandelen we via uitgestrekte bossen naar 
de Tête des Faux. Die bereiken we na een steil stukje klimmen tussen oude bunkers 
en andere overblijfselen van WOI. We passeren een impressionant kerkhof van 
gesneuvelde militairen. Niet-wandelaars kunnen vandaag een bezoek brengen aan 
de stad Colmar waar de oude stad heel wat moois te bieden heeft. In de late na-
middag bezoeken we met de hele groep een wijnkelder in Zellenberg. Rondleiding 
én degustatie!

Dag 5: Ammerschwihr - Kaysersberg - 6 km - 200 hoogtemeters
Het erg rustige Ammerschwihr is de vertrekplaats voor onze laatste wandeling. We 
volgen het valleitje van de Valbach en genieten voor een laatste maal van de wijn-
gaarden. Na een kort, steil klimmetje bereiken we La Chapelle Flieger. Van hieruit is 
het afdalen naar Kaysersberg dat gedomineerd wordt door het kasteel dat erboven 
ligt. Vrije tijd en middagmaal in Kaysersberg. Daarna vertrek naar België. Aankomst 
in Zoersel voorzien rond 21u00. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

WAT JE MOET WETEN
Alle wandelingen hebben een moeilijkheidsgraad die voor de regelmatige wande-
laar perfect haalbaar moet zijn. Stevige wandelschoenen en (eventueel) wandel-
stokken zijn nodig. Niet te vergeten: dagrugzakje, drinkbus, petje of hoed, zon-
nebril en - zonnecrème, EHBO en klein handdoekje.

PERLE DES VOSGES**(*)
Hotelomschrijving: zie p. 94

FRANKRIJK 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Elzas en Vogezen - wandelvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

za  10/06           650 euro         +90 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt begeleide 
wandelingen door Verhoeven wandelgidsen alle transfers 

toeristenbelasting
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In de driehoek Aken-Luik-Maastricht ligt... een voor velen onbekend maar 
o zo prachtig wandelgebied. Zuid-Limburg in Nederland wordt niet voor 
niets ‘on-Nederlands’ mooi genoemd. Hier geen uitgestrekte, biljart vlak-
ke polders, maar een prachtig heuvelland.  Dit vijfsterrenlandschap wordt 
doorsneden door twee schilderachtige riviertjes, de Gulp en de Geul. Het 
unieke landschap, met afwisselend bospartijen en glooiende heuvels, is 
bovendien rijk aan kastelen, kloosters en prachtige vakwerkhuizen ge-
maakt van hout en leem.  De Belgische Voerstreek, ooit het toneel van een 
hevige taalstrijd, mag zeker niet ontbreken op deze wandelvakantie. Onze 
uitvalsbasis voor deze wandelvakantie is het mooie Valkenburg. Voor de 
minder fervente wandelaar is het tijdens deze wandelvakantie ook moge-
lijk om steden zoals Maastricht en Aken te bezoeken.  

Dag 1: Reisdag en Epen en het Gulpdal - 11km
Vertrek van de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats in Zoersel. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel en Zoersel). Van hier naar Zuid-
Limburg. Vanuit het toeristische dorpje Epen vertrekken we voor een afwisselende 
wandeling. We maken voor de eerste keer kennis met de prachtige vakwerkhuizen en 
het afwisselende landschap. Ook de vallei van de prachtig meanderende Gulp volgen 
we tijdens deze wandeling. Vanuit Epen rijden we met de autocar naar ons hotel in 
Valkenburg. Avondmaal en overnachting.
Dag 2: Holset en Drielandenpunt - 14km
Ontbijt. Vanuit het hotel brengt de bus ons naar het schilderachtige Holset. De wande-
laars vertrekken van hieruit naar het Drielandenpunt. Op het raakpunt van Nederland, 
België en Duitsland bevinden we ons op het hoogste punt van Nederland (322,5m). 
Langs twee prachtige bospartijen (Schimperbosch en Molenbosch) keren we terug 
naar Holset. Niet-wandelaars kunnen vandaag naar Duitsland voor een dagje Aken. In 
de late namiddag terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 3: Valkenburg en omgeving - 16km
Ontbijt. Vandaag verkennen we de onmiddellijke omgeving van Valkenburg. De val-
lei van de Geul, de legendarische Cauberg (zeker bekend bij de wielerfanaten) en 
een passage langs de mergelgrotten, zitten in het eerste deel van de wandeling. Het 
kasteel Schaloen, het Schaelsbergerbos en landschappen met prachtige vergezichten 
kenmerken het tweede deel van deze wandeling. We eindigen onze wandeling met 
een natje en een droogje in Gulpen. In de late namiddag terug naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting.
Dag 4: Gulpen - Slenaken - Gulpen - 15km
Ontbijt. Vanuit Gulpen, thuisbasis van het Gulpenerbier, volgen we tot in Slenaken 
een deel van de Krijtlandroute. Deze lange afstandswandelroute verbindt de mooi-
ste stukjes van Zuid-Limburg. Na onze middagpauze in Slenaken keren we via een 
open landschap (Heijenrath en Landsrade) met prachtige vergezichten terug naar ons 
vertrekpunt in Gulpen. Voor de niet-wandelaars is er vandaag een dagje Maastricht 
voorzien. In de hoofdstad van Zuid-Limburg komen de shoppers in de gezellige win-
kelstraatjes zeker aan hun trekken. Vanuit Gulpen terug naar het hotel voor avond-
maal en overnachting.

Dag 5: Verkenning Voerstreek vanuit ’s-Gravenvoeren - 12,5 km
Ontbijt. De autocar brengt ons naar ’s-Gravenvoeren, de hoofdplaats van de Belgische 
Voerstreek. Via het schilderachtige gehucht Schophem, gelegen langs de Voer, wan-
delen we tot in Sint-Martens-Voeren. Van hieruit volgt een pittige klim via de Kom-
berg tot aan de Nederlandse grens. Langs een weg met weidse panorama’s wandelen 
we terug naar onze vertrekplaats in ’s Gravenvoeren. Voor onze terugkeer is er nog tijd 
voor avondeten. Aankomst in Zoersel en verder naar de door u gekozen afstapplaats.
WAT JE MOET WETEN
Alle wandelingen zijn perfect haalbaar voor een regelmatige wandelaar. Het terrein 
is niet vlak, maar het wandeltempo ligt niet hoog en er zijn geen lange, steile klim-
partijen. De mogelijkheid bestaat overigens om op dag 2 en 4 een stad te bezoeken. 
Wat je zeker nodig hebt, zijn stevige wandelschoenen en (eventueel) wandelstokken.
In het dagrugzakje zit een hoedje of petje, zonnebril en -crème, drinkbus, persoonlijk 
EHBO-materiaal en een klein handdoekje. 

HOTEL RICHE***
Ligging: Het hotel is zeer gunstig gelegen aan de rand van Valkenburg aan de Geul, 
op 200m van het centrum.
Kamers: De kamers zijn voorzien van tv, safe, telefoon, WiFi (gratis) en badkamer met 
bad/douche, haardroger en toilet.
Maaltijden: Je kunt genieten van een mix van Nederlandse en Franse gerechten in 
Restaurant Riche. De maaltijden worden bereid met verse, veelal seizoensgebonden 
ingrediënten. ’s Ochtends lekker ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, fi etsenstalling.

BEGELEID WANDELEN

Zuid-Limburg en de Voerstreek 
Wandelvakantie in het Mergelland

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NIEUW!

NEDERLAND 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Zuid-Limburg - wandelvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

vr  28/04           680 euro         +250 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt begeleide 
wandelingen door Verhoeven wandelgidsen alle transfers
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Bij de grote massa is dit wandelgebied minder gekend maar het 
heeft daarom niet minder te bieden. Reeds in 1991 werd dit wan-
delgebied uitgeroepen tot UNESCO biosfeerreservaat!  In een vorig 
leven liep de grens tussen Oost- en West-Duitsland dwars door dit 
gebied. Sinds de eenmaking van Duitsland werd dit uniek natuur-
gebied een mekka voor de meest veeleisende wandelaar.  Het oud 
vulkanisch landschap ligt ten zuidoosten van barokstad Fulda op 
de grens van drie deelstaten: Beieren, Hessen en Thüringen. Prach-
tige vergezichten, bospartijen en oude uitgedoofde vulkanen vor-
men de ruggengraat van dit unieke landschap. De Wasserkuppe 
is met 950 m de hoogste top van dit wandelgebied en tevens de 
bakermat van het zweefvliegen. Onze uitvalsbasis voor deze wan-
delvakantie is het centraal gelegen Gersfeld. Van hieruit zijn alle 
vertrekpunten van wandelingen  zeer snel bereikbaar.

Dag 1: Rondom de Neuberg - 6 km
Vertrek van de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoer-
sel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Via de Duitse 
autowegen rijden we naar het piepkleine Glattbach, een gehucht van Dermbach. 
Vrij middagmaal onderweg. Onze eerste wandeling brengt ons rond de Neuberg.  
Na een klim door een mooi eikenbos bereiken we het hoogste punt. Het tweede 
deel van de wandeling zorgt voor erg mooie uitzichten op de vallei van Dermbach.  
Vanuit Glattbach rijden we naar ons hotel in Gersfeld. Kamerverdeling, avondmaal 
en overnachting.
Dag 2: Wasserkuppe - 12,5 km  
Ontbijt. Vanuit het hotel brengt de bus ons naar Abtsroda. Doorheen het dorp 
klimmen we langzaam naar boven. Na een steil klimmetje bereiken we de plaats 
waar grote en kleine zweefvliegtuigen het landschap domineren. Vanaf de top 
van de Wasserkuppe (het hoogste punt van de Rhön) gaat het via de Pferdskopf 
naar de Guckaisee. Na onze middagpauze op deze idyllische plaats gaat het via 
prachtige landschappen terug naar het vertrekpunt in Abtsroda. Van hieruit met 
de autocar naar het hotel. Avondmaal en overnachting.
Dag 3: Rotes Moor - 13,5 km
Ontbijt. Vanop de parking aan het Natuurhuis wandelen we door het prachtige 
natuurgebied ‘Rotes Moor’. De houten uitkijktoren biedt een schitterende uitzicht 
op dit unieke veengebied. Door een landschap met mooie vergezichten wandelen 
we voorbij het Forellenhof en het Heufelder Hof naar een bosrijk gebied. Via een 
kort maar steil klimmetje bereiken we de Ulsterquelle. Van hier gaat het langs een 
bospad naar onze vertrekplaats. We eindigen deze mooie wandeldag met een 
bezoek aan het Natuurhuis. Verder met de autocar naar het hotel voor avondmaal 
en overnachting.
Dag 4: Himmeldunkberg - 12,5 km  
Ontbijt. Vanuit Oberweissenbrunn wandelen we naar de 888m hoge Himmel-
dunkberg. Langs een landschap met fraaie vergezichten vervolgen we onze weg 
naar Frankenheim. Van hieruit bereiken we via een lange gestage klim Ziegelberg.  

Hier was het oefenterrein van de Amerikaanse troepen uit de periode voor de 
éénmaking van Duitsland. Na een laatste afdaling komen we opnieuw in Ober-
weissenbrunn. Een erg mooie wandeling met enkele stevige klimmetjes en vooral 
prachtige panorama’s. Terug met de autocar naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.
Dag 5:  Ziegelhütte - 6,5km
Na het ontbijt worden de koffers geladen. Van aan het hotel vertrekken we voor 
een bosrijke wandeling in de richting van het gehucht Ziegelhütte. Vanaf hier gaan 
we via een mooie afdaling opnieuw naar het hotel. Vervolgens brengt de bus 
ons naar barokstad Fulda. Daar blijft voldoende tijd over voor het middageten en 
een bezoek aan deze mooie stad. In de late namiddag rijden we huiswaarts via 
de Duitse autowegen. Aankomst in Zoersel en verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.
WAT JE MOET WETEN
Alle wandelingen zijn perfect haalbaar voor een regelmatige wandelaar. Het ter-
rein is zeker niet vlak, maar het wandeltempo ligt niet hoog en tijdens de lan-
gere klimpartijen wordt regelmatig gerust. Wat je zeker nodig hebt, zijn stevige 
wandelschoenen en (eventueel) wandelstokken. In het dagrugzakje zit een hoedje 
of petje, zonnebril en -crème, drinkbus, persoonlijk EHBO-materiaal en een klein 
handdoekje.

HOTEL GERSFELDER HOF
Hotelomschrijving: zie p. 37

Natuur- en Bioreservaat Rhön 
Wandelen in het land van de vergezichten!

BEGELEID WANDELEN

NIEUW!

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Fulda & Rhön - wandelvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

ma  02/10           680 euro         +60 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt begeleide 
wandelingen door Verhoeven wandelgidsen alle transfers
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We hebben deze reis dezelfde naam gegeven als ons hotel, “Mooi 
Veluwe”, en dat is zeker niet overdreven. Als er één streek is die 
zich profi leert als fi etsregio, dan is het wel De Veluwe. De afwis-
seling van heide, landbouw, dorpen en weiden is indrukwekkend. 
Maar bovenal is De Veluwe natuurlijk bekend voor zijn prachtige 
heidelandschappen, Kalmthoutse heide maar dan in ’t groot. Kom 
dit met ons meegenieten!
  
Dag 1: Reisdag + De Posbank: 55km  E-bike      Fiets 
Vertrek vanuit Rijkevorsel. We starten onze fi etstrip nadat de autocar ons naar de 
omgeving van Arnhem bracht. We vertrekken langs het lokale VVV kantoor in 
het mooi gelegen kasteel Rosendael (Velp). Deze streek rond de heuvel die men 
“De Posbank” noemt, toont ons onmiddellijk de mooie golvende heideheuvels. In 
Hoenderloo kunnen we onze magen ’s middags vullen in een eetgelegenheid of 
met het meegenomen lunchpakket. Een lange weg kruist het lokale “schietveld” 
(niet in gebruik) en zo komen we stilaan naar ons hotel voor de kamerverdeling, 
het avondeten en de welverdiende nachtrust.

Dag 2: Boer en Landschap: 75km  E-bike     Fiets
Vandaag starten we langs dorpen en landbouwgebied tussen de bossen. Af en 
toe krijgen we er een mooi stukje heide als cadeau erbij. We pauzeren kort bij een 
oeroude grafheuvel, bewijs dat onze voorouders het hier al goed vonden! In het 
plaatsje Vaassen kan de middaghonger gestild worden. Deze dag rijden we een 
8-vorm en komen we tweemaal in Elspeet. De tweede maal krijgt u er nog wat 
vrije tijd alvorens de laatste 19km naar het hotel aan te vangen. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 3: Zuiderzee: 61km  E-bike      Fiets
Hoezo, de Zuiderzee in de heide ? Inderdaad! De Veluwe heeft net zoals overal in 
Nederland grote watermassa’s. Bekend is het Veluwemeer maar dat zien we maar 
even. Het merendeel van de dag zal ons langs andere wateren voeren, ook dat is 
immers “Mooi Veluwe”! Een strandpaviljoen zorgt voor een dorstlesser. Een zeer 
mooie stad Zeewolde voor middagrust en een Hanzestad, Harderwijk, voor mooie 
kiekjes. In het centrum van Ermelo pauzeren we ook nog even. Een rustige dag 
voor genieters!

Dag 4: Wildroute: 71,5km  E-Bike      Fiets
Ook de laatste dag wordt nog een volledige fi etsdag, misschien wel een hoogte-
punt. De natuur is overweldigend, we zien het mooiste stukje heide! We houden 
even halt aan een uitkijkpost voor wild. Als we stil zijn, zien we waarschijnlijk 
beweging! Net zoals de eerste dag houden we onze middagstop in Hoenderloo. 
Na de middag dat mooie heidestuk... met fotostop! Het klassieke afscheidsterras 
ontbreekt niet. In ons hotel krijgen we nog gelegenheid om ons op te frissen en 
genieten nog één keer van de lokale cuisine. Nadien met de autocar terug naar 
Rijkevorsel na een wonder”Mooi”e fi etsvakantie!

WAT JE MOET WETEN
Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. De eigen fi etsen dienen 
vooraf een grondig nazicht te krijgen. Het aanleveren van de eigen fi etsen gebeurt 
1 uur voor vertrek aan ons kantoor in Rijkevorsel. We fi etsen in groep aan een 
tempo dat iedereen die regelmatig fi etst, aankan. Een goede sportieve conditie 
is noodzakelijk. De uitgezochte routes zijn meestal vlak met soms een kleine klim 
maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. Omstandigheden (meestal het 
weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen aan het programma.
Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

FLETCHER HOTEL MOOI VELUWE****
Ligging: Midden in de bossen in de buurt van Putten, centraal in De Veluwe.
Kamers: Voorzien van TV, telefoon, safe, WiFi gratis, badkamer met douche en 
toilet, haardroger en kleine opbergkast.
Maaltijden: Zeer uitgebreid ontbijtbuffet en gezamenlijk avondmaal met tafelbe-
diening.
Faciliteiten: Grote bar, terras, lift, receptie, afzonderlijke fi etsberging voor ons!

BEGELEID FIETSEN

Mooi Veluwe 
De mooiste fi etsstreek dicht bij huis 

NIEUW!

NEDERLAND 4 DAGEN - 3 NACHTEN
Veluwe - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo  23/07           550 euro         +115 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt fi etsbegelei-
ding door 2 Verhoeven fi etsgidsen vervoer van eigen fi et-
sen alle transfers toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*

20-35 wandel-fietsvakanties 2023.indd   25 7/12/22   19:15



26 I DUITSLAND

De Moezel blijft een aantrekkingspunt voor de reizigers van 
de Lage Landen. Deze streek ligt immers niet ver weg en biedt
iedere bezoeker prachtige landschappen. En wat is er beter dan 
deze pracht te ontdekken met de fi ets?! We volgen naast de Moe-
zel ook de pareltjes van zijrivieren, waarbij we dagelijks aankomen 
of vertrekken via de Moezel. 

Dag 1: Reisdag en Maar-Mosel fi etspad: 57km  
Vertrek uit Rijkevorsel. We rijden via de Duitse autobanen naar 
Daun. Vertrekken doen we in fi etskledij en best neemt u van thuis 
een middaglunch mee. In Daun starten we onze eerste fi etstocht 
en volgen we een oud treinspoor richting Wittlich. We picknicken 
onderweg. Via het mooie Liesertal bereiken we de Moezel. We 
volgen deze nog even tot Bernkastel-Kues, één van de vele Moe-
zelpareltjes. De autocar brengt ons naar het hotel voor avondmaal 
en overnachting.

Dag 2: Moezel (deel 1): 71km   
We vertrekken in Wasserbillig waar de Sûre in de Moezel vloeit. 
De Mosel-Radweg voert ons langs de overzijde van Trier naar onze 
middagpauze in Ehrang. In de namiddag steken we de Moezel 
over in Schweich. Een terrasje tussendoor in Trittenheim is wel-
verdiend. We eindigen in Piesport. De autocar brengt ons terug 
naar het hotel.

Dag 3: Moezel - Sûre: 63km  
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar Remich, ongeveer het 
drielandenpunt Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. We volgen 
de Moezel een 30-tal km tot we de veerboot nemen om aan de 
overkant in Wasserbillig onze middagpauze te nemen. Van daar 
volgen we de Sûre (Sauer) stroomopwaarts. Een namiddagterrasje 
langs het water is een must. Eindigen doen we in Bollendorf van 
waar de autocar ons na een korte rit terugbrengt.

Dag 4: Moezel (deel 2): 65km  
Vertrek in het hotel na het laden van de koffers. Wij rijden tot de 
omgeving van Traben-Trarbach om onze fi etstocht te starten. In 
het mooie en drukke Zell houden we de vrije middagpauze. De 
namiddag brengt ons tot ons eindpunt in Cochem maar niet voor-
dat we van een afscheidsterrasje genieten in het wondermooie 
Beilstein. Na het laden van de fi etsen vertrekken we terug naar 
Rijkevorsel. Onderweg houden we nog halt langs de autobaan 
voor ons avondeten. 

WAT JE MOET WETEN
Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. De eigen 
fi etsen dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. Het aanle-

Moezel
Fietsen in het voetspoor van de rivier

veren van de eigen fi etsen gebeurt 1 uur voor vertrek aan ons 
kantoor te Rijkevorsel. We fi etsen in groep aan een tempo dat ie-
dereen, die regelmatig fi etst aankan. Een goede sportieve conditie 
is noodzakelijk. De uitgezochte routes zijn meestal vlak met soms 
een kleine klim maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. 
Omstandigheden (meestal het weer) kunnen de oorzaak zijn van 
wijzigingen aan het programma. 
Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

HOTEL KICKERT
Ligging: Het hotel is gelegen in Mettendorf, omgeven door een 
prachtige natuur.
Kamers: Alle kamers zijn volledig uitgerust en voorzien van alle 
comfort zoals tv en badkamer met douche, toilet en haardroger. 
Sommige kamers beschikken over een balkon.
Maaltijden: ’s morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening 
of buffet.
Faciliteiten: Restaurant, overdekt zwembad, sauna, solarium, 
bowlingbaan, tafeltennis en ligweide met prachtige tuinen.

BEGELEID FIETSEN

DUITSLAND 4 DAGEN - 3 NACHTEN
Moezel - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

ma 22/05           550 euro         +60 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - veerboot 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort class halfpension 
vanaf het eerste avondmaal tot het laatste ontbijt ver-
voer van eigen fi etsen fi etsbegeleiding door 2 Verhoeven 
fi etsgidsen toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*
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Alleen al de bestemming van deze reis is een sprookje: het Weser-
bergland met de mysterieuze vallei van de Weser. Niet voor niets 
lopen door deze regio de sprookjesfi guren van de Rattenvanger 
van Hamelen en de leugenbaron von Münchhausen. Hier vonden de 
gebroeders Grimm hun inspiratie voor alle welbekende sprookjes. 
Inspiratie voor onze prachtige fi etsvijfdaagse. 

Dag 1: Diemel Radweg: 55km
Vertrek vanuit Rijkevorsel. Graag  reeds in fi etskledij bij vertrek in Rijkevorsel. 
Via het Ruhrgebied gaat het richting Kassel. Na ons middagmaal in een Duitse 
Raststätte langs de autobaan stijgen we al op onze stalen ros. We volgen na 
enkele kilometers het riviertje Diemel dat ons wondermooi brengt tot Bad 
Karlshafen. Avondmaal en overnachting.

Dag 2: Holzminden: 80km
Ontbijt. Na enige tijd langs de Weser fi etsen, verlaten we de vallei door het 
Derental. Dat betekent dan ook klimmen…Een mooie rit verder door uitge-
strekte bossen en een afdaling van wel 10km (!!) brengen ons naar onze mid-
dagpauze in Holzminden, een mooi stadje langs de Weser met een autovrij 
gedeelte. Na de middag gaan we terug naar onze Heimat in Bad Karlshafen 
via het autovrije fi etspad naast de Weser. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Hameln: 68km
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar Höxter om van daaruit noordwaarts 
naar Hameln te fi etsen. De middagpauze in Bodenwerder (Baron von Münch-
hausen) wordt opgevrolijkt door de beelden die de verhalen van de beruchte 
leugenaar-baron vertellen. De rattenvanger zal ons niet verwelkomen in Ha-
meln maar een welverdiend terrasje daarentegen wel!  Nadien met de autocar 
terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 4: Werra: 72km
Ontbijt. De riviertjes Werra en Fulda stromen samen in Hann. Münden (het 
vroegere Hannoversch Münden) en behoren vanaf dan tot de Weser. Van-
daag gaan we een stukje langs die Werra fi etsen. We vertrekken met de
autocar, fi etsen langs de Werra en komen ’s middags in een van de pareltjes 
van stadjes langs de Weser namelijk Hannoversch Münden. Ruime tijd voor 
middageten en stadsbezichtiging voor we de namiddagrit langs de Weser 
aanvangen. Na een terrasje bereiken we onze thuishaven voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 5: Rondrit Hameln: 28km (facultatief bezoek Hameln)
Na het laden van de bagage en het ontbijt begint onze laatste fi etsdag. We 
rijden in de richting van de autobaan Kassel-Ruhrgebied. We korten hiermee 
onze busrit ’s avonds een stukje in. Na onze klassieke middagstop hebben we 
hopelijk nog tijd over om te genieten van een afscheidsterras alvorens onze 
terugrit huiswaarts aan te vatten. Onderweg houden we onze gebruikelijke 
avondstop. Aankomst in Rijkevorsel.

Fietsen langs de Weser
Fietsen in een sprookje

WAT JE MOET WETEN:
Deze reis kan uitsluitend gemaakt worden met de eigen fi ets. De eigen fi etsen 
dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. Voor een vlot vertrek, moeten de 
eigen fi etsen 1 uur voor vertrek naar ons kantoor te Rijkevorsel gebracht wor-
den. We fi etsen in groep aan een tempo dat iedereen, die regelmatig fi etst, 
aankan. Een goede sportieve conditie is noodzakelijk. De uitgezochte routes 
zijn meestal vlak, behalve een 3km klim in dag 2 en een kortere helling in dag 
5, maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. Omstandigheden (meestal 
het weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen aan het programma. 
Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

HOTEL HESSISCHER HOF****
Ligging: Op ongeveer 200 meter verblijven we in het Hessischer Hof, het hotel 
in het historisch stadscentrum van Bad Karlshofen.
Kamers: Elke kamer is voorzien van al het nodige comfort.  
Maaltijden: Een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een keuzemenu met 
lokale Duitse specialiteiten.
Faciliteiten: Restaurant, hotelbar, terras, geldautomaat, gratis WiFi en gratis 
fi etsenstalling.

BEGELEID FIETSEN

DUITSLAND 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Weser - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo  02/07           699 euro         +65 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - eventuele toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt vervoer van 
eigen fi etsen (geen fi etsverhuur) fi etsbegeleiding door
2 Verhoeven fi etsgidsen toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*

VERNIEUWD!
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Noord Zwarte Woud
Heerlijk fi etsen tussen berg en dal

Dag 1: Reisdag + Wurm Radweg: 28km

 E-bike            Fiets 
Tijdig vertrek vanuit Rijkevorsel. Ochtendstop 
langs de Duitse autowegen. Een uurtje na 
de middagstop starten we reeds met fi etsen 
in Weil der Stadt. We volgen de Würm tot 
een terrasje in Mühlhausen. Nadien gaan 
we klimmen om de oversteek te maken naar 
het Nagolddal. Na het klimmen komt dalen 
natuurlijk en wel over 5 km! We doen een 
“gecontroleerde” afdaling zonder risico’s. 
Beneden wacht ons een lichtere klim naar 
het hotel. We bergen daar onze fi etsen op 
en genieten van een lekker avondmaal in ons 
“oude-molen-hotel”. 

in Unterriexingen. De autocar pikt ons op en 
brengt ons naar het hotel.

Dag 3: Enztal Radweg (deel 2): 70km 

 E-bike            Fiets 
Een heel andere kant van de Enz vandaag. 
We rijden naar de bron en wanen ons in het 
hooggebergte. Het wordt dan ook veel af-
dalen vandaag, dat hebben we verdiend na 
2 zwaardere dagen. In het toeristische Bad 
Wildbad (o.a. grote winkelstraat) houden 
we een ruime middagpauze. Met nog zo’n 
15 km te gaan, doen we een terrasje aan de 
waterkant in Pforzheim. Via een heel mooie 
en iets moeilijkere laatste 15 km brengt de 
Nagoldrivier ons naar ons klimmetje naar het 
hotel voor ons avondmaal en overnachting. 
We laden de fi etsen voor de volgende dag.

Dag 4: Murg Radweg: 60km 

 E-bike            Fiets 
Vandaag staat er een wondermooie rit op 
het programma, we deden deze vroeger al, 
maar omwille van de pracht, een meer dan 
verdiende herhaling. De autocar brengt ons 
naar het grootste marktplein van Duitsland 
in Freudenstadt. Vanaf hier dalen we (gecon-
troleerd) per fi ets naar Baiersbronn. In For-
bach hebben we een gezamenlijke lunch in 
een bakkerij! We doen nog een terrasje in 
het wondermooie Gernsbach alvorens onze 
tocht te eindigen in Kuppenheim. De auto-
car pikt ons daar op en brengt ons naar het 
hotel.

Dag 5: Nagold Radweg: 75km 

 E-bike            Fiets 
Het is even rijden naar ons startpunt aan het 
stuwmeer in Erzgrube, kort bij de bron van 
de Nagold op zo’n 900 meter dus 600 me-
ter hoger dan ons Unterreichenbach. In het 
stadje Nagold houden we een middagpauze 
op een meestal dalende route. We doen nog 
een terrasje in het mooie Calw alvorens door 

BEGELEID FIETSEN

Dag 2: Enztal Radweg (deel 1): 73km 

 E-bike            Fiets 
We dalen van ons hotel naar ons “Heimat”-
dorp Unterreichenbach. Van daar gaan we 
klimmen! We doen onze afdaling van gis-
teren (5 km) maar nu omhoog! Boven ge-
nieten we dan ook van mooie vergezichten. 
Op de hoogvlakte gaan we wat op en neer 
tot we de Würm opnieuw bereiken. We vol-
gen deze rivier tot die samenvloeit met de 
Enz. Vanaf hier volgen we de Enz stroomaf-
waarts. We houden onze middagpauze in 
het autovrije deel van het stadje Mühlacker. 
In de namiddag de Enz (die uitkomt verderop 
in de Neckar) verder volgen tot ons eindpunt 

Deze fi etsreis verkennen we het noordelijke deel van het Zwarte Woud. Misschien het min-
der bekende deel van het Zwarte Woud, maar de samenvloeiing van Wurm, Nagold en Enz 
nabij Pforzheim maken er een uiterst geschikt fi etsgebied van. De razendsnelle opkomst 
van de E-bike geeft ons ook de gelegenheid om langere hellingen in te lassen en ons niet 
te beperken tot de rivierdalen zoals in het verleden. De niet-elektrische fi etsers moeten 
dan ook een beetje klimcapaciteiten hebben om de uitgestrekte hellingen te trotseren. 

VERNIEUWD!
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te fi etsen naar het hotel en uiteraard ons “hotel-klimmetje”. Een lan-
gere maar dalende rit door een zeer mooi landschap.

Dag 6: Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee fi etspad: 60km 

 E-bike            Fiets 
Ook de laatste dag wordt gefi etst en wat voor een rit. Via de mooie 
Nagold tot Pforzheim, waar we wel wat moeten klimmen om uit de 
stad te komen. Maar dan… wondermooi! We rijden op een hoog-
vlakte en hebben prachtige vergezichten. Voor onze middagpauze in 
Bretten hebben we nog een afdaling over een grindweg. Onze rit ein-
digt in Bruchsal, waar de autocar ons opwacht op een industrieterrein 
kort bij de autobaan naar huis. Een avondstop halfweg en we komen 
aan rond 22u00 in Rijkevorsel.

WAT JE MOET WETEN
Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. De eigen 
fi etsen dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. Het leveren 
van de eigen fi etsen gebeurt 1 uur voor vertrek aan ons kantoor in

DUITSLAND 6 DAGEN - 5 NACHTEN
Zwarte Woud - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo 20/08           780 euro         +60 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - eventuele toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt vervoer van 
eigen fi etsen fi etsbegeleiding door 2 Verhoeven fi etsgid-
sen alle uitstappen en rondritten Toeristenbelasting 

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*

Rijkevorsel gebracht. We fi etsen in groep aan een tempo dat iedereen 
die regelmatig fi etst, aankan. Een goede sportieve conditie is nood-
zakelijk. De uitgezochte routes zijn meestal vlak met soms een kleine 
klim maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. Omstandighe-
den (meestal het weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen aan 
het programma. 

Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

UNTERE KAPFENHARDTER MÜHLE***
Ligging: In een zijdal van Nagoldrivier in de buurt van Pforzheim in 
een zeer rustige omgeving. Slogan van het hotel: “Vele hotels verko-
pen iets wat ze helemaal niet hebben: RUST”
Kamers: alle nodige comfort, ruim en meestal met balkon. 
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met o.a. lokale spijzen en ’s 
avonds keuzemenu met tafelbediening.
Faciliteiten: WiFi gratis, lift, restaurant, terras, eigen molenproducten 
en winkel.
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Dolomieten - Zuid-Tirol
Fietsen langs adembenemende landschappen!

Dag 1: Reisdag
Vertrek uit Rijkevorsel. Via de Duitse autowe-
gen rijden we door Oostenrijk over de Bren-
nerpas naar onze bestemming. We houden 
onderweg de gebruikelijke tussenstops. Aan-
komst in het hotel. Kamerverdeling, avond-
maal en overnachting.

Bruneck. In de namiddag fi etsen we via 
Brixen naar Klausen. Van daar klimmen we 
nog 4km naar het hotel. Avondmaal en over-
nachting.

Dag 3: Südtiroler Weinstrasse: 69 km  

 E-bike      Fiets              
Ontbijt. We vertrekken met de fi ets vanuit 
het hotel naar Klausen in het dal. Door mid-
del van een gecontroleerde afdaling leggen 
we de eerste 30 km af tot Bolzano. In deze 
mooie stad voorzien we een langere middag-
pauze met vrije tijd. Na de middag gaat de 
rit verder richting het Gardameer. De boom-
gaarden, ongeveer 10% van de appelpro-
ductie van Europa, maken stilaan plaats voor 
de druiventeelt als we aankomen in Salum, 
ons eindpunt voor vandaag. Onderweg ma-
ken we een korte stop in het bijzonder mooie 
Neumarkt. De autocar brengt ons terug naar 
het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 4: Val Passiria (Passeiertal): 50km  

 E-bike      Fiets              
Na het ontbijt starten we met een iets lan-
gere autocarrit naar Sankt Leonhard in Pas-
seier, de geboorteplaats van de fel vereerde 
Oostenrijkse held en vrijheidsstrijder: An-
dreas Hofer. De voormiddagrit brengt ons 
via dit dal naar het mediterrane Merano. Een 
droom van een stad met zuiderse planten-
groei omwille van zijn zachte microklimaat. 
Ook hier voorzien we iets meer vrije tijd. De 
namiddag brengt ons, volledig vlak, tot Bol-
zano. In de loop van de namiddag maken we 
een welverdiende stop voor een terrasje. De 
autocar brengt ons vanuit Bolzano terug naar 
het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5: Rustdag
Ontbijt. Vandaag bieden we 2 uitstappen 
aan waaraan u facultatief kan deelnemen. 
In de voormiddag maken we een wandeling 
naar een klooster en voorzien we de mid-
dagpauze in Klausen. De niet-wandelaars 
kunnen het voormalig Bisschoppelijk paleis 

BEGELEID FIETSEN

Dag 2:  Val Pusteria (Pustertal): 77 km 

 E-bike      Fiets              
Na het ontbijt vertrekken we tijdig met de au-
tocar voor een uitdagende fi etsdag. Vandaag 
maken we een redelijk klimmetje, waarbij de 
afdalingen onze volle concentratie vragen. 
Na 30km houden we onze middagpauze in

Zuid-Tirol is na de oorlog als Oostenrijkse provincie aan Italië toegevoegd. Het heeft zeker 
zijn Oostenrijks karakter bewaard, maar de Italiaanse invloeden zijn na vele jaren ook 
duidelijk aanwezig. Zuid doet ook denken, en terecht, aan “het zuiden”! Met 300 zonnige 
dagen per jaar is dit dan ook een zuidelijk aandoende vakantie. Het mediterrane karakter  
lijkt ook pertinent aanwezig.  Een paradijs voor de fi etser en niet alleen omwille van het 
zachte klimaat, ook de fi etspaden zijn er nagenoeg perfect. We fi etsen voortdurend in dat 
wondermooie bergdecor met in de verte de grillige Dolomieten. 
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Dag 8: Reisdag
Na een vroeg ontbijt vertrekt de autocar om 7u00 terug richting Bel-
gië. Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Aankomst in Rijkevorsel rond ca. 21u00.

WAT JE MOET WETEN
Voor deze reis is een helm ten zeerste aan te raden ingevolge de vele 
afdalingen. Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. 
De eigen fi etsen dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. De 
eigen fi etsen moeten 1 uur voor vertrek geleverd worden aan ons 
kantoor te Rijkevorsel. We fi etsen in groep aan een tempo dat ie-
dereen, die regelmatig fi etst aankan. Een goede sportieve conditie is 
noodzakelijk. De uitgezochte routes zijn meestal vlak met soms een 
kleine klim maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. Omstan-
digheden (meestal het weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen 
aan het programma. 
Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

HOTEL OBERWIRT***SUP

Ligging: Zeer mooi gelegen in het centrum van Feldthurns, in het 
Eisacktal.
Kamers: Alle kamers zijn modern uitgerust en voorzien van alle 
comfort zoals tv en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet, 3-gangenme-
nu met saladebuffet, 1x per week galadiner en Italiaanse avond.
Faciliteiten: Restaurant en stijlvolle gezellige hotelbar, zonneterras, 
lift, WiFi (gratis), wellness (gratis) met sauna en stoombad.

ITALIË 8 DAGEN - 7 NACHTEN
Dolomieten - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo 24/09           990 euro         +95 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf het eerste avondmaal tot het laatste ontbijt ver-
voer van eigen fi etsen fi etsbegeleiding door 2 Verhoe-
ven fi etsgidsen toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*

tegenover het hotel op eigen houtje bezoeken. Nadien kunnen zij 
de wandelaars vervoegen met de autocar voor de middagpauze in 
Klausen. In de namiddag voorzien we een autocarrondrit langs de 
Dolomietenreuzen, Sellajoch en Pordoi. Een overweldigende beleve-
nis! Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 6: Adige pista ciclabile (Etsch radweg): 75km 

 E-bike      Fiets              
Ontbijt. We vertrekken al om 8u30 met de autocar naar de Oosten-
rijks-Italiaanse grens in Naunders. Van daaruit beginnen we aan de 
mooiste rit van onze fi etsvakantie. Omdat we vandaag zo’n 1.000 
meter dalen lijkt het vandaag gemakkelijk, maar technisch vragen de 
afdalingen echter wel extra voorzichtigheid en aandacht. We raden 
aan om vandaag een helm te voorzien! In het middeleeuws ommuur-
de Glürns hebben we onze middagpauze. Na 7 spectaculaire haar-
speldbochten nadert ons eindpunt in Merano. Met de autocar rijden 
we naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 7: Valle Isarco (Eisacktal): 50km  

 E-bike      Fiets                
Na het ontbijt starten we onze laatste fi etsdag, waarbij we mooi af-
sluiten. Ooit gedacht dat je de Brennerpas per fi ets zou doen i.p.v. 
met de auto? Wel, hier komt hij! Buiten de eerste 5 km hebben we 
geen last van deze drukke snelweg. Middagpauze voorzien we in het 
oude stadje Sterzing. We eindigen na enkele hellingen en vrije tijd 
in Brixen. De autocar brengt ons naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.
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Langs de Donau
Van Passau naar Wenen

Dag 1:  Reisdag
Vertrek uit Rijkevorsel. De Duitse autowe-
gen brengen ons naar het 800km verder 
gelegen Passau, dat we tegen de avond 
bereiken. Onderweg houden we de ge-
bruikelijke stops. Avondmaal en overnach-
ting in het hotel.

omgeving bereiken we de haarspeldbocht 
die de Donau heeft uitgesneden in Schlö-
gen. Een veerbootje brengt ons naar de 
andere kant voor onze middagpauze. Na 
de middag fi etsen we 25km door een ge-
bied dat onbewoond lijkt en komen we bij 
onze autocar in Aschach. Terug naar het 
hotel voor het avondmaal en gelegenheid 
nadien voor een bezoekje aan Passau.

Dag 3: Aschach - Wallsee: 78km  
Na het ontbijt, laden we onze bagage in 
de autocar. We vertrekken vandaag voor 
onze fi etstocht waar we gisteren aankwa-
men, de autocar brengt ons ernaartoe. Na 
ongeveer 50km fi etsen voorzien we onze 
middagpauze. We zijn dan al Linz voorbij 
gereden en hebben nog slechts 28km te 
gaan in de namiddag. De autocar wacht 
ons op bij onze aankomstplaats en brengt 
ons door een mooi landschap naar ons 
tweede hotel in de omgeving van Amstet-
ten. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: 
Wallsee - Melk - Emmersdorf: 70km  
Ontbijt. Vanuit Wallsee fi etsen we geruime 
tijd door een rustig landelijk gebied tot 
Grein. Na 40km zijn we in Ybbs, een mooi 
oud stadje, waar we ruim de tijd krijgen voor 
een vrij middagmaal. Kort voor ons eind-
punt fi etsen we onder de wereldberoemde
Abdij van Melk. We steken er de rivier 
over, waar de autocar ons aan de overkant 
opwacht voor onze retour naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: 
Emmersdorf - Zwentendorf: 71 km     
Vandaag wisselen we de laatste maal van 
hotel. Na het ontbijt laden we onze baga-
ge in de autocar en brengt deze ons naar 
het startpunt in Emmersdorf. De rit van 
vandaag wordt door velen als het mooiste 

BEGELEID FIETSEN

Dag 2: Passau - Aschach: 72 km  
Na het ontbijt rijden we via het centrum 
van het mooie historische Passau langs de 
Donaustroom en volgen deze het eerste 
stuk naast de rijbaan. Een pauze maken 
we bij de waterkrachtcentrale van Jochen-
stein. Na een uurtje door een prachtige 

Misschien wel de oudste “lange afstand”- fi etstocht sinds de opkomst van het fi etstoe-
risme en het blijft één van de allermooiste. Deze fi etstocht wordt nog jaarlijks door hon-
derdduizenden mensen gereden. Het hoeft niet te verwonderen dat er nog steeds belang-
stelling voor bestaat. De variatie in de ritten in een steeds wisselende omgeving zorgen 
er elke dag opnieuw voor dat het een rit wordt om naar uit te kijken. We fi etsen ook niet 
enkel en alleen langs de Donau. Het parcours is uiteraard meestal vlak. En met een beetje 
westenwind en stroomafwaarts is deze fi etstocht geschikt voor iedereen die de kilometers 
aankan. 
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WAT JE MOET WETEN
Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. De ei-
gen fi etsen dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. De eigen 
fi etsen worden 1 uur voor vertrek geleverd aan ons kantoor te 
Rijkevorsel. We fi etsen in groep aan een tempo dat iedereen, die 
regelmatig fi etst aankan. Een goede sportieve conditie is noodza-
kelijk. De uitgezochte routes zijn meestal vlak met soms een kleine 
klim maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. Omstandig-
heden (meestal het weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen 
aan het programma. 
Reserve binnenband verplicht meenemen!

OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

VERBLIJFSHOTELS
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Alle overnachtingen zijn voorzien in comfortabele toeris-
tenklasse-/eersteklassehotels. Alle kamers hebben telefoon, tv en 
badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu’s 
of buffetvorm.
Faciliteiten: De hotels zijn voorzien van alle nodige comfort zoals 
liften, bar, restaurant en WiFi (gratis).

stuk ervaren: De Wachau. Het is dan ook 30 km genieten van 
wijngaarden, liefl ijke en historische dorpjes en een kronkelende 
Donau. Logisch dat we onze middagpauze al op dit mooie traject 
plannen in Dürnstein. In de namiddag kan er een terrasje af voor 
ons eindpunt in Zwentendorf. De autocar brengt ons naar het ho-
tel in de omgeving van Wenen voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: Zwentendorf - Wenen - Schönbrunn: 55km  
Ontbijt. Vandaag wordt de bekroning van onze inspanningen: we 
rijden naar Wenen! Een stad die uitnodigt om bezocht te worden, 
maar daarvoor verwijzen we graag naar onze citytrip naar Wenen. 
Wij vangen slechts een korte glimp op van deze hoofdstad. We 
komen er ’s middag na het middageten aan en rijden via de ring 
een stuk door Wenen, met af en toe een fotostop. We rijden ver-
der naar het hotel voor avondmaal en overnachting. 

Dag 7: Rondrit in de omgeving: 40km   
Na het ontbijt gaan we op ontdekking in de omgeving van We-
nen. Onderweg stoppen we voor een vrij middagmaal. Avond-
maal en overnachting in het hotel.

Dag 8: Reisdag
Na een vroeg ontbijt rijden we via de Oostenrijkse en Duitse auto-
wegen terug naar Rijkevorsel. Onderweg houden we de gebrui-
kelijke stops.

OOSTENRIJK 8 DAGEN - 7 NACHTEN
Passau-Wenen - fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo  18/06           1075 euro         +120 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - veerpont

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpen-
sion vanaf het eerste avondmaal tot het laatste ontbijt 

vervoer van eigen fi etsen fi etsbegeleiding door 2 
Verhoeven fi etsgidsen toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*
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De baai van de Somme biedt heel wat mogelijkheden. Door de uit-
gestrektheid van het gebied, de waanzinnige invloed van eb en 
vloed op het landschap, de rust van het achterland, is dit een na-
tuurgebied om van te snoepen. U kan hier dan ook uitgebreide 
beschermingsgebieden vinden voor vogels en trekvogels, die de 
streek natuurlijk graag aandoen. Zelfs de zeehondjes blijven er niet 
achterwege. Tijd voor ons om op ontdekking te gaan!

Dag 1: Abdij van Valloires - 47km 
Vertrek uit Rijkevorsel. Na onze ochtendstop in Jabbeke bereiken we rond 
de middagtijd onze bestemming. Alvorens we aan onze dagtocht starten, 
nuttigen we eerst ons zelfvoorziene lunchpakket. De eerste 25km van deze 
dag zijn heuvelachtig, nooit te lang, nooit te stijl. We komen voorbij de Abdij 
van Valloires waar we even een toiletstop houden om via een mooi en rustig 
binnenland naar de kust toe te fi etsen. We komen aan in ons hotel in Fort-
Mahon-Plage voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Saint-Valery-sur-Somme - 50km 
Na ons ontbijt starten we onze tweede fi etsdag vanuit het hotel. We beper-
ken vandaag de kilometers om van deze dag een genietersdag te maken.
We fi etsen via een natuurgebied naar Le Crotoy en tenslotte naar Saint-
Valery-sur-Somme. De belangrijkste plaats aan de baai van de Somme is dit 
middeleeuwse stadje. We zullen hier onze vrije middagpauze houden. Na de 
middag fi etsen we naar Le Hourdel, waar we normaal gesproken de zee-
hondjes zullen kunnen bewonderen. We eindigen onze fi etsdag in Cayeux-
sur-Mer en rijden met de autocar naar het hotel voor het avondeten en de 
overnachting.

Dag 3: Somme: 60km
Ontbijt. Wat zou een fi etsvierdaagse aan de baai van de Somme zijn zonder
langs de rivier zelf te fi etsen? We kozen voor ons vertrek vandaag een eindje 
te rijden tot voorbij Abbeville, hoofdstad van de regio. We bereiken dit deel 
van de Somme via een oude spoorlijn met mooie doorkijkjes op de omlig-
gende glooiingen. Na de middag komen we via Abbeville op het kanaal van 
de Somme naar Saint-Valery-sur-Somme. Een gezellig terrasje en een klim-
metje brengen ons tot aan de autocar die ons naar het hotel brengt voor het 
avondmaal en de laatste overnachting.

Dag 4: Dorpentocht: 60km
Ontbijt. Ook het binnenland heeft ons heel wat te bieden. Vandaag zullen
we dit kunnen zien met onze fi etstocht door de vele dorpjes. Hier vinden 
we rust en natuur in overvloed, weidse landschappen en velden, bossen en 
weiden. We houden onze middagstop in het idyllische Le Crotoy dat een mooi 
uitzicht heeft over de baai. We eindigen aan het station van Noyelles-sur-
Mer. Van hieruit gaan we met de autocar naar huis na een avondstop in
Jabbeke.

Baai van de Somme
Fietsen in het mooiste deel van Noord-Frankrijk

WAT JE MOET WETEN
Deze reis kan enkel gemaakt worden met de eigen fi ets. De eigen fi etsen 
dienen vooraf een grondig nazicht te krijgen. Het aanleveren van de eigen 
fi etsen gebeurt 1 uur voor vertrek aan ons kantoor te Rijkevorsel. We fi et-
sen in groep aan een tempo dat iedereen, die regelmatig fi etst aankan. Een 
goede sportieve conditie is noodzakelijk. De uitgezochte routes zijn meestal 
vlak met soms een kleine klim maar goed berijdbaar voor regelmatige fi etsers. 
Omstandigheden (meestal het weer) kunnen de oorzaak zijn van wijzigingen 
aan het programma. 

Reserve binnenband verplicht meenemen!
OPSTAP ENKEL MOGELIJK IN RIJKEVORSEL.

LA TERRASSE***
Ligging: Prachtig gelegen in de nabijheid van de wandeldijk en strand in
Fort-Mahon-Plage aan het kanaal.
Kamers: Kamers voorzien van telefoon, tv, WiFi (gratis) en badkamer met bad/
douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds buffet met gevarieerde 
maaltijden.
Faciliteiten: Receptie, kluis (te huur), gezellige bar met terras en stijlvol
restaurant.

BEGELEID FIETSEN

FRANKRIJK 4 DAGEN - 3 NACHTEN
Somme -fi etsvakantie

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

zo 04/06           625 euro         +115 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - eventuele toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt vervoer van 
eigen fi etsen (geen fi etsverhuur) fi etsbegeleiding door 2 
Verhoeven fi etsgidsen water en wijn bij het avondmaal

toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*
Bij opstap: Rijkevorsel *per persoon15€

KORTING*
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Een nieuwe verrassingsreis met een onbekende bestemming die 
u in de loop van deze 2-daagse zal ontdekken. We trekken alvast 
naar ons buurland Duitsland, waar altijd wel wat te doen is of iets 
te ontdekken valt. We gaan kennis maken met mooie landschap-
pen, toeristische trekpleisters en romantische stadjes. Genieten 
van een tasje koffi e of een terrasje… 
Beleef het allemaal mee in een reis vol verrassend mooie momen-
ten voor alle leeftijden!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale ver-
trekplaats Zoersel of Rijkevorsel. 

Dag 2: Verrassingsprogramma
Aankomst ca 21.00u op de centrale aankomstplaats en verder 
naar de door u gekozen afstapplaats

VERBLIJFSHOTEL:
Ligging: 4-sterrenhotel**** met een centrale ligging
Kamers: Comfortabele kamers met tv, radio, telefoon en badka-
mer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens en ’s avonds maaltijden in koud en warm 
buffet of 3-gangenmenu.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, terras, WiFi (gratis) en sauna.

PROMO*
slechts

€ 250
VOLPENSION

*GEEN OPSTAPKORTING

VerrassingsreisVerrassingsreis
    20232023

DUITSLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Verrassingsreis

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek   Prijzen  Toeslag single   

za 13/05  250 euro  +70 euro
za 03/06  250 euro  +70 euro
ma 24/07  250 euro  +70 euro
ma 07/08  250 euro  +70 euro   

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste tot laatste middagmaal 2x middagmaal gids-
begeleiding alle uitstappen en rondritten
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De Duitse Ferienstrasse, een groene streek in het hart van Duits-
land aan de 27km lange Edersee. Het natuurpark Meissner-Kaufun-
ger Wald met de 750m hoge Meissnerberg. Bad Sooden-Allendorf 
met de zoutbronnen en de voormalige Duitse binnengrens met het 
Grenzmuseum Schiffl ersgrund. De Ferienstrasse met tal van prach-
tige vakwerkstadjes. De rivier de Werra, die de grens vormt tussen 
de deelstaten Hessen en Thüringen en de oude historische universi-
teitsstad Marburg. U zal genieten van een prachtig stukje Duitsland 
dat we tijdens deze reis grondig zullen leren kennen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats. 
Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel en Zoersel. Vertrek 
via Venlo en het Ruhrgebied richting Soest naar Bad Arolsen, een vroe-
gere garnizoensstad van het Belgisch leger. Hier brengen we een bezoek 
aan het 18de-eeuwse barokke Residenzschloss Arolsen. Na het middag-
maal rijden we door het nationaal park Kellerwald-Edersee (Werelderf-
goed). We maken er een mooie boottocht over de Edersee, het grootste 
stuwmeer in de deelstaat Hessen. Bij de bouw ervan meer dan 100 jaar 
geleden verdwenen er 3 dorpen onder het water en in 1943 werd de 
stuwdam vernietigd door een bomaanval. Een vloedgolf met golven van 
6 tot 8 meter spoelde door de vallei tot wel 30km stroomafwaarts. Na-
dien rijden we verder naar ons verblijfshotel in Rotenburg an der Fulda 
met zijn vakwerkhuizen en meer dan 750 jaar geschiedenis.

Dag 2: Vandaag rijden we langs de Duitse sprookjesroute die in 1975 is 
ontstaan, geïnspireerd op de sprookjes van de gebroeders Grimm: As-
sepoester - de Ganzenhoedster - Roodkapje enz. Deze route loopt langs 
heel wat plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van de ge-
broeders Grimm, zoals Eschwege in het Werratal. Verder via het natuur-
park Meissner-Kaufunger Wald met de 754m hoge Meissnerberg naar 
Bad Sooden-Allendorf. Zout en pekel bepalen sinds eeuwen de geschie-
denis van de stad. We maken er een wandeling langs de zouthoudende 
bronnen en de uit 1638 daterende gradeerwerken die nu een openlucht-
museum zijn. Allendorf is een schitterend voorbeeld van Hessische vak-
werkkunst en nog helemaal intact, wat uitzonderlijk is. Nadien bezoeken 
we het Grenzmuseum Schiffl ersgrund dat tot 1990 de voormalige Duitse 
binnengrens was. De vestingwerken van de DDR zijn over een afstand 
van meer dan 1km nog steeds in oorspronkelijke vorm en we zien er 
een verzameling militaire voertuigen en helikopters die patrouilleerden 
en overvlogen langs de Duitse binnengrens. Terug naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we langs het vakwerkstadje Alsfeld richting 
de universiteitsstad Marburg. We nemen de lift naar de historische bin-

nenstad met bekoorlijke stegen, voorbeeldig gesaneerde vakwerkhuizen 
en gedenkwaardige kerken. Overal vinden we sporen van beroemdheden 
zoals de gebroeders Grimm, Martin Luther enz. Na het middagmaal via 
de Duitse autowegen naar België. Onderweg houden we nog de gebrui-
kelijke avondstop. Aankomst omstreeks 21.00u. in Zoersel en verder naar 
de door u gekozen afstapplaats.

POSTHOTEL ROTENBURG****
Ligging: Gelegen in Waldhessen aan de oevers van de Fulda in het cen-
trum 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 uitgebreid 
buffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, stube, tuinterras, beauty- en wellness-
ruimte (gratis Finse sauna, stoombad, solarium en fi tness) en massage/
schoonheidsbehandelingen (betalend).

Duitse Ferienstrasse
Werratal - Edersee - Duitse sprookjesroute

MINITRIPS

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Duitse Ferienstrasse

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

vr 12/05 435 euro +30 euro
vr  08/12* 370 euro +30 euro

*Alternatief programma in halfpension (zie pag. 272).
Niet inbegrepen: toegangsgelden - reisverzekering - overige maaltijden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x middag-
maal toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uitstap-
pen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

AFREIS 08/12/2023*
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Dit vulkanisch gebied ligt precies op de grens van de deelstaten 
Beieren, Thüringen en Hessen. Het landschap wordt gekenmerkt 
door meestal onbeboste heuveltoppen, liefl ijke dalen, venen en 
oneindige vergezichten. Wie op zoek is naar authenticiteit, rust en 
natuur vindt hier zijn plekje. De bewoners van de Rhön hechten 
veel waarde aan het in stand houden van tradities, volksfeesten en 
oude gebruiken. De Rhön is ondertussen erkend als Werelderfgoed. 
Fulda is de stad van de heilige Bonifatius en heeft een compacte 
kern van barokke paleizen, klokkentorens, poorten, monumentale 
balustrades en talrijke parken om te wandelen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel-Geel). Over de Duitse autowegen rijden we via Keulen, Olpe, 
Siegen en Giessen richting Alsfeld. Vrij middagmaal onderweg. Na 
de middag kort bezoek aan Alsfeld. Het stadhuis van Alsfeld wordt 
beschouwd als één der belangrijkste vakwerkgebouwen van Hessen 
en het Hochzeitshaus heeft een prachtige gevelversiering. Verder naar 
het stadje Schlitz, dat tot op heden zijn volledige ommuringen en 4 
versterkte burchten wist te bewaren. Geleide wandeling door het his-
torisch centrum met het stadhuis en vakwerkhuizen uit de 16de-eeuw. 
Gelegenheid tot bezoek aan het Heimatmuseum in één van de burch-
ten of vrije tijd in het centrum. Verder naar ons hotel in de Rhön voor
avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijtbuffet rijden we naar de Wasserkuppe in Gersfeld.
Gelegen in het Unesco Biosfeerreservaat Rhön ligt de Wasserkuppe, 
met zijn 950m, de hoogste berg van Hessen. Internationaal is het 
bekend als de “zweefvliegberg” voor zweefvliegen en paragliden. 
Verder naar Tann, een vergeten enclave in het voorheen communis-
tische Oost-Duitsland, dat uit een winterslaap lijkt te zijn ontwaakt. 
Bezoek aan Rhöner Museumdorf, een klein openluchtmuseum met 
prachtige vakwerkgebouwen. In de namiddag bezoeken we Point 
Alpha. Deze historische Amerikaanse basis is één van de belangrijk-
ste gedenkplaatsen van de Duitse deling. De basis had een gunstige 
ligging op een 411m hoge bergrug, uitstekend voor het observeren 
van de tegenstander aan de andere kant van de grens en voor het 
afl uisteren van radioberichten. De gedenkplaats omvat de voormalige 
Amerikaanse basis evenals deels originele, deels gereconstrueerde 
grensbewakingsvoorzieningen inclusief grenstoren aan Oost-Duitse 
zijde. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 3: Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het paleis Fasa-
nerie, de zomerresidentie van de vorst-bisschoppen van Fulda. Met 

zijn lange toegangslaan en het Engelse park vormt het kasteel een 
prachtig geheel dat midden in de natuur gelegen is. Binnen is het 
gebouw rijkelijk versierd in rococostijl en krijgt men een goede indruk 
van de adellijke wooncultuur. Nadien bezoeken we de bisschopsstad 
Fulda. In het historisch centrum maken we een stadswandeling langs 
de hoogtepunten zoals de kathedraal met de crypte van de heilige 
Bonifatius, de romaanse Michaelskapel en het stadskasteel met het 
park en de Oranjerie, het mooiste barokpaleis van de stad. In de late 
namiddag keren we huiswaarts via de Duitse autowegen. Aankomst 
ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL GERSFELDER HOF
Ligging: Familiehotel gelegen op 500m hoogte in het midden van de
idyllische omgeving de Rhön in Gersfeld.
Kamers: Alle kamers beschikken over balkon of terras, WiFi (gratis), tv,
en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Ochtends ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of 
buffet.
Faciliteiten: Restaurant, biergarten, zwembad, panorama-sauna, 
wellness en kegelbaan.

Fulda en de Rhön

MINITRIP

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Fulda en de Rhön

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

vr 02/06 430 euro +35 euro
wo 16/08 445 euro +35 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot middagmaal dag 3 2x middagmaal

gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Het hart van Duitsland heeft heel wat te bieden. De belangrijkste 
ingrediënten van het Hessische landschap zijn landerijen, burchten, 
bronnen, vulkanische bergen en vakwerkhuizen. De sleutelwoor-
den voor de mooie dorpjes zijn nog steeds “sauber und nett”.
Steden zoals Kassel vormen er dan weer een mooi contract met de 
rustige natuur. Niet voor niets konden de gebroeders Grimm in de 
19de eeuw in dit gebied hun sprookjes optekenen. Deze twee let-
terkundigen vonden in de omgeving van het grote Reinhardswald 
een rijke inspiratiebron voor hun romantische verhalen. Door de 
toch wat geïsoleerde ligging is dit gebied economisch weinig ge-
exploiteerd, waardoor u nog steeds kunt proeven van de enigszins 
sprookjesachtige sfeer. En kent u nog het verhaal van de rattenvan-
ger van Hameln?

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
Heenreis via het Ruhrgebied richting Hannover tot in Bückeburg. Bezoek 
aan het kasteel Bückeburg, waar 700 jaar traditie en geschiedenis al-
omtegenwoordig zijn. Het kasteel, met zijn historische staatskamers, uit-
gestrekte parken en het grootste privémausoleum ter wereld met zijn 
imposante gouden koepel, zijn indrukwekkende voorbeelden van een 
glorieus verleden. Middagmaal. Nadien bezoeken we de stallen van de 
Hofreitschule. Bezoek aan de stad Hameln, het economisch, cultureel en 
toeristisch centrum van het Weserbergland. De sage van de rattenvan-
ger maakte Hameln wereldberoemd. De prachtig versierde huizen zijn 
de stille getuigen van de economische bloei van de stad. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt bezoeken we de benedictijnenabdij van Höxter, één 
van de oudste van Duitsland. Nadien rijden we naar Bodenwerder, de stad 
van Baron von Münchhausen, beter bekend als de “leugenbaron”. Een 
aangename wandeling gaat langs de diverse fonteinen en beeldhouw-
werken die de avonturen van de beroemde zoon van de stad illustreren. 
Middagmaal. Münden, een vakwerkjuweeltje en driestromenstad. Het 
uitzicht van de prachtige oude binnenstad wordt in grote mate bepaald 
door de meer dan 700 rijk versierde vakwerkhuizen uit 6 verschillende 
eeuwen. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: In Kassel maken we een wandeling door de hoofdplaats van de 
Duitse sprookjesroute met de Friedrichplatz, Brüderkirche en het slot Bel-
levue waar het Grimm-museum gevestigd is. Na de middag voert ons een 

4km lange boulevard naar het 300ha grote park Wilhelmshöhe. Dit mo-
numentale park is gesierd met prachtige watervallen, fonteinen, namaak-
grotten, orangerie en het kasteel Wilhelmshöhe. Nadien rijden we via de 
Duitse en Nederlandse autowegen huiswaarts. Aankomst ca. 21.00u. in 
Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL STADT HÖXTER***SUP

Ligging: Gelegen in het hart van Höxter.
Kamers: Volledig ingerichte kamers met telefoon, tv, radio, safe, WiFi 
(gratis), badkamer met bad, toilet, haardroger en cosmeticaspiegel.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenkeuzemenu.
Faciliteiten: Receptie, restaurant met airco, lift, bar, tuin en WiFi (gratis).

Hessisches Bergland & Weser
Het land van de gebroeders Grimm

Bückeburg - Hameln - Höxter - Bodenwerder - Münden - Kassel

MINITRIPS

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Hessisches Bergland & Weser

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single 

wo 02/08 430 euro +35 euro 
vr 01/12 399 euro +35 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste middagmaal tot laatste ontbijt 2x mid-
dagmaal welkomstdrink gidsbegeleiding alle uit-
stappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

AFREIS 01/12/2023
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De Duitse Moezel staat bekend voor de wijn, muziek, gezelligheid 
en gastvrijheid, maar ook voor uitgestrekte wijngaarden, trotse 
burchten en sfeervolle stadjes met romantische vakwerkhuizen: 
dat alles vindt u terug in deze 3-daagse reis. U zal genieten van het 
prachtige stukje Duitsland dat we tijdens deze reis grondig leren 
kennen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
De heenreis voert ons naar het sprookjesachtige Beilstein. We brengen een 
bezoek aan de markt en in de kloosterkerk zien wij de zwarte Madonna. 
Op de middag varen we met de boot op de Moezel naar Cochem. Aan 
boord heeft u de gelegenheid een passend middagmaal te nemen. Nadien 
brengen we een bezoek aan Cochem, een uitgesproken toeristenstadje 
met een historische stadskern gelegen langs de Moezelpromenade. Bo-
ven de stad staat het 19de-eeuws herstelde kasteel. De belangrijkste plaats 
van deze wijnstad is de markt met zijn fontein en het 18de-eeuwse stad-
huis. Het is er aangenaam kuieren in de pittoreske straatjes en er hangt 
steeds een aangename sfeer. In de late namiddag rijden we verder langs
de Moezelvallei naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Koblenz. Deze stad met 120.000 
inwoners is een zeer belangrijk wijncentrum van zowel de Moezel- als 
de Rijnwijnen. We bezoeken het Deutsches Eck aan de monding van de 
Moezel in de Rijn. Van hieruit hebben we een mooi zicht op het machtige 
Ehrenbreitstein. Koblenz telt nog andere bezienswaardigheden die we 
tijdens een wandeling ontdekken. Middagmaal. Op de terugweg gaan 
we natuurlijk nog even wijn proeven bij een plaatselijke wijnboer! Avond-
maal en overnachting in het hotel.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we via St. Goar voorbij de Loreley naar Ober-
wesel, een middeleeuws plaatsje dat schitterend gelegen is aan de Rijn en 
behoort tot de mooiste plekjes van de regio. Het authentieke Oberwesel 
bevindt zich in het door Unesco als Werelderfgoed opgenomen Mittelr-
heintal. Zowel de wijn- als de natuurliefhebbers zullen hier hun gading 
vinden. Rond Oberwesel ligt één van de grootste wijnbouwgebieden van 
de Middenrijn. Hoewel het stadje niet zo groot is, wordt het verfraaid met 
talrijke torens. De 15de-eeuwse ringmuur met zijn 16 torens is nog steeds 
intact. Middagmaal. In de namiddag bezoeken we een ander belang-
rijk toeristisch centrum langs de Moezel, Bernkastel-Kues. Het heeft een 
prachtig marktpleintje en enorm mooie vakwerkgevels. Daarna vertrek-
ken we uit de Moezelvallei en rijden huiswaarts langs de Eifel, Verviers en 
Luik. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

HOTEL TRAUBE***
Ligging: Gezellig familiehotel aan de boorden van de Moezel op 20km
van Koblenz, in het gezellige wijnoord Löf.
Kamers: Telefoon, tv, WiFi en badkamer met bad/douche en toilet. Som-
mige kamers met balkon of terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of buffet. 
De chef aan het fornuis en dagelijks keuze uit 2 hoofdgerechten.
Faciliteiten: Gezellige bar, wijnstube, lift, sauna, solarium, terras (aan
de straatkant).

Moezel

MINITRIP

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Moezel

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

vr 02/06 345 euro +40 euro
wo 26/07 345 euro +40 euro
vr 06/10 345 euro +40 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste middagmaal 2x middagmaal

gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Oost-Friesland is een streek in het uiterste noordwesten van de 
Duitse deelstaat Nedersaksen, grenzend aan de Waddenzee in het 
noorden en aan de Nederlandse provincie Groningen in het wes-
ten. De Waddenzee en de eilanden zijn opgenomen in de Werel-
derfgoedlijst. Het landschap van Oost-Friesland heeft zijn unieke 
karakter kunnen behouden. De drie-eenheid van mars-, veen- en 
geestgronden zorgt voor een stukje perfecte natuur. Het „weidse 
land achter de dijk“ nodigt uit tot ontspannen en actief beleven. 
Het Noordzeeklimaat zorgt in ieder jaargetijde voor een gezond-
heidskuur. Talrijke routes brengen u naar natuurlijke, historische en 
culturele bezienswaardigheden. Ver weg van het drukke verkeer 
kan elke bezoeker genieten van de rust van het schitterende rivie-
ren- en veenlandschap. Kleine vissersplaatsen en maritieme steden 
rijgen zich langs de Nedersaksische Noordzeekust aaneen als bonte 
parels aan een ketting. Terpdorpen en zijlplaatsen met hun musea, 
theehuizen, oude burchten en kastelen bieden een cultureel palet 
dat de Friese cultuur en tradities levendig houdt.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale ver-
trekplaats: Zoersel (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen). Via de 
Nederlandse autowegen rijden we naar het Duitse Oost-Friesland. 
Middagmaal. Aankomst in Papenburg, de thuishaven van de cruise-
schepen. Tijdens een rondleiding in het bezoekerscentrum van de 
Meyer Werft ervaart u van dichtbij hoe de mooiste en meest luxueuze
oceaanreuzen van de wereld worden gebouwd. Nadien verder naar 
ons hotel in Kurort Bad Zwischenahn. Avondmaal en overnachting. 

Dag 2: Na het ontbijtbuffet vertrek naar Emden, de meeste westelijke
Duitse havenstad. Hier zien we de Eemskering of “Emssperrwerk”, 
een stuwdam in de rivier de Eems. Nadien verder richting Greetsiel, 
een pittoresk havenplaatsje met een schilderachtig dorpszicht aan de 
Leybocht in het westen van Oost-Friesland. Het is tevens de meest 
toeristische plaats in de Krummhörn. Begeleide wandeling en vrije 
tijd. Na het middagmaal rijden we via een toeristische route naar 
het Moormuseum in Moordorf. Het museum bestaat uit stijlvolle ge-
bouwde lemen huizen van de Ostfriese veenkolonie. Verder naar het 
hotel in Bad Zwischenahn. Gelegenheid tot wandeling naar het Zwi-
schenahner - meer. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Ontbijtbuffet. Vandaag bezoeken we de historische Hanzestad
Bremen. We maken een wandeling langs het 17de-eeuwse Rathaus, 
één van de mooiste van Duitsland. We zien het 10m hoge Roland-
standbeeld dat samen met het Rathaus tot het Unesco Werelderfgoed
behoort. Verder naar de St. Petri Dom en de Böttcherstrasse, die in 
zijn oorspronkelijke staat gerenoveerd werd. Middagmaal. Verder 
naar het Schnoor Viertel, een zeer pittoreske oude wijk met voor-
malige werkplaatsen en woningen van schippers, havenwerkers, 
scheepsartsen en badvrouwen. Vrije tijd in het toeristische centrum. 

Nadien keren we huiswaarts via de Duitse autowegen. Aankomst op 
de centrale afstapplaats Zoersel en verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

HOTEL BAD ZWISCHENAHN****
Ligging: Rustig gelegen in Bad Zwischenahn.
Kamers: Volledig ingerichte kamers met minibar, safe, telefoon, radio,
tv, WiFi en badkamer met bad/douche, toilet, haardroger en cosme-
ticaspiegel.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds buffet of tafelbe-
diening.
Faciliteiten: Receptie, restaurant met airco, bar, tuin en WiFi (gratis).

Oost-Friesland

DUITSLAND

MINITRIPS

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Oost-Friesland

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag Korting  Kinderkorting bij
     single 3de pers. op kamer 2 volw. 2 t/m 6j

wo 26/07 435 euro +50 euro -20 euro  -150 euro    
Niet inbegrepen: overige maaltijden - overige toegangsgelden - reisver-
zekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x mid-
dagmaal gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Een vuurwerk in de vallei van de Middenrijn tegen een fantastisch 
middeleeuwse achtergrond is iets heel bijzonder. Met een buiten-
gewoon door muziek begeleid vuurwerk ontvangt de feestelijk 
verlichte stad Oberwesel de passagiers van de boten voor het 
jaarlijkse vuurwerkspektakel “Rhein in Flammen”. Meer dan 50 
versierde schepen met gekleurde lampjes varen in het donker van 
St. Goar naar Oberwesel met op de achtergrond het fascinerende 
decor van de in Bengaals rood oplichtende Loreley rots!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats en de centrale vertrekplaats rijden 
we richting Aken, Keulen en via Koblenz bereiken we de Rijn. Tussen de Lo-
reley, Sankt Goar, Assmannshausen en Rüdesheim wemelt het van kastelen, 
burchten, kloosters en wijngaarden. Dit deel van de Rijn staat als beschermd 
cultuurgebied op de werelderfgoedlijst van Unesco. Na het middagmaal bren-
gen we een bezoek aan de distilleerderij Asbach Uralt. Deze drank wordt 
verkregen door het distilleren van wijn, die twee tot drie jaar rijpt op speciaal 
geselecteerde vaten. Nadien maken we een rondrit langs de uitgestrekte wijn-
gaarden waaronder de Johannisberg met wijnkasteel en romantische dorp-
jes zoals Oestrich-Winkel, Stephanshausen en het Niederwalddenkmal. Dit 
nationaal monument werd in 1883 ingewijd en is opgericht als herinnering 
aan de stichting van het keizerrijk in 1871 onder Wilhelm I. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Wiesbaden. Rond 1900 was deze stad 
een belangrijk en luxueus kuuroord met 26 bronnen. We maken er een wan-
deling langs o.a. het Kurhaus met zijn zuilengalerij en fraaie met mozaïek 
versierde grote koepelkapel, het kuurpark en de Kochbrunnen, de bekendste 
bron van de stad waar 360 liter water per minuut opborrelt met een tempe-
ratuur van 66°C. Verder langs het staatstheater, het slot, het Altes Rathaus 
uit 1610 en daarmee het oudste gebouw in Wiesbaden, de Marktkirche en 
de Wilhelmstrasse met schitterende villa’s. Middagmaal. In de late namiddag 
rijden we naar Oberwesel en gaan we aan boord op één van de prachtig 
versierde schepen voor het betoverende spektakel “Rijn in Vlammen”. Aan 
boord worden we ontvangen met een aperitief. Nadien wordt ons een lek-
ker warm 3-gangendiner geserveerd terwijl u geniet van een cruise langs de 
romantische Rijn en de legendarische Loreley rots. Naast een opvallend vuur-
werk heb je een prachtig uitzicht op kastelen, paleizen en de verlichte oevers 
van de Rijn.

Dag 3: Na het ontbijt maken we een mooie rondrit door het natuurpark Rijn-
Taunus met prachtige bossen, schilderachtige dorpjes zoals Bad Soden en Kö-
nigstein en talrijke waterbronnen. Via de Hochtaunusstrasse bereiken we de 
Grosser Feldberg, die met zijn 880m de hoogste berg van het Taunusgebergte 
is. Hier kunnen we genieten van prachtige vergezichten over het natuurpark. 

Na het middagmaal bezoeken we het historische stadje Idstein met het Ra-
thaus op de König-Adolf-Platz en de vele vakwerkgebouwen, grotendeels uit 
de 16de en 17de eeuw. De 14de eeuwse Unionskirche werd in de jaren 1670 
tot protestantse preek- en hofkerk omgebouwd en daarbij rijkelijk voorzien 
van schilderijen uit de school van Pieter Paul Rubens. Nadien richting België 
en verder naar de door u gekozen afstapplaats. Onderweg houden we nog 
de gebruikelijke avondstop. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

HOTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE***SUP

Ligging: Prachtig 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, avondmaal bestaat uit een 3-gan-
gendiner. Voortreffelijke keuken met specialiteiten uit het Rijngebied, en 
Franse gerechten. Eigen wijngoed met Rieslingwijnen die door binnen- en 
buitenlandse gasten zeer gewaardeerd worden.
Faciliteiten: Zeer mooi ingericht in traditioneel “Altdeutsche Stil” met 
smeedijzeren versieringen.

Rijn in Vlammen
Rüdesheim - Oberwesel

MINITRIP

DUITSLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Rijn in Vlammen

VOLPENSION - boottocht met diner 
‘Rijn in Vlammen’ inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

vr  08/09  495 euro  +60 euro    

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

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

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Ardennen & Semoisvallei
Grotten van Han - Bouillon - Abdij van Orval - Saint-Hubert

BELGIË

De meest vrouwelijke van onze rivieren, zo wordt de rivier de 
Semois ook omschreven. Zo zacht en liefl ijk als ze vloeit door de 
Gaume, zo wild en rebels stroomt ze door de Ardennen. Chassepier-
re, Herbeumont, Florenville, Poupehan, Dohan, Cordemoy, Bouillon, 
Vresse, Rochehaut en Frahan zijn allemaal kostbare parels langs 
deze mooie rivier! De vallei van de Semois weet u te betoveren 
door de  steile rotsachtige hellingen, groene weilanden, innemende 
dorpjes en stadjes die prachtig gelegen zijn langs de rivier. De be-
roemde kastelen van Herbeumont, Bouillon en Sedan, vertellen ons 
de geschiedenis van deze streek, die herhaaldelijk doorkruist werd 
door de machtigste wereldlegers. En, wat is er beter dan een am-
bachtelijk biertje om dit alles te begeleiden. Al jaar en dag dragen 
de Luxemburgers hun smakelijk bier van Orval hoog in het vaandel!

Dag 1: Vanuit de centrale vertrekplaats rijden we via Brussel en Na-
men langs het koninklijk kasteel van Ciergnon, gebouwd hoog boven 
de Lesse, naar het Domein van de Grotten van Han. Na het middag-
maal neemt een gids in traditionele kledij ons mee op ontdekking in 
deze tijdloze en magische ondergrondse wereld. De natuurlijke vor-
men van de druipsteen worden prachtig naar voor gebracht door dui-
zenden lichtjes. We kruisen galerijen en majestueuze zalen zo groot 
als kathedralen. Tijdens de tocht worden we verrast met een magisch 
klank- en lichtspel. Nadien maken we een rit met de Safaribus door 
het 250ha groot natuurpark de meeste Europese diersoorten waar-
onder de bizon, de wolf, de bruine beer, de lynx, de veelvraat enz.

Dag 2: In de voormiddag rijden we door de Semoisvallei, een van de 
mooiste regio’s van België, naar Bouillon. De stad is doordrenkt van 
geschiedenis en het fort wordt beschouwd als het oudste feodale 
monument van België. We maken er een wandeling met nadien wat 
vrije tijd. Na het middagmaal rijden we naar Orval voor een bezoek 
aan de abdij die in 1132 werd gesticht. Vandaag woont er nog steeds 
een monnikengemeenschap die het beroemde bier en de befaamde 
kaas van Orval maken. We bezoeken er het kloostermuseum met een 
audiovisuele voorstelling over het leven van de monniken. Nadien ke-
ren we door de prachtige Gaumestreek terug naar het hotel.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we door het woud van Saint-Hubert en 
langs het charmante dorpje Mirwart, een van de mooiste dorpjes van
Wallonië, dat nog altijd de uitstraling van vroeger heeft dankzij de 
vakwerkhuizen, de steegjes en het 10de eeuwse kasteel, naar Saint- 
Hubert. De stad is genoemd naar Sint Hubertus, de patroonheilige 
van de jacht. We bezoeken er de basiliek met zijn schitterende kunst-
werken. Na het middagmaal bezoeken we Fourneau Saint-Michel. 

We nemen een duik in het landelijke leven van weleer. Er werden  
tientallen authentieke woningen, een school en een kapel samen-
gebracht. Nadien rijden we via de Barrière de Champlon naar het 
stuwmeer van Nisramont voor een kort bezoek en verder langs Luik 
naar onze centrale afstapplaats.

HOSTELLERIE LE CHARME DE LA SEMOIS***
Ligging: Mooi gelegen, in een groene omgeving vlak aan de rivier de 
Semois.
Kamers: Moderne kamers voorzien van bureau en tv. Badkamer met 
bad of douche, haardroger en toilet. Gratis WiFi.
Maaltijden: Het restaurant van het hotel serveert gerechten bereid 
met seizoensgebonden en regionale producten.
Faciliteiten: Gratis Wifi  in de lobby en de bar. Restaurant, terras en 
een zwembad in de tuin.

MINITRIPS

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

BELGIË  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Ardennen & Semoisvallei

VOLPENSION - INKOMGELDEN inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag Toeslag
    single Superior kamer

wo 27/09 460 euro +70 euro -30 euro   

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x middag-
maal alle uitstappen en rondritten inkomgelden volgens 
programma gidsbegeleiding toeristenbelasting
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Ardennen & Echternach
Hoge Venen - Malmedy - Vallei Amblève - Vianden - Müllerthal - Echternach

BELGIË

Geeft het woord “Ardennen” je een echt vakantiegevoel? In de Bel-
gische Ardennen voel je je niet ver weg. De streek ligt toch zo lek-
ker dichtbij en is heerlijk in elk seizoen. Ruige natuur van beboste 
heuvels waar rivieren stromen. Gemoedelijke dorpen en stadjes 
met huizen in natuursteen. In de Belgische Ardennen vind je altijd 
een plekje waar je nog niet bent geweest. We rijden ook langs de 
mooie Ourvallei naar het Groothertogdom Luxemburg waar we de 
pittoreske stadjes Vianden en Echternach bezoeken.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoer-
sel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel en Zoersel). Heenreis 
’s morgens richting Luik en Eupen en verder tot aan de Baraque Michel. De Hoge 
Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van de laatste 
hoogveen in Europa en ligt tussen Malmedy, Eupen en Monschau. Hier maken we 
een gezonde vlakke wandeling door het natuurgebied van ca. 4,5km. De niet-
wandelaars, nemen even pauze in de cafetaria. Nadien verder naar Malmedy. Mid-
dagmaal en bezoek aan het Malmundarium. Een parcours door de musea leidt de 
bezoeker door het atelier van de leerlooierij, het papieratelier, het carnaval atelier, 
de schatkamer van de kathedraal en het historium met een tijdlijn door 14 eeu-
wen. Nadien rijden we verder langs een toeristische route door de vallei van de 
Amblève. Onderweg houden we nog even halt bij een lokale “schinkenräucherei”, 
de originele Ardense ham. Hier kunnen we de productie van A tot Z volgen. Via 
Sankt Vith verder naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we door Burg-Reuland richting Groothertogdom 
Luxemburg. Hier nemen we de toeristische route langs de prachtige Ourvallei tot 
in Vianden. We bezoeken het indrukwekkende kasteel van Vianden dat gebouwd 
werd in de tijd van de 11ste tot 14de eeuw. Na het middagmaal rijden we verder 
door het schitterende Müllerthal tot in Echternach, gelegen in “Klein Zwitserland” 
aan de Sûre. We maken er een begeleide wandeling. De oude patriciërshuizen, de 
abdij, de parochiekerk, de nauwe straatjes en de oude stadswallen hebben de stad 
een middeleeuws karakter doen behouden. Ook het stadhuis op het marktplein is 
een opmerkelijk historisch monument uit de 15de eeuw. Na wat vrije tijd keren we 
terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we de leisteengroeven van Recht. De 
geschiedenis van dit dorp, gelegen in het zuiden van de Duitstalige gemeenschap,  
wordt vooral gekenmerkt door de winning van leisteen en door het beroep van 
steenhouwer. We worden meegenomen naar een 800m ondergronds parcours 
waar we op ontdekking gaan naar de majestueuze blauwe rots, een van de oudste 
stenen van het land, en de indrukwekkende extractieruimten. Tijdens je bezoek 
maak je op interactieve manier kennis met de geologische en mineralogische ge-
schiedenis van de streek, evenals met het gevaarlijke werk van de mijnwerkers. In 
het museum krijg je de kans om gereedschappen en realisaties in blauwe hard-
steen van Recht te ontdekken. Middagmaal. Vandaar rijden we verder naar het 

alom bekende kuurstadje Spa en maken we een rit langs de verschillende bronnen. 
Spa werd en wordt nog steeds geassocieerd met water en welzijn en het verdient 
zijn plaats tussen de grote kuuroorden van Europa. We passeren de Koningin-
nebron, vooral bekend van het Spa Reine fl essenwater, daarna verder langs de 
Géronstère en de Barisart bron naar het centrum van het stadje. Een wandeling 
langs o.a. de Peter de Grote bron, het casino en de Léopold  II galerie uit vervlogen 
tijden laten ons de oude glorie van het stadje herbeleven voor wie dat wenst. Na-
dien keren we terug huiswaarts via de centrale afstapplaats Zoersel en verder naar 
de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL ZUM BUCHENBERG***
Ligging: Midden in de gezonde, verfrissende en verkwikkende natuur van de 
Belgische Eifel.
Kamers: Moderne kamers, uitgerust met telefoon, tv en badkamer met
douche en toilet.
Maaltijden: ’s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds lekker 3-gangen 
avondmaal met tafelbediening.
Faciliteiten: Restaurant, bar, groot tuinterras en WiFi (gratis).

BELGIË  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Ardennen & Echternach

VOLPENSION - INKOMGELDEN inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

di 23/05 390 euro +35 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x middag-
maal alle uitstappen en rondritten inkomgelden volgens 
programma gidsbegeleiding toeristenbelasting

MINITRIP

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Niet voor niets wordt het graafschap Kent “the Garden of England”
genoemd. De zuidoostelijke punt van het Verenigd Koninkrijk is 
qua landschap één van de mooiste en het meest gevarieerde. Uit-
gestrekte landerijen, grazige weiden, historische monumenten en 
prachtige kastelen. Uiteraard wordt alles “gelardeerd” met het 
overbekende Engelse parklandschap. In Kent vindt u een aantal 
van de meest aansprekende tuinen in Europa. Deze variëren van 
eenvoudige “cottage gardens” tot spectaculaire kasteeltuinen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats
Zoersel of Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel-Antwerpen). Via Dunkerque rijden we naar Calais voor de 
overtocht met de ferry naar Dover. Van daaruit rijden we meteen naar de 
historische scheepswerven van Chatham. Hier wordt 400 jaar maritieme 
geschiedenis van de Spaanse Armada (1588) tot de Falklandoorlog (1982) 
op een originele wijze tot leven gebracht. Volg in beeld, geluid en geur 
de dagen van een leerjongen aan de scheepswerf in 1758, bezoek een 
touwslagerij, klim aan boord van een onderzeeër en beleef nog zoveel 
meer. De dag wordt afgerond met een bezoek aan Rochester, de stad van 
Charles Dickens. U kan er het museum facultatief bezoeken of onze gids 
volgen tijdens een wandeling door typische straatjes langs de burcht en 
de kathedraal. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2: Na ons ontbijt vertrekken we richting Tudeley, waar we even halt 
houden in de kleine All Saints Church. Hier bewonderen we de sfeervolle
collectie glasramen die Marc Chagall speciaal voor deze kerk ontwierp. 
We rijden verder naar Hever Castle. Het kasteel is voornamelijk gekend 
voor Anne Boleyn, de tweede echtgenote van de Engelse koning Hendrik 
VIII en de moeder van Elisabeth I. We bezoeken het kasteel met de tuinen 
en genieten van een vrij middagmaal in deze aangename omgeving. Na 
de lunch rijden we naar Penshurst Place, een parel van een middeleeuwse
woonst met de beroemde Baron’s Hall van 1341. De tuin (5ha) werd 
al voor 1346 aangelegd in kamers met een eindeloze verscheidenheid 
aan soorten en kleuren. Ontdek het speelgoedmuseum, statieruimtes 
met waardevolle schilderijen, meubels, wapenuitrustingen en porselein. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 3: In Sandwich, ooit zeehaven, nu verzand tot kleine jachthaven 
en badplaats, wandelen we langs de best bewaarde halfhouten mid-
deleeuwse huizen. We rijden door de White Cliffs Country naar Dover 
Castle. 2000 jaar geschiedenis zit hier geconcentreerd: van een Romeinse 
vuurtoren, een Saksisch kerkje tot een Normandische burcht. Er zijn zelfs 
Napoleontische tunnels terug te vinden in de krijtkliffen. Die werden tij-
dens WO II uitgebreid tot hoofdkwartier van de Navy en zijn nog steeds 

gebruiksklaar inclusief met hospitaal en keuken. We nemen de ferry terug 
en rijden door naar onze centrale aankomstplaats. Aankomst ca. 23.00u. 
in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL ASHFORD INTERNATIONAL***
Ligging: Modern hotel met een uitstekende ligging vlakbij het station.
Kamers: Gerenoveerde fris ingerichte kamers met tv, telefoon, WiFi (gra-
tis), airco, broekpers, thee- en koffi ezetfaciliteiten en badkamer met bad/
douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds buffet of tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, WiFi (gratis), restaurant, fi tness- en wellnesscen-
trum met overdekt zwembad, jacuzzi, sauna, stoombad en 6 massage-
salons (betalend).

Kent & Zuidoost-Engeland

MINITRIPS

ENGELAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Kent & Zuidoost-Engeland

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single 

zo 02/07 375 euro +65 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 halfpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt overtocht per 
ferry gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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De Britse hoofdstad blijft zowel voor de nieuwe bezoekers als voor 
de trouwe fans zijn eeuwige charme uitstralen. Buckingham Palace, 
Hyde Park, Piccadilly, Madame Tussauds, shopping in Regent Street 
of in Knightsbridge. Elk van deze namen opent een wereld van tra-
ditie, cultuur, spektakel en charme.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel). Vertrek in de vroege ochtend met bestemming Calais voor 
de overtocht per ferry naar Dover. Van daaruit rijden we meteen naar 
Londen waar we een oriëntatierondrit maken langs o.a. The Tower of 
Londen, Big Ben, Downing Street, Harrods en Piccadilly Circus. Ge-
legenheid tot laat middagmaal. In de namiddag vrij of al wandelend 
kennismaken met de wijk Covent Garden, Londens gezellige sociaal 
culturele buurt. Daarna met de autocar naar het hotel voor vrij avond-
maal.

Dag 2: In de voormiddag gelegenheid, voor de gegadigden, tot indi-
vidueel bezoek aan Madame Tussauds of deelname aan een geleide
wandeling door St. James Wijk met St. James’s Palace, Buckingham 
Palace, St. James’s Square en Spencer House. Vrije lunchpauze. Naar 
de City waar gelegenheid is tot (individueel) bezoek aan de Tower of 
Londen waarin de kroonjuwelen bewaard worden, of deelname aan 
een geleide wandeling door de City, een commercieel wereldcentrum, 
langs bekende gebouwen van o.a. Lloyd’s of Londen en Leadenhall 
market. Na het vrije avondmaal - vraag onze gids tips voor een echt 
“London Style” dinner of andere typische restaurants - maken we 
een uitstap door Soho, met zijn “naughty quarter” en het verbazende 
Chinayown. Als slot van de dag, rondrit door het verlichte Londen.

Dag 3: Na het ontbijt brengen we de bagage in de autocar en vertrek-
ken we naar Windsor Eton. Mogelijkheid tot individueel bezoek aan 
Windsor Castle. Wie de huiselijke omgeving van de Britse Royals wil 
zien, komt in Windsor Castle aan zijn trekken. Voor de anderen is er 
de mogelijkheid een korte geleide wandeling te maken via minder be-
kend Windsor naar en door Eton, de middelbare school van het Britse
imperium. In de namiddag terug naar Dover voor de ferry naar Calais. 
Verder richting België. Aankomst ca. 23.00u. in Antwerpen-Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

INDIVIDUEEL
Ook mensen die Londen reeds bezochten en op eigen houtje de stad
verder willen ontdekken, zijn van harte welkom. De deelname aan alle 
geplande uitstappen is niet verplicht. Op slechts 3 minuten wandelen 
vanuit het hotel is er een metrostation. Reisprogramma: de volgorde 

van het reisprogramma kan altijd wijzigen door de openingstijden, 
plaatselijke feestdagen, een plaatselijke (gewijzigde) verkeerssituatie, 
gebrek aan parkeermogelijkheid of onvoorziene omstandigheden.

HOLIDAY INN LONDEN WEST****
Ligging: Modern en comfortabel hotel aan de westelijke rand van de 
City gelegen. Metrostations in de nabijheid.
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.

Londen klassiek

MINITRIP

ENGELAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Londen klassiek

KAMER & ENGELS ONTBIJT inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer 

za 08/04 370 euro +120 euro -50 euro  
vr 21/07 370 euro +120 euro -50 euro 
za 12/08 370 euro +120 euro -50 euro 
za 28/10 370 euro +120 euro -50 euro
wo 27/12* 370 euro +120 euro -50 euro         
* Aangepast winterprogramma

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 En-
gels ontbijt overtocht per ferry gidsbegeleiding alle 
uitstappen en rondritten audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Hoewel Parijs altijd al een pleisterplaats was voor artiesten, is er 
rondom Parijs een interessant verhaal te vertellen over de ont-
wikkeling van de kunst. Na de klassieke portretten, realistische 
schilderijen en beelden voor de heersers en de adel die we kunnen 
bewonderen in Chantilly, gaat de aandacht naar de natuur en het 
landleven van de gewone man zoals we dit vinden in Barbizon. 
Van daaruit zien we dat zich stilaan een nieuwe stijl van schilderen 
ontwikkelt, het impressionisme wordt geboren. Eerst verguisd, nu 
verkocht voor fenomenale bedragen. Ook staan we stil bij de ge-
bouwen die kunst bewaren en tonen. Van ateliers over kastelen tot 
sculpturen als architectuur. Geen rush, wel genietend verkennen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel 
en Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel en Zoersel). 
Na de vrije lunch, bezoeken we het kasteel van Chantilly en met de gids stoppen 
we even bij de belangrijkste werken van het Condé Museum. Na het Louvre heeft 
dit museum, de grootste collectie oude schilderkunst in Frankrijk en presenteert 
een prachtige collectie van 800 werken van Poussin, Watteau, Ingres, Raphaël, 
Giotto, Botticelli enz. Ook het boekenkabinet is indrukwekkend. Daarna wande-
len we door het park naar het paardenmuseum en de grootste paardenstallen in 
Europa. Tijdens een korte artistieke paardenshow tonen paard en ruiter ons hun 
talent inzake dressuur en bewegen op muziek. De ruiter geeft toelichting. Na al die 
schoonheid vertrekken we naar ons hotel. Avondwandeling naar La Grande Arche 
met oog voor oude en moderne beeldhouwwerken en architectuur.

Dag 2: In de ochtend rijden we door het Bois de Boulogne waar we even stoppen 
bij de Fondation Louis Vuitton om de architectuur in dienst van de kunst door 
toparchitect Frank Gehry te bewonderen. Daarna rijden we verder naar Barbizon, 
een klein romantisch kunstenaarsdorp bekend door de school van Barbizon met 
Camille Corot, Daubigny, Jean-François Millet, Théodore Rousseau. Ook Claude 
Monet kwam hier soms schilderen. Zij waren de voorlopers van het impressio-
nisme. We bezoeken de kleine huiselijke musea en genieten van de gezellige straat 
met galerijtjes, cafeetjes en restaurantjes waar iedereen een plekje kan kiezen 
om te lunchen. Het woud van Fontainebleau verdient onze aandacht, alsook het 
prachtig park van het kasteel. We doen een wandeling in het park. Wie wil, kan 
genieten van een dessertje in of rond het kasteel. Na het avondmaal in het hotel, 
rijden we Paris binnen voor een mooie stadsrondrit. 

Dag 3: Bezoek in Giverny aan het majestueuze huis van Claude Monet en de tuin 
met de waterlelies die hij vaak schilderde. We starten met een bezoek aan het huis, 
en hebben daarna volop tijd voor de uitgestrekte tuin. In zijn ruim atelier is nu 
een enorme bookshop met interessante kunstboeken en een waaier van boeken 
over bloemen en planten. Lunchen kan vlakbij in één van de vele restaurantjes in 
de Rue Claude Monet. Je vindt daar ook kleine winkeltjes die de zaden verkopen 
uit de tuin van Monet en tal van ateliers van artiesten. In de namiddag verzame-

len we aan het Musée de l’Impressionisme, waar we de huidige expo bezoeken. 
Ook bij dit museum is er een kleine leuke tuin. Met deze levende rode draad uit 
de kunstgeschiedenis kijk je voortaan wellicht nog intenser naar kunst. In de late 
namiddag vertrekken we uit Giverny terug huiswaarts. Onderweg houden we de 
gebruikelijke avondstop. Aankomst ca. 23.00u op de centrale afstapplaats. Verder 
naar de door u gekozen afstapplaats.

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 haardroger. (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).

Kunstreis Chantilly - Barbizon - Giverny 

MINITRIPS

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Kunstreis Chantilly - Barbizon - Giverny 

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 02/06 395 euro +115 euro
vr 29/09 395 euro +115 euro        

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

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

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NIEUW!
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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 dom-
pelt 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 economisch hart van de 
stad van toen en nu met zijn 18de en 19de -eeuwse gebouwen verken-
nen. We lunchen in dé Art Nouveau Brasserie van Nancy en bezoeken 
de prachtige Kamer van Koophandel waar meestal een glastentoon-
stelling 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 avondmaal. 
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. We ontdekken er ontdekken er de typische meubelen 
van de familie Majorelle, een generatie van wereldberoemde meubel-
makers. De schilderijen van Prouvé stellen kunstenaars in actie voor 
en de glasramen, vazen en schalen van Gruber, Gallé, Daum, Muller 
en Walter zullen velen bekoren. Via internationale 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 show-
room Cristallerie Daum, ofwel kan je meewandelen met de gids naar 
de centrale overdekte markthal, zo typisch voor de Franse streekgas-
tronomie. 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.

Nancy
Stad van de Art Nouveau

MINITRIPS

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Nancy Cultuurstad

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr  05/05 495 euro +95 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 2x middagmaal 

toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uitstappen en 
rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NIEUW!
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DISNEYLAND® PARK
In een Magisch Koninkrijk niet zo heel ver 
hier vandaan - ergens in de buurt van de 
plek waar iedereen een wens mag doen en 
dromen werkelijkheid worden - komen de 
klassieke helden en heldinnen van Disney tot 
leven in een sprookje dat nog heel lang - en 
gelukkig - zal blijven duren.

WALT DISNEY STUDIOS® PARK
Ontdek in het Walt Disney Studios Park, vlak 
naast het Disneyland Park, de magische we-
reld van fi lm, animatie en televisie op vier ci-
nemagische locaties vol opwindende attrac-

ties en spectaculaire shows met uw dromen 
in de hoofdrol.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
We rijden richting Frankrijk tot Disneyland® 
Paris. Aankomst ca. 11.00u aan het Disney-
land® Park. Laat u meevoeren in de tijd, de 
ruimte en de fantasie naar vijf verschillende 
landen: Frontierland, Adventureland, Fanta-
syland, Discoveryland en Main Street U.S.A. 
In Walt Disney Studios® Park vertoeft u in de 

Disneyland® Paris
Ontdek de magie van Disneyland® Paris!

FRANKRIJK

©Disney

MINITRIPS

schitterende wereld van fi lm en animatie. U 
kan vrij rondlopen in het park tot sluiting. Bij 
het verblijf op 05/07 en 22/08 is uw verblijf 
voorzien in een Disney hotel op wandelaf-
stand van de parken. U kan gebruik maken 
van de gratis pendeldienst of te voet tot aan 
het hotel wandelen.

Dag 2: Reizigers met verblijf in de Disney ho-
tels kunnen vrij gebruik maken van de gra-
tis shuttlebussen of te voet naar de parken 
wandelen. Vrij bezoek aan Disneyland® Park 
of Walt Disney Studios Park. Bij tweedaagse 
reis: vertrek huiswaarts omstreeks 17.30u. Bij 
driedaagse reis: verblijf in het park tot slui-
ting.

Dag 3: (bij 3-daagse reis)
Na het ontbijt heeft u bij deze reis een extra 
dag voor het bezoek aan Disneyland Paris®. 
Ca. 17.30u vertrekken we huiswaarts en 
onderweg houden we nog de gebruikelijke 
avondstop. Aankomst ca. 23.00u in Antwer-
pen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

30e VERJAARDAG!
Ben je klaar voor het meest magische verjaar-
dagsfeest? Tot 30 september 2023 kunnen 
we groter dromen, harder lachen en nog 
meer genieten tijdens de speciale en unieke 
30e verjaardag!
Disneyland Paris® straalt magischer dan ooit!

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.
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DISNEY’S HOTEL SANTA FÉ - Afreisdata: 05/07 - 22/08
Ligging: Op slechts 20 minuten wandelen van de Disney Parken, of 
een paar minuten met de gratis shuttlebus.
Kamers: De Disney Pixar’s Cars geïnspireerde kamers beschikken over
telefoon, tv, safe, ventilator, WiFi (gratis) en badkamer met bad/dou-
che, toilet en haardroger. Enkel standaardkamers beschikbaar van 
maximum 4 personen in Santa Fé.

HOTELOVERNACHTING IN HET PARK

©Disney/Pixar

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  2 DAGEN - 1 NACHT
Disneyland

KAMER & ONTBIJT - toegangsticket 
Disney® Parken inbegrepen
Maxi Comfort Class
DISNEY HOTEL SANTA FÉ
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Single   3de volw. op kamer  4de volw. op kamer kind 3 t/m 11j bij 2 volw.

wo 05/07 440 euro 555 euro 410 euro  390 euro 330 euro
di 22/08 440 euro 555 euro 410 euro  390 euro 330 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class kamer en ont-
bijtbuffet transfers naar het park 2-DAAGS TOEGANG-
STICKET = toegang tot de beide Disney Parken en volledige 
bewegingsvrijheid tussen de twee parken
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Geen stad ter wereld heeft een aantrekkingskracht zoals Parijs. Of 
men er voor de eerste of voor de zoveelste keer komt, Parijs blijft 
fascineren. Verhoeven Autocarreizen geeft u de kans om zo veel-
zijdig mogelijk deze bruisende wereldstad te leren kennen. Vanuit 
de panoramische ramen van de autocar je ogen uitkijken naar al 
die indrukwekkende monumenten en bouwwerken, te voet langs 
de boulevards fl aneren, slenteren langs de kunstwerkjes op Mont-
martre.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). We vertrekken tij-
dig richting Franse grens en in de late voormiddag bereiken we Parijs. We beginnen 
met een bezoek aan de zakenbuurt La Défense. Daarna is er een vrij middagmaal. 
We vervolgen met een uitgebreide rondrit langs de Opéra, Place Vendôme, Place 
de la Concorde, Champs Élysées, Arc de Triomphe en Trocadéro. Gelegenheid tot 
facultatieve boottocht op de Seine, een wandeling tot aan de Eiffeltoren of vrije 
tijd. We zetten onze rondrit verder langs École Militaire, Dôme des Invalides, Pont 
Alexandre III en Place de la Madeleine. Nadien vrije tijd voor shopping of een ter-
rasje. Voor wie de nacht wat korter mag zijn, is er nog de mogelijkheid om de 
magnifi eke show van Crazy Horse mee te maken.
Dag 2: Na het ontbijt rijden we richting Fondation Louis Vuitton. Dit museum met 
een prachtige architectuur is geopend in 2014 en stelt onder andere de privécol-
lectie tentoon van Bernard Arnault. De bekende eigenaar van de luxe merken Louis 
Vuitton, Dior en Fendi. Hier kan u kennismaken met vooral een beeldende kunst-
verzameling uit de 20ste eeuw. Naast de permanente collectie zijn er ook tijdelijke 
tentoonstellingen die telkens verbazen. U kan eventueel ook het nabij gelegen 
Jardin d’Acclimatation leren kennen, dit is een pretpark en planten-en dierentuin 
gecombineerd. Met ongeveer 40 attracties, een miniatuurspoorweg en een na-
tuurgebied waar een boottocht gemaakt kan worden. Daarnaast is er ook een  
typische Normandische boerderij. Rond het middaguur rijden we richting Place 
Vendôme en Place du Marché de Saint-Honoré waar we via een stadswandeling 
kennismaken met de typische en wereldberoemde Franse modehuizen. Vervolgens 
heeft u de tijd voor een vrij middagmaal en een vrije namiddag om de stad op ei-
gen tempo te verkennen. In de vooravond rijden we terug naar het hotel. ’s Avonds
maken we een rondrit met onze autocar voor een echte “Paris la nuit”.
Dag 3: In de voormiddag brengen we een bezoek aan Tour de Montparnasse. 
Daarna rijden we naar de Notre Dame, het Quartier Latin en het Centre Pompidou. 
In de namiddag bezoeken we Montmartre en de Sacré-Coeur basiliek.

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 uitstap-
pen is niet verplicht. 
Reisprogramma: de volgorde van het reisprogramma kan altijd wijzigen door de 
openingstijden, plaatselijke feestdagen, een plaatselijke (gewijzigde) verkeers-

situatie, gebrek aan parkeermogelijkheid of onvoorziene omstandigheden.
CABARET IN PARIJS
Tijdens uw verblijf kan u één van de bekendste shows in Crazy Horse in Parijs 
bijwonen. Cabaretshow 2u + 1/2 fl es champagne inbegrepen. Volw: ca. 130 euro 
(prijzen onder voorbehoud). Bij boeking te reserveren, betaling ter plaatse via onze 
gids.

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 haardroger. (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).

Parijs
met bezoek Fondation Louis Vuitton

FRANKRIJK

MINITRIPS

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Parijs

KAMER & ONTBIJT inbegrepen
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

za 08/04 335 euro +99 euro -15 euro    -70 euro
za 12/08 330 euro +99 euro -15 euro    -70 euro
do 02/11 330 euro +99 euro -15 euro    -70 euro
wo 27/12* 325 euro +99 euro -15 euro    -70 euro    
* Aangepast winterprogramma (zie pag. 280)
Niet inbegrepen: 
middag- en avondmalen - toegangsgelden - reisverzekering

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

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Parijs, de lichtstad, een wereldstad met 2,25 miljoen inwoners. 
Deze keer niet de platgetreden paden van het massatoerisme! Wel 
een kennismaking met het Parijs van de Parijzenaar. We pikken er 
een aantal volkse buurten uit waar de “couleur locale” primeert. 
Een leuke rode draad door dit verhaal is het woelige leven van Vin-
cent Van Gogh in de grootstad Parijs. Ander kleurrijk fi guur die wij 
belichten tijdens deze driedaagse: de eeuwig fascinerende Louis 
Vuitton… Parijs anders bekeken, een lumineus idee om de lichtstad 
op een andere manier te ontdekken!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel 
(mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel - Zoersel). Na onze gebrui-
kelijke ochtendstop rijden we verder richting de lichtstad, Parijs. Onze eerste dag 
staat helemaal in het teken van de Nederlandse kunstschilder Vincent Van Gogh. 
We gaan op zoek naar zijn leven als kunstenaar in het Frankrijk van de 19de-eeuw. 
We starten met een bezoek aan het mooie Auvers-sur-Oise. Hier bracht Van Gogh 
de laatste maanden van zijn leven door. We brengen een bezoek aan de aan-
grijpende begraafplaats waar hij naast zijn broer Theo rust en wandelen tot op 
de plaats waar hij “Het Kraaienveld”, één van zijn laatste meesterwerken heeft 
geschilderd. Hier komen we te weten waarom Vincent van Gogh net hier naartoe 
kwam en waarom hij logeerde bij een voormalige inwoner van Mechelen, Paul Ga-
chet. Langs de Oise en vervolgens via de Seine rijden we tot aan ons hotel aan de 
rand van “La Défense”. Ons hotel ligt ook vlakbij één van de vaste afspraakplaat-
sen van de “impressionisten”: “Ile de la Jatte”, een eilandje in de Seine. 

Dag 2: Na het ontbijt trekken we naar de Rue des Rosiers en de Rue des Francs-
Bourgeois. Dit is één van de kleurrijkste buurten van Parijs: “Le Marais”. Kers op 
de taart is ongetwijfeld de “Place des Vosges”, het oudste plein van Parijs. Voor 
velen één van de mooiste pleinen ter wereld. Door de eeuwen heen is het plein het 
toneel geweest van talloze historische gebeurtenissen. Vlakbij zien we een aan-
tal imposante herenhuizen zoals het “Hôtel de Soubise”. Het was ook de locatie 
voor de opnames van verschillende fi lms waaronder “Marie-Antoinette”. Achter 
de hoge muren van deze huizen schuilen vaak verrassende pleintjes. Één ervan 
bevindt zich iets verderop in de buurt van de Place de la Nation. Achter een kloos-
termuur ontdekken we zowaar een privé-begraafplaats voor de hoge Franse adel. 
Ook de verschrikkingen van de Franse Revolutie zijn hier nog tastbaar. Een ontroe-
rende plaats! Op het einde van deze dag nemen we opnieuw de rode draad van 
onze driedaagse op: “Vincent Van Gogh in Parijs”. We wandelen langs zijn voor-
malige verblijfplaats in de rue Lepic. Hier komen we helemaal in de sfeer van “La 
Bohême”, het wilde en onbezorgde leven van menige kunstenaar uit die periode. 

Dag 3: Ontbijt. De “Fondation Louis Vuitton” werd in 2014 ingehuldigd en is on-
getwijfeld een lumineus idee in de lichtstad! Het is een gedurfd project met een 
adembenemende constructie dat nu al een icoon is van de architectuur van de 
21ste-eeuw. Het is bovendien opgetrokken in harmonie met één van de groene 

longen van Parijs, het “Bois de Boulogne”. In dit fraaie park van 800 hectare be-
vinden zich de renbanen van Longchamps en Auteuil. Vlakbij, op de andere oever 
van de Seine vinden we de Mont-Valérien. Een bijzondere plaats in de geschiedenis 
van beide wereldoorlogen. Maar vooral een heuvel van 162m hoog. Van hieruit 
hebben we een prachtig uitzicht op alle belangrijke monumenten van Parijs: de 
Eiffeltoren, La Défense, de Tour Montparnasse en de Sacré-Coeur. Na deze mooie 
afsluiter rijden we terug richting België. Onderweg voorzien we onze gebruikelijke 
avondstop. Via onze centrale afstapplaats verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

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 eigen-
tijdse inrichting en zijn uitgerust met airco, telefoon, safe, WiFi (gratis), mini-
bar, tv en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger. (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).

Parijs anders bekeken

MINITRIP

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Parijs anders bekeken

KAMER & ONTBIJT inbegrepen
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

vr 28/07 330 euro +99 euro -15 euro    -70 euro
Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

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

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NIEUW!
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De bezienswaardigheden en monumenten in het noorden van
Picardië getuigen van de woelige geschiedenis van de streek.
Hoge kathedralen, statige chateaus en de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Arras waar op enkele pleinen de sierlijkheid van de 
vroegere Vlaamse architectuur terug te vinden is. Het landschap 
tussen Arras en de vallei van de Somme wordt beheerst door de 
herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Dichter bij Parijs eisen 
twee kastelen de aandacht op: Chantilly en het Koninklijk Paleis 
van Compiègne.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar het centraal vertrek. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel en Zoersel). 
Vertrek richting Rijsel naar Arras. Hier bezoeken we het centrum met 
zijn schilderachtige kasseipleinen, waar 155 huizen staan met 17de-
eeuwse gevels in Vlaamse stijl. We wandelen verder langs de Place 
des Héros, l’église Saint-Jean-Baptiste, le Grand Place, het oudste he-
renhuis van Arras, de kathedraal en de abdij Saint-Vaast en brengen 
een bezoek aan Les Boves. Rondleiding en wandeling door de oude 
kalksteengroeven en ondergrondse gangen van de stad. In de namid-
dag rijden we naar de vallei van de Somme, synoniem met de slag-
velden van de Eerste Wereldoorlog. We maken er een rondrit langs 
Pozières met het tankmonument, Thiepval, het grootste Britse mo-
nument, de Ulster Tower en het Newfoundland Memorial Park, een 
terrein met bijzonder goed bewaarde loopgraven. Verder via Albert 
naar ons verblijfshotel.

Dag 2: In de voormiddag bezoeken we Compiègne. We maken er 
een wandeling door het historisch centrum langs o.a. het stadhuis, 
de bibliotheek, het Sint-Niklaasgasthuis en de Sint-Jacobskerk. Ver-
volgens bezoeken we het paleis met de rijk versierde en gemeubelde 
appartementen van de keizer en keizerin. In de namiddag maken we 
een rondrit door het bos van Compiègne met schilderachtige dorpjes 
zoals Saint-Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin, enz. Nadien bezoeken we 
de Clairière de l’Armistice, de plek waar de wapenstilstand werd gete-
kend die op 11 november 1918 een einde maakte aan de Eerste We-
reldoorlog. Het museum bezit een replica van de treinwagon waarin 
de overeenkomst werd bekrachtigd.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het vliegveld Le Bourget en bren-
gen er een bezoek aan het Musée de l’Air et de l’Espace. De collectie 
bevat o.a. een Blériot XI, het type waarmee de vliegenier in 1909 voor 
de eerste keer het Kanaal overvloog. Verder ook Duitse, Amerikaanse, 
Engelse en Russische vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Tevens 
zijn er vliegtuigen van Dassault, het prototype van de Mirage 4000, 

twee Concordes, een Boeing 747 en een Ariane-raket. Na het mid-
dagmaal rijden we naar het kasteel van Chantilly. Chantilly is al jaar en 
dag de hoofdstad van de paardensport. Hier brengen we een bezoek 
aan het ruiterpaleis met 240 paarden en indrukwekkende paarden-
stallen. Nadien is er gelegenheid voor een wandeling door het park 
met zijn mooie fonteinen. Onderweg houden we nog de gebruike-
lijke stops voor de maaltijden. Verder naar de door u gekozen opstap-
plaats.

HOTEL IBIS COMPIÈGNE**
Ligging: Goede ligging, aan de rand van Compiègne.
Kamers: De comfortabele kamers zijn uitgerust met airco, telefoon, 
tv, safe, WiFi (gratis), badkamer met bad of douche en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, terrras en tuin.

Noord-Frankrijk en Picardië

MINITRIPS

FRANKRIJK  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Noord-Frankrijk en Picardië

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single  Korting 3de pers. op kamer

ma 15/05 430 euro +65 euro  -20 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x mid-
dagmaal gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten 

toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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MINITRIP

Amsterdam: een legendarische en veelbezongen stad die beschikt 
over een ongekende historische rijkdom. De goed geconserveerde 
grachten die dateren uit de 17de-eeuw en de statige panden stra-
len een bijzondere sfeer uit. Daarnaast kent Amsterdam een enorm 
veelzijdig winkelaanbod, inmiddels een attractie geworden voor 
binnen- en buitenlandse toeristen. Het historische en bruisende 
hart van Amsterdam biedt u een onvergetelijke sfeer.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Rijkevorsel. Heenreis via Breda en Utrecht naar Amsterdam, 
met ochtendstop. Eens in Amsterdam wandelen we door de Haar-
lemmerbuurt: een historisch gedeelte van Amsterdam tussen het IJ 
en de Jordaan, waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan. Pak-
huizen en oude gevels herinneren aan handel en scheepvaart. Via de 
Noorderkerk met de Noordermarkt (op zaterdag is hier een boeren-
markt) naar de Westerstraat, de slagader in de oude volksbuurt de 
Jordaan. De Jordaan: goed voor een zwerftocht langs oud en nieuw, 
vol verrassingen. Langs het Anne Frank Huis en de Westerkerk naar 
het mondaine Magna Plaza en de monumentale Dam. Vrije lunchpau-
ze. Door de historische winkelstraat van Amsterdam, de Kalverstraat, 
Heiligeweg en Spui naar de Negen Straatjes, een intiem winkelbuurtje 
tussen Amsterdams bekendste grachten. Zeer diverse winkels en za-
ken, vaak enig in hun soort, vonden hier hun “stekkie”. Avondmaal 
in het hotel.

Dag 2: Ontbijtbuffet. In de voormiddag is er gelegenheid tot rondvaart
over de Amsterdamse grachten; alternatief is een bezoek aan de Mu-
seumwijk in de buurt van het rondvaartbedrijf. Mogelijkheid tot vrije 
lunch op het Leidseplein. Na de lunchpauze via de Leidsestraat, een 
bonte, bruisende straat waar stijl en elegantie te vinden zijn en die je 
kunt samenvatten in twee woorden: vertier en winkelplezier. Verder 
naar de Bloemenmarkt en het Rembrandtplein, een populair Amster-
dams uitgangscentrum. Via het Waterlooplein en de Waag terug naar
de autocar. Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 21.00u. in Rijkevorsel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

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

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 Superiorkamers met balkon of terras 
(o.b.v. beschikbaarheid), comfortabele aparte bedden of kingsize bed-
den, fl atscreen-TV, airco, safe, bureau, WiFi (gratis). Badkamer met 
regendouche en wastafel met föhn.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds diner van
internationale keuken.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, hotelbar, WiFi (gratis), internetcafé ,
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!
Beoordelingen: Erg goed (8,5/10)

Amsterdam

NEDERLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Amsterdam

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

ma 07/08 235 euro +50 euro  -25 euro
ma 30/10 235 euro +50 euro  -25 euro
wo 27/12* 220 euro +50 euro  -25 euro 

* Aangepast winterprogramma (zie pag. 282)

Niet inbegrepen: 
middag- en avondmalen - 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

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Drenthe is een levendige provincie met afwisselende prachtige en 
uitgestrekte natuurparken, boeiende musea, historische beziens-
waardigheden, heidevelden, veenkolonies en vele schilderachtige
dorpen. Het culturele erfgoed van Drenthe vind je hier midden in 
de natuur. Het beste van twee werelden…

Dag 1: Van de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel) en via 
Breda, Utrecht naar Elburg met onderweg de gebruikelijke ochtend-
stop. Elburg is in de oude stadskern nog steeds het vissersplaatsje aan 
de Zuiderzee. Het oude vestingstadje is al een bezienswaardigheid op 
zich, het heeft nog steeds het middeleeuws rechthoekige stratenplan 
en is omringd door prachtige wallen. We maken een wandeling langs 
o.a. het Agnietenconvent, de Sint-Niklaaskerk, de Vischpoort, de
Museumsmederij enz. Na het middagmaal rijden we door het na-
tuurgebied de Hondsrug. Dit gebied is door de Unesco erkend en 
benoemd als geopark. We vinden er vele schilderachtige dorpjes met 
elk een opvallende eigenheid. In Borger bezoeken we het Hunebed-
centrum en vernemen we meer over de prehistorische hunebedden 
en grafmonumenten bestaande uit zwerfstenen. Prehistorische boe-
ren hebben hier meer dan 5000 jaar geleden het grootste hunebed 
van Nederland opgericht.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we via Valthe en Valthermond, een veen-
gebied waar tot halverwege de 20ste eeuw turf werd ontgonnen. Het 
veen werd afgegraven door de turf weg te steken om na droging 
vervoerd te worden en elders als brandstof te dienen. Verder naar 
Bourtange, een vestingstadje waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. 
Het is in de 20ste eeuw volledig gerestaureerd naar het tijdsbeeld van 
1742. De vesting heeft talrijke bezienswaardigheden uit vroegere 

eeuwen, zoals het pittoreske marktplein, originele kanonnen, offi -
ciershuizen, synagoge, turfschuur enz. Na het middagmaal rijden we 
naar Orvelte, een prachtig Drents esdorp en museumdorp vanwege 
de vele historische bezienswaardigheden. In 1967 kreeg Orvelte de 
status van beschermd dorpsgezicht. We maken een wandeling langs 
een aantal boerderijen, houtzagerij, smederij, klompenmakerij, ate-
liers, enz. Na nog wat vrije tijd terug naar België. Onderweg de ge-
bruikelijke avondstop. Verder naar de centrale afstapplaats en naar de 
door u gekozen afstapplaats.

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

NEDERLAND

MINITRIPS

NEDERLAND  2 DAGEN - 1 NACHT
Drenthe

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single 

za  06/05 275 euro +35 euro   

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - boottocht - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste middagmaal tot laatste middagmaal 2x middag-
maal toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten 

gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Friesland is toeristisch gezien een ongeloofl ijk veelzijdige provincie
in Nederland en niet alleen vanwege zijn eigen tradities, taal en 
cultuur. Nergens anders in Nederland kunt u zoveel verschillende 
facetten van de natuur bekijken en bewonderen. De bekende me-
ren, het waddengebied, kilometerslange stranden en de terpen 
waarop eeuwenoude stadjes en dorpen zijn gebouwd, zijn een be-
zoek meer dan waard.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Massenhoven of Hoogstraten (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Massenhoven). Vertrek ‘s morgens via Breda, Utrecht, Lelystad en 
de Noordoostpolder naar Sloten, gelegen aan de rand van het Gaasterland. 
We wandelen er langs de smalle straatjes en de gracht waarlangs 17de- en 
18de-eeuwse huisjes staan die doen denken aan een stadje in miniatuur. Gele-
genheid tot middagmaal in Sneek, het centrum van het Friese merengebied. 
In de namiddag bezoeken we de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden, met 
zijn historische binnenstad, zijn grachten en gezellige winkelstraten. Na wat 
vrije tijd rijden we naar ons hotel, gelegen aan de stadsrand.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Pieterburen voor een bezoek aan de zee-
hondencrèche van Lenie ‘t Hart. Zij is al sinds 1971 bezig aangespoelde, zieke 
en verzwakte robben op te vangen om ze vervolgens weer geheel gezond in 
de Waddenzee uit te zetten. Dit bezoek is beslist een indrukwekkende erva-
ring. Via Lauwersoog bereiken we het gehuchtje Moddergat, helemaal in het 
noorden van het Friese vasteland. Vanop de zeedijk kunt u zich verbazen over 
het machtig uitzicht over het wad, met in de verte het silhouet van de water-
toren/vuurtoren van Schiermonnikoog. Een monument op de dijk herdenkt 
de grootste tragedie van het dorp: de stormramp van 1886 waarbij 83 vissers 
het leven lieten. Nadien zetten we onze tocht verder richting Dokkum, de 
meest noordelijke stad van Nederland. Het oud knus centrum binnen de zes-
hoekige omwalling met zijn stadhuis met klokkenspel, het admiraliteitshuis en 
de woningen met 17de-eeuwse renaissancegevels, is zeker een bezoek waard. 
Verder via de Terpenlandroute en Hogebeintum naar Leeuwarden.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we richting Hegenbeitum. Eerst houden we nog 
even stop aan de tegeltjesbrug van Giekerk, deze was tot en met 2020 de 
laatste brug op de route van de Elfstedentocht. De overspanning is voorzien 
van duizenden blauw geglazuurde tegeltjes van Makkumer Aardewerk. Op 
elk ervan staat een afbeelding, naam en jaar van deelname van een deelne-
mer aan de tocht. We rijden vervolgens verder naar Hegenbeitum waar we 
de unieke kerk bezoeken met een prachtig interieur dankzij de vele rouw-
borden. De kerk ligt op een terp van bijna 9 meter boven de zeespiegel en 
is daardoor de hoogste van Friesland. De meeste terpen zijn rond het jaar 
1000 aangelegd. Totdat in het midden van de 19e eeuw hun vruchtbare aarde

afgegraven werd tenzij er een kerk bovenop stond. Zo bleef er meestal alleen 
een steil en markant gedeelte over. Hoe dit afgraven gebeurde kunnen we 
hier ook zien. Daarna richting Hindeloopen via Makkum en Workum waar 
we zullen lunchen. Na het middagmaal maken we een wandeling en brengen 
we een bezoek aan het schaatsmuseum. Vervolgens wat vrije tijd waarna we 
via de Afsluitdijk, Amsterdam en Utrecht terugrijden naar België. Onderweg 
houden we nog de gebruikelijke avondstop. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT HEIDEHOF
Ligging: Het hotel is gelegen direct aan de golfclub en aan de rand van Hee-
renveen. Hierdoor is dit de ideale uitvalsbasis om Friesland te ontdekken.
Kamers: Alle 42 hotelkamers zijn comfortabel en sfeervol ingericht en be-
schikken over telefoon, tv, WiFi en een badkamer met douche/bad, toilet en 
haardroger.
Maaltijden: ‘s Ochtends ontbijtbuffet en ‘s avonds 3-gangendiner.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, tuinterras en gratis WiFi.

Friesland
Leeuwarden - Waddenzee   

NEDERLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Friesland

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

zo 09/07 399 euro +85 euro  -20 euro
zo 17/09 399 euro +85 euro  -20 euro 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste middagmaal 2x middag-
maal toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uitstappen 
en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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MINITRIPS

Gelegenheid tot wandelen of fi etsen! Texel, het Noord-Hollandse 
waddeneiland, heeft een landoppervlakte van 16.000ha. De groot-
ste lengte is 25km en de gemiddelde breedte 8km. Van Texel, dat 
in 1415 stadsrechten kreeg, wordt wel gezegd dat het Nederland 
in het klein is. U vindt er een grote variatie aan landschappen zo-
als duinen, lange mooie stranden, bossen en polders, knusse dor-
pen en een gemoedelijke bevolking. Op het eiland wonen onge-
veer 13.500 inwoners die verspreid zijn over zeven dorpen. Den 
Burg, het centrale dorp met circa 6.900 inwoners, is verreweg het 
grootste. De eilandpositie maakt voor de Texelaars een aanbod van 
voorzieningen noodzakelijk. En dankzij het toerisme beschikken de 
Texelaars, vooral in Den Burg en De Koog, over een zeer uitgebreid 
winkel- en horecabestand.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Rijkevorsel. Verder naar Noord-Holland voor de overzet naar 
Texel. Gedurende deze 20 minuten durende overtocht hebben we 
een prachtig zicht en worden we vergezeld door tientallen meeuwen. 
Via een rondrit met diverse stops en korte wandelingen maken we 
kennis met de verscheidenheid van dit eiland: de prachtige natuur, de 
vuurtoren, de schaapsboeten en de typische boerderijen, Oosterend, 
De Cocksdorp en Den Hoorn. In de Koog, het drukste badoord van 
Texel, kan u wandelen tot aan het strand en heeft u vrije tijd voor een 
terrasje en/of om wat te shoppen. In de late namiddag naar ons hotel, 
dat aan de rand van een geurig dennenbos gelegen is. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt naar Den Burg, het grootste stadje van Texel. We
bezoeken er de Oudheidkamer, een historisch woonhuis uit de 16de-
eeuw. Nadien nog wat vrije tijd in dit gezellige centrum met een groot
horeca- en winkelaanbod. In de namiddag rijden we naar het vissers-
haventje van Oudeschild en varen we mee op één van de garnalen-
kotters. Een twee uur durend avontuur: kennismaken met al het leven
in de Waddenzee en proeven van de garnalenvangst. Vóór het avond-
maal heeft u nog de gelegenheid om te wandelen in de omgeving 
van het hotel of om te genieten van het leuke terras van het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 3: In de voormiddag bezoeken we Ecomare, vooral bekend van-
wege de zeehondenopvang. Hier heeft u ook de gelegenheid voor 
een wandeling door het duinengebied (1 of 3km). Diegenen die lie-
ver gaan fi etsen, kunnen in het hotel een fi ets huren en de polder, 
het heidegebied of het bos beter gaan verkennen. In de namiddag 
brengen we nog een bezoek aan het museum Kaap Skil, vol verhalen 
en avonturen over het ruige leven op en met de zee. We ontdekken 

hier de Reede van Texel, de belangrijkste ankerplaats van de Gouden 
Eeuw! Zowel binnen als buiten gaan we hier op ontdekking. Daarna 
is het tijd om de overzet te nemen en huiswaarts te rijden. Onderweg 
houden we nog een avondstop. Aankomst ca. 22.00u. in Rijkevorsel.

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT DE COOGHEN
Ligging: Het hotel met 62 hotelkamers ligt in het centrum van het 
kustdorpje de Koog en op slechts 500m van het strand.
Kamers: Ruime kamers met een eigen badkamer voorzien van een 
douche/bad en toilet, tv, telefoon, bureau en WiFi (gratis).
Maaltijden: ‘s Ochtends ontbijtbuffet en ‘s avonds diner.
Faciliteiten: Receptie, bar, restaurant, terras en tegen een toeslag kan 
u gebruik maken van de sauna, solarium en andere wellnessfacilitei-
ten.

Texel

NEDERLAND  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Texel

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

wo 24/05 415 euro +85 euro
ma 25/09 415 euro +85 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste middagmaal tot laatste middagmaal 3x mid-
dagmaal bootovertocht heen en terug naar Texel toeris-
tenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, het land van de be-
kende schrijver Hans Christian Andersen! We bezoeken Odense, 
de geboortestad van de sprookjesschrijver en in Kopenhagen het 
beroemde amusementspark Tivoli. We zien de Vikingschepen in 
Roskilde en bezoeken enkele van de mooiste kastelen van het land: 
Rosenborg en Frederiksborg.

Dag 1: Zoersel - Neumünster/Bad Bramstedt
Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoer-
sel). We rijden via de Duitse autosnelwegen naar Hamburg. Avond-
maal en overnachting in Neumünster/Bad Bramstedt.

Dag 2: Neumünster/Bad Bramstedt - Odense - Kopenhagen
Na het ontbijt verder naar de Duits-Deense grens. Via een imposante 
brug rijden we het eiland Fyn (Funen) op en bereiken al snel Odense, 
de tweede grootste stad van Denemarken. Qua architectuur heeft de 
stad zowel op historisch als modern gebied veel te bieden. We bezoe-
ken het fraai gerestaureerde huis waar Hans Christian Andersen zijn 
jeugd heeft doorgebracht. Na het vrij middagmaal heeft u nog wat 
vrije tijd. Via de 18km lange, fascinerende brug over de Grote Belt 
rijden we naar Kopenhagen, de prachtige stad gelegen aan de Køge 
Bocht en het Øresund. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Kopenhagen
Gedurende een 3 uur durende rondrit stelt de lokale gids (Neder-
landssprekend) de hoofdstad van Denemarken aan ons voor. Kopen-
hagen is één van de gezelligste steden van Europa! De belangrijkste 
winkelstraat is Strøget en Nyhavn, het oude haventje, heeft veel pit-
toreske huizen. In het koninklijk paleis Amalienborg woont de Deense 
koningin Margrethe. Vlakbij staat ook het beroemde beeldje van de 
kleine zeemeermin: “Den lille Havfrue”. Daarna heeft u volop de ge-
legenheid nader kennis te maken met het centrum. Na het avondeten 
in het hotel gaan we weer terug naar de binnenstad en heeft u de 
mogelijkheid het amusementspark Tivoli te bezoeken (toegang niet 
inbegrepen).

Dag 4: Kopenhagen - Maribo
Na het ontbijt rijden we naar het noorden van het eiland Sjaelland en 
langs de Deense Rivièra naar het stadje Hillerød voor bezoek aan het 
prachtige kasteel Frederiksborg. Verder naar het bijzonder gezellige 
stadje Roskilde. We bezoeken er het Vikingmuseum met de restanten 
van de Vikingschepen uit de 11de eeuw die in de lagune van Roskilde 
werden ontdekt. Nadien rijden we verder in zuidelijke richting naar 
Køge en het eiland Falster voor overnachting in Maribo.

Dag 5: Maribo - Zoersel
Deens ontbijtbuffet in het hotel. Aansluitend rijden we naar het 

Kopenhagen
Een Deens sprookje

DENEMARKEN

CITYTRIP

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DENEMARKEN         5 DAGEN - 4 NACHTEN
Kopenhagen

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single    

di 11/04 790 euro +230 euro  
do 17/08 850 euro +270 euro  
di 26/12* 750 euro +185 euro  
 
* Aangepast winterprogramma zie pag. 270

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 lokale,
Nederlandstalige gidsbegeleiding tolgelden over-
tochten alle uitstappen en rondritten audio tour-
guide systeem

Deense dorp Rødbyhavn waar we inschepen naar de Duitse haven-
plaats Puttgarden. De overtocht duurt ca. 45 minuten. Via de auto-
snelwegen terug richting België.
Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen af-
stapplaats.

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.

AFREIS 26/12/2023
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Heenreis via Venlo en over 
de Duitse autowegen via Hannover bereiken 
we Berlijn. Onderweg houden we de gebrui-
kelijke stops. Aankomst in het hotel. Kamer-
verdeling en avondmaal.

Dag 2: In de voormiddag maken we een 
rondrit langs de belangrijkste
bezienswaardigheden in Berlijn. We rijden 
langs de Alexanderplatz met de Fernseht-
urm en het Rotes Rathaus. We wandelen 
vanaf de Gendarmenmarkt verder via Unter 
den Linden naar de Dom voor een bezoek. 
In de namiddag wandelen we verder langs 
de resterende overgebleven Muur naar de 

DUITSLAND

CITYTRIP

Berlijn, een grote metropool met tastbare sporen van zijn geschiedenis. Genieten van het 
historische centrum doet men vooral in Berlin-Mitte. Winkelen en uitgaan kan sinds einde 
20ste eeuw zowel in het vroegere West- als in het vroegere Oost-Berlijn.
In 1961 werd de stad door de bouw van de Berlijnse Muur in twee gesplitst.  We bezoeken 
de belangrijkste bezienswaardigheden in beide stadsdelen.
Topographie des Terrors, de Gedächtniskirche en een wandeling over Berlijns Kurfürsten-
damm, een 3,5km lange boulevard met winkels en shops, zijn onvergetelijk. We wandelen 
over de Alexanderplatz met de bekende 368m hoge tv-toren, het Rotes Rathaus, het Nico-
laiviertel, de dom en de Brandenburger Tor. We bezoeken er de Reichstag waar het Duits 
parlement gevestigd is, het DDR Museum, enz. De prachtboulevard “Unter den Linden”, 
in het historische centrum van de stad, nodigt uit tot een wandeling. We besluiten onze 
reis met een bezoek aan een van de mooiste Duitse rococogebouwen: Schloss Sanssouci 
in Potsdam!

Topographie des Terrors en bezoeken het 
Holocaustmonument. Het werd gebouwd 
ter herdenking van de Jodenvervolging tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat 
uit 2711 betonblokken, variërend in hoogte 
van 20cm tot 4,5m met een onderlinge tus-
senruimte van 95cm. Een ondergronds infor-
matiecentrum toont verhalen van families en 
personen die het slachtoffer van de Nazipartij 
waren. We keren terug naar ons hotel langs 
het Sovjetmonument, het Schloss Bellevue, 
de Siegessäule en Schloss Charlottenburg. 
Na het avondmaal bezoek aan het Sony Cen-
ter, het meest opvallende gebouwencomplex 
op de Potsdamer Platz.
Het complex bestaat uit acht hypermoderne 
gebouwen, die symbool staan voor het nieu-
we Berlijn. Nadien bezoek aan de Reichstag 
(afhankelijk van beschikbaarheid) en rondrit 
langs de verlichte historische gebouwen in 
Berlijn.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het Trep-
tower Park en bezoeken er de gedenkplaats 
van de Russische gesneuvelde soldaten. Ver-
der naar de beroemdste grenspost ter we-
reld: Checkpoint Charlie. Sinds de bouw van 
de muur in 1961 was hier de grensovergang 
voor buitenlanders, diplomaten en geallieer-
de militairen. In juli 1990 werd de controle-
post verwijderd. In de namiddag bezoek aan 
het DDR Museum. Het geeft bezoekers een 
beeld van het alledaagse leven in de voor-
malige DDR. Dit museum is vooral bedoeld 
als een doe-museum. De bezoeker trekt la-
den open, kijkt in kasten, gaat in een Trabant 
zitten en loopt door een nagebouwde huis-
kamer. Verder komen geboorte, opvoeding, 
onderwijs, werk, vrije tijd, kunst en wonen 
in de DDR aan bod. Nadien gelegenheid tot 
het maken van een mooie boottocht op de 
Spree met heel wat bezienswaardigheden 
(niet mogelijk tijdens de reis van 26/12). Voor 
we terugkeren naar het hotel bezoeken we 

Berlijn
Oost- en West-Berlijn - DDR Museum - Treptow - Schloss Sanssouci

AFREIS 11/04/2023
AFREIS 26/12/2023
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Berlijn

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

di 11/04 670 euro +150 euro -25 euro
wo 07/06 630 euro +150 euro -25 euro 
zo 09/07 630 euro +150 euro -25 euro 
di 26/12* 670 euro +150 euro -25 euro   

* Aangepast winterprogramma zie pag. 271

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

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

de tv toren. De “Fernsehturm” is met 368 meter het hoogste gebouw 
van Berlijn. Op 203 meter hoogte bevindt zich het uitzichtplatform 
waar je bij goed weer tot 40 km ver kan kijken!

Dag 4: In de voormiddag naar Potsdam voor een bezoek aan het kas-
teel Sanssouci. Dit rococopaleis heeft een lengte van 97m en is 12m 
hoog. Schloss Sanssouci wordt ook wel eens het Versailles van Pruisen
genoemd. Rond het paleis ligt een reusachtig park van bijna 280 hec-
tare, dat bekend staat om zijn vele tempels en beelden. Zo vind je er 
een mooie orangerie, een Chinees theehuis, Romeinse baden, het 
neo-klassieke Schloss Charlottenhof en het Neues Palais. Nadien naar 
de Kurfürstendamm in Berlijn. De “Ku’Damm”, zoals hij in de volks-
mond genoemd wordt, is een 3,5km lange boulevard met prachtige 
boetieks, shops, hotels, theaters en bars. Zo bereiken we de Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche, symbool voor de waanzin van de oor-
log. We sluiten ons bezoek af met vrije tijd op de Kurfürstendamm. 
Avondmaal in ons hotel.

Dag 5: Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts. Onderweg houden 
we nog de gebruikelijke stops voor middag- en avondmaal. Aankomst 
ca. 20.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

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 ge-
rechten. 
Faciliteiten: Receptie, restaurant, salon, wintergarten, WiFi (betalend),
wellness, fi tness, liften en bar.

TOP-CITYTRIP!
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats (mogelijkheid 
tot rechtstreeks op te stappen in Rijkevorsel).
Via Aken, Koblenz en Ulm richting Boden-
see. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops met eetgelegenheid. Bij aankomst kun-
nen we genieten van een uitgebreid avond-
maal in het hotel.

Dag 2: In de voormiddag rijden we naar Frie-
drichshafen, een aangename stad aan het 
meer die helemaal in het teken staat van de 
luchtschepen. We bezoeken er het Zeppelin-
museum. De omvangrijke
collectie belicht zowel techniek als kunst. We 
vernemen er meer over de bouw-, start- en 
landingstechnieken en het burgerlijk en mi-
litair gebruik van het luchtschip. Één van de 
opvallendste stukken is de 33m lange na-

De Bodensee is een meer dat grenst aan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De oever 
is 273km lang, waarvan 173km op Duits grondgebied. Het is met een oppervlakte van 
536km² het grootste meer van Duitsland. Dankzij het zachte klimaat met wijngaarden, 
fruitbomen en tropische plantengroei, lijkt het zelfs een zuidelijke zee. Tegenover het meer 
ligt de bergketen Alpstein met als hoogste top de 2.052m hoge Säntis. Het Allgäuer Land 
is gelegen tussen de Bodensee en de besneeuwde toppen van de Alpen en met zijn groene 
heuvels, meren en rivieren een waar paradijs.
De Oostenrijkers en de Duitsers vormen hier een gezamenlijke cultuur. De veehouders van 
de Allgäu hebben hun streek tot een beroemd kaasgebied gemaakt en de agrarische tra-
dities leven er nog sterk.

tuurgetrouwe reconstructie van de legenda-
rische LZ 129 die in 1937 explodeerde nabij 
New York. Na het middagmaal maken we 
een mooie boottocht over het meer naar 
Lindau. Wanneer we via de engte tussen de 
vuurtoren en de leeuw van Beieren de ha-
ven binnenvaren, bemerken we in één oog-
opslag de unieke charme van de voormalige 
Rijksstad. We maken een wandeling langs de 
haven, de Schrannenplatz en de pittoreske 
Maximilianstrasse. In deze hoofdstraat zijn 
er verschillende oude huizen te bezichtigen 
met muurschilderingen en smalle gevels in 
vakwerk, tevens ook de bouwstijl van het Al-
tes Rathaus. Na nog wat vrije tijd keren we 
terug naar ons verblijfshotel.

Dag 3: Vandaag rijden we naar de Allgäuer 
Alpen in de deelstaat Beieren. We volgen 
er de Duitse Alpenroute langs Oberstaufen-
Immenstadt naar Oberstdorf in het zuidelijk-
ste puntje van Duitsland, diep in de Allgäuer 
Alpen. Het ligt als het ware weggedoken aan 
de rand van de Iller, die hier het water van 
zeven stromen opneemt, aan de voet van de 
Nebelhorn (2.224m) met de hoogste kabel-
baan van Allgäu. Na het middagmaal rijden 
we door het prachtige 17km lange Kleinwal-
sertal, een Oostenrijkse enclave in Duitsland 
die van het moederland gescheiden is door 
de bergen van de Allgäu. Nadien verder naar 
Baad, het kleinste en tegelijk het hoogstge-
legen dorp in het Kleinwalsertal. We nemen 
nog wat vrije tijd in het charmante toeristi-
sche dorpje Mittelberg dat omringd is door 
bergen die reiken tot 2.500m. Daarna terug 
naar ons verblijfshotel.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Salem. 
Midden in een 17ha groot
park liggen de meer dan 700 jaar oude ge-
bouwen die nu het Slot Salem vormen. Het 

Bodensee en Allgäuer Land
Friedrichshafen - Lindau - Kleinwalsertal - Meersburg - Sigmaringen - 
Rheinwaterval - Konstanz
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Bodensee

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single*   

zo 10/09 999 euro +130 euro 
 

*Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het
hotel.

Niet inbegrepen: maaltijden heen- en terugreis - middagmalen - toe-
gangsgelden - reisverzekering - boottochten - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot het laatste ontbijt gidsbe-
geleiding alle uitstappen en rondritten

was één van de belangrijkste cistercïenzer kloosters van Duitsland. 
We maken er een geleide wandeling door de tuin en in het slot met 
zijn barokke kamers, bibliotheek, Kaisersaal, Abtzimmer, historische 
smidse, paardenstal enz. Na het middagmaal brengen we een bezoek 
aan het Pfahlbaumuseum, een openluchtmuseum waar paalwonin-
gen uit de Steentijd en Bronstijd (4000-850 v.C.) gereconstrueerd zijn. 
De recentste paalwoning dateert van 2002. Het zijn stuk voor stuk 
overtuigende reconstructies van het dagelijks leven van de vroegere 
bewoners. Nadien rijden we naar Meersburg, de voormalige verblijf-
plaats van de prins-bisschoppen. Het dorp bestaat uit een beneden- 
en een bovenstad en geniet van een unieke ligging: aan de oever 
van het meer, omringd door hellingen met wijn- en boomgaarden 
en met mooie uitzichten op de Bodensee en de bergen. We maken 
een wandeling door het stadje, beheerst door de imposante middel-
eeuwse Alte Burg. Daarna nog even vrije tijd. De Steigstrasse met 
zijn vakwerkhuizen en de smalle voetgangersstraatjes zullen u zeker 
kunnen bekoren.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar het Naturpark Obere Donau en 
vanaf Beuron met de benedictijnerabdij en de Knopfmacherfelsen 
volgen we een schitterend landschap langs de oevers van de Donau 
met vakwerkstadjes en middeleeuwse kastelen op de steile kalkste-
nen, die zorgen voor een prachtig decor. Verder naar Sigmaringen, de 

vroegere kleine hoofdstad van het vorstendom Hohenzollern-Sigma-
ringen. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het Schloss: 
de vertrekken zijn ingericht in 16de-eeuwse stijl met caisson zolderin-
gen en tapijten, mooi meubilair en grote schilderijen. De wapenzaal 
bevat een uitgebreide wapenverzameling uit de 15de- en 16de-eeuw.

Dag 6: In de voormiddag rijden we via Singen richting het Zwitserse
Schaffhausen nabij de Duitse grens. De Rheinfall is de grootste water-
val van Europa: 150m breed en 23m hoog. 600m³ water per seconde
stroomt met gebulder over de rotsen. Na het middagmaal volgen we 
de Rijn en bereiken we Stein am Rhein. Het charmante dorpje ligt 
op de plaats waar de Rijn uit de Bodensee stroomt. De belangrijkste 
bezienswaardigheden van het dorp zijn de schitterende beschilderde 
gevels. Ze werden vorige eeuw prachtig gerenoveerd en zijn tegen-
woordig weer in hun originele schoonheid te bewonderen. Zo goed 
als alle huizen in het oude centrum zijn voorzien van deze bijzondere 
muurschilderingen. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn het 
Rathaus en de middeleeuwse benedictijnerabdij Sankt Georgen. Na 
wat vrije tijd verder richting Konstanz op de grens met Zwitserland. 
De historische stad ligt direct aan het meer en is daarom erg populair. 
We nemen er de ferry voor een 15 minuten durende overtocht naar 
Meersburg. Verder naar ons verblijfshotel.

Dag 7: Na een stevig ontbijt keren we via de Duitse autowegen terug
richting België naar onze centrale afstapplaats. Onderweg houden we
de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u in 
Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL KNOBLAUCH****
Zeer mooi en gezellig hotel met familiale sfeer en uitstekend restau-
rant en keuken!
Ligging: Hotel Knoblauch ligt in een rustige buurt op 2,5 km van de 
Bodensee.
Kamers: Zeer comfortabele landelijk ingerichte kamers voorzien van 
alle moderne comfort met tv, WiFi (gratis) en badkamer met bad/
douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid ontbijtbuffet met koude en 
warme gerechten en ’s avonds wordt men er met regionale en inter-
nationale gerechten verwend.
Faciliteiten: Gezellige hotelbar, lift, wellness met binnen- en buiten-
zwembad, terras en WiFi (gratis).
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CITYTRIP

Dresden, gesierd met de bijnaam “Florence aan de Elbe”, wordt be-
schouwd als het summum van de barokarchitectuur. Deze cultuur-
metropool wordt weer geprezen na de jarenlange wederopbouw 
door de verwoestende bombardementen van de geallieerden in 
februari 1945. Het unieke silhouet van Dresden met de gebouwen 
van de Kunstacademie, de Vrouwekerk, het Residentieslot, de Hof 
kathedraal, de Semperopera en de Zwinger met daarvoor de rustig 
stromende Elbe, heeft veel kunstenaars geïnspireerd en zal u zeker 
ook aanspreken. Deze reis brengt u naar kunst en cultuur, maar ook 
naar de prachtige ongerepte natuur van de Sächsische Schweiz & 
de Bastei.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Ver-
trek ’s morgens via Kassel of Giessen. ‘s Middags de gebruikelijke stop voor 
het vrije middagmaal. In de namiddag verder via Leipzig naar ons hotel in 
Sebnitz. Aankomst in het hotel, kamerverdeling en warm avondmaal.
Dag 2: Vandaag verkennen we Dresden via een stadsrondrit en een uitgebrei-
de stadswandeling. Alle belangrijke gebouwen en historische plaatsen staan 
op het programma: Zwinger, Altmarkt, Brühlsche Terrasse, Hausmannturm, 
Hofkirche, Fürstenzug, Residenzschloss, Schinkelwache, Theaterplatz… We 
bezoeken één van de belangrijkste schatkamermusea ter wereld: het Grünes 
Gewölbe. Ook een bezoek aan de wederopgebouwde Frauenkirche staat op 
het programma. Na nog wat vrije tijd keren we terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
Dag 3: Volledige daguitstap met rondrit en boottocht door de Sächsische
Schweiz & Bastei. Via een toeristische route door de Säschsische Schweiz rij-
den we naar Königstein en de gelijknamige vesting. Deze machtige burcht 
bevindt zich op een plateau van het Elbsandgebirge, op een hoogte van 247 
meter boven de rivier Elbe en 361 meter boven de zeespiegel. Vanaf de bui-
tenmuren heb je bij helder weer grandioos uitzicht op Königstein, de Sächsi-
sche Schweiz, het oostelijke deel van de Erzgebirge, Dresden en Pirna. Nadien 
naar Bad Schandau, prachtig gelegen aan de Elbe en het meest centraal gele-
gen vakantiegebied van de Sächsische Schweiz. Deze kleine stad met het ty-
pische middeleeuwse stadscentrum, cafés, restaurants en winkels nodigt u uit 
voor een gezellige stadswandeling. Nadien maken we een boottocht over de 
Elbe tot in Pirna. Deze romantische stad met historische stadskern wordt wel 
als de poort naar de Sächsische Schweiz beschouwd. De historische stadskern 
heeft veel van haar oude charme bewaard, zoals bijv. de marktplaats. Bege-
leide stadswandeling door de middeleeuwse stadskern, met de kronkelende 
straatjes, trotse herenhuizen, charmante binnenplaatsen en talrijke fonteinen. 
Daarna terug naar ons verblijfshotel.
Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Moritzburg en bezoeken er het barokke 
jachtslot. Dit waterslot heeft de naam één der mooiste te zijn van Europa. 
In de namiddag brengen we een bezoek aan de Semperopera van Dresden. 
Dit indruk wekkend gebouw werd in 1945 volledig verwoest en na de we-
deropbouw heropend in 1985. Het is het enige theater van Duitsland, dat 

AFREIS 16/12/2023

Dresden & Sächsische Schweiz
de naam van zijn architect draagt: Gottfried Semper. De verdere namiddag 
houden we vrij voor een terrasje te doen of een bezoek te brengen aan de 
wereldberoemde Zwinger met zijn porseleinverzameling en schilderijengalerij 
Oude Meesters met werken van o.a. Rubens, Rembrandt, Vermeer en niet 
te vergeten het beroemde meesterwerk van Rafaël, de Sixtijnse Madonna. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 5: Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts. Onderweg houden we nog 
de gebruikelijke stops voor middag- en avondmaal. Aankomst ca. 20.00u. in 
Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL STEIGER SEBNITZER HOF****
Ligging: Familiehotel gelegen in het historische centrum van de romantische 
Kleinstadt Sebnitz.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van tv en zithoek. Badkamer met bad/
douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangendiner.
Faciliteiten: Het hotel beschikt verder over een bar, restaurant met Sächsische 
specialiteiten, wellness (betalend) met binnenzwembad en Finse sauna. WiFi 
in de openbare ruimtes.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Dresden & Sächsische Schweiz

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 24/07 580 euro +155 euro
za 16/12* 580 euro +155 euro 

* Aangepast winterprogramma zie pag. 275

Niet inbegrepen: 
toegangsgelden - reisverzekering - overige maaltijden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpen-
sion gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

audio tour-guide systeem

VERNIEUWD!
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Fränkische Schweiz & Nürnberg

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Kinderkortingen bij 2 volw.
  single 2 t/m 6j  7 t/m 12j

ma 17/07 680 euro +50 euro -100 euro -70 euro

Niet inbegrepen: 
toegangsgelden - reisverzekering - overige maaltijden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 3x middag-
maal gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

Op deze reis bezoeken we enkele hoogtepunten in het Frankenland
en omgeving. Frankenland ligt tussen Nürnberg, Bayreuth, Hof en 
Würzburg. De hoofdstad Nürnberg is prachtig met zijn vakwerkhui-
zen, geschilderde gevels en middeleeuws centrum. De Fränkische 
Schweiz - ook wel “Klein Zwitserland” genoemd - heeft grotten, 
tafelbergen en steden als Bayreuth, Bamberg en Coburg. Rothen-
burg steekt hoog boven de bochtige Tauber uit en is schitterend 
gelegen op een rotskam.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Via 
Aken en Keulen richting Frankfurt. Vrij middagmaal. Verder via Würzburg be-
reiken we in de late namiddag ons hotel. Mogelijkheid om een korte wande-
ling te maken naar de Schlossberg. Avondmaal en overnachting. 

Dag 2: In de voormiddag rijden we naar Coburg, geboorteplaats van koning 
Leopold I, en we bezoeken er het Schloss Ehrenburg. Nadien wandeling langs 
de prachtige herenhuizen en de historische Marktplatz. Verder naar de Wall-
fahrtskirche Vierzehnheiligen. Deze kerk is een juweeltje van de barok. Nadien 
naar Bamberg. De stad ontstond in de middeleeuwen op zeven heuvels en is 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Verder naar de Obere Brücke vanwaar 
we een prachtig zicht krijgen op het “Klein Venetië”. Na wat vrije tijd keren 
we terug naar ons hotel.

Dag 3: In de voormiddag maken we een mooie rondrit door de Fränkische 
Schweiz met dorpjes als Tüchersfeld waar de huizen in een verbluffend land-
schap van rotsnaalden staan en Pottenstein met zijn kasteel. Na een kleine 
wandeling verder naar Bayreuth. Hier bezoeken we het operahuis dat volledig 
gerenoveerd is. Daarna volgt er een bezoek aan de Eremitage met zomerpa-
leis, omgeven door een groot park dat aangelegd is in Engelse landschapsstijl.  
Nadien terug naar het hotel.

Dag 4: Bezoek aan Nürnberg, de hoofdstad van het Frankenland. In de voor-
middag bezoeken we de majestueuze Kaiserburg. We wandelen door de Se-
balder Stadt en bezoeken de St. Sebalduskirche. Dan verder naar de Haupt-
markt met zijn bezienswaardigheden: de Schöner Brunnen, de Fleischbrücke,
de Frauenkirche. Deze is vooral bekend voor zijn klokkenspel uit 1507. Da-
gelijks om 12 uur treedt het in werking en wordt een groet aan de keizer 
gebracht door de Kurfürsten. Na het middagmaal bezoeken we de Lorenzer 
Stadt. We wandelen langs het Heilig-Geist-Spital. Dit gasthuis overspant de 
rivier Pegnitz met 2 bogen. Daarna volgt nog een bezoek aan de St. Lorenz 
kerk en het Nassauer Haus met zonnewijzer. Vrije tijd om zelf op verkenning 
te gaan. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: In de voormiddag bezoeken we het sprookjesachtige Rothenburg ob 
der Tauber. Het is er goed wandelen in dit middeleeuws openluchtmuseum, 
door de smalle straatjes met fraaie topgevels, fonteinen en vakwerkhuizen. 

Fränkische Schweiz & Nürnberg

EXCURSIEREIS

Rothenburg is een hoogtepunt aan de Romantische Strasse. Vandaar rij-
den we huiswaarts. Onderweg is er nog een vrije avondstop. Aankomst ca. 
21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL SCHLOSSBERG***
Ligging: Rustig gelegen aan de zuidrand van de Fränkische Schweiz.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van 2 aparte bedden, tv, telefoon, WiFi
(gratis) en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Familiehotel dat bestaat uit 3 gebouwen die gelegen zijn in het-
zelfde domein. Het hotel-restaurant is gekend voor zijn Frankische specialitei-
ten. Het hotel heeft 2 etages zonder lift. Bagage wordt indien gewenst met 
de glimlach naar de kamer gebracht. Het hotel beschikt verder over een grote 
mooie tuin, waar het aangenaam toeven is.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid 
tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
Heenreis via de  Duitse autowegen naar  Idstein, 
een pareltje in Hessen. Idstein is een stadje met 
een prachtig oud centrum en een rijke geschiede-
nis in het Hessische natuurgebied “Taunus”. Het 
pittoreske stadje is bekend om zijn schilderachtig 
centrum met mooi gerestaureerde vakwerkhui-
zen, ambachtelijke winkeltjes en restaurantjes. 
Idstein maakt deel uit van de “Deutsche Fach-
werkstrasse”. Het stadsbeeld geeft de bezoeker 
een heel typische sfeer. Vrij middagmaal. Na de 
rondleiding en wat vrije tijd, rijden we verder naar 
Aschaffenburg, de meest noordwestelijke stad 
van Beieren. Koning Ludwig I prees zijn geliefde 
stad als het “Beierse Nice”. We wandelen langs 
het indrukwekkende renaissanceslot Johannis-
burg, een voormalig paleis van de aartsbisschop-
pen en keurvorsten van Mainz. Via een verhoogde 
mooie wandelweg langs de oevers van de Main 
bereiken we het Pompejanum. We bezoeken deze 
prachtige Romeinse villa gebouwd in opdracht 
van koning Ludwig I. Nadien naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt bezoeken we het waterslot 
Mespelbrunn. Dit romantische kasteel wordt de 
parel van de Spessart genoemd en werd gebouwd 
in de 15e eeuw. Omwille van zijn verborgen lig-
ging heeft dit slot alle oorlogen doorstaan en is 
in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. 
We bezoeken het overgebleven, oudste deel van 
dit drukbezochte slot. Nadien rijden we door de 
mooie natuur van het Spessartwoud naar de beto-
verende sprookjesstad Lohr am Main. We ontdek-
ken de charme van de historische binnenstad met 
zijn vele vakwerkhuizen, romantische straatjes en 
levendige pleintjes. In kasteel Lohr bezoeken we 
het befaamde Spessartmuseum. Tijdens de stads-
wandeling gaan we op zoek naar de historische 
band van het stadje met ons land, en ontdekken 
we waarom Lohr de heimat van Sneeuwwitje ge-
noemd wordt. Via een mooie route bereiken we 

Tijdens deze reis ontdekken we in het gebied tussen Frankfurt en Würzburg het mooiste 
dat Frankenland te bieden heeft. Langs de Main vinden we in deze regio schitterende ste-
den en stadjes met middeleeuwse kernen. Je geniet er van prachtig vakwerk, fascinerend 
cultureel erfgoed, alsook schilderachtige landschappen met een eeuwenoude wijncultuur 
op de glooiende heuvels aan de oevers van de rivier. Würzburg is een oude bisschopne-
derzetting waar we vanaf Festung Marienberg genieten van een panoramisch uitzicht op 
de stad. Nadien verkennen we het levendige oude stadscentrum van “Alte Mainbrücke” 
tot “Dom”.  We bezoeken tevens de weelderige “Residenz” ontworpen door Balthasar 
Neumann, Unesco Werelderfgoed. Frankfurt am Main is een stad van wolkenkrabbers, ban-
ken en beurzen met als bijnamen “Mainhattan” en “Bankfurt”. We besteden uitgebreid 
aandacht aan deze historische stad. Het centrum van Frankfurt aan de oevers van de Main 
is fraai en verhaalt ons over de Duitse geschiedenis en over de keizers van het Heilig 
Roomse Rijk die hier gekroond werden. Spectaculair is ook de futuristische architectuur 
waarmee we kennis maken in het beroemde shoppingcentrum “MyZeil”. In het sprookjes-
achtige Spessartgebied, een laaggebergte in een brede lus van de Main tussen Frankfurt 
en Würzburg, worden we verrast door pittoreske middeleeuwse stadjes als Lohr am Main, 
Wertheim, Miltenberg en Aschaffenburg. Deze streek omvat het grootste loofbosgebied 
van Duitsland. We vinden hier tevens oude burchten en kastelen zoals waterslot “Mespel-
brunn” dat we bezoeken. Deze streek heeft niet alleen veel te bieden inzake natuur en 
cultuur, ook de Frankische keuken en wijnen zijn niet te versmaden. Tijdens onze bezoeken 
maken we ook geregeld tijd voor een terrasje en genieten we ten volle van de lekkere 
streekgerechten. Frankenland biedt alles voor een boeiende, gevarieerde en ontspannende 
reis waarvan je nog lang kunt nagenieten.

Frankenland & Spessart
Idstein - Aschaff enburg - Lohr am Main - Wertheim - Würzburg - Frankfurt am Main
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Frankenland & Spessart

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single    

zo 09/07 660 euro +88 euro 
ma 18/12* 525 euro +70 euro 

* Aangepast winterprogramma zie pag. 277

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 3x middag-
maal gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

Wertheim, gelegen aan de samenvloeiing van de Tauber en de Main. In zijn 
schilderachtige beschrijving van het Maingebied omschreef Karl Baedeker 
in 1862 Wertheim als “schönsten Punkt der ganzen Reise”. Met zijn stads-
muren, smalle straatjes, rijk versierde vakwerkhuizen en een schilderachtig 
marktplein biedt Wertheim een onvervalst Oudfrankisch beeld. We maken 
een korte stadswandeling door deze mooie stad, ook gekend voor zijn glas-
kunst, en genieten van vrije tijd in dit romantisch stadje.

Dag 3: Gelegen tussen de wijnhellingen aan de oevers van de Main bezoeken 
we Würzburg, een aantrekkelijke en levendige universiteitsstad. Hoog boven 
de stad verheven maken we kennis met de Festung Marienberg waar we 
vanuit de mooie “Fürstengarten” genieten van een prachtig panorama over 
de stad en de Main. We bezoeken het “Museum für Franken”, dat naast 
Frankische kunstvoorwerpen de grootste collectie ter wereld bezit van de 
meesterwerken van Tilman Riemenschneider. Nadien maken we een stads-
wandeling door de mooie oude binnenstad en langs de belangrijkste beziens-
waardigheden. Na het middagmaal en vrije tijd brengen we een bezoek aan 
de “Residenz”, de weelderige, vroegere residentie van de prins-bisschoppen 
en Unesco Werelderfgoed. Ze werd gebouwd tussen 1720 en 1744 onder 
leiding van hofarchitect Balthasar Neumann. In de sierlijke hoftuin besluiten 
we deze mooie dag.

Dag 4: Na een heerlijk ontbijt in ons hotel vertrekken we richting Frankfurt 
am Main, de vijfde grootste stad van Duitsland. De stad heeft een groot his-
torisch verleden. Vanaf 1356 werden hier de Duitse koningen gekozen. Vanaf 
1562 werden de keizers van het Heilig Roomse Rijk hier zowel gekozen als 
gekroond. In de 19e eeuw was Frankfurt de zetel van de Duitse Bond en de 
zetel van het eerste vrij gekozen Duitse parlement. Frankfurt is ook de ge-
boortestad van Johann Wolfgang von Goethe.Vandaag is Frankfurt een Euro-
pese metropool. De stad is het voornaamste fi nanciële centrum van Duitsland, 
alsook een stad vol moderne architectuur en vele wolkenkrabbers. Vandaar 
de bijnamen “Mainhattan” en “Bankfurt”. Na een schitterend stadspano-
rama van op de 200 m hoge” Mainturm” maken we een stadswandeling 
door het mooi gerenoveerde centrum van de oude stad aan de Mainoevers. 
We wandelen langs de belangrijkste bezienswaardigheden zoals het Goethe-
haus, de Paulskirche, het gezellige plein aan de Römerberg, de Kaisersaal, de 
Nicolaikirche en de historische “Krönungsweg” van Römer naar Kaiserdom 
Sint-Bartholomäus. Na vrije lunch en vrije tijd in het oude centrum wandelen 
we van de “Römer” langs het “Museum für Moderne Kunst” (dat alleen al 
wegens zijn indrukwekkende architectuur bezienswaardig is) naar de 1100 m. 
lange en 40 m. brede “Frankfurter Zeil”, één van de beroemdste verkeersvrije 
winkelstraten van Duitsland. De “Zeil” is bekend wegens de futuristische ar-
chitectuur van zijn galerie ‘MyZeil”.

Dag 5: Na het ontbijt bezoeken we in de voormiddag het oude stadje Mil-
tenberg, gelegen in de “Mainviereck” tussen de Spessart en het Odenwald. 
Miltenberg is wegens zijn schilderachtig karakter, zijn veelzijdig vakwerk uit de 
15e tot  de 17e eeuw, alsook wegens zijn smalle straatjes en zijn ligging aan de 
Main één van de drukst bezochte stadjes in het Maingebied tussen Aschaffen-
burg en Würzburg. We maken een mooie wandeling langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden, waarbij we bewonderen hoe verscheiden vakwerk kan 
zijn in dit door de oorlog gespaarde stadje. Na het middagmaal en wat vrije 
tijd in het oude centrum rijden we via Duitse snelwegen terug huiswaarts. 
Aankomst ca 21.00u in  Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

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 houten pla-
fond 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.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Venlo en 
het Ruhrgebied richting Osnabrück en verder 
tot in Bremen. Aankomst en gelegenheid tot 
vrij middagmaal in het centrum. Bremen stad 

ligt aan weerszijden van de Weser, de rivier 
waaraan de oude Hanzestad waarschijnlijk haar 
ontstaan te danken heeft. We maken een gelei-
de wandeling langs het 17de eeuwse Rathaus, 
één van de mooiste van Duitsland. We zien het 
10 meter hoge Rolandbeeld - symbool van de 
stedelijke vrijheid - dat samen met het Rathaus 

De Hanze was een samenwerkingsverband tussen diverse handelssteden van het Noorse 
Bergen en het Russische Novgorod tot het Vlaamse Brugge. Slimme kooplieden en dap-
pere zeelui in enkele Noord-Duitse steden hadden zich in de 13de eeuw al verenigd om hun 
imperium en fi nanciële belangen te beveiligen en deze verder uit te bouwen met Lübeck 
als oorspronkelijke uitvalsbasis. Later sloten andere handelsposten aan en werd het een 
verbond van handelssteden. Het legde hen geen windeieren en de Hanze schonk de koop-
lui en steden aan de Oostzee heel veel macht en rijkdom. De Hanze kende haar grootste 
bloei in de 14de en 15de eeuw. Dit fascinerend stukje economische geschiedenis uit de mid-
deleeuwen gaan we ontdekken. Vanuit onze verblijfsbasis Hamburg trekken we met onze 
Verhoeven autocar en gids op verkenning naar en in de Hanzesteden Bremen, Hamburg, 
Lübeck en Münster. We bezoeken en bewonderen er de cultuurhistorische getuigen van 
deze rijke periode. We rijden, wandelen en varen u doorheen een mooi gevarieerd pro-
grammapakket zonder de ontspannende, lekkere en aangename geneugtes van het leven 
uit het oog te verliezen. 

tot Werelderfgoed behoort. Verder naar de 
Sankt Petridom en de Böttcherstrasse, die in 
zijn oorspronkelijke staat gerenoveerd werd. 
Hier bevindt men zich midden in de stijlwereld 
van het expressionisme. Deze 110 meter lange 
straat met cafés en restaurants, kunsthandels, 
een carillon met dertig klokken van Meissner 
porselein en twee musea, is één architecto-
nisch kunstwerk. Nadien wandeling door het 
zeer pittoreske Schnoor Viertel, een wirwar van 
kronkelige oude steegjes met voormalige werk-
plaatsen en kleine woningen van schippers, 
havenwerkers, scheepsartsen en badvrouwen.
Nadien vrije tijd in het toeristische centrum van 
deze Hanzestad. Verder naar het hotel in Ham-
burg voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na een rijkelijk ontbijtbuffet gaan we 
naar Hanzestad Hamburg, na Berlijn de groot-
ste stad van Duitsland. Om een eerste indruk 
van deze fascinerende stad te krijgen, maken 
we een uitgebreide rondrit binnen en buiten 
de oude stadswallen, want deze Hanzestad 
heeft heel wat bezienswaardigheden voor ons 
in petto! We rijden met onze autocar langs het 
district Rotherbaum, de universiteits- en am-
bassadewijk, het Rathaus, de Jungfernstieg, 
de Binnen- und Aussenalster en bezoeken de
Sankt Michaeliskirche en Sankt Pauli met 
beruchte Reeperbahn. Verder langs de Lan-
dungsbrücken richting Speicherstadt en Ha-
fenCity. Nadien boottocht op de Elbe. Er zijn 
veel manieren om deze traditierijke en toch 
zo moderne Hanzestad met haar indrukwek-
kende fl air beter te leren kennen. Maar één 
ding is zeker: een rondvaart door de haven is 
altijd fascinerend. Vanaf de aanlegsteigers va-
ren we door de stadskanalen en tussen enorme 
containerschepen, majestueuze oceaanstomers 
en luxueuze jachten door één van de grootste 
havens van Europa, een onvergetelijke ervaring. 
Nadien vrij middagmaal in één van de talrijke 
typische restaurantjes aan de oever. Na het mid-
dagmaal bezoek aan de historische Elbetunnel 

Hanzesteden
Bremen - Lübeck - Hamburg - Münster
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Hanzesteden

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting 3de Kinderkortingen bij
    single pers. op kamer 2 volw. 2 t/m 11j  

ma 17/07 630 euro +185 euro -65 euro -250 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
boottochten - toeristenbelasting

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

en bezoek aan de historische Speicherstadt en het Speicherstadtmuseum. 
Hier ontdekken we het grootste complex pakhuizen in klassieke bak-
steenarchitectuur. De gebouwen rusten op duizenden eiken palen en het 
is hiermee het grootste complex ter wereld in zijn soort, omgeven door 
talloze kanaaltjes en bruggen. We eindigen aan een typisch koffi ehuis dat 
gevestigd is in één van de oude pakhuizen. Nadien terug naar het hotel.

Dag 3: Ontbijtbuffet. Onze kennismaking met Hamburg wordt nog ver-
der verdiept door een ontspannen wandeling door de historische Altstadt 
en de Neustadt: de Alsterkaden met overdekte galerijen, Jungfernstieg, 
het Rathaus met Rathausplatz, de Handelskammer, de Petrikirche met 
de 133m hoge toren, St. Jacobikirche, het u-vormige Chilehaus en de 
oude Deicherstrasse. Vrij middagmaal in het stadscentrum, met tal van 
gelegenheden. Vrije namiddag in de oude binnenstad. Waar vroeger 
voorname kooplieden goede zaken deden met koffi e, thee en specerijen 
en nu, tussen prachtige handels- en woonhuizen uit de 17de, 18de en 19de 
eeuw, originele restaurants en cafés de bezoekers uitnodigen om binnen 
te komen. Ook rondom de Alsterkaden zijn er talrijke prachtige winkelet-
alages waarlangs men kan fl aneren.

Dag 4: Vandaag besteden we een volledige dag in Lübeck, de koningin 
van de Hanzesteden. Deze werd gesticht in 1143 als “eerste westerse 
stad aan de Oostzeekust”. De stad ademt nog altijd een middeleeuwse 

sfeer en het stadsbeeld wordt nog steeds bepaald door cultuurhisto-
rische bezienswaardigheden die herinneren aan het roemrijke verleden 
van Lübeck als vrije rijks- en Hanzestad. Ruim duizend religieuze en pro-
fane panden van de Altstadt staan sinds 1987 op de Werelderfgoedlijst 
en geven een weerspiegeling van Lübecks welvaart door de eeuwen 
heen. Zowel het Rathaus, de Marienkirche, de Dom, de Salzspeicher als 
de Holstentor, één van Lübecks karakteristieke bakstenen pronkstukken, 
verrassen tijdens onze tocht. We bezoeken het Heiligen-Geist-Hospital, 
een karakteristiek staaltje van baksteengotiek en tevens één van de best 
bewaarde middeleeuwse ziekenhuizen. Tijdens de lunchpauze kan je de 
beroemde Lübeckse marsepein proeven en/of kopen bij Niederegger, één 
van de bekendste fabrikanten. Nadien bezoek aan het Europese Hanze-
museum, een indrukwekkend gebouw waar je je kunt inleven over de 
handel en nijverheid in dit deel van de geschiedenis. We wandelen door 
het grote museumkwartier met de wisselende exposities en tentoonstel-
lingen. Om de stad op een andere manier te ontdekken, maken we een 
boottocht. Nadien blijft er voldoende vrije tijd over om op eigen houtje de 
stad in te trekken of te fl aneren in de winkelstraten. Terug naar ons hotel 
in Hamburg voor avondmaal en overnachting.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar de Vredesstad Münster. Vrij mid-
dagmaal in het stadscentrum. De oude historische koopmanshuizen, de 
prachtige arcaden van de Prinzipalmarkt en de Sint-Paulusdom met het 
astronomisch uurwerk maken dit tot een interessante Hanzestad.
We bezoeken er de Friedenssaal in het Altes Rathaus, waar door de 
ondertekening van de Vrede van Westfalen de Dertigjarige Oorlog
beëindigd werd. Nadien houden we er nog wat vrije tijd in het gezellige 
stadscentrum. Via de Duitse autowegen keren we huiswaarts. Onderweg 
houden we de gebruikelijke avondstop. Aankomst ca. 21.00 uur in Zoer-
sel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

NH HAMBURG HORNER RENNBAHN****
Ligging: Modern hotel centraal gelegen op slechts 15 minuten van het 
centrum. Uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer.
Kamers: Mooie kamers volledig uitgerust met badkamer, haardroger,
airco, LCD satelliet-TV en internet.
Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid koud en warm ontbijtbuffet en
’s avonds buffetgerechten uit de internationale keuken, inclusief landen-
thema.
Faciliteiten: Liften, gratis WiFi, bar, restaurant, wellness en fi tnesscen-
trum.

Ontdek deze reis!
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EXCURSIEREIS

De toeristische regio Harz ligt in het hart van Duitsland, verdeeld 
over de Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt en Thürin-
gen. We maken kennis met deze regio vol natuur, cultuur en ge-
schiedenis. De top van dit prachtige middelgebergte is de 1.142m 
hoge Brocken, die we bereiken met de stoomtrein! Ook historische 
stadjes met oude vakwerkhuizen, kastelen en schilderachtige ge-
vels behoren tot dit schitterend vakantiegebied!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Venlo en het Ruhrgebied richting Soest 
en Kassel naar Göttingen. Na het vrije middagmaal bereiken we het 
Harzgebergte, een relatief hoog bergmassief in hartje Duitsland. In de 
vroegere mijnstad Clausthal-Zellerfeld bezoeken we één van de grootste 
houten kerken van Europa. Nadien verder via een toeristische route door 
de Oberharz naar ons verblijfshotel.

Dag 2: In de voormiddag bezoeken we de voormalige keizersstad Goslar 
met tal van vakwerkhuizen en monumenten in het oude centrum. We 
wandelen langs de Marktplatz met fontein uit 1230, het carillon met bij-
horende fi guren, het Rathaus, de Huldigungssaal en het keizerlijk paleis.  
Na het middagmaal naar Wernigerode. Met het toeristisch treintje maken 
we een rondrit en brengen we een bezoek aan het imposante slot. Na-
dien vrije tijd in het oude centrum.

Dag 3: In de voormiddag bezoeken we het machtige, futuristische Au-
tostadt. Het terrein van 25ha toont de geschiedenis van de automobiel 
en dan vooral van het merk Volkswagen. In de namiddag volgen we een 
stukje grens van voormalig Oost- en West-Duitsland. In Helmstedt pas-
seren we het herenigingsmonument en in Marienborn bezoeken we de 
wereldbekende grensovergang. Door een plaatselijke gids worden we op 
de indrukwekkende verlaten betonvlakte rondgeleid, waar van 1945 tot 
1990, militairen, grenspolitie en staatsveiligheid opereerden. Nadien be-
zoeken we nog een voormalig stukje “IJzeren Gordijn” van 350m lang, 
dat in oorspronkelijke staat bewaard gebleven is. Vervolgens houden we 
nog een korte stop bij een dagbouw bruinkoolmijn.

Dag 4: Vanuit Wernigerode vertrekken we met de stoomtrein van
de Harzer Schmalspurbahnen naar de 1.142m hoge top van de
Brocken voor een prachtig zicht over het indrukwekkende Harzge-
bergte. Middagmaal op deze top! In de namiddag bezoeken we de
voormalige oude zilvermijn Grube Samson. Tijdens de rondleiding ziet 
men de nog gebruikte historische mijnwerkerslift, alsook de zeer grote
waterraderen om het systeem te doen werken en de mijn te ontwateren. 
Via een toeristische route rijden we terug naar het hotel.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we door het Nationalpark Harz naar Nordhau-
sen voor een bezoek aan de Gedenkstätte Mittelbau-Dora, soms ook wel 
het werkkamp Mittelbau genoemd. De gevangenen moesten de mijn-
gangen vergroten en verbouwen tot een ondergrondse rakettenfabriek 
voor V1 en V2. Na de middag rijden we langs de autowegen richting 
Nederland en België. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

AHORN HARZ HOTEL BRAUNLAGE
Ligging: Het hotel is gelegen in Braunlage, aan de voet van de Wurmberg. 
Omgeven door de bossen van het Nationaal Park Harz.
Kamers: We verblijven in de Classic kamers allen voorzien van een balkon 
met een prachtig uitzicht over de omgeving. Uitgerust met telefoon, tv, 
bureau en een badkamer met douche, föhn en toilet. Gratis WiFi.
Maaltijden: In het restaurant wordt u tijdens uw verblijf verwend met een 
dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet, warme/koude maaltijden en ’s avonds 
is een buffet met verschillende hoofdgerechten, vegetarische gerechten, 
een saladebar en een dessertenbuffet. Standaard zijn er ook gluten- en 
lactosevrije producten en gerechten beschikbaar.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lounge, en lift. Daarnaast kan u ook 
gratis gebruikmaken van het binnen/buitenzwembad en de fi tnessruimte.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Het Harzgebied

VOLPENSION* - rit met de stoomtrein van de 
Harzer Schmalspurbahnen inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

ma 22/05 695 euro +105 euro 
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class *volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt m.u.v. mid-
dagmaal op dag 3 2x middagmaal stoomtrein Broc-
ken toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uit-
stappen en rondritten

Het Harzgebied
door Oost- en West-Duitsland
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Zwarte Woud

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
   single 3de pers. op kamer

zo  06/08 645 euro +70 euro -60 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt welkomst-
drink toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uit-
stappen en rondritten

Het Zwarte Woud, een magische naam voor een echt vakantieoord, 
waar het goed toeven is en telkens weer iets anders te beleven 
valt. Zij die het reeds bezochten, verlangen om er naar terug te 
keren en ontdekken er ook steeds nieuwe dingen. Een streek die 
alle mogelijkheden in zich draagt: prachtige wandelingen, wonder-
mooie uitstappen en altijd groene bossen.
Namen zoals Baden-Baden, Freudenstadt, Freiburg en Triberg zijn 
oude bekenden. De folklore en gemoedelijkheid van de mensen 
dragen ertoe bij dat u van een onvergetelijke vakantie kunt genie-
ten. We verblijven in Lossburg, gelegen in het hartje van het Zwarte 
Woud en vlakbij Freudenstadt.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel). Vertrek ’s morgens langs Bastogne, Arlon en Thionville naar
Metz. Vrij middagmaal. Via Straatsburg rijden we verder naar Freu-
denstadt dat bekend is om het grootste marktplein van Duitsland. 
Nadien verder richting hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt maken we een wandeling door Lossburg. Ge-
legenheid tot bezoek Heimatmuseum. In de namiddag met de bus 
via een panoramische route naar Triberg, bekend om de watervallen. 
Met een totale hoogte van 162m behoren zij tot de grootste van 
Duitsland. Triberg is ook een bedevaartplaats met het genadebeeld 
van “Maria in der Tanne”. Daarnaast nemen we ook een kijkje bij de 
grootste koekoeksklok ter wereld.

Dag 3: In de voormiddag brengen we een bezoek aan Freiburg. De 
gunstige ligging en haar oud cultureel centrum maken van de stad 
een trekpleister voor toeristen. Een geleide stadswandeling voert ons 
langs de voornaamste bezienswaardigheden van de stad. Nadien be-
zoeken we Titisee, waar u een boottocht op het meer kan maken. Op 
de terugweg naar onze verblijfplaats genieten we van het typische 
landschap.

Dag 4: In de voormiddag een bezoek aan Wolfach, een historisch 
stadje waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 11de eeuw. We be-
zoeken er ook een kristalblazerij en een glasmuseum. In de namid-
dag bezoeken we het Freilichtmuseum in Gutach. Verschillende typen 
Schwarzwaldboerderijen zijn terug opgebouwd en ingericht. De ma-
nier waarop men in het Zwarte Woud leefde, wordt hier getoond. We 
brengen nog een bezoek aan een distilleerderij om nadien naar het 
hotel terug te keren.

Zwarte Woud

EXCURSIEREIS

Dag 5: Na het ontbijt vertrek uit het hotel. In de voormiddag brengen
we nog een bezoek aan Baden-Baden. Geleid bezoek aan de Trink-
halle, het casino en het stadscentrum. In de namiddag rijden we terug
richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops. 
Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen af-
stapplaats.

VERBLIJFSHOTEL: LANDGASTHOF HIRSCH***SUP

Het hotel is met “superieur” opgetekend en mag zich dan ook “com-
forthotel” noemen! Het superieur staat voor hoge kwaliteit van de 
dienstverlening.
Ligging: Gelegen in het centrum van Lossburg.
Kamers: Zeer mooie kamers met telefoon, radio, tv, safe, WiFi (gratis)
en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangen avond-
maal.
Faciliteiten: Lift, receptie, restaurant, massage, sauna en whirlpool, 
tuin, Biergarten en verhuur van fi etsen.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Ludwigslust
Via de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel).
Vanaf de centrale opstapplaats rijden we via
Venlo en Duitse autosnelwegen naar het 
noordoosten van Duitsland. Onderweg houden 
we een ochtendstop en is er gelegenheid tot 
vrij middagmaal. In de namiddag brengen we 
een bezoek aan het Schloss Ludwigslust dat 
gelegen is in een 135ha groot landschapspark. 

Hier bezoeken we het voormalige jachtslot en 
maken we een korte wandeling door het park. 
Nadien rijden we verder naar ons verblijfshotel 
in Schwerin.

Dag 2: Schwerin – Wismar
Na het ontbijt maken we kennis met Schwerin, 
de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern. 
Bezoek aan het residentieslot van de herto-
gen van Mecklenburg-Vorpommern met zijn 
troonzaal en pronkkamers. Nadien wandeling 

Rügen, gelegen in Noord-Duitsland, is een schiereiland in de Oostzee en is met een hang-
brug verbonden met het vasteland. Het is een klein eiland met een wondermooie na-
tuur en heeft een totale afstand van zuid naar noord van ca 50km. Het heeft een maxi-
male breedte van ongeveer 40km tot in het Zuiden van Rügen. Typische kenmerken van
Rügen zijn de wisselvallige prachtige kuststroken, diepe krijtrotsen, mooie zandstranden en
bijzondere bossen. Het eiland is samen met Usedom het zonrijkste gebied van Duitsland! 
De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt er om ontdekt te worden! Het heeft een 
1900km lange kustlijn aan de Oostzee en meer dan 2000 meren. De hoofdstad is Schwerin 
maar ook Rostock is meer dan een bezoek waard!

door het historische stadscentrum van Schwe-
rin langs het marktplein met mooie puntge-
velhuizen, het stadhuis en het leeuwenmonu-
ment. Voor de liefhebbers is een bezoek aan 
de 117m hoge dom zeker aan te bevelen. In de 
namiddag rijden we verder naar de Hanzestad 
Wismar, erkend als Unesco Werelderfgoed. De 
klassieke straten en pleinen zijn voorzien van 
miljoenen keitjes die strak tegen elkaar aan lig-
gen. Aan de zijkanten staan historische panden 
met schitterende gevels.  Een stad met een van 
de mooiste historische binnensteden van heel 
Duitsland. De rijkdom van eeuwen geleden 
proef je hier nog altijd! Begeleide wandeling 
langs de voornaamste bezienswaardigheden. 
Overnachting in Schwerin.

Dag 3: Bad Doberan – Fishland – Zingst
In de voormiddag rijden we eerst naar Bad 
Doberan.  De in 1368 ingewijde hooggotische 
dom van Doberan met zijn originele, middel-
eeuwse binneninrichting staat te boek als de 
‘parel van de Noord-Duitse baksteengotiek’. 
De kloosterkerk van het in 1186 gestichte cis-
terciënzerklooster geldt als het belangrijkste 
middeleeuwse bouwwerk van Mecklenburg-
Voorpommeren. Op het schiereiland Fischland-
Darß-Zingst geniet u van hoge kliffen, gezellige 
dorpjes en rustgevende natuurgebieden vol 
trekvogels. Dit schiereiland bestond vroeger uit 
drie aparte eilanden. De natuurkrachten heb-
ben ze door aanslibbing met elkaar en met het 
vasteland verbonden. Op het eerste ‘eiland’, 
Fischland, staan zeer veel schilderachtige hui-
zen met hoge rieten daken en lage gevels van 
baksteen en vakwerk. We brengen een bezoek 
aan het stadje Wustrow met zijn pittoreske 
haventje. Nadien verder naar het tweede voor-
malige eiland, Darss. Op dit eiland, dat voorna-
melijk bestaat uit dennen- en beukenbos, staat 
een zeer pittoresk oud zeemanskerkje waar we 
natuurlijk ook wat tijd voor uittrekken. En dan 
verder naar het derde eiland, Zingst, een toeris-
tische badplaats waar we het Heimatmuseum, 

Eiland Rügen & de Oostzee
Mecklenburg – Vorpommern

NIEUW!
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Rügen & de Oostzee 

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single  

di  26/09 870 euro +120 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten -
reisverzekering - toeristenbelasting 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt alle uitstap-
pen en rondritten gidsbegeleiding

een voormalig kapiteinshuis waar het leven van vroegere tijden heel mooi 
en overzichtelijk wordt voorgesteld, bezoeken. Nadien rijden we via de 
Hanzestad Stralsund naar het Eiland Rügen. Aankomst in ons hotel.

Dag 4: Wittow & Jasmund 
In de voormiddag bezoeken we het meest noordelijkste deel van Rügen, 
en maken een wandeling naar de Kap-Arkona, bekend vanwege de vuur-
toren en het bunkercomplex uit de DDR-periode. Naien bezoeken we het 
toeristische plaatsje Putgarten, een voormalige vorstenresidentie. Nadien 
verder over de Schaabe naar het schiereiland en Nationaal Park Jasmund. 
Onderweg kan je genieten van indrukwekkend panorama’s. Vanuit Sas-
snitz maken we een boottocht naar de hoogste krijtrots van het eiland, 
de Königstuhl welke 118m boven de zeespiegel uit toornt! Nadien terug 
naar ons hotel.

Dag 5: Oost-Rügen 
Vandaag staat een mooie dagtocht naar het oostelijke deel van Rügen op 
het programma. We bezoeken eerst het misschien wel mooiste stadje van 
het eiland, Putbus, de voormalige residentie van koningen en adellijke 
families. Via Mönchgut, een beschermd natuurgebied met boerderijen en 
oude vissershuizen, rijden we verder naar de bekende pier van Göhren. 
Ook de statige huizen in Göhren zijn zeker het bekijken waard. Tenslotte 
sluiten we deze dag af met een prachtige tocht met de stoomtrein de 

‘Rasender Roland’ (niet inbegrepen). De tocht gaat van Göhren naar Binz, 
waar de bus weer op u staat te wachten. Vanaf Binz rijden we terug naar 
ons hotel.

Dag 6: Hiddensee 
Na het ontbijt wandelen we naar de haven van Breege en gaan aan boord 
voor een boottocht naar het eilandje Hiddensee. Aan het begin van de 
20e eeuw trok dit eiland vele beroemde intellectuelen en kunstenaars, 
zoals Brecht, Einstein, Freud en Mann. Het eilandje is geheel autovrij. Ge-
legenheid tot het maken van een koetstocht, een heerlijke wandeling in 
de natuur of op de brede witte stranden. In de loop van de middag varen 
we terug naar het vaste land. Diegene die wensen kunnen ook een dagje 
vrij nemen in onze verblijfplaats.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons hotel en keren we huiswaarts via 
de Duitse en Nederlandse autowegen. Onderweg houden we de gebrui-
kelijke stops. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

HOTEL-GASTHOF BREEGER BODDEN, BREEGE***
Ligging: Familiehotel, gelegen in het centrum van Breege op 300m 
van de haven en op 1200m van het strand.
Kamers: Alle kamers voorzien van badkamer met douche, toilet en 
TV en internet.
Maaltijden: ’s morgens lekker ontbijtbuffet en ’s avonds saladebuffet 
en 3-gangenmenu alsook nagerechten in buffetvorm.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over een receptie, restaurant, bar en 
fi etsverhuur. WiFi is gratis in het hotel (in de openbare ruimtes).
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Duis-
burg en Hannover richting Magdeburg. 
Onderweg houden we regelmatig de ge-
bruikelijke stops met eetgelegenheid. Verder 
richting Cottbus en ons verblijfshotel dat in 
het Spreewald gelegen is.

Dag 2: In de voormiddag bezoeken we 
Cottbus, tweede stad van deelstaat Bran-
denburg en gekend om de vroegere textiel-
industrie. We maken er een wandeling door 
de historische binnenstad, langs de middel-
eeuwse stadsmuur met de Lindenpoort, het 
Postkoets monument, de Klosterplatz en de 
Oberkirchplatz met de St.Nikolaikirche. Ver-
der langs de synagoge, het Schloss en de 
Altmarkt die omgeven is door barokke koop-

Op slechts een uur van Berlijn ligt het prachtige natuurgebied Spreewald, dat bekend staat 
om schattige dorpjes, idyllische waterwegen en goddelijke Spreewalder augurken. Geen 
wonder dat het waterrijke moeras- en veenweidenlandschap één van de meest geliefde 
vakantiebestemmingen in de deelstaat Brandenburg is. Het gebied is gevormd door de 
vele vertakkingen van de rivier de Spree, daarnaast zijn voor de ontwatering van het ge-
bied vele kleine kanalen aangelegd. De totale lengte van de waterlopen bedraagt meer 
dan 970km. Sinds 1991 is het Spreewald door de Unesco erkend als biosfeerreservaat. Het 
gebied van het Spreewald is dunbevolkt en wordt voor een groot deel bewoond door de 
Sorben, een Slavische minderheid die nog steeds hun eigen taal spreekt. In deze mooie 
regio ontdekt u nog de pracht van de natuur en de rust.

manshuizen met classicistische gevels uit de 
18de- en 19de eeuw. Nadien brengen we een 
bezoek aan de meer dan 400 jaar oude apo-
theek waar we alle werkkamers kunnen be-
kijken. Tijdens de rondleiding krijgen we een 
interessante uitleg over de vroegere apothe-
kersactiviteiten. Na het middagmaal bezoe-
ken we het Schloss en Park Branitz. Het is 
een meesterwerk van tuinarchitect en edel-
man Hermann Fürst Von Pückler-Muskau. 
Door de pracht van deze tuin met elegante 
meren en waterstroompjes is Branitz een 
hoogtepunt in de ontwikkeling van land-
schap- en tuinaanlegkunst. Het wordt met 
recht dan ook aanzien als een internationaal 
tuinmonument. Fürst Von Pückler-Muskau 
was één van de meest fascinerende persoon-
lijkheden van zijn leeftijd. De rijk versierde 
gemeubelde kamers van het Schloss Branitz 
voeren ons mee in zijn wereld. Daarna terug 
naar ons verblijfshotel voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 3: In de voormiddag bezoeken we een 
lokale fabriek van augurken. Deze favoriete 
delicatesse van de regio worden ingelegd in 
azijn met smaakmakers als knofl ook, dille, 
peper of andere kruiden. Het is een must 
om in ieder geval één keer augurken te eten 
in het Spreewald! Ze behoren nog tot één 
van de weinig voormalige DDR-producten. 
We rijden via een mooie toeristische route 
door het Spreewald naar Burg, een typisch 
toeristenstadje. Na het middagmaal verder 
naar het museumdorp Dissen. We brengen 
een bezoek aan het Sorbische Heimatmu-
seum. In deze regio spreken nog ongeveer 
20.000 mensen hun eigen Slavische taal, het 
Sorbisch. Zij hebben ook nog steeds hun ei-
gen volkslied en hun eigen vlag. In het mu-
seum toont men beelden van boerenhoven, 
de spinstube en er zijn meer dan 20 verschil-
lende soorten Niedersorbische klederdrach-
ten te bewonderen. We wandelen door de 

Spreewald
Het Venetië in de deelstaat Brandenburg
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Spreewald

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag  Kinderkortingen bij 2 volw.
    single  3 t/m 5j 6 t/m 12j  

ma 08/05 555 euro +70 euro   
za 29/07 565 euro +70 euro -90 euro -70 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
boottochten - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 3x middag-
maal gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

toeristenbelasting

kruidentuin en de mooie Sorbische vakwerkkerk. We volgen nog even 
de toeristische route door het Spreewald tot aan Peitz. Daarna keren 
we terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 4: In de voormiddag rijden we door het Spreewald naar Luc-
kau, dat wordt gekenmerkt door de volledig intact gebleven histori-
sche stadskern en middeleeuwse vesting. We maken er een wande-
ling langs de barokke huizen met rijk versierde stucwerk gevels en 
het marktplein met de Sint-Niklaaskerk dat een uniek middeleeuws 
interieur heeft. Verder via Lübben dat de poort tot het Spreewald 
vormt en verder naar Lübbenau, de hoofdplaats van het Spreewald.
Bezoek, wandeling en middagmaal in het dorp. Nadien maken we 
een boottocht met de Oak, een platbodemboot, die met een lange 
stok door de smalle kanalen wordt geduwd door de schipper. Onder-
weg vernemen we hoe door mensenhanden dit gebied is veranderd 
in een biosfeerreservaat erkend door Unesco. Enkel het geluid van het 
glijden door het water doorbreekt de stilte. Onderweg bezoeken we 
het dorpje Lehde, met zijn 150 inwoners, die ons nog in hun eigen 
klederdracht ontvangen. Deze lagune, die bijna zoveel eilandjes dan 
huizen telt, is één van de mooiste Spreewalder dorpen. In het open-

luchtmuseum bezoeken we verschillende boerderijen en gebouwen 
uit de 19de-eeuw waar authentieke meubels, volkskunst en folkloristi-
sche voorwerpen te bezichtigen zijn. Na wat vrije tijd varen we terug 
tot Lehde. Verder naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5: Na een lekker ontbijt verlaten we het hotel en keren we terug
huiswaarts. Via de Duitse autowegen rijden we richting het Ruhrge-
bied en verder via Nederland naar België. Onderweg voorzien we de 
gebruikelijke stops. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

HOTEL HAUS IRMER
Ligging: Idyllisch gelegen tussen het beschermd natuurgebied Spree-
wald en de stad Cottbus. Het centrum van Cottbus ligt op slechts 
5km afstand. Het landelijke karakter en de familiale gastvrijheid van 
de familie Irmer geeft uw verblijf dat beetje extra!
Kamers: Eenvoudige maar zeer nette kamers, uitgerust met telefoon, 
tv en badkamer met douche en toilet.
Maaltijden: ’s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds warm 
buffet of tafelbediening.
Faciliteiten: Restaurant, bar, groot tuinterras, WiFi (gratis), wellness (te
reserveren/te betalen) en sauna.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats. (Mogelijkheid 
tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel). 
Via de autosnelweg door het Ruhrgebied 
bereiken we Soest, een zeer aantrekkelijk 
stadje. Vraag onderweg maar naar “Zoost” 
want zo noemen de 48.000 inwoners hun, 
met historie beladen, woonplaats. Tijdens 

een stadswandeling maken we kennis met 
belangrijke gebouwen in typische groene 
zandsteen zoals de St.Patrokli Dom, het Ra-
thaus, de Petrikirche, de Osthofentor. Deze 
poort maakte deel uit van de 16de-eeuwse 
stadsmuur, die nog grotendeels is bewaard. 
We ontdekken het populaire “Westfälisches 
Abendmahl”. We genieten van de schilder-

Vlakbij, op een 3 tal uurtjes rijden zit je al midden in één van de mooiste vakantiegebieden 
van Duitsland, het Sauerland. Het Sauerland heeft een zeer afwisselend landschap dat 
voor het grootste gedeelte bestaat uit middelgebergte met toppen tot ruim 840 meter en 
daartussen prachtige diepe dalen. Uitgestrekte bossen, grazige weiden, glasheldere beken 
en rivieren, uitnodigende stuwmeren, indrukwekkende grotten,  het Sauerland heeft het 
allemaal! Naast deze prachtige natuur valt er ook veel te beleven op cultureel vlak in de 
pittoreske dorpjes, de bedrijvige stadjes en de majestueuze kastelen en geheimzinnige 
ruïnes. De rijke historie van het Sauerland komt goed tot uiting in het industriële verleden 
van oude mijnen waar sinds de middeleeuwen allerhande metalen gewonnen werden. We 
verblijven in Schmallenberg, een waar prentenboek met erg veel sfeer. Wie hier voor het 
eerst komt, belandt in een totaal andere wereld, ver weg van de sleur van alledag. Je vindt 
er echte “Heimatliebe” dankzij de vriendelijkheid van de lokale bevolking! Tijdens deze 
reis  gaan we uiteraard ook even proeven van een lekker “Warsteiner” pintje!

achtige vakwerkhuizen op en rond de markt. 
Na de middag rondrit door het unieke land-
schap van het Sauerland, met o.a. de Möh-
nesee, de prachtige vakwerkdorpjes, de be-
boste bergtoppen van 300 tot 800 meter, 
door het Naturpark Homert naar ons verblijf-
shotel in Schmallenberg

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Bad Ber-
leburg, al eeuwenlang de residentie van de 
vorsten van Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
Het kasteel bestaat uit drie vleugels rond een 
binnenplaats. Tijdens het bezoek ziet u o.m. 
een Vlaams wandtapijt uit 1702, schilderijen,
wapens, postkoetsen, de opgezette prinses-
senpony en het bankje waar Beatrix en Claus 
elkaar voor het eerst offi cieel zoenden. Na 
het middagmaal gaat het richting Winter-
berg. De autocar brengt ons eerst naar de 
top van de Kahler Asten, met 841m één van 
de hoogste punten van het Sauerland én be-
schermd natuurgebied. Het stadje bezit een 
indrukwekkende springschans en sinds 1977 
heeft het plaatsje zelfs een 1.250m lange 
bobsleebaan met kunstijs. We genieten nog 
van wat vrije tijd in het centrum van de stad. 
Nadien keren we terug naar ons hotel, om 
te genieten van de “all inclusive service” van 
het hotel! 

Dag 3: Na het ontbijt bezoeken we de  Sau-
erlandse bezoekersmijn Ramsbeck. Met het 
orginele treintje rijden we ondergronds  en 
worden er door voormalige mijnwerkers 
uitgebreid geïnformeerd. Zo kom je bij de 
grootste onderaardse trommeltransportma-
chine ter wereld en zie je een grote boor-
machine in werking. Na het middagmaal  
rijden we via de toeristische wegen van het 
Sauerland naar Willingen, welke samen met 
Winterberg de meest bezochte plaats van 
het Sauerland is. Het landschap is nergens zo 

Sauerland & Winterberg
Soest - Winterberg - Schmallenberg - Willingen - Ramsbeck Bergwerk -
Warstein - Attahöhle - Bad Berleburg - Biggesee
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Sauerland & Winterberg

ALL-INCLUSIVE in het hotel inbegrepen
Vlakbij vakantie
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

zo 11/06 650 euro +50 euro
do 07/09 650 euro +50 euro 
 

Niet inbegrepen: maaltijden heen- en terugreis - toegangsgelden - 
reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class 4x overnachting 
met uitgebreid ontbijtbuffet 4x avonddiner/buffet all-in-
clusive hotels zoals beschreven 4x middagmaal tijdens de 
uitstappen gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

afwisselend als rond Willingen met zijn dorpen. Hier grenzen liefst 
drie van de mooiste gebieden aan elkaar: Hochsauerland, natuurpark 
Diemelsee en Waldecker Land. We bezoeken er de Willinger glasbla-
zerij en leren er de eeuwenoude traditie van de glasblaaskunst ken-
nen. Nadien toeristische rondrit door het Sauerland richting Schmal-
lenberg.

Dag 4: Na het ontbijt vertrek naar de Biggesee. Met een lengte van 15 
km werd dit het grootste stuwmeer van Sauerland. Waar nu water is, 
stonden ooit huizen en lagen wegen: de restanten ervan liggen nog 
onder water. Meer dan 2500 mensen moesten hiervoor verhuizen. 
Verder naar Attendorn voor een bezoek aan de prachtige Attahöhle, 
één van de langste grotten van Duitsland. In de loop van de eeuwen 
is de grot, met zijn prachtige kalkformaties, gevormd. Indrukwekkend 
zijn de ‘als gordijnen hangende’ bruidssluierachtige formaties aan het 
grottenplafond. Na het middagmaal rijden we naar het mooie Eslohe, 
gelegen in het Naturpark Homert en door de Duitse overheid erkent 
als kuuroord. Vrije tijd en verder naar het hotel.

Dag 5: Via de Hennesee en Meschede rijden we naar Eversberg. Dit 
stadje, in “het land der 1.000 bergen” heeft een wondermooie Alt-
stadt. We bezoeken het heimatmuseum, één van de prachtigste boer-
derijen uit het Sauerland. Na wat vrije tijd rijden we door het Natur-
park Arnsberger Wald naar Warstein, waar we een bezoek brengen 

aan de Warsteiner Brouwerij, één van de modernste van Europa. Met 
het Warsteinertreintje kan men comfortabel de bezichtigingstoer van 
de brouwerij maken. De bezoekers zijn gefascineerd door de grote 
ketels en klaringskuipen bij het brouwen. Het brouwproces wordt 
nog steeds gevolgd sinds 1516, waar oude traditie zich verbindt met 
moderne hightech. We sluiten ons bezoek af met enkele proevertjes 
van het Warsteiner bier (inbegrepen). Na het bezoek keren we terug 
richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke avond-
stop. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

5 Daagse alles inclusief
• Ontvangst met  koffi e en gebak in het hotel
• 4 x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
• 4 x middagmaal bij de excursies (excl. drank)
• 4 x uitstekend avondbuffet
• GRATIS Koffi ecorner in het hotel met gans de dag koffi e/thee
• GRATIS alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 in het hotel
• GRATIS bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en 
 apfelkorn in het hotel
• GRATIS Sauerlandkaart voor gratis openbaar vervoer
• GRATIS gebruik van hotel binnenzwembad en sauna.
• GRATIS WiFi in het hotel 
• Iedere avond animatie en/of showavond met o.a. Magic WoBo 

show, live muziek, wandeling en/of quizavond. Hierbij wordt 
 regelmatig een avondsnack geserveerd.

ENJOYHOTEL MARLEEN
Ligging: Het hotel is gelegen in een park met een prachtige vijver op 
200m afstand van het centrum van Sieldinghausen. Centraal gelegen 
tussen Winterberg eb Olsberg.
Kamers: Alle 28 kamers zijn uitgerust met telefoon, tv en badkamer 
met bad/douche met föhn, toilet en gratis WiFi.
Maaltijden: In het restaurant wordt u tijdens uw verblijf verwend met 
een dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet, warme/koude maaltijden en 
een 4-gangendiner.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lounge, bibliotheek, biljartzaal, ke-
gelbaan en een typisch Duitse cafebar “Zum Anker”. In het hotel is 
geen lift maar beschikt over enkele kamers op de begane grond (op 
aanvraag). 
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid 
tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel).  
We rijden via Keulen, Siegen, Giessen en Bad 
Hersfeld naar Thüringen. Vrij middagmaal onder-
weg. We bezoeken het historische centrum van 
Eisenach. We maken een korte wandeling door 

het oude stadscentrum met Bachhaus, Luther-
haus, de marktplatz met Stadtschloss en Rathaus, 
de Georgenkirche met de grafstenen van landgra-
ven, doopvont van Bach en ontdekken nog vele 
interessante weetjes. Nadien naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.

We ontdekken tijdens deze reis de Duitse deelstaat “Thüringen”, een centrum van kunst, cultuur en 
natuur met eeuwenoude stadjes, liefl ijke dorpjes, talrijke kastelen en burchten, de beboste heuvels 
van het “Thüringer Wald” en de vele vakwerkhuizen. We maken in Eisenach kennis met de Wartburg 
(Unesco Werelderfgoed), componist J.S. Bach, Maarten Luther, de H. Elisabeth. Erfurt is een wonder-
mooie, fascinerende oude stad met talrijke torens, monumenten en mooie tuinen. Weimar is één 
van de grootste cultuursteden van Duitsland. De naam van deze stad is voor altijd verbonden met 
kunstenaars als Goethe, Schiller, Cranach, Liszt, Bach, Hummel en onze Henry Van de Velde, die de 
wegbereider was naar Bauhaus, een vernieuwende kunstrichting. Thüringen telt vele mooie stadjes 
zoals het schilderachtige vakwerkstadje Schmalkalden en Arnstadt, het oudste stadje van Thüringen.  
De prachtige natuur van het Thüringer Wald biedt een en afwisselend landschap.  Een niet te missen 
reis vol verrassende bezienswaardigheden in het historisch hart van Duitsland.

Dag 2: Na een heerlijk ontbijt in het hotel rijden 
we naar Erfurt, het prentenboek van de Duitse ge-
schiedenis. Erfurt is één van de best bewaard ge-
bleven middeleeuwse stadskernen van Duitsland, 
met een fantastische combinatie van rijke patrici-
ershuizen en fraai gerestaureerde vakwerkhuizen.  
Men noemt Erfurt het “Rome van het Noorden” 
vanwege zijn vele kerken, torens, en kloosters 
(meer dan 50). Erfurt is ook ‘Lutherstad’. In de 
voormiddag wandelen langs de mooiste plaatsen 
in de oude binnenstad: de Domplatz met Dom 
en Severuskerk, Marktstrasse (oude ‘Via Regia’), 
Fischmarkt, Anger, Krämerbrücke, oude Synago-
ge…. Na lunch en vrije tijd in het oude centrum 
van Erfurt  bezoeken we het monumentale kasteel 
‘Friedenstein’ in Gotha. We ontdekken het kasteel 
en de verschillende kamers waar ook de konink-
lijke familie van Saksen-Coburg resideerde. In een 
historisch vorstelijk kader bewonderen we schilde-
rijen, Vlaamse wandtapijten, prachtig meubilair en 
het barokke “Ekhof-Theater. Rond het slot werd 
een Engels tuinpark aangelegd dat beschouwd 
wordt als het oudste op ons Europees continent. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Ontbijt. Weimar is een kunst- en cultuur-
stad met vele mooie musea en grote parken. We 
treden er in de voetsporen van grote fi guren uit 
de “Weimarer Klassik” als Goethe, Schiller, Her-
der en Wieland. Andere grote fi guren en kunste-
naars gelinkt aan deze stad waren Lucas Cranach, 
J.S. Bach, Franz Liszt, Friedrich Nietzsche en onze 
veelzijdige architect Henry Van de Velde. In het 
Neues Museum bewonderen we de schitterende 
tentoonstelling rond Van de Velde, Nietzsche en 
de andere  moderne in Weimar omstreeks 1900. 
De aansluitende stadswandeling leidt ons naar de 
Jacobskirche (trouwkerk van Goethe) en de Her-
derkirche met het beroemde drieluik van Cranach. 
Op de Theaterplatz vinden we het Deutsches Na-
tionaltheater, verbonden met tal van grote kun-
stenaars en tijdens de Weimarrepubliek de plaats 
waar de eerste democratische Duitse grondwet 
tot stand kwam. Langs het Wittumspalais en het 

Thüringen
DE  TOERISTISCHE  EN  CULTURELE  SCHATKAMER  VAN  MIDDEN-DUITSLAND 

Eisenach - Erfurt - Weimar - Gotha - Arnstadt - Schmalkalden - Werra - Eisenach

VERNIEUWD!
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ITALIË I 77 DUITSLAND

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Thüringen & Leipzig

HALFPENSION inbegrepen
Vlakbij vakantie
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  

ma 03/07 585 euro +99 euro 

Niet inbegrepen: 
toegangsgelden - reisverzekering - overige maaltijden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpen-
sion gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten 

audio tour-guide systeem

Schillerhaus bereiken we het Frauenplan met het Goethehaus en Goethe-Na-
tionalmuseum. Aan de markt bewonderen we het Rathaus, Cranachhaus en 
het beroemde hotel ‘Elephant’. Op de Platz der Demokratie ontdekken we het 
‘Gelbes Schloss’, het ‘Rotes Schloss’ en het ‘Grünes Schloss” dat momenteel 
fungeert als de Hertogin  Anna Amalia-Bibliotheek. Het Fürstenhaus is nu de 
Hogeschool voor Muziek Franz Liszt. We werpen tevens een blik op het clas-
sicistische “Residenzschloß”, de voormalige residentie van de hertogen van 
Saksen-Weimar. Na het middagmaal in het oude centrum van Weimar en vrije 
tijd wandelen we door het “Park an der Ilm”, een ontwerp van Goethe, langs 
mooie hoekjes en gebouwen. Via het Liszt-Haus bereiken we het hoofdge-
bouw van de Bauhaus Universiteit (Unesco Werelderfgoed), ontworpen door 
de in Antwerpen geboren kunstenaar en architect Henry Van de Velde. Als 
afsluiter van deze dag bezoeken we de Fürstengruft, waar Goethe en Schiller 
hun laatste rustplaats vonden. Uniek is ook de orthodoxe kerk naast de Für-
stengruft. Het sfeervolle Weimar heeft zoveel te bieden, een culturele parel in 
Midden Duitsland. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we door de prachtige natuur van het Thüringer 
Wald naar het pittoreske vakwerkstadje Schmalkalden. We bezoeken Schloss
Wilhelmsburg, een renaissanceslot uit de 16e eeuw. Het kasteel omvat een 
mooi museum over de geschiedenis van het slot, de Reformatie en het Schmal-
kaldisch Verbond van 1531. Het toont ook een mooie collectie renaissance 
voorwerpen. De opmerkelijke slotkerk bevat een bijzonder renaissanceorgel 
uit 1590 met volledig houten orgelpijpen. Rond het slot zijn Frans-Italiaanse 
terrastuinen aangelegd. Nadien wandelen we door het centrum van het schil-
derachtige stadje. Na het vrije middagmaal bezoeken we park Mini-a-thür in 
Ruhla, uniek in  Thüringen. Het park bevindt zich in een prachtig landschap 
in de directe omgeving van de Rennsteig, het beroemde wandelpad over de 
kam van het Thüringer Wald. Gedetailleerde modellen van de belangrijkste 
cultuurhistorische gebouwen van Thüringen zijn in dit park te bewonderen 
op een oppervlakte van 18.000 m² langs mooie wandelpaden op schaal 1:25. 
Een drankje en een hapje tussendoor zijn vrijblijvend mogelijk in de park-
brasserie.  Uw interesse in Thüringen, zijn gebouwen, zijn rijke geschiedenis, 
tradities en prachtige natuur, zal hier geprikkeld en gestimuleerd worden. Ver-
volgens terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we één van Duitslands mooiste 
en oudste burchten: de “Wartburg” in Eisenach (Unesco Werelderfgoed). De 
burcht is met de geschiedenis verbonden door talrijke grote fi guren als de H. 
Elisabeth, Maarten Luther, minnezangers als Walther von der Vogelweide en 
zelfs onze eigen Hendrik van Veldeke. Johann Goethe en Franz Liszt waren 
hier ook kind aan huis. De Wartburg werd in 1067 door landgraaf Ludwig der 
Springer gebouwd op een heuvel boven de stad Eisenach. Het Thüringse hof 
ontwikkelde zich hier rond 1200 tot een ontmoetingsplaats van kunstenaars 
onder bescherming van de landgraaf. De minnezanger concours inspireerden 
later Richard Wagner tot zijn opera Tannhäuser. De burcht speelde ook een 
belangrijke rol in de Reformatie. M. Luther nam er zijn toevlucht en vertaalde 
er de Bijbel in het Duits. We ontdekken de bezienswaardige burcht en het 
mooie museum. Vrij middagmaal onderweg.  Via de Duitse autowegen terug 
naar België. Aankomst ca. 20.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

AHORN BERGHOTEL FRIEDRICHRODA
Ligging: Het hotel is gelegen in het kuuroord Friedrichroda aan de rand van 
het Thüringer Woud.
Kamers: Alle kamers zijn uitgerust met telefoon, tv en badkamer met bad/
douche met föhn, toilet en gratis WiFi. Sommige kamers hebben een balkon.
Maaltijden: In het restaurant wordt u tijdens uw verblijf verwend met een 
dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet, warme/koude maaltijden en ’s avonds is 
een buffet met verschillende hoofdgerechten, vegetarische gerechten, een 
saladebar en een dessertenbuffet. Standaard zijn er ook gluten- en lactosevrije 
producten en gerechten beschikbaar.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lounge, bar, binnen- en buitenzwembad en 
mits toeslag kan u gebruik maken van een sauna, infraroodcabine en een 
massageservice.
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78 I FRANKRIJK

CITYTRIP

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstap-
pen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). Vertrek 
’s ochtends met bestemming Calais voor een 
overtocht per ferry naar Dover. Van hieruit via 
de ring rond Londen naar Birmingham en ver-
der naar Liverpool. Onderweg houden we de 
gebruikelijke stops. Kamerverdeling en avond-
maal in het hotel.

Dag 2: The Fab Four Tour
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we het 
voormalig havengebied Albert Dock, dat tegen-
woordig de hotspot van Liverpool is. We bezoe-

ken het wereldbekende museum The Beatles 
Story: Er zijn talloze originele stukken te zien 
zoals de eerste gitaar van George Harrison, het 
brilletje van John Lennon en zijn handgeschre-
ven tekst van “All you need is love”, de na-
gebouwde witte kamer van John Lennon met 
de witte vleugel, zijn gitaar en “Imagine” door 
de luidsprekers, fantastische foto’s, muziek, 
enz… 
In de namiddag maken we per autocar de Beat-
les Tour: we rijden langs de eerste woonplaats 
van Ringo Starr en het nog altijd bestaande 
café waar hij zijn eerste optreden gaf. We hou-
den halt in “Penny Lane” genoemd naar het 
wereldbekende lied. Verder naar het huis van 

Liverpool en Manchester liggen nauwelijks 30 km van elkaar. The Beatles hebben Liverpool 
op de kaart gezet. Zij vormen ontegensprekelijk de belangrijkste toeristische attractie van 
de stad. Manchester blijft in zekere zin, na Londen, de hoofdstad van het noorden. De 
trends in mode en muziek wisselen elkaar hier om de haverklap af. Het culturele leven is 
hier even rijk als de opgebouwde reputatie van winkelstad! Beleef met Verhoeven deze 
onvergetelijke Fab Four Tour, in combinatie met enkele culturele hoogtepunten!

George Harrison, langs het zaaltje waar John 
Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst 
ontmoetten, de poort die toegang geeft tot de 
alomgekende “Strawberry Fields” en de woon-
plaatsen van John Lennon en Paul McCartney. 
Nadien maken we een Beatles wandeling in het 
centrum langs het Hard Days Night hotel, Ma-
thew Street, Wall of Fame en het standbeeld 
van John Lennon. We eindigen onze Fab Four 
Tour in de legendarische pub “Cavern” waar de 
klok rond alle songs van The Beatles live wor-
den gespeeld! Vrije tijd.

Dag 3: Na het ontbijt bezoeken we het Maritime 
& Slavery Museum, dat is ondergebracht in de 
voormalige pakhuizen van het Albert Dock. In 
de namiddag bezoeken we de imposante en 
grootste anglicaanse kathedraal ter wereld en 
de cirkelvormige Metropolitan Cathedral. We 
wandelen langs de imposante St. George’s 
Hall, misschien wel het mooiste gebouw in Li-
verpool. Verder langs de India Buildings, Saint 
Nicholas Church, Town Hall en Bluecoat.

Dag 4: Ontbijt en daguitstap naar Manchester. 
In deze stad ontmoetten Charles Stewart Rolls 
en Henry Royce elkaar voor het eerst. Manches-
ter werd een handelsplaats in de 14de eeuw. 
Vlaamse wevers kwamen naar hier en de eer-
ste textielfabrieken werden gebouwd aan de 
oevers van de Irwell. We maken er een geleide 
rondwandeling langs de meest interessante 
bezienswaardigheden zoals Town Hall, Central 
Library, John Rylands Library, St. Mary’s Church, 
St. Ann’s Church, Royal Exchange Theatre, 
Manchester Cathedral, enz… Vrije tijd en shop-
ping in het centrum.

Dag 5: Na het ontbijt brengen we de bagage in 
de autocar en vertrekken we richting Birming-
ham en Londen. Met de ferry naar Calais. Ver-
der richting België met aankomst ca. 22.00u te 
Antwerpen-Zoersel. Vervolgens naar de door u 
gekozen afstapplaats.

Liverpool & Manchester
The Beatles Story

ENGELAND
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ITALIË I 79 ENGELAND

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ENGELAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Liverpool & Manchester

KAMER EN ONTBIJT inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek Prijzen Toeslag single

ma  30/10 540 euro +160 euro  

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

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

IBIS LIVERPOOL CENTRE ALBERT DOCK***
Ligging: Dit hotel ligt in het centrum van Liverpool, tegenover de Al-
bert Dock en 300 meter van het winkelcentrum Liverpool One. Het 
Tate Liverpool en het Beatles-museum bevinden zich beide op slechts 
300 meter afstand. Langs de kade vind je een fantastisch aanbod aan 
cafés en winkels en je wandelt in 10 minuten naar het treinstation 
Liverpool Lime Street.
Kamers: De kamers zijn ingericht met lichte kleuren en beschikken 
over een satelliet-tv, WiFi en een bureau. Ze zijn voorzien van thee- 
en koffi efaciliteiten, een radio en een eigen badkamer met douche. 
Haardrogers zijn beschikbaar bij de receptie.
Maaltijden: Het ontbijtmenu van het hotel biedt warme en koude 
gerechten, inclusief volledig Engelse en continentale opties. Het res-
taurant is dagelijks geopend van 17.00u tot 22.00u en serveert een 
verscheidenheid aan internationale gerechten, terwijl de bar lichte 
snacks biedt. De receptie van het hotel is 24 uur per dag geopend.
Faciliteiten: Receptie, bar, restaurant.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstap-
plaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel
of Antwerpen (mogelijkheid tot rechtstreeks 
opstappen in Rijkevorsel, Zoersel of Antwer-
pen). In de vroege ochtend naar Calais voor 
een overtocht per ferry naar Dover. Verder 
naar Oxford. Deze stad heeft na Bologna en 
Parijs de oudste universiteit van de wereld en 
is ook een industriestad. Dit resulteert in een 
stad met een jonge en licht cosmopolitische 
sfeer vol schilderachtige plekjes. Tijdens deze 
eerste dag maken we een oriëntatiewande-
ling. Aansluitend naar ons hotel gelegen aan 
de oostelijke rand van de Cotswolds op een 
boogscheut van Oxford. Kamerverdeling en 
avondmaal.

Dag 2: Na een Engels ontbijt vertrekken wij 
naar het historische centrum van Oxford en 
maken we kennis met “topics” van een stad 
waar we alles te voet bezoeken. We moeten 
er wel rekening mee houden dat in de prak-
tijk de toegankelijkheid voor het toeristisch 
publiek, in het bijzonder deze van de colle-
ges, afhankelijk is van o.a. lezingen en fi lm 
en/of tv-opnames. 
We bezoeken Christ Church, het drukst be-
zochte en grootste college van Oxford en de 
plaats waar de fi lms van Harry Potter wer-
den gedraaid. We bezoeken Inklings: de stek 
van de literaire kring waar ondermeer JRR 
Tolkien, schrijver van “Lord of the Rings”, 
deel van uitmaakte. We wandelen door High 

Cotswolds staat voor velen synoniem voor landschap van zacht glooiende hellingen, be-
zaaid met typische dorpjes in honingkleurige natuursteen. Oxford, Stratford-upon-Avon, 
Cheltenham en Cirencester stonden in de 17de en 18de eeuw bekend voor hun prachtig 
kwaliteitsvol tweed. Nu is de streek een felbegeerde alternatieve verblijfplaats voor de 
welstellende Londenaar die de drukte van de grootstad ontvlucht.

Street en Covered Market. Er wordt voldoen-
de vrije tijd voorzien. Terug naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: Na het ontbijt vertrekken wij voor een 
kennismaking met de Cotswolds, inclusief 
Shakespeare’s Stratford-upon-Avon. Onze 
eerste halteplaats is het dorpje Burford, een 
middeleeuws dorp met uitstekend gerestau-
reerde huizen en een opmerkelijke kerk uit 
de 12de eeuw. 
Volgens sommige historici “ontstonden” hier
de eerste socialisten van Engeland. Via Stow-
on-the-Wold, een plaatsje beroemd voor zijn 
antiekzaken, naar Chipping Campden met 
zijn “Woolstaplers’ Hall” uit 1340. Op deze 
wolbeurs werd op basis van vraag en aanbod 
de prijs van de wol bepaald. Vervolgens naar 
Stratford-upon-Avon, een zeer charmant 
stadje waar alles in het teken staat van zijn 
beroemdste burger, Shakespeare. We geven 
bijzondere aandacht aan de parochiekerk 
van Stratford, aan de oever van de Avon 
waar Shakespeare in 1656 werd begraven. 
Via Shipton-on-Stour naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 4: Ontbijt en vertrek naar Blenheim 
Palace. In de schaduw van dit paleis ligt 
Woodstock een klein maar luxueus dorp. Het 
paleis in Engelse barok was de verblijfplaats 
van de hertog van Marlborough, voorvader 
van Winston Churchill, die hier werd gebo-
ren. Dit gebouw in Italiaanse barok, met een 
opmerkelijke gevel, gecreëerd door Wren, is 
zowel voor het bewonderen van zijn pres-
tigieuze inboedel als de tuinen een bezoek 
waard. Daarna terug naar Dover voor over-
tocht per ferry naar Calais. Via de centrale af-
stapplaats Antwerpen-Zoersel of Rijkevorsel 
terug naar de door u gekozen afstapplaats.

Oxford & the Cotswolds
Oxford - Stratford-upon-Avon - Blenheim Palace

AFREIS 21/08/2023

ENGELAND
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ITALIË I 81 

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ENGELAND  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Oxford & the Cotswolds

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
   single 3de pers. op kamer 2 t/m 11j  

wo 12/04 540 euro +110 euro -30 euro -120 euro 
ma 21/08 570 euro +115 euro -30 euro -120 euro

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

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt overtoch-
ten per ferry gidsbegeleiding alle uitstappen en 
rondritten

HOTEL THE HOLT***
Ligging: Een huis met geschiedenis gelegen aan de oostelijke rand 
van de Cotswolds op een boogscheut van Oxford.
Kamers: Telefoon, tv, thee- en koffi efaciliteiten, broekpers, WiFi (gra-
tis) en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens Engels ontbijtbuffet en ’s avonds uitgebreid 
buffet.
Faciliteiten: Traditioneel hotel met 24u- service, bar en alle nodige 
comfort. Het hotel is tevens gekend voor zijn uitstekend restaurant en 
diverse wijnsoorten. Geen lift.

ENGELAND
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RONDREIS

Dag 1: Vertrek ‘s morgens van de door u geko-
zen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel (mogelijkheid tot rechtstreeks opstap-
pen in Rijkevorsel en Antwerpen). Naar Calais 
voor onze overtocht per ferry naar Dover. We 
rijden voorbij Londen richting Zuid-Wales. Vrij 
middagmaal onderweg. Verder tot Tintern in 

de mooie Wye-vallei. Hier bezoeken we Tintern 
Abbey. Deze werd opgericht in 1131. Het is nu 
één van de meest spectaculaire ruïnes in Groot-
Brittannië die dichters en schilders inspireerde. 
Verder naar Bleddyn voor ons avondmaal en 
overnachting.
Dag 2: Welsh ontbijt. We rijden naar het pitto-

“Croeso i Gymru”! Welkom in Wales! De combinatie van een bewogen geschiedenis, een 
rijke cultuur en erfgoed, de mensen, de prachtige natuur en het verbazend mooie afwis-
selende landschap maken van Wales een heerlijke vakantiebestemming. Een rondreis per 
autocar is de perfecte manier om met Wales kennis te maken. We doorkruisen de nationale 
parken, we aanschouwen de ontelbare betoverende uitzichten en bezoeken prachtige tui-
nen, burchten en kastelen. We verkennen schilderachtige plaatsjes en dorpen. We maken 
kennis met de lekkere Welshe keuken of drinken een echte Penderyn Welsh single malt 
whisky in één van de talrijke pittoreske authentieke pubs. Ontdek Wales met zijn 600 ruï-
nes en kastelen en zijn meer dan 1200km stranden en kustlijn. Reis met ons onder leiding 
van onze vakkundige Verhoeven reisleiding en geniet van alle aspecten van deze wonder-
baarlijke regio aan de westkust van het Verenigd Koninkrijk.

reske Hay-on-Wye, gelegen in het noordelijkste 
deel van de Black Mountains. In de gezellige 
wirwar van smalle straatjes liggen talrijke win-
keltjes met boekhandels en tweedehandsboe-
ken verdoken. Verder naar Brecon voor een vrij 
middagmaal. Daarna rijden we door het prach-
tige Brecon Beacons National Park, met het 
hoogste punt op een steile helling die in het 
noorden uitkijkt over de hoogvlaktes van cen-
traal-Wales. Ten zuiden van deze indrukwek-
kende barrière strekken zich glooiende vlaktes, 
doorsneden door groene valleien met lood-
rechte hellingen, waarvan de breedste die van 
de Usk is. In het midden van het national park 
van Brecon Beacons, stroomt de rivier parallel 
aan een prachtig bevaarbaar kanaal. We zien 
ook de typisch Welshe glooiende weilanden 
met grazende schapen en eeuwenoude boer-
derijen. Vanop bepaalde uitzichtpunten krijgen 
we een schitterend uitzicht op dit prachtig na-
tuurlandschap. Terug naar het hotel te Bleddyn. 
Avondmaal en overnachting.
Dag 3: Welsh ontbijt. We rijden naar de zuidkust 
van Wales voor bezoek aan Cardiff, hoofdstad 
van Wales. Bezoek aan het National Museum 
waar we kennismaken met de geschiedenis van 
Wales vanaf het stenen tijdperk tot de middel-
eeuwen. Vrij middagmaal. Na de middag gele-
genheid tot bezoek aan het kasteel, gebouwd 
in de ruïnes van een Romeins fort. Het werd 
opgericht door de Noormannen in 1091 en 
in 1868 werd het door de architect Burges in 
Victoriaanse stijl herbouwd. Nadien rijden via 
Cardiffbay verder naar het stadje Carmarthen. 
Avondmaal en overnachting.
Dag 4: Welsh ontbijt. We begeven ons naar het 
stadje Tenby. Dit is een havenstadje met middel-
eeuws ommuurd centrum en tevens badplaats. 
Wandeling. Vervolgens naar St. Davids, de 
kleinste stad in Groot-Brittannië, voor bezoek 

Wales
Tintern - Hay-on-Wye - Brecon Beacons - Carmarthen - Cardiff  - Tenby - 
St. Davids - Pembrokeshire - Aberystwyth - Portmeirion - Snowdonia - 
Caernarfon - Conwy - Llandudno

ENGELAND
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ENGELAND  8 DAGEN - 7 NACHTEN
Wales

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
   single 3de pers. op kamer 2 t/m 12j  

zo 23/07 1160 euro +285 euro -100 euro -175 euro 

Een driepersoonskamer is mogelijk volgens beschikbaarheid op aanvraag.

Niet inbegrepen: middagmaaltijden - toegangsgelden of kosten van 
facultatieve activiteiten - reisverzekering
Munten: Britse ponden
Belangrijk: Paspoortgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking
Reisformaliteiten: geldig internationaal paspoort

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt overtochten per
shuttle gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

aan de kathedraal, opgetrokken in de lokale purperkleurige steen. Vrij 
middagmaal. De rit gaat verder via Fishguard door Pembrokeshire Coast 
National Park. Pembrokeshire is bekend voor zijn schitterende kustland-
schappen. Avondmaal en overnachting in Aberystwyth.
Dag 5: Welsh ontbijt. We rijden deels door een stukje ruig noordwestelijk 
Wales, deels langs de kust tot Harlech. Vrije middag stop en gelegenheid 
tot bezoek aan het kasteel gebouwd door Edward I dat vanop een steile 
klif de vallei beheerst. Verder naar het “Italiaanse dorp” van Portmeirion, 
de gekke droom van de Welshe architect Sir Clough Williams Ellis, die er 
een groot deel van zijn leven aan gewijd heeft. Het is een surrealistisch 
dorp, omgeven door een magisch landschap in een regio van mythes en 
legendes. We rijden verder tot Caernarfon voor avondmaal en overnach-
ting.
Dag 6: Welsh ontbijt. Vandaag staat het noordelijk deel van Wales en 
Snowdonia National Park op het programma. In de voormiddag doen we 
één van de, letterlijk en fi guurlijke, hoogtepunten van deze reis. Met de 
dieseltrein van de Snowdon Mountain Railway ontdekken we het prach-
tige landschap van de regio. Nadien rijden we naar het dorpje Betws-y-
Coed, een typisch Welsh dorp temidden stromende wateren van de rivier 
Llugwy, die hier samenvloeit met drie zijrivieren, de Llugwy, de Lledr en de 

Machno. Veel van het dorp werd gebouwd in de Victoriaanse tijd en het 
is het belangrijkste dorp van Snowdonia National Park. Vrij middagmaal. 
Verder naar Bodnant Gardens, zonder enige twijfel één van de mooiste 
Britse tuinen. We zien er een grote collectie van planten (magnolia’s, ro-
dodendrons, camelia’s,...). De tuinen bieden spectaculair uitzicht op de 
Snowdonia bergtoppen.
Naar Caernarfon voor avondmaal en overnachting. 
Dag 7: Na het Welsh ontbijt bezoeken we het stadje Caernarfon en zijn 
castle. Dat staat als historisch erfgoed van de mensheid symbool voor 
de oorlog die leidde tot de verovering van Wales door koning Edward 
I van Engeland in de 13de eeuw. Dit confl ict resulteerde in de bouw van 
diverse kastelen, waaronder Conwy en Caernarfon, ware juwelen van 
middeleeuwse architectuur, bestemd om de engelse macht in Wales te 
consolideren. Nadien vertrek naar Conwy, 13de eeuws versterkt stadje aan 
de noordkust. De versterking had 12 torens en 3 toegangspoorten. Het 
kasteel staat op de Werelderfgoedlijst. We maken er een korte wande-
ling. Vrij middagmaal. Verder naar Llandudno, een charmante victoriaan-
se badplaats. We nemen hier wat vrije tijd aan de lange strandboulevard 
met zijn vele terrasjes, de mooie pier en de “Great Orme” een prachtige 
bergpiek die aan het einde van de stad verrijst. Doorreis Wrexham voor 
avondmaal en overnachting.
Dag 8: Na ons laatste Welsh ontbijt vatten we de terugreis aan richting 
Dover voor onze overtocht per ferry. Vanuit Calais rijden we richting Bel-
gië en de centrale afstapplaatsen Antwerpen en Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTELS
Ter plaatse verblijven we in vijf comfortabele 3- en 4-sterrenhotels.
Ligging: Goed of centraal gelegen hotels.
Kamers: Comfortabele en volledig ingerichte kamers met badkamer,
bad/douche en toilet.
Maaltijden: Compleet Welsh warm ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen-
menu met tafelbediening of buffet
Faciliteiten: Receptie, bar en restaurant. Sommige hotels hebben 
wellness. De hotels hebben internet en meestal ook Wifi .

Ontdek deze reis!
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“The English Rivièra“ is de benaming van de beschutte baai, Tor 
Bay, in het graafschap Devon aan het Engels Kanaal. Tor Bay omvat 
drie stadjes: Torquay, Paington en Brixham. De titel “The English 
Riviera” is niet geheel ten onrechte: fl anerend op de boulevards 
met palmbomen voelt men zich als het ware in een mediterrane 
omgeving. In schril contrast met deze elegante kust staat het uitge-
strekte, ongecultiveerde “moorland” van het Nationaal Park Dart-
moor in het binnenland.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel of Antwerpen (mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel-Antwerpen). Vertrek in de vroege ochtend met bestem-
ming Calais voor een overtocht per ferry naar Dover. Van hieruit via de 
zuidelijke ring rond Londen naar Winchester, nu een charmante kleine 
provinciestad, bekend voor zijn kathedraal. Gelegenheid voor vrij mid-
dagmaal. Verder door de zuidelijke graafschappen naar ons hotel in “The 
English Riviera“. Kamerverdeling en avondmaal.

Dag 2: Kennismaking met Tor Bay en zijn stadjes. De natuur van Tor Bay is 
overvloedig, het klimaat is mild en de vermakelijkheden zijn alom aanwe-
zig. Torquay, ook wel het Cannes van Engeland genoemd, is nu bij velen 
gekend als Agatha Christie-centrum. In 1990 is hier de Agatha Christie 
Century Exibition ingericht, de enige in zijn soort ter wereld. Na de vrije 
lunchpauze via Pangton naar het historische Brixham. Nu een oord van 
zeesportvisserij, maar ooit de belangrijkste vissershaven van Engeland en 
tijdens WO II de “uitwijkplaats” voor de Belgische visserijvloot. De Hol-
landse stadhouder Willem III landde hier in 1688 op weg naar de Engelse 
koningskroon. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Na het ontbijt vertrekken wij naar Plymouth, de stad van Drake, 
met eventueel bezoek aan de stokerij van de fameuze Plymouth gin. Ge-
legenheid tot vrije lunch. Verder naar het Nationaal Park Dartmoor. Dart-
moor is een plaats die bij velen een ongebreidelde verbeelding opwekt 
en auteurs als A.Christie en C. Doyle heeft geïnspireerd bij het schrijven 
van hun misdaadromans. Tijdens onze rondrit stoppen wij in Princetown, 
vlakbij het beruchte Dartmoor Prison. We bezoeken het Moorland Visitor 
Centre. Doorheen enkele schilderachtige dorpjes terug naar ons hotel 
voor avondmaal en logies.

Dag 4: Vandaag bezoeken wij de hoofdstad van Devon: Exeter, ook wel 
de poort van de Westcountry genoemd. Op 4 mei 1942 verwoestte een 
bombardement een groot deel van de oude stad. Het centrum werd niet 
geheel in oude stijl herbouwd zodat men nu een mengeling aantreft 
van 16de-, 17de- en 18de-eeuwse gebouwen met moderne architectuur.
We zetten ons bezoek verder via de Guildhall, Shipp Inn en Fore street. 
Uiteraard is er voldoende vrije tijd om bv. een “Devon cream tea” te
degusteren of voor invulling van eigen interesses. Terug naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.

Engelse Rivièra
Dag 5: Na het ontbijt brengen we de bagage in de autocar en vertrekken 
we richting Dover, met een stop in Stonehenge voor facultatief bezoek 
en vrije lunch. Met de ferry naar Calais. Verder naar België. Aankomst ca. 
24.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen opstap-
plaats.

HOTEL JURYS INN EXETER***
Ligging: Uitstekend gelegen in de stad op 10 tot 15 minuten wandelen 
van het oude centrum, de kathedraal, de historische kade aan de Exe, de 
Princesshay Shoppingwijk en tal van leuke pubs en bars. Het is ook een 
gemakkelijke en snelle uitvalsbasis voor onze excursies.
Kamers: Ruime en stijlvolle kamers met airco, fl atscreen-TV, koffi e- en 
theefaciliteiten en badkamer met douche/bad, haardroger en toilet. (Max. 
3 volw of 2 volw + 2 kinderen -12j).
Maaltijden: ’s Morgens English breakfast en ’s avonds tafelbediening of 
buffet.
Faciliteiten: Lift, bar en restaurant.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ENGELAND  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Engelse Rivièra

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

vr  18/08 799 euro +195 euro  

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

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

ENGELAND
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VERNIEUWD!

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Normandië

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

wo 26/07 790 euro +210 euro -200 euro 
ma 11/09 790 euro +210 euro -200 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste middagmaal 4x 
middagmaal toeristenbelasting alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding audio tour-guide systeem

Normandië bezoeken is kennismaken met streekproducten als 
camembert, cider en calvados, overrompeld worden door cultuur-
monumenten en oeroude stadjes, in de sporen lopen van de geal-
lieerden bij de bevrijdingsgevechten in 1944. We bezoeken op deze 
prachtige reis heel wat plaatsen die met deze gebeurtenissen in 
verband staan: Omaha Beach, Utah Beach, Pointe du Hoc en Sain-
te-Mère-Église. Ook andere bezienswaardigheden verdienen onze 
aandacht zoals Bayeux en Rouen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel of Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel-Antwerpen). Even voorbij de Pont de Normandie bezoeken 
we Honfl eur, met zijn oude, schilderachtige haven en huizen met leistenen 
voorgevels. De kerk Sainte-Cathérine, met een vrijstaande klokkentoren, is de 
grootste houten kerk van Frankrijk. Vrij middagmaal. Via Caen naar Bayeux. 
De grootste bezienswaardigheid van Bayeux is het tapijt van “Reine Mathilde” 
met daarop 58 taferelen van de verovering van Engeland door Willem de 
Veroveraar. Van hier gaat het naar onze verblijfplaats. Avondmaal en over-
nachting.
Dag 2: Vandaag bezoeken we de landingsplaatsen met o.a. de omgeving van 
Utah Beach, waar op 6 juni 1944 geschiedenis werd geschreven. Hier werd de 
grootste veldslag allertijden uitgevochten. Verder naar Crisbecq voor bezoek 
aan de grootste kustbatterij bij Utah-beach, met zijn 21 bunkers verbonden 
door 1 kilometer aan loopgraven op 4 hectare grond. Nadien bezoek aan 
Sainte-Mère-Église, de plaats waar in 1944 de parachutisten neerdaalden. Het 
Airborne Museum is te vinden in het centrum van Sainte-Mère-Eglise, precies 
tegenover de kerktoren waaraan parachutist John Steele in de nacht van 5 op 
6 juni 1944 bleef hangen. Het is het grootste museum van Europa gewijd aan 
de Amerikaanse parachutisten van de 82e et 101e Airborne Divisies. Nadien 
komen we alles te weten over het brouwproces van de ‘Calvados’. Proeven 
hoort daar ook bij!
Dag 3: In de voormiddag bezoeken we het Musée Arromanches waar de ge-
schiedenis verteld wordt van de invasie in deze baai. In Arromanches 360° 
kunnen we van deze invasie een fi lm bekijken op negen schermen in een 
ronde zaal. Omringd door een ononderbroken muur van fi lm kan de bezoeker 
zich in het centrum van de actie wanen. Verder naar het 70 hectare groot 
Amerikaans kerkhof. Oneindig en kaarsrecht lopen de rijen met witte, mar-
meren kruisen over het gazon, in totaal 9.387 gedenktekens. Verder naar 
Pointe du Hoc, gelegen op een 30m hoge klif die zich bevindt tussen Omaha 
Beach en Grandcamp-Maisy. Nadien verder naar La Cambe, met ongeveer 
21.200 graven, de grootste en meest bekende Duitse militaire begraafplaats 
in Normandië.
Dag 4: Daguitstap naar de Mont Saint-Michel, dat één van de drukst bezochte 
bezienswaardigheden van Frankrijk is. Het kleine eilandje voor de kust van 
Normandië is een icoon van het land geworden. Niet alleen het beeld van de 

Normandië
De landingsstranden

EXCURSIEREIS

abdij bovenop de heuvel van het eiland is wereldberoemd, maar ook het land-
schap en de getijden die rondom het eiland spelen zijn zeer indrukwekkend. 
Het maakt tevens deel uit van het Unesco Werelderfgoed.
Dag 5: Na het ontbijt rijden we via Bénouville en de Pegasusbrug (eerste brug 
en huis bij de landing bevrijd). Verder naar Rouen, de stad waar Jeanne d’ Arc 
op de brandstapel stierf. Korte wandeling in Rouen en middagmaal. Terug-
keer naar België. Aankomst ca. 22.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

*het programma kan wegens openingtijden/sluitingsdagen in een andere 
volgorde verlopen.

HOTEL LE SAINTE MÈRE***
Ligging: Gelegen in een rustige, groene omgeving in de buurt van Sainte Mère 
Eglise een klein dorpje op het platteland vlakbij de D-Day stranden.
Kamers: De 41 kamers beschikken over een tv, airco, WiFi (gratis) en een bad-
kamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar en een lift. 
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Heenreis ‘s morgens via het 
Groothertogdom Luxemburg richting Franse 
grens. Verder via Metz, Nancy en Lyon richting 
Orange voor avondmaal en tussenovernach-
ting. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks 
naar Franse Rivièra. Aankomst in het hotel in 
Sainte-Maxime en gelegenheid tot vrij mid-
dagmaal. Kennismaking met onze verblijf-
plaats: Sainte-Maxime is een populaire en 
zeer geliefde badplaats in Zuid Frankrijk, ge-
legen  aan de Golf van Saint Tropez. Je kan er 
genieten van de mooie lange zandstranden, 
het gezellige toeristische stadscentrum en 

De Côte d’Azur of Azurenkust, gelegen aan de Middellandse Zee is een traditioneel vakan-
tiegebied voor menig toerist. Het wordt ook wel de Franse Rivièra genoemd. Het gebied 
strekt zich uit vanaf Saint-Tropez tot aan de Italiaanse grens en het is bekend als één 
van de meest luxueuze plaatsen ter wereld waar vele beroemdheden een eigendom of 
woonplaats hebben. Langs deze azuurblauwe zee met goudkleurige kustwegen kan u ken-
nismaken met aantrekkelijke toeristensteden waar kunstenaars hun hart laten spreken en 
waar jachten en plezierboten liggen te pronken. In het hoge achterland kan u genieten 
van de indrukwekkende kloven van de Gorges du Verdon met adembenemende uitzichten.  
Tussen de overhangende kustwegen en het Alpenmassief bezoeken we enkele prachtige 
historische dorpjes die behoren tot het Unesco werelderfgoed. Hier staat “jeu de boules” 
centraal als tijdverdrijf en kan u er onder een aangename temperatuur genieten van elk 
moment van de dag, of zoals men in de volksmond zegt “leven als God in Frankrijk”.

de talrijke evenementen die er te doen zijn! 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 3: Na het ontbijt schepen we in voor een 
boottocht langs de baai van Saint-Tropez. We 
kunnen een blik werpen op de villa’s van be-
roemdheden  zoals Brigitte Bardot en de fami-
lie Verhulst! Saint-Tropez is een van de meest 
glamoureuze bestemmingen aan de Côte 
d’Azur, dé plek aan de zuidkust van Frank-
rijk. Begeleide wandeling door het pittoreske 
centrum en uiteraard langs de ‘gendarmerie’ 
van Louis de Funès. Nadien rijden we verder 
naar Port Grimaud, waar alle straatjes bestaan 
uit kleine kanalen en elke woning over een 
eigen aanlegplaats beschikt. Daardoor kreeg 
het neo-Provencaalse dorpje de bijnaam “het 
Venetië van de Côte d’Azur…”

Dag 4: Langsheen de kust bereiken we Saint-
Raphaël en volgen dan de 30km lange Cor-
niche d’Or of  ‘de Goudkust’. We passeren 
pittoreske badplaatsjes zoals Boulouris, Agay 
en de hoofdstad van de mimosa, Mandelieu-
la-Napoule. Het reliëf is er grillig en onregel-
matig en is het meest indrukwekkend bij Cap 
Roux, waar de rode kleur van het porfi er fel 
contrasteert met de helblauwe zee. Verder 
naar het centrum van Cannes. Deze stad 
heeft een internationale uitstraling door het 
jaarlijkse fi lmfestival. We maken een wande-
ling door de oude stadskern en de jachthaven 
tot aan de Boulevard de la Croisette, die be-
hoort tot de grootste trekpleisters van de Côte 
d’Azur. Na wat vrije tijd keren we terug naar 
ons verblijfshotel.

Dag 5: In de voormiddag rijden wij langs de 
kust naar Antibes, volgens velen het mooi-
ste kuststadje aan de Côte d’Azur. Het oude 
centrum met de overdekte markt, de daarop 
uitkomende smalle straatjes met de manda-

Azurenkust & Franse Rivièra
Sainte-Maxime - Cannes - Nice - Antibes - Saint-Paul-de-Vence -
Saint-Tropez - Gorges du Verdon
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  8 DAGEN - 7 NACHTEN
Azurenkust & Franse Rivièra

HALFPENSION +wijn aan tafel in het 
hotel te Sainte Maxime inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  Korting 3de pers.
     op kamer

do 21/09 1100 euro +250 euro   -80 euro
 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt wijn aan tafel in
het hotel te Sainte-Maxime toeristenbelasting gidsbe-
geleiding alle uitstappen en rondritten

rijnboompjes, het Château Grimaldi met het Picassomuseum, de ver-
dedigingswallen en de haven vormen het decor van een van de meest 
sfeervolle Zuid-Franse stadjes. Een grote trekpleister is de Quai des Mil-
liardaires: hier liggen de allergrootste privé-jachten aangemeerd, al dan 
niet met helikopter of watervliegtuig. Na de middag rijden we verder 
naar Saint-Paul-de-Vence, één van de bekendste en mooiste dorpjes 
aan de Côte d’Azur. De middeleeuwse sfeer is goed bewaard gebleven, 
met smalle geplaveide straatjes, oude stenen huizen, knusse pleintjes 
en fonteinen. Gewoon prachtig! Na voldoende vrije tijd keren we terug 
naar het hotel.

Dag 6: Vandaag rijden we naar de sfeervolle badplaats Nice, de hoofd-
stad van de Rivièra. Overal staan prachtige kleurrijke gebouwen die 
getuigen van de belle époque. We maken een stadswandeling langs de 

belangrijkste bezienswaardigheden en lopen er door een wirwar van 
smalle straatjes met oneindig veel winkeltjes. Zo bereiken we het oude 
stadscentrum met de dagelijkse bloemenmarkt op de Cours Saleya. In 
de namiddag vrije tijd. Flaneren op de mooie Promenade des Anglais 
en genieten van het prachtige azuren uitzicht is zéker een aanrader!

Dag 7: De Gorges du Verdon zijn gevormd door het riviertje de Verdon 
dat in de kalksteenformaties de wereldberoemde “Grand Canyon van 
Europa” heeft uitgeslepen. Door een diep ravijn vol grillige rotsen en 
kegelvormige pieken ligt de donkergroene rivier soms wel 700m diep. 
Bij de Balcons de la Mescla en Point Sublime is het uitzicht adembene-
mend. Een onvergetelijke tocht voert ons langs pittoreske dorpjes die 
als het ware tegen de ravijnwanden zijn gekleefd. Het in de vorm van 
een amfi theater aangelegd dorpje Moustiers-Sainte-Marie hebben hun 
middeleeuwse uitstraling behouden en zijn echte Provençaalse juweel-
tjes. Verder richting Orange voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 8: Na het ontbijt rijden we via de Franse autowegen richting 
Luxemburg en verder naar België. Onderweg houden we nog de ge-
bruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

UW VERBLIJFSPLAATS SAINTE-MAXIME!
- 300 dagen zon per jaar
- Prachtig gelegen, aan de overkant van Saint-Tropez
- Heel het jaar door evenementen, gratis concerten, shows
- Prachtige zandstranden gericht op het zuiden
- Schitterende wandelpromenade met zicht op Saint-Tropez
- Pittoresk centrum met voetgangerszone langs winkels, terrasjes 
 en restaurantjes
- Hotel gelegen op wandelafstand van het centrum en 300m van 
 het strand

HOTEL LES JARDINS DE SAINTE-MAXIME***
Ligging: Prachtig gelegen op wandelafstand van het centrum en op 
300m van het strand
Kamers: Alle kamers hebben airco, WiFi (gratis), tv, telefoon, en bad-
kamer met bad/douche, haardroger en toilet. 
Maaltijden: ’s Ochtends en ‘s avonds 3-gangendiner ¼ l wijn inbegre-
pen! U kunt in het restaurant  of op het terras van uw maaltijd genie-
ten.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, prachtige tuin, verwarmd binnen- 
en buitenzwembad, ligstoelen en parasols. Spa & wellness faciliteiten.
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen).
Heenreis via Reims richting Troyes. Vrij mid-
dagmaal onderweg. In de namiddag staat 
één van de meest bekende religieuze ge-
bouwen van heel Bourgondië op het pro-
gramma: de cisterciënzerabdij van Fontenay. 
Deze abdij is niet alleen het oudste overge-
bleven klooster in Frankrijk, maar ook één 
van de fraaiste en volledigste van Europa. 
De abdij werd in 1118 gesticht door de Hei-
lige Bernardus. In 1981 werd de abdij door 
de Unesco opgenomen als Werelderfgoed. 
Verder naar onze verblijfplaats Autun. Het is 
één van de oudste steden van Bourgondië en 

heeft een klein maar gezellig stadscentrum. 
Verder naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt maken we een korte 
rondrit in Autun, langs het Romeinse theater, 
de 2 stadspoorten Porte Saint-André en Porte 
d’Arroux. Nadien vertrek voor een boottocht 
op het kanaal van Bourgondië. Het “canal” 
begint bij de rivier de Saône, heeft een lengte 
van 242km en telt 189 sluizen. De aanleg 
duurde meer dan 50 jaar. Via het sluizensys-
teem komt het schip langzaam omhoog tot 
aan de waterscheidingskam. Hier varen we 
door “La Voûte”, een drie kilometer lange 
tunnel. Nadien daalt het kanaal weer lang-
zaam af door het dal van de Armançon om 

Ten zuidoosten van Parijs ligt de regio Bourgondië. Met een oppervlakte van bijna 32.000m2 
is de streek ongeveer net zo groot als België. Maar wat weten we over het “echte” Bour-
gondië? De streek is in de eerste plaats gekend voor de goede wijn, maar heeft ook een 
rijk historisch verleden, gelinkt aan onze eigen Vlaamse geschiedenis. De prachtige natuur 
maakt de streek nog aantrekkelijker. De hellingen van de Côtes, het heuvelland van de 
Charolais en de schilderachtige riviertjes vormen een steeds wisselend decor. Anderzijds 
zijn er ook nog enkele interessante bezienswaardigheden die we tijdens deze reis kunnen 
ontdekken.

te eindigen bij de rivier Yonne. Middagmaal. 
In de namiddag bezoeken we het historische 
dorpje en de burcht van Châteauneuf-en-
Auxois. Door de spectaculaire ligging hoog 
boven het dal van het kanaal van Bourgon-
dië, krijgt het geheel nog een extra dimen-
sie. Vanaf het terras krijgt u een prachtig 
uitzicht! Nadien keren we terug naar Autun 
voor een avondwandeling langs o.a. de ka-
thedraal Saint-Lazare, het Hôtel Ville en het 
Lycée Bonaparte.

Dag 3: In de voormiddag rijden we vanuit Au-
tun door de meer zuidelijk gelegen Morvan. 
Deze streek kenmerkt zich door heuvels en 
plateaus met brede terreinplooien waarop de 
weidegronden met de charolaisrunderen niet 
meer weg te denken zijn. In de voormiddag 
bezoeken we Cormatin, een indrukwekkend 
renaissancekasteel uit de 17de eeuw met 
een charmante tuin. Het prachtige interieur 
in Louis XIII-stijl bestaat uit beschilderde en 
gebeeldhouwde plafonds, statige trappen, 
wandtapijten, meubilair en schilderijen. In 
het 12ha groot park zijn kunstvolle bloem-
perken, prachtige bomen en een buxuslaby-
rint aangelegd. Middagmaal. In de namid-
dag bezoeken we het hart van Bourgondië: 
Beaune. Hier brengen we een bezoek aan 
het Hôtel-Dieu, het vroegere ziekenhuis van 
de armen. Tot in 1971 fungeerde het com-
plex als ziekenhuis. Een aparte zaal is inge-
richt met het uit zeven panelen bestaande 
polyptiek van “Het Laatste Oordeel”. Dit 
pronkstuk van het museum is van de Vlaam-
se schilder Rogier van der Weyden. Nadien 
wandeling door de zeer goed bewaarde mid-
deleeuwse binnenstad met kleurrijke daken. 
We passeren o.a. de Place des Halles, het 
Hôtel de la Rochepot, het Belfort van de Col-
légiale de Notre-Dame en het Musée du Vin. 
Op de terugweg via een toeristische route 
passeren we nog het Château de la Roche-
pot. Verder naar het hotel.

Bourgondië
Fontenay - Autun - Cormatin - Beaune - Dijon - Nuits-Saint-Georges - Troyes
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  5 DAGEN - 4 NACHTEN
Bourgondië

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

wo 14/06 735 euro +110 euro -40 euro 
wo 12/07 730 euro +110 euro -30 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - boottocht
op het kanaal van Bourgondië - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot en met het laatste ontbijt 3x 
middagmaal toeristenbelasting gidsbegeleiding alle 
uitstappen en rondritten

Dag 4: In de voormiddag bezoek aan Dijon. We verkennen de oude 
hoofdstad met het historische centrum. Één van de belangrijkste 
monumenten op cultureel gebied is het paleis van de Hertogen van 
Bourgondië met het museum van Schone Kunsten. De collectie van 
dit museum is na het Louvre één van de belangrijkste van Frankrijk. 
Verder langs de kathedraal, het archeologisch museum en de Notre-
Dame kerk. Na het middagmaal maken we een rondrit langs de be-
roemde wijngaarden van de Côte d’Or. Net buiten Vougeot liggen de 
beroemde wijngaarden van Clos de Vougeot en van Vosne Romanée 
die de bijnaam “schatkamer van Bourgondië” hebben. Van hier ko-
men de duurste wijnen ter wereld zoals Romanée-Conti, La Tâche en 
Richebourg. Nadien verder naar het wijnstadje Nuits-Saint-Georges 
voor bezoek aan een van de gekende wijnkelders. Verder naar het 
hotel.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar Troyes voor een bezoek aan het 
historisch centrum. De stad investeert jaarlijks miljoenen euro’s om 
het patrimonium te restaureren. In Troyes zijn 9 kerken en de restau-
ratie van de vele glasramen is een specialiteit van de stad. De allure en
charme worden behalve door de negen kerken, ook bepaald door de
talrijke vakwerkhuizen. Deze huizen, straatjes en steegjes waarin nog
de originele bestrating ligt, vormen een beschermd stadsdeel. Geleide
wandeling door de stad. Vrij middagmaal. In de namiddag keren we 
via de autowegen terug richting België. Aankomst ca. 21.00u. in Ant-
werpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL-RESTAURANT LA TÊTE NOIRE
Ligging: Gelegen in het hart van de Gallo-Romeinse stad Autun, op
korte loopafstand van de kathedraal.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van tv, telefoon, WiFi (gratis) en 
badkamer met bad/douche, toiletartikelen en toilet. De singlekamers 
beschikken over een tweepersoonsbed.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Warme en knusse omgeving. Traditionele keuken met 
vele Bourgondische specialiteiten. Lift aanwezig.
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats. (Mogelijk-
heid tot rechtstreekse opstap in Rijkevorsel 
en Zoersel.) Heenreis ’s morgens via Amiens 
naar Normandië. We steken via de indruk-
wekkende “Pont de Normandie” de Seine 
over. Op de andere oever wacht ons het 
mooie stadje Honfl eur. We wandelen langs 

het pittoreske haventje en de eeuwenoude 
kerk. Dit is het mooie decor voor ons vrije 
middagmaal. Na de middag gaat het rich-
ting Dinard. De mooie kustpromenade met 
zijn casino en de statige villa’s getuigen van 
het mondaine verleden van deze badplaats. 
Aankomst in ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.

Wil je een boeiende reis beleven naar één van de mooiste natuurstreken van Frankrijk? Ga 
dan mee naar het mooie Bretagne. De zee is nooit ver weg. Een ruwe ongerepte kust met 
leuke vissersdorpen. Het spel van eb en vloed, de vissersboten die droogvallen en de wis-
selende kleuren. Het zal je zeker boeien! Deze reis is een selectie van uniek natuurschoon 
met o.a. de “Roze Granietkust”, “Les Sept Îles” en “La Corniche Bretonne”. We hebben ook 
aandacht voor de plaatselijke keuken. Oesters kan je naar hartenlust proeven in Cancale en 
heerlijke Bretoense pannenkoeken staan op het menu in Locronan. Het mondaine kuuroord 
Dinard en de versterkte stad Saint-Malo getuigen van het rijke verleden van deze steden. 
Een van de toppers tijdens deze reis is ongetwijfeld de boottocht naar het vogelreservaat 
“Les Sept Îles” of “de zeven eilanden”. Dit is een adembenemend schouwspel! Duizenden 
vogels, vooral de Jan van Genten, hebben hier hun broedplaats. Deze plaats blijft je bij!  

Dag 2: Vandaag rijden we naar Cancale, het 
vermaarde oesterdorp. Onderweg maken we 
kennis met de “Pointe du Grouin”. Deze rots 
is van een adembenemende schoonheid. In 
de verte zie je de Mont Saint-Michel en de 
Chausey-eilanden. In Cancale bezoeken we 
de “Ferme marine”. In deze oesterkwekerij 
verneem je alles over de technieken van de 
oesterteelt. Voor het middagmaal trekken 
we naar de historische binnenstad van Saint-
Malo. Vanaf de wallen heb je een prachtig 
uitzicht op de stad en de zee. Bij eb kan je 
ook een wandeling maken tot in het “Fort 
National”, een bijzondere ervaring! We voor-
zien voldoende vrije tijd in deze sfeervolle 
stad. Na deze rijk gevulde dag rijden we te-
rug naar ons hotel in Dinard.

Dag 3: In de voormiddag bezoeken we Di-
nan. Dit stadje is een pareltje. Het is net een 
openluchtmuseum met een schat aan vak-
werkhuizen.
Na het middagmaal schepen we in voor 
een rondvaart langs de kustlijn. Onderweg 
varen we langs de mooiste vissersdorpjes; 
Saint-Lunaire, Saint-Briac, Saint-Cast… Ook 
het machtige Fort “la Latte” ligt langs onze 
route. De uiteindelijke bestemming van deze 
tocht,  zijn de loodrechte rotswanden van 70 
m hoog aan de kaap “Fréhel”. Een indruk-
wekkende plaats! Soms krijgen we ook het 
gezelschap van dolfi jnen. 

Dag 4: We verlaten Dinard richting Cap Fré-
hel. Deze kaap is één van de boeiendste 
plaatsen aan de Côte d’Émeraude. De 70m 
hoge kliffen en eilandjes vormen een natuur-
lijke habitat voor talrijke broedvogels. Ook de 
vuurtoren, één van de krachtigste van Frank-
rijk, is een bezoekje waard. We nemen ons 
middagmaal in een heus casino aan één van 
de fraaiste stranden van deze streek. Na de 

Bretagne & Les Sept Îles
Dinard - Saint-Malo - Cap Fréhel - Côte Granit Rose - Corniche Bretonne - 
Les Sept Îles eilanden - Enclos Paroissal - Locronan
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Bretagne

VOLPENSION - wijn bij de avondmalen -
inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
   single 3de pers. op kamer

zo 16/07  995 euro +210 euro -25 euro
vr 11/08 1050 euro +210 euro -25 euro 
vr 01/09  970 euro +210 euro -25 euro

Niet inbegrepen: 
maaltijden heen- en terugreis - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot en met het laatste ontbijt wijn en
koffi e bij de avondmalen 4x middagmaal toeristenbe-
lasting gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten

middag bereiken we Plougrescant. Dit dorp is wereldwijd bekend om-
wille van zijn “postkaart” met “La petite maison entre les rochers”. 
Deze idyllische plaats vertelt ons het harde bestaan van de lokale vis-
sers. In het pittoreske stadje Tréguier wacht ons een aangenaam ho-
tel, vlakbij de jachthaven. De smalle straatjes, de vele vakwerkhuizen 
en de imposante kathedraal vormen een mooi geheel.

Dag 5: In de voormiddag bezoeken we de Roze granietrotsen nabij 
Saint Guirec. Na ons middagmaal in de gezellig badplaats Perros-
Guirec varen we richting “Les Sept Îles”, de 7 kleine eilanden die al in 
1912 tot beschermd gebied werden verklaard. Vanuit Perros-Guirec 
vertrekt onze bootexcursie naar deze eilanden. Les Sept Îles is een 
mekka voor zeevogels met o.a. duizenden “Jan van Genten”. Deze 
prachtige vogels hebben een spanwijdte van wel 1m80. Ze broeden 
enkel op het eilandje Rouzic. Vanop een afstand lijkt het of de fl ank 
van de heuvel onder laagje sneeuw ligt! De nesten liggen dan ook 
heel kort bij elkaar. Onze  boot vaart tot vlak bij de imposante  broed-
plaats. Hier kom je vast en zeker onder de indruk van de talloze vogels 
die constant op en af vliegen. Andere vogels die je hier kan obser-
veren zijn de alk, de aalscholver, verschillende soorten meeuwen en 
ook de papegaaiduiker. We zien zeker ook enkele zeehonden. Een 
indrukwekkende natuurbelevenis. 

Dag 6: We trekken het Bretoense binnenland in. In Guimiliau bezoe-
ken we de “Enclos Paroissial”. Dit is een ommuurd plein waarop zich 
de kerk, het kerkhof, het knekelhuis en een monumentale calvarie-
berg bevindt. Via Pleyben, dat ook een mooie calvarieberg bezit, rij-
den we naar Locronan. Dit pittoreske dorp was de locatie van meer-
dere “mantel- en degenfi lms”. Het behoort dan ook tot het selecte 
kransje van de mooiste dorpen van Frankrijk. Hier krijgen we een 
typische Bretoense pannenkoekenmaaltijd geserveerd. Met een glas 
cider erbij is dit echt genieten. Na de middag voorzien we voldoende 
tijd om nog wat te genieten van deze bijzondere plaats. Daarna rijden 
we langs een panoramische route terug naar ons hotel in Tréguier.

Dag 7: We verlaten ons hotel in Tréguier en rijden voorbij de Mont 
Saint-Michel, waar we een stop voorzien met een prachtig zicht op 
deze mythische abdij. Verder langs de Noord-Franse autowegen terug
huiswaarts. Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor midda-
gen avondmaal. Aankomst ca 21.00u in Antwerpen-Zoersel. Verder 
naar de door u gekozen afstapplaats.

HÔTEL DES TILLEULS***
Ligging: Gelegen aan het strand van Dinard op enkele minuten wan-
delafstand van het centrum.
Kamers: Comfortabele kamers voorzien van tv, WiFi (gratis) en badka-
mer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude
gerechten en ’s avonds serveert men hoogstaande menu’s met verse 
ingrediënten.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar en tuin.

HÔTEL AIGUE MARINE***
Ligging: Het hotel is gelegen in Tréguier op korte afstand van de 
“Côte de Granit Rose”.
Kamers: De comfortabele kamers beschikken over tv, telefoon, kof-
fi evoorziening, WiFi (gratis) en badkamer met bad/douche, toilet en 
haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude
gerechten en ’s avonds serveert men hoogstaande menu’s met verse 
ingrediënten.
Faciliteiten: Restaurant, WiFi (gratis), buitenzwembad (verwarmd en 
overdekt - gratis) en spa- en fi tnessruimte (betalend).
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
Vertrek via Rijsel-Parijs-Orléans-Vierzon. Vrij 
middagmaal onderweg. Verder via Limoges 
en Brive-la-Gaillarde naar ons verblijfshotel in 
Tamniès.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we richting Mon-
tignac. Hier brengen we een bezoek aan de 

grotten van Lascaux, één van de belangrijk-
ste prehistorische bezienswaardigheden in 
de Périgord. De prachtige rotstekeningen, 
die waarschijnlijk 15.000 jaar of ouder zijn, 
werden in 1940 ontdekt door 4 jongens en 
hun hond. Schimmels tasten de originele te-
keningen aan, reden waarom de ontdekte 
grot gesloten werd. We brengen een bezoek 
aan één van de kopieën, die gereconstrueerd 
werden. Omdat dezelfde kleurstoffen wer-
den gebruikt, mogen ook hier niet meer dan 

De Dordogne, ook bekend als de Périgord, de naam van de vroegere provincie, ligt in het 
zuidwesten van Frankrijk en is 9.060 km2 groot. Het gebied heeft de vakantieganger veel 
te bieden: een afwisselend landschap, middeleeuwse stadjes, kastelen en prehistorische 
vondsten. De rivierdorpen langs de Dordogne en de Vézère nodigen uit om in alle rust door 
de schilderachtige oude straatjes te slenteren. De rotsen en grotten in het noordelijk deel 
van dit gebied staan bekend als de bakermat van de mensheid. In deze omgeving zijn meer 
sporen teruggevonden van menselijke bewoning dan waar ook ter wereld. En vergeten we 
vooral ook niet de wereldberoemde gastronomie: foie gras, canard, verschillende soorten 
kaas, notentaart, en natuurlijk: de lekkere wijn!

2.000 mensen per dag naar binnen. Middag-
maal. In de namiddag bezoeken we Sarlat-
la-Canéda. Sarlat bezit meer middeleeuwse 
renaissance- en 17de eeuwse gevels dan gelijk 
welke andere Franse stad. Sinds 1962 zijn de 
gebouwen van Sarlat beschermd en vormen 
ze een openluchtmuseum. We maken er 
een wandeling langs lanen, steegjes en rijk 
versierde okerkleurige herenhuizen. Nadien 
nemen we nog wat vrije tijd op het centra-
le plein met het stadhuis en de kathedraal 
Saint-Sacerdos.

Dag 3: Na het ontbijt brengen we een bezoek 
aan de kasteeltuin van Eyrignac. De tuin van 
10ha (eigenlijk een park) wordt beschouwd 
als één van de mooiste tuinen van Frank-
rijk. De beplanting bestaat voornamelijk uit 
bladdragende planten, struiken en bloemen. 
Middagmaal. In de namiddag bezoeken we
Collonges-la-Rouge, een prachtig middel-
eeuws dorp, volledig gebouwd in rode zand-
steen uit het massief van Habitarelle. De 
nauwe straatjes, de huizen met leien daken 
en de herenhuizen met hun elegante toren-
tjes, maken van deze plaats een echt char-
medorp.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Domme, 
een oud stadje met een ommuurde vesting, 
boven op een berg, 150m boven de rivier de 
Dordogne. Een toeristisch treintje brengt ons 
tot in het middeleeuwse centrum. Middag-
maal. Nadien maken we een boottocht op 
de Dordogne met de “gabare”, een traditio-
nele boot uit de streek. Het is een platbodem 
die maar weinig water verplaatst. In de schui-
ten werden er vroeger koopwaren vervoerd. 
Vanop het water hebben we prachtige zich-
ten op verschillende kastelen op de oever 
van de Dordogne.

Dordogne
Grotten van Lascaux - Sarlat - Maison Forte de Reignac -
Roque Saint-Christophe - Domme - Rocamadour
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Dordogne

VOLPENSION - water en wijn bij de avondmalen 
in het hotel & gastronomisch diner inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

wo 12/07 1180 euro +115 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt water en wijn aan
tafel in het hotel 1x gastronomisch diner 5x middag-
maal toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uitstap-
pen en rondritten

Dag 5: Vandaag maken we een uitstap naar Rocamadour, een be-
roemde middeleeuwse bedevaartplaats en een geliefd reisdoel, ge-
bouwd in de smalle kloof van de Alzou tegen een steile 150m hoge 
rotswand. Het stadje bestaat in feite uit één enkele middeleeuwse 
straat en word gedomineerd door het heiligdom. Na het middagmaal 
brengen we een bezoek aan de Gouffre de Padirac, een enorme krater 
van 35m breed en 103m diep, die ontstond toen een grot instortte. 
Eenmaal met een lift op de bodem van de enorme grot aangekomen, 
staat u bij het begin van een uitgebreid ondergronds gangenstelsel 
met rivieren, meren en tientallen meters hoge stalagmieten. De Gouf-
fre de Padirac is één van de grootste trekpleisters van de streek.

Dag 6: Na het ontbijt bezoeken we maison Forte de Reignac. Het werd 
gedeeltelijk in de rots uitgehouwen en is het enige intacte “rotskas-
teel” van Frankrijk. Vanaf de buitenkant besef je niet hoe groot het 
binnen is. Het verbergt grote ondergrondse kamers, zalen, wapenka-
mer, eetkamer, keuken, kapel, cel, kerker en kelder. Nadien bezoeken
we Roque Saint-Christophe, een grote rots met rotswoningen. De klif
is één kilometer lang, met vijf terrassen en troont op ongeveer hon-
derd meter hoogte boven de weg en de rivier Vézère. De rots staat op 
de Werelderfgoedlijst. Tegenwoordig laat men zien hoe het leven in 
de vesting moet zijn geweest. We vinden er een middeleeuwse bouw-
plaats, smederij, trommel-lier, steengroeve, wapenzaal en keuken. In

de namiddag brengen we een bezoek aan het kasteel van Losse, dat 
de vallei van Vézère overheerst. De middeleeuwse burcht, gebouwd 
op een helling langs de rivier, heeft een mooi interieur met kostbare 
16de en 17de eeuwse meubelen.

Dag 7: Na het ontbijt over de Franse autowegen terug naar België. 
Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor middag- en avond-
maal. Aankomst ca. 21.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

HOTEL LABORDERIE***(*)
Ligging: Uitzonderlijk hotelcomplex gelegen in een groene omgeving,
dicht bij het middeleeuwse Sarlat. Het hotel situeert zich op een heu-
vel met een magnifi ek uitzicht op de vallei van Beunes, in het hart van 
één van de mooiste dorpen van de Périgord Noir. Het complex bestaat 
uit meerdere gebouwen, die zeer luxueus zijn ingericht.
Kamers: De kamers bieden een topkwaliteit aan comfort en zijn ge-
legen op het gelijkvloers of de 1ste verdieping in bijgebouwen aan 
park- of zwembadzijde op 100m van het hotelgebouw. Kamers met 
tv, haardroger, WiFi (gratis), minibar, terras of balkon en badkamer 
met bad/douche en toilet. Geen lift. De kamers in het hotelgebouw 
zijn zonder park-/zwembadzijde.
Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds ta-
felbediening met hoogstaande menu’s.
Faciliteiten: Receptie, WiFi (gratis), lounge, restaurant en ontbijt - 
ruimte. Gratis gebruik van buitenzwembad, wellness en sauna (beta-
lend). Groot dierenpark met herten en reeën.

FRANKRIJK
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In het grensgebied met Duitsland liggen 3 Franse streken die een 
veelzijdige charme uitstralen: Lotharingen, Vogezen en Elzas. Ste-
den als Nancy, Colmar, Straatsburg bezitten zowel pittoreske oude 
buurten als indrukwekkende monumenten. De kleine dorpjes zijn 
dan weer typisch voor hun regio. De landschappen zullen u meer 
dan bekoren: heuvelachtig tot echt bergachtig, uitgestrekte bos-
gebieden en gewaardeerde wijngaarden. Burchten en ruïnes herin-
neren nog aan de militair-strategische positie. We hebben ook een 
afspraakje met een plaatselijke wijnboer om de kelder te bezoeken 
en natuurlijk eens gezellig te degusteren! U zult op deze reis ook 
de hartelijke gastvrijheid en de lekkere keuken waarderen!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevor-
sel-Zoersel). Vertrek via Luxemburg naar Frankrijk. Na de ochtendstop 
in Aarlen rijden we naar Nancy. Deze stad is bijzonder rijk aan monu-
menten met o.a. het prachtige en onvergetelijke Stanislasplein. Vrij 
middagmaal. In de namiddag beginnen we aan een adembenemend 
mooie rondrit. De “Route des Crêtes” voert ons langs bergtoppen 
van 1.400m hoogte. ’s Avonds staat er een heerlijk avondmaal klaar 
in ons hotel.

Dag 2: In de voormiddag rijden we naar “Haut Koenigsbourg”, een 
prachtig gerestaureerd kasteel. Na het middagmaal bewonderen we 
al wandelend Riquewihr, het neusje van de zalm wat oude stadjes be-
treft. Daarna bezoek aan een plaatselijke wijnkelder, waar we verschil-
lende wijnen kunnen proeven. Avondmaal in het hotel. Overnachting.

Dag 3: Na het ontbijt bezoeken we Eguisheim. Een wandeling door 
het stadje toont ons kronkelende straatjes, uitbundig bebloemde 
gevels en prachtig vakwerk. Langs de toeristische “Route du Vin” 
komen we in Kaysersberg, een juweeltje in de reeks oude stadjes. 
Na het middagmaal bezoek aan de stad Colmar. Deze merkwaardige 
stad heeft nog talrijke oude straten en huizen met houten, gebeeld-
houwde en beschilderde gevels. Na de wandeling is er vrije tijd om 
een terrasje te doen, of enkele souvenirs te kopen. Avondmaal en 
overnachting in het hotel. Vrije avond.

Dag 4: In de voormiddag verlaten we het hotel. We bezoeken meteen 
de prachtstad Straatsburg. In “La Petite France” maken we kennis 
met de schilderachtige oude stadswijk. Er is tevens gelegenheid tot 
een boottocht. Vrij middagmaal. Nadien vertrek naar België. Aan-
komst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

Elzas & Vogezen
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, WiFi (gratis) en badkamer met bad/
douche, toiletartikelen, haardroger en toilet. Sommige kamers met 
balkon.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Restaurant, lift, airco en WiFi (gratis).

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Elzas & Vogezen

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single   

zo 16/07 530 euro +70 euro 
do 21/09 530 euro +70 euro
ma 11/12* 560 euro +70 euro   
*Aangepast winterprogramma p. 278
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 uit-
stappen en rondritten

FRANKRIJK
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  4 DAGEN - 3 NACHTEN
Kastelen van de Loire

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
    single 3de pers. op kamer 6 t/m 11j  

za 15/07 499 euro +105 euro -30 euro -60 euro
za 16/09 499 euro +105 euro -30 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt toeristen-
belasting gidsbegeleiding alle uitstappen en rondrit-
ten audio tour-guide systeem

Langs de oevers van de Loire lieten de vorsten en edelen hun kas-
teel bouwen en niet voor niets! De Loire, de langste rivier van 
Frankrijk, is tevens één van de weinige Europese rivieren in West- 
Europa die haar natuurlijke loop bijna volledig behouden heeft. 
Het liefl ijke landschap rond deze rivier wordt weleens de “Tuin 
van Frankrijk” genoemd. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de 
talrijke wijngaarden met zeer bekende namen. De Franse vorsten 
en edelen vertoefden hier zeer graag. Ook u zal deze streek naar 
waarde weten te schatten vanaf de eerste ogenblikken van uw reis. 
Imposante kastelen zoals die van Blois, Chambord en Chenonceaux
nodigen uit tot een bezoek.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel of Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstap-
pen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). Heenreis via de Franse au-
towegen richting Parijs en Orléans, de stad van Jeanne d’ Arc. Vrij 
middagmaal. Nadien verder door de vallei van de Loire, langs het kas-
teel van Meung-sur-Loire en het kasteel van Beaugency. Verder naar 
Blois voor een bezoek aan één van de meest historische kastelen van 
Frankrijk. Stadswandeling en vrije tijd in Blois. Verder richting Tours 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we langs de rivier de Indre naar Loches, 
waar we het indrukwekkend kasteel passeren dat omringd is door 
een vestingmuur van 2 km. Verder naar één van de mooiste dorpjes 
van Frankrijk: Chenonceaux. Hier bezoeken we het mooiste en lief-
lijkste kasteel van de Loirestreek. Dit kasteel gebouwd op zes bogen 
over de rivier de Cher wordt ook “het kasteel van de zes vrouwen” 
genoemd. Nadien gelegenheid tot wandeling in de mooie tuin. In de 
namiddag bezoeken we het prachtige 17de eeuwse jachtslot van Che-
verny. In dit kasteel treft men nog enkele Vlaamse wandtapijten aan. 
Dit landgoed staat ook bekend voor zijn jachthonden. Voor we naar 
het hotel terugkeren, brengen we nog een bezoek aan een plaatse-
lijke wijnkelder.
Na het avondmaal gelegenheid tot een geleide wandeling, of vrije tijd 
in de oude stad van Tours.

Dag 3: Ontbijt. Vertrek via Crissay-sur-Manse en Chinon naar de abdij 
van Fontevraud, voor een bezoek aan één van de meest bezienswaar-
dige kloostercomplexen van Frankrijk. Verder langs het sprookjeskas-
teel van Ussé en de middeleeuwse burcht van Langeais naar het kas-
teel Azay-le-Rideau. Dit 16de eeuwse kasteel is een van de sierlijkste 
kastelen van de Loire. Het werd gebouwd op heipalen in een bocht 
van de rivier de Indre. In Villandry vinden we mooie Franse renaissan-
cetuinen. Ze zijn een reconstructie van de kasteeltuinen ten tijde van 
de bouw in 1532. Avondmaal.

Kastelen van de Loire

EXCURSIEREIS

Dag 4: Ontbijt. Bezoek aan Chambord, het grootste Loirekasteel, dat 
werd gebouwd in opdracht van Frans I. Vanaf het dakterras hebben 
we een prachtig uitzicht over het kasteel en het landschap. Via de au-
toweg met de gebruikelijke stops naar België. Aankomst ca. 21.00u. 
in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

BRIT HOTEL CHEOPS**
Ligging: Modern hotel gelegen op 5 minuten van het centrum van 
Tours.
Kamers: Telefoon, tv, WiFi (gratis) en badkamer met bad/douche en 
toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of 
buffet.
Faciliteiten: Bar en traditioneel restaurant.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Receptie en 24-uurs bar.

FRANKRIJK
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats. (Mogelijkheid 
tot rechtstreekse opstap in Rijkevorsel en 
Zoersel). Heenreis ’s morgens via het Groot-

hertogdom Luxemburg richting Franse grens. 
Verder via Nancy en Dijon richting Bourg-
en-Bresse, Nantua en Annemasse naar ons 
verblijfshotel in Les Gets voor avondmaal en 

Zij die vertrouwd zijn met het skiën, klinkt de naam en de streek van de Haute-Savoie 
zeker bekend in de oren. Plaatsen zoals Avoriaz, Chamonix, Morzine en Les Gets zijn niet 
alleen gerenommeerde skioorden rond het skiparadijs Portes du Soleil, maar ook in de 
zomer hebben zij heel veel te bieden. De Haute-Savoie vormt samen met de Savoie het 
machtige, verbazend mooie en interessante gebied van de Savoie-Mont-Blanc. Hier ligt het 
Mont Blancmassief met pieken tot 4.806m hoog en in het noorden vormen Zwitserland en 
het meer van Genève een mooie natuurlijke grens. Thonon-Les-Bains en Évian-Les-Bains 
zijn 2 bekende thermale vakantieoorden aan het meer. Het unieke kader van het meer van 
Annecy, een bezoek aan Lindarets, het geitendorp bij uitstek en het grandioze panorama 
op de gletsjer van La Mer de Glace bij Chamonix zullen u zonder twijfel verbazen. We 
overwinnen bekende cols uit de Ronde van Frankrijk zoals de Col de la Colombière en de 
Col de Joux Plane. Wij kozen voor u een misschien nog vrij onbekende zomerbestemming, 
die we onder de vakkundige leiding van onze Verhoeven reisgids gaan verkennen en ook 
degusteren. De kwaliteit van het gras van de alpenweiden zorgt ervoor dat de Tarin en de 
Abondance, twee lokale koeienrassen, topkazen produceren. Tomme de Savoie, Reblochon 
en Beaufort zijn kaassoorten die na uw vakantie niet meer op uw kaasplank zullen ontbre-
ken. Er blijven ook voldoende relaxmomenten om na te genieten van al het moois dat u 
met ons dag na dag mag beleven.

overnachting. Onderweg houden we de ge-
bruikelijke stops.

Dag 2: In de voormiddag verkennen we onze 
verblijfplaats en bezoeken een plaatselijke 
ambachtelijke kaasmakerij. Na het middag-
maal een rondrit langs Morzine naar Linda-
rets een authentiek dorpje en skioord in de 
Alpen, maar vooral gekend als geitendorp 
en daarom een toeristische trekpleister. Hier 
nemen we vrije tijd tussen de souvenirwin-
keltjes en de loslopende geiten. Verder over 
Col de Joux 1760m naar Avoriaz een gekend 
winterskioord. Na enige vrije tijd in Morzine
keren we terug naar ons hotel.

Dag 3: In de voormiddag brengen we een be-
zoek aan het kuuroord Évian-les-Bains en de 
gekende waterbronnen die in de 18de eeuw 
toevallig werden ontdekt. Tot in 1964 was 
het water alleen in een apotheek verkrijgbaar. 
Tegenwoordig is het één van de belangrijkste 
producenten van mineraalwater ter wereld. 
We maken een wandeling langs o.a. het Pa-
lais Lumière, het stadhuis, het casino en de 
kabelbaan en brengen een bezoek aan oude 
waterbronnen van Evian “source Cachat“. 
We lunchen in het pittoreske vissershaven-
tje Port de Rives aan het meer in Thonon-
les-Bains. Nadien bezoeken we Ivoire een 
prachtig middeleeuws ommuurd stadje, aan 
de voet van het 14de eeuwse kasteel, met 
vissershaven, aantrekkelijke antiekwinkeltjes, 
prachtige met bloemen versierde huizen.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we via Cluses over 
de Col de la Colombière met een hoogte van 
1.613m en Le Grand-Bornand naar het meer 
van Annecy, één van de mooiste meren van 
Europa. Het wordt omringd door hoge ber-
gen, maar in de zomer kan de temperatuur 
van het water oplopen tot 24 graden. Met 
de uitbundig bloeiende bloemenkade, de 
wirwar van grachten en de middeleeuwse 

Franse Alpen & Haute-Savoie
Morzine - Évian-les-Bains - Meer van Genève - Annecy - Chamonix - Chillon

FRANKRIJK
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Franse Alpen & Haute-Savoie

VOLPENSION - water en wijn bij avondmalen 
in het hotel inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
   single 3de pers. op kamer 2 t/m 6j 7 t/m 12j  

do 01/06 995 euro +105 euro -80 euro 
za 01/07 995 euro +105 euro -80 euro -220 euro -150 euro

Niet inbegrepen: 
maaltijden heen- en terugreis - toegangsgelden reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

wijn en water tijdens avondmaal in het hotel gidsbege-
leiding alle uitstappen en rondritten

straatjes heeft Annecy bijna alles wat een stad zich wensen kan. U 
heeft de mogelijkheid om een boottocht op het meer te maken. In de 
namiddag verkennen we de stad. We maken er een wandeling langs 
de grachten, le Palais de I’Île, de kathedraal en de Place du Château. 
Daarna kan u genieten van vrije tijd alvorens naar het hotel terug te 
keren.

Dag 5: In de voormiddag rijden we via een toeristische route naar 
Abondance, welke gekend is voor zijn kazen, en de gelijknamige val-
lei naar Chatel. Dit is het hoogst gelegen skioord op 1.235m hoogte. 
Korte stop en verder langs de Pas de Morgins richting Monthey. We 
bereiken het Lac Léman voor het middagmaal en maken nog een 
rondrit door het mondaine Montreux. Na de middag bezoek aan het 
waterkasteel van Chillon. Via de oevers van het Lac Léman keren we 
terug naar het hotel.

Dag 6: ’s Morgens langs Cluses en Sallanches richting het Mont-Blanc-
massief en via Argentière en de Zwitserse grens bereiken we Lac
d’ Emosson. Dit stuwmeer op 2.000m hoogte heeft een oppervlak-

te van 327ha en bevat 227 miljoen m3 water. Van hieruit genieten 
we van een indrukwekkend zicht op de bergwereld van het Mont-
Blancmassief met bergtoppen van 4.000m hoogte. Het middagmaal 
gebruiken we in een prachtig kader aan het meer. In de namiddag 
bezoeken we Chamonix een van de meest gekende skioorden in 
Frankrijk aan de voet van de Mont Blanc. We maken er een stads-
rondrit met een treintje en nemen er nog wat vrije tijd. Een mogelijke 
facultatieve uitstap is het bezoeken van de ijsgrotten van de gletsjer 
Mer de Glace, op een hoogte van 1.950m.

Dag 7: Na het ontbijt via de Franse autowegen terug naar België. 
Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor middag- en avond-
maal. Aankomst ca 21.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

HOTEL ALPINA***(*)
Ligging: Hotel Alpina ligt in het toegankelijke dorp Les Gets op wan-
delafstand van het centrum.
Kamers: Zeer comfortabele kamers voorzien van alle moderne com-
fort met tv, telefoon, safe, WiFi (gratis) en badkamer met bad/douche, 
toilet en haardroger. De kamers hebben een typische inrichting in de 
stijl van de Savoie.
Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid ontbijtbuffet met warme en 
koude gerechten en ’s avonds serveert men hoogstaande menu’s met
verse ingrediënten.
Faciliteiten: Receptie, WiFi (gratis), restaurant, bar en ontbijtruimte. 
Het hotel heeft een lift tot de voorlaatste etage, de laatste etage kan 
bereikt worden per trap. Alpina heeft een ruime wellness met een 
zwembad, jacuzzi, hamam en een massagedouche.

FRANKRIJK

Ontdek deze reis!
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats (mogelijkheid 
tot rechtstreekse opstap in Rijkevorsel en 
Zoersel). ’s Morgens via de Franse autosnel-
wegen richting Amiens, Le Mans en Poitiers 
naar La Rochelle. Onderweg houden we de 
gebruikelijke stops. Bij aankomst wordt u 

een welkomstdrankje aangeboden. Even de 
onmiddellijke omgeving verkennen en dan is 
het tijd voor een gastronomisch diner in het 
restaurant van het hotel. 

Dag 2: We rijden naar “La Flotte en Ré”, één 
van Frankrijks mooiste dorpen. De smalle 

Het eiland Île de Ré ligt in het zuid-westen van Frankrijk. Ter hoogte van de stad La
Rochelle kan je het eiland bereiken via een 2,6 km lange brug. Île de Ré is zo’n 30km 
lang en 5km breed. Een klein en gezellig stukje paradijs. De Fransen noemen het ook wel 
“La Blanche” vanwege de schattige witte huisjes. Naast de oesterkwekerijen en de lokale 
wijnbouw bezit het eiland nog altijd de traditionele en ambachtelijke zoutwinning. Het zijn 
als het ware ondergelopen akkers met een heel dun laagje water. Als het water verdampt 
kan het zout gewonnen worden. De zoutmoerassen zijn ook een vaste stopplaats voor vele 
trekvogels. 
Levensgenieters en natuurliefhebbers, dit is iets voor u! Dit eiland en de kustlijn van de 
Charente-Maritime bieden u de mooiste zonsondergangen, prachtige stranden, veel ge-
schiedenis en een heerlijke “keuken”. 
Absolute meerwaarde in deze reis is de ligging van ons hotel. Dichter bij de zee kan je niet 
zitten. Het is zalig ontspannen met het geluid van de golven op de achtergrond...   

straatjes , het pittoreske haventje en de kleur-
rijke markt  brengen u onmiddellijk in de juis-
te sfeer. Het haventje is de beste plaats voor 
een vrij middagmaal en wat shoppingtijd. Na 
de middag bezoeken we “Saint Clément des 
Baleines”. Aan het meest westelijke punt van 
het eiland heb je de beroemde vuurtoren “Le 
Phare des Baleines”. Van hieruit heb je het 
mooiste uitzicht op het eiland en de Atlan-
tische Oceaan. 

Dag 3: Vandaag maken we een uitstapje 
naar Loix. We hebben een afspraak met een 
lokale “zoutboer”. Hier komen we alles te 
weten over de eeuwenoude ambachtelijke 
zoutwinning op het eiland. Na het bezoek 
proeven we van de plaatselijke kruiden; zee-
kraal, mosterd, salie,…. Nadien is het maar 
een korte rit tot in het mooie Saint-Martin de 
Ré. Na het vrije middagmaal wandelen we 
met de gids door het mooie stadje en langs 
het imposante fort, Unesco Werelderfgoed! 
Deze historische plaats heeft een bijzonder 
rijk verleden. We voorzien ook de nodige 
vrije tijd om de sfeer op te snuiven en vanaf 
een terrasje te genieten van het mooie zee-
zicht. 

Dag 4: Dit is zonder twijfel de meest spec-
taculaire uitstap. We schepen in voor een 
rondvaart langs het bekende Fort Boyard 
tot aan het kleine “Île d’Aix”. We bezoeken 
dit kleine  autovrije eiland (4km2) per koets. 
Hier bracht Napoleon Bonaparte zijn laatste 
dagen op Frans grondgebied door. Na het 
middagmaal is er nog wat vrije tijd op dit 
schitterend eiland. Een drankje op een ter-
rasje of misschien nog even het “Napoleon 
museum” meepikken? Ook bij het terugva-
ren langs de kustlijn is het volop genieten. 

Dag 5: Vandaag plannen we een begeleid be-
zoek aan een  plaatselijke wijnboer met de-
gustatie van “Pineau des Charentes”, “Cog-

Eiland Île de Ré & Charente-Maritime
Charente Maritime - Les Marennes - Fort Boyard

FRANKRIJK

NIEUW!

78-103 Engeland-Frankrijk 2023.indd   98 8/12/22   14:46



ITALIË I 99 

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Île de Ré

HALFPENSION - water en wijn bij avondmalen 
in het hotel inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag  single 

do 11/05 1365 euro +370 euro
za 07/10 1280 euro +370 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

nac” en wijnen uit de 650 hectaren grote wijngaarden van het eiland. 
Na de middag rijden we  naar de nabijgelegen historische stad “La 
Rochelle”. We wandelen  met onze  gids langs de haven en door de 
historische binnenstad. Het avondmaal op een bijzondere plaats in de 
haven van “La Rochelle” is een mooie afsluiter voor deze dag. 

Dag 6: We rijden naar het wereldvermaarde Marennes. Een bezoek 
aan de “Cité de l’huître” leert ons alles over de plaatselijke oestercul-
tuur. Uiteraard kan je proeven! Na het vrije middagmaal, brengen we 
een bezoek (vol verrassingen) aan de citadel van Oléron.  
 
Dag 7: Ontbijt in het restaurant van het hotel. Terugreis met de nodige 
tussenstops onderweg. Aankomst rond 21 uur in Antwerpen-Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaatsen. 

ELÉGANCE SUITES HOTEL**** ÎLE DE RÉ
Ligging: Het hotel is schitterend gelegen aan de duinen. Het geluid 
van de golven, de rust en de prachtige omgeving zorgen voor een 
unieke natuurbelevenis.   
Kamers: De ruime en elegante hotelkamers zijn ondergebracht in
typische vakantiehuisjes met alle comfort; tv, WiFi, badkamer met 
douche en toilet, airconditioning. Veel van deze prachtige vakantie-
huisjes hebben een binnentuintje. 
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude 
gerechten. ’s Avonds serveert  men hoogstaande menu’s met verse 
ingrediënten. 
Faciliteiten: restaurant, buitenzwembad, fi etsenverhuur, spa- en fi t-
nessruimte (betalend).  

FRANKRIJK

 6x overnachting
 6x gastronomisch avondmaal
 Welkomstdrankje bij aankomst
 ’s Morgens ontbijtbuffet
 Inkomgelden volgens programma

 • Toegang vuurtoren Le Phare des Baleines
 • Lokale ‘zoutboer’ en degustatie te Loix
 • Inkom fort Saint Martin de Ré
 • Boottocht Ford Boyard en Île d’Aix
 • Degustatie wijnboer ‘Pineau des Charantes’
 • Bezoek + proeven aan de Cité de l’huître (oesters)
 • Inkom Citadel van Oléron
 • Lokale begeleiding

 Verhoeven gidsbegeleiding
 Reis in Maxi Comfort Class
 Alle uitstappen en rondritten 

INBEGREPEN IN DEZE REIS:
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EXCURSIEREIS

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Heen-
reis ’s morgens via het Groothertogdom Luxemburg 
richting Franse grens. Via Nancy, Dijon en Lyon rijden 
we richting Orange en verder naar ons verblijfshotel 
in de omgeving van Avignon. Onderweg houden we 
de gebruikelijke stops.

Dag 2*: Geen snelwegen vandaag. Via Beaucaire 
en Tarascon rijden we naar Arles, voor een rustige 
wandeling door het oude centrum. Het theater en 
het amfi theater getuigen nog van de belangrijke 
Romeinse aanwezigheid in heel deze streek. Uit de 
romaanse periode bewonderen we het prachtige 
portaal van de Cathédrale Saint-Trophime, in de vorm 
van een triomfboog. Arles heeft ook herinneringen 

De Provence is een prachtig natuurgebied ten zuiden van de Alpen, met een uitgelezen 
zonnig klimaat. Elk dagprogramma brengt nieuwe verrassingen en tijdens korte begeleide 
wandelingen ontdekken de bezoekers de charme van typische provençaalse steden en pit-
toreske dorpjes. De Provence is een aangename streek vol afwisseling, met een grote rijk-
dom aan geschiedenis en cultuur en een bijzondere fauna en fl ora. Een natuurpracht en een 
geliefd klimaat voor dichters en kunstschilders, een zuiderse sfeer vol van lavendelgeur en 
krekelgeluiden. De bezoekers worden bovendien verwend met degustaties van uitzonder-
lijke streekproducten zoals wijn, olijfolie en honing. De Camargue is de verbinding tussen 
de Provence en de Middellandse Zee. In de immense Rhônedelta leven paarden en stieren 
nog in halve vrijheid en delen er hun territorium met fl amingo’s en andere watervogels. De 
kloven van de Ardèche vormen één van de meest indrukwekkende natuurmonumenten van 
Zuid-Frankrijk. Een onvergetelijke reis!

aan Vincent van Gogh, die er woonde in de periode 
1888-1889. Hij schilderde er meer dan 200 werken, 
waaronder het beroemde Café de nuit, sindsdien om-
gedoopt tot “café Van Gogh”. Via Fontvieille berei-
ken we Les Baux de Provence, dat als een arendsnest 
in de Alpilles ligt en eeuwenlang als een oninneem-
bare vesting de omgeving beheer ste. Het panorama 
over de omgeving toont velden die beplant zijn met 
wijngaarden en olijfbomen. De olijfolie van deze vallei 
heeft zelfs een AOC-erkenning. In de middeleeuwse 
straatjes van les Baux bieden de gezellige restaurant-
jes een lunch voor ieders beurs. Na de middag rijden 
we via Saint-Rémy naar Avignon. Als residentie van 
zeven pausen was Avignon in de 14e eeuw het religi-
euze centrum van Europa. Van de Place de l’Horloge 
wandelen we via het megalomane Palais des Papes 
tot bij de kathedraal. Vanuit de tuin van de “Rocher 
des Doms” krijgen we een prachtig uitzicht over de 
Rhône met op de achtergrond op heldere dagen de 
Mont Ventoux en een mooi panoramisch zicht op 
de Pont d’Avignon. Ons hotel ligt op de toeristische 
wijnroute van de Côtes du Rhône, met 77.000ha het 
op één na grootste wijngebied van Frankrijk.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Vandaag rijden we tot aan de Middellandse 
Zee, waar we halt houden in Cassis, schilderachtig 
gelegen tussen het Massif de Puget aan de westkant 
en de indrukwekkende Cap Canaille aan de oostkant. 
We maken een boottocht langs de 3 Calanques van 
Cassis. Nadien volgen we de Route des Crêtes, de 
19km lange kustroute tussen Cassis en La Ciotat, 
langs de Cap Canaille. De indrukwekkende kliffen 
van deze kleine, kalkachtige bergketen zijn de hoog-
ste van Frankrijk en steken op sommige plaatsen bijna 
400m boven de zee uit. We houden af en toe halt om 
te genieten van het uitzicht en om al dat moois op 
foto vast te leggen. Na deze adembenemende tocht 
verlaten we de kust en rijden het binnenland in voor 
een bezoek aan Aix-en-Provence, stad van bronnen 
en fonteinen. We wandelen door de Cours Mirabeau, 
in de 17de eeuw aangelegd als koetsweg en nog 
steeds indrukwekkend met zijn prachtige platanen 
en statige herenhuizen. Via de Place d’Albertas, het 

Provence - Camargue - Ardèche
Avignon - Arles - Les Baux - Pont du Gard - Aix-en-Provence - Cassis - Vaucluse

FRANKRIJK
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Provence - Camargue - Ardèche

HALFPENSION - water en wijn bij avondmalen 
in het hotel inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag  single 

za 08/07 945 euro +130 euro
vr 01/09 945 euro +130 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt wijn & water 
bij de avondmalen in het hotel toeristenbelasting gids-
begeleiding alle uitstappen en rondritten

stadhuis en de 16de eeuwse Tour de l’Horloge bereiken we de Cathédrale Saint-
Sauveur, die een staalkaart toont van 15 eeuwen bouwgeschiedenis. Of laat u zich 
liever verleiden tot een rustpauze op één van de vele terrasjes? Een stad als deze 
biedt voor elk wat wils!

Dag 4: We starten onze Camargue-excursie in de “Petite Camargue”. Aigues-
Mortes, aangelegd door Lodewijk de Heilige als uitvalsbasis voor zijn kruis-
tocht, is nog volledig ommuurd. Een toeristisch treintje voert ons door en 
rond het stadje. Daarna schepen we in voor een “Croisière de Camargue”. 
Per boot worden we tot bij een echte “manade de taureaux” (stierenkudde) 
gebracht, waar we er getuige van zijn hoe de “gardians” op hun witte Ca-
marguepaarden de stieren voortdrijven. Tijdens de boottocht krijgen we infor-
matie over de fauna en fl ora van dit unieke natuurgebied en kunnen we van 
dichtbij kennis maken met het beroemde zoutwinningsgebied van de “Salins 
du Midi”. We hebben aan boord de mogelijkheid om te genieten van een 
facultatieve lunch met typische streekgerechten. ‘s Namiddags rijden we naar 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, bedevaartsoord van de zigeuners en toeristische 
trekpleister rond de gelijknamige versterkte kerk. De Heilige Maria’s waren 
twee tantes van Jezus, die hier na zijn kruisdood per boot zouden aangeko-
men zijn, vergezeld van hun dienstmeid Sarah, die in de crypte van de kerk 

vereerd wordt. We nemen hier nog wat vrije tijd om door de winkelstraatjes 
te kuieren, op een terrasje van een drankje te genieten of om even op het 
strand te verpozen.

Dag 5: Excursie naar de Gard en de Ardèche. We beginnen de dag met een bezoek 
aan de Pont du Gard. Dit 49m hoge aquaduct over het dal van de Gardon is mis-
schien wel het beroemdste bouwwerk uit de Romeinse tijd. Nadien bezoeken we 
het stadje Uzès, dat nog altijd de aanblik heeft van een middeleeuwse vesting, al is 
de muur inmiddels vervangen door een ring van boulevards. De koopmanswonin-
gen in de beschermde stadskern getuigen nog van een bloeiende handel en het 
hertogelijk paleis heeft iets van een feodale burcht. We verlaten de Gard en rijden 
richting Ardèche. Via Vallon-Pont-d’Arc bereiken we de Gorges de l’Ardèche. Nu 
volgt een prachtige rit langs de kloven en rotslandschappen die één van de meest 
indrukwekkende natuurgebieden van Zuid-Frankrijk vormen. We houden regelma-
tige stops aan diverse panoramische uitzichtpunten om voluit te kunnen genieten 
van deze prachtige natuur. Nadien brengen we een bezoek aan een wijnboer en 
proeven daar de Côtes du Rhône wijnen.

Dag 6: Excursie naar de Vaucluse. Langs een route waar fruit, groenten en laven-
del gekweekt worden, bereiken we het dorpje Roussillon. De rotsen zijn er oker-
kleurig in verschillende schakeringen. Oker wordt zowel in ondergrondse mijnen 
als in open groeven gewonnen. Één van die vroegere groeven kan nu bezocht 
worden. Het graafwerk van de mens, gecombineerd met de natuurlijke erosie, 
heeft een wonderlijk landschap doen ontstaan. In de namiddag bezoeken we het 
lavendelmuseum, waar we alles te weten komen over het verwerken van lavendel 
tot cosmetica en geneeskrachtige zalfjes. Tot slot van deze laatste uitstap houden 
we halt in Fontaine de Vaucluse, waar we een wandeling maken naar de bron van 
de Sorgue, die zijn water krijgt van een uitgestrekt onderaards riviernet, dat nog 
steeds niet helemaal in kaart gebracht is.

Dag 7: Na een vroeg ontbijt verlaten we ons hotel en keren via de Franse en Luxem-
burgse autowegen terug richting België. Onderweg houden we nog de gebruike-
lijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

HOTEL LA FENOUILLÈRE***
Ligging: Gelegen in een groene omgeving op ca. 15 km van Avignon, in het hartje 
van de Provence.
Kamers: Telefoon, tv, airco, WiFi (gratis) en badkamer met douche, toilet en haar-
droger, recent gerenoveerd.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid continentaal ontbijt en ’s avonds 4-gangenmaal-
tijd met tafelbediening (water en wijn inbegrepen).
Faciliteiten: Airco, liften, restaurant, bar, buitenzwembad, groot terras en petan-
que. De gemeenschappelijke ruimtes zijn gerenoveerd in de herfst van 2022.

FRANKRIJK
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RONDREIS

Dag 1: Heenreis
Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale 
vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks 
opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Via Luik, Metz, 
Nancy richting Dijon. Vrij middagmaal onderweg. 
Verder richting Chalon-sur- Saône naar de omgeving 
van Orange. Avondmaal en tussenovernachting.

Dag 2: Marseille - Toulon - ferry naar Bastia
Na het ontbijt verder via Lyon naar Marseille voor 
een stadsbezoek. Als je Marseille bezoekt, ben je 
meteen in de oudste stad van Frankrijk en in één van 
de oudste steden van Europa. De stad heeft een ge-
schiedenis die teruggaat tot de 6de eeuw voor Chris-
tus. De haven heeft altijd het reilen en zeilen van de 

stad bepaald en hoewel de economische functie nu 
verdwenen is, is het nog steeds in “Le Vieux Port” 
dat je het echte Marseille leert kennen. Verder naar 
Toulon voor check-in op de ferry die ons naar Bastia 
zal brengen. Avondmaal aan boord. Overnachting in 
tweepersoonsbinnenhut met douche en toilet. In de 
bar aan boord kan u ‘s avonds terecht voor een gezel-
lig samenzijn.

Dag 3: Bastia - Porto Vecchio - Bonifacio
Ontbijt aan boord. Aankomst in Bastia. Langs wijn-
gaarden, olijfbomen, sinaasappelvelden en kiwi-
plantages aan de oostkust en via de havenstad Porto 
Vecchio naar Bonifacio voor een geleid bezoek. De 
kleine, oude stad bovenop een rots, aan de zuidpunt 

Corsica: niet toevallig noemden de oude Grieken het „Kallísté“ (de mooiste) en de Fransen 
zeggen “Ile de beauté” (eiland van schoonheid). Al die benamingen benadrukken de pracht 
van dit unieke eiland in de Middellandse Zee. Met 120 toppen boven de 2.000m is Corsica 
letterlijk een gebergte dat uit de zee oprijst. De combinatie van vele uren zonneschijn, een 
overvloed aan water en de vruchtbare bodem, maakt van het eiland een groene oase, die 
ook nog eens gezegend is met een uitbundige en veelkleurige plantenwereld, waarvan 
sommige soorten enkel op Corsica te vinden zijn. Meer dan 20% van het eiland is bedekt 
met maquis: dichtbegroeid struikgewas met talrijke wilde kruiden. Napoleon - die op Cor-
sica geboren werd - zou ooit gezegd hebben: “Met gesloten ogen zou ik Corsica herkennen 
aan de heerlijke geuren”.

van Corsica, wordt wel eens vergeleken met Gibral-
tar. De kalkrotsen rijzen 80m loodrecht op uit zee. 
Bonifacio wordt beschouwd als één van de mooiste 
steden van het Middellandse Zeegebied. De beste 
manier om van dat decor ten volle te genieten is een 
boottocht (facultatief), die u ook naar de Drakengrot 
brengt. Door haar ligging op een kalksteenplateau is 
de stad dichtbebouwd, met een wirwar van smalle 
straatjes en steegjes. De oude stad kan iedereen be-
koren met haar oude gebouwen en intieme karakter. 
Aan de haven zorgen de restaurants en winkeltjes 
voor een aangename vakantiesfeer. Avondmaal en 
overnachting in de omgeving van Porto Vecchio.

Dag 4: Porto Vecchio - Zonza - Sartène - Ajaccio
‘s Morgens via de bergmassieven van Bavella, dat 
geldt als een van de spectaculairste van Corsica naar 
Sarténe. De puntige bergpieken en steile wanden 
hebben het gebied zijn bijnaam bezorgd: „Corsi-
caanse Dolomieten“. Even verder ligt het idyllische 
bergdorp Zonza met zijn mooie granieten huizen. 
Kleine restaurants en cafés nodigen uit om even te 
verpozen. Daarna via de schilderachtige Genuese 
Brug Spin’a Cavallu naar Sartène, dat zich graag „de 
meest Corsicaanse stad van Corsica“ laat noemen. 
In de oude stad komt men via smalle, steile trappen 
van het ene smalle straatje in het andere bochtige 
steegje, langs hoge huizen met verweerde gevels en 
vaak ook met een hoektoren. Het centrum van Sar-
tène is de “Place de la Libération”, waar eeuwenlang 
bloedige kampen werden gehouden tussen de ver-
schillende wijken en rivaliserende families. De middel-
eeuwse atmosfeer is nog bijna voelbaar. Daarna gaat 
de reis weer verder langs de westkust naar Ajaccio. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Daguitstap Ajaccio
In de voormiddag verkennen we het centrum van 
Ajaccio, de geboorteplaats van Napoleon. Meer dan 
levensgroot staat zijn beeld op de Place Giraud, om-
ringd door palmbomen. Ajaccio is de zonnigste stad 
van Frankrijk en wordt omsloten door een mooie 
bergketen, die ook de azuurblauwe baai beschermt. 
Na het stadsbezoek en het middageten is er gelegen-

Corsica
Bonifacio - Sartène - Ajaccio - Les Calanches - Balagne - Bastia
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KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK  9 DAGEN - 8 NACHTEN
Rondreis Corsica

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen
  2 pers.  single  single
  buitenkajuit binnenkajuit  buitenkajuit

wo 20/09 1635 euro +30 euro +280 euro  +295 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class tussenovernachting
op heenreis halfpension op de heenreis volpension vanaf
avondmaal dag 2 tot ontbijt dag 9 6x middagmaal over-
tochten heen en terug in 2-persoonsbinnenkajuiten ontbijten 
en avondmaaltijden aan boord 5 overnachtingen ter plaatse 
in 3-sterrenhotels toeristenbelasting gidsbegeleiding alle 
uitstappen en rondritten audio tour-guide systeem

heid om deel te nemen aan een boottocht naar de betoverend mooie eilandjes Iles 
Sanguinaires, die voor de kust van Ajaccio uitgestrooid liggen. Anderen, die wen-
sen, genieten van wat vrije tijd in het stadscentrum. Avondmaal en overnachting 
in de omgeving van Ajaccio.

Dag 6: Ajaccio - Les Calanches - Porto - Evisa - Calvi/L’Île-Rousse
Via Cargèse rijden we naar de indrukwekkende calanches, een fjordachtig kust-
gebied met bizarre rotsformaties, die namen kregen als “de Hondenkop”, “het 
Hart” en “de Bisschop”. Wie hier komt wandelen wordt beloond met prachtige 
uitzichten op de Golf van Porto. Na een bezoekje aan de havenstad Porto, gelegen
aan de mooiste baai van het eiland, rijden we door de spectaculaire Speluncakloof
met zijn roodgranieten rotsen. De kloof strekt zich uit tussen Evisa en Porto, tussen 
loodrechte bergwanden tot 2.000m hoog. Daarna volgt een mooie panorama-
tocht door het binnenland, via het bergdorp Evisa en de kloof van de Scala di Santa 
Regina en zo verder tot ons hotel in de omgeving van Calvi/L’Île-Rousse.

Dag 7: Daguitstap Calvi/L’Île-Rousse - Balagne - Sant’Antonino
Deze uitstap voert ons door het schilderachtige landschap van de Balagne, waar 
de dorpen terrasvormig tegen de berghellingen aanleunen. Dankzij de zonzekere 
ligging en de vruchtbare bodem is dit de “Tuin van Corsica”. Behalve de alomte-
genwoordige wijngaarden, ontdekken we hier ook ruime citroen- en sinaasap-
pelplantages, vijgen- en olijfbomen. Een dorpje dat zeker in aanmerking komt 

voor de titel “meest pittoresk” is Sant’ Antonino, dat als een adelaarsnest op een 
bergtop ligt. Het uitzicht op de omringende bergwereld is er adembenemend.
’s Namiddags dalen we af naar de haven van Calvi, met de indrukwekkende cita-
del. Volgens sommige bronnen zou Christoffel Columbus niet uit Genua afkomstig 
zijn, maar uit Calvi (dat toen tot het Genuese rijk behoorde). In het centrum staat 
zijn zogenaamd “geboortehuis”. Voor een wandelingetje kan u kiezen tussen de 
intieme binnenstad met haar smalle steegjes of de aangename promenade langs 
de waterkant, met talrijke restaurants, bars en winkeltjes. Avondmaal en overnach-
ting in de omgeving van Calvi/L’Île-Rousse.

Dag 8: Saint-Florent - Cap Corse - Bastia - ferry naar Toulon
We beginnen de dag met een bezoek aan Saint-Florent, in de gelijknamige golf. 
Dit “Saint-Tropez van Corsica” ligt aan een reeks inhammen, met de bergen als 
decor. De Genuese vesting domineert de oude stad. Ook hier weer kleine straatjes
met leuke winkeltjes en typische restaurants. Als laatste stad bezoeken we in de 
namiddag Bastia. De Italiaanse naam verwijst naar een “bastion” of citadel, die 
ook hier weer uittorent boven de haven, waar oude vissersboten broederlijk naast 
luxejachten aangemeerd liggen. De barokkerk van Johannes de Doper bepaalt het 
beeld van de oude vissershaven. In het hart van de stad vinden we het reusachtige 
Place Saint-Nicolas, één van de grootste marktpleinen van Europa. ’s Avonds rijden 
we naar de haven van Bastia om in te schepen op de ferry, die ons naar Toulon zal 
brengen. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 9: Terugreis
Na het ontbijt aan boord keren we over de Franse autowegen huiswaarts met on-
derweg de gebruikelijke haltes. Vrij middag- en avondmaal onderweg. Aankomst 
in de late avond in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

TIP: Een kleine afzonderlijke bagage voor de overnachtingen tijdens de ferryover-
tochten is aangeraden.

VERBLIJFSHOTELS
Alle overnachtingen zijn voorzien in comfortabele toeristenklasse-/eersteklasse-
hotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Telefoon, tv en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmaaltijd met tafel-
bediening of buffet.
Faciliteiten: Moderne inrichting met lift, restaurant en bar.
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Heenreis in de vroege och-
tend via de Franse autowegen richting Zwit-
serland. Gelegenheid tot middagmaal. Ver-
der richting Italië voor avondmaal en tussen-
overnachting. Onderweg houden we nog de 
gebruikelijke stops.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we richting Bo-
logna en Rimini waar we de Adriatische kust 

teorakloosters bezoeken, één van de groot-
ste bezienswaardigheden van Griekenland. 
Vanaf 1350 werden er door de monniken op 
deze 300m hoge rotsformaties kloosters ge-
sticht, om dichter bij God te zijn. Avondmaal 
en overnachting in Kalambaka.

Dag 4: Na het ontbijt zetten we onze tocht 
verder via het Parnassos gebergte naar de 
wereldberoemde orakelplaats Delphi, gele-
gen aan de Golf van Itea. We bezoeken er de 
Apollotempel, één van de grootste Griekse 
heiligdommen. Avondmaal en overnachting 
in Delphi.

Dag 5: Ontbijt. Vandaag brengen we een be-
zoek aan de Griekse hoofdstad Athene. Hier 
bezichtigen we de Akropolisheuvel met bo-
venop het Parthenon. We bezoeken het mu-
seum en maken aansluitend een stadsrond-
rit met wandeling door de oude volksbuurt 
Plaka, waar we nog wat vrije tijd nemen. In 
de late namiddag rijden we naar het hotel 
in de omgeving van Korinthe. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 6*: Ontbijt. Deze dag houden we vrij in 
de badplaats. Avondmaal en overnachting.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 7: Ontbijt. We rijden langs de oudheden 
van Korinthe met de Apollotempel en de 
belangrijkste haven- en handelstad. Via het 
kanaal van Korinthe verder langs de mooie 
kustweg naar Epidauros voor een bezoek 
aan het amphiteater en de heilige tempel 
van Asklepios. Nadien verder naar Mykene, 
de stad van Agamemnon, aanvoerder van 
de Grieken in de Trojaanse oorlog. We be-
zoeken de koningsburcht met de beroemde 
leeuwenpoort en de 900m lange stadsmuur 
met een dikte van 6m, die gebouwd is met 
enorme stenen. Terug naar het hotel te Vra-
chati voor avondmaal en overnachting.

Griekenland
Meteora - Delphi - Athene - Korinthe - Mykene - Olympia

RONDREIS

Tijdens deze autocar-/cruisereis maken we kennis met de klassieke hoogtepunten van Grie-
kenland. Per luxe autocar reizen we af naar Ancona, waar we aan boord gaan van een 
cruiseschip. Tijdens de overtocht kan u genieten van de prachtige Adriatische Zee en het 
comfort dat het schip te bieden heeft. ’s Morgens meren we aan in Igoumenitsa. Van hieruit 
maken we met onze eigen autocar een prachtige rondreis door dit fascinerende land.
Culturele en archeologische schatten uit het Griekse, Romeinse en Byzantijnse Rijk zijn hier 
nog duidelijk zichtbaar. De typische dorpjes, de gezellige terrasjes, de oude havens, de ge-
moedelijke sfeer, het heerlijke klimaat en de vele historische bezienswaardigheden maken 
van Griekenland het vakantieland bij uitstek!

bereiken. Verder naar Ancona waar we in de 
namiddag aan boord gaan van één van de 
cruiseschepen richting Griekenland. Tijdens 
de overtocht kunt u van al het luxueuze com-
fort genieten dat het schip te bieden heeft. 
Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 3: Ontbijtbuffet aan boord. ’s Morgens 
aankomst in de haven van Igoumenitsa, 
waar we onze reisleider ontmoeten. Via Io-
annina rijden we naar Kalambaka waar we 
de “tussen hemel en aarde zwevende” Me-

AFREIS 16/09/2023
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Dag 8: Ontbijt. Na het vertrek via Sparta naar Mystras, een indruk-
wekkende Byzantijnse stad. Deze schilderachtige plaats die gebouwd 
is tegen een steile helling, heeft nog verschillende oude kloosters 
en kerken waar men nog goed bewaard gebleven fresco’s aantreft. 
Avondmaal en overnachting in Olympia

Dag 9: Na het ontbijt bezoeken we Olympia en de locatie waar de eer-
ste Olympische Spelen plaatsvonden ter ere van de oppergod Zeus. 
We bezoeken er het indrukwekkende museum met de maquette van 
het oude Olympia. Hier kwamen in de oudheid atleten uit het Griekse 
rijk bijeen om hun krachten met elkaar te meten. In Patras gaan we 
aan boord van het cruiseschip voor avondmaal en overnachting.

Dag 10: Ontbijt. Vandaag kan u gezellig genieten van een vrije voor-
middag aan boord van het schip. Rond 14.30u. komen we aan in An-
cona waar we onze terugreis verderzetten. We rijden richting Pesaro
voor avondmaal en overnachting.

Dag 11: Ontbijt. We vertrekken richting Reutte. Onderweg voorzien 
we een middagstop voor het nuttigen van een vrij middagmaal. Via 

de Europabrücke bereiken we Oostenrijk. Aankomst in het hotel voor 
avondmaal en overnachting.

VERBLIJFSHOTEL
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Alle overnachtingen zijn voorzien in 3- of 4-sterrenhotels. 
Alle kamers hebben telefoon, tv en badkamer met bad/douche, toilet, 
toiletartikelen en WiFi (gratis).
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu’s of
een uitgebreid buffet.
Faciliteiten: De hotels zijn voorzien van alle nodige comfort .

OVERTOCHTEN
De overtochten gebeuren met Minoan Lines/Anek.
Kajuiten: Aan boord verblijven we in binnenkajuiten, voorzien van
douche en toilet. Buitenkajuit mogelijk mits toeslag.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu’s of
een uitgebreid buffet.
Faciliteiten: Casino, restaurant, selfservicerestaurant, salons, bars, 
shops, speelhal, disco, enz.

GRIEKENLAND      12 DAGEN - 11 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Single  Single
 binnenkajuit buitenkajuit binnenkajuit  buitenkajuit

za 16/09 1490 euro +30 euro +380 euro  +430 euro

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Superior Class 3 tussenovernachtin-
gen overtochten heen en terug in 2-persoonsbinnenkajuiten

6 overnachtingen ter plaatse in 3- of 4-sterrenhotels wel-
komstdrink halfpension vanaf eerste avondmaal tot laat-
ste ontbijt alle uitstappen en rondritten Nederlandstalige 
plaatselijke gidsbegeleiding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: heenvlucht
Via de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in
Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). Transfer naar
de luchthaven in Brussel. Check-in en recht-
streekse vlucht naar Heraklion. Transfer naar 
het hotel. Kamerverdeling, avondmaal en 
overnachting in het hotel.

DAG 3: excursie naar Fodele en Arkadi
Deze excursie brengt ons naar een dal van 
sinaasappel- en citroenbomen en platanen. 
Niet ver van het dorp Fodele, geboorteplaats 
van de beroemde schilder “El Greco”, is van-
daag de dag het El Greco Museum geves-
tigd. Hier vinden we foto’s en kopieën van 
zijn werken terug. We vervolgen onze route 
naar Arkadi, waar het bekendste en meest 
historische klooster van Kreta ligt. Het fort-
achtige klooster heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van 
de Kretenzers tegen de Turken. Terug naar 
het pittoreske stadje Rethymnon, een wir-
war van straten en steegjes, waar gezellige 
restaurantjes en leuke Griekse winkeltjes te 
vinden zijn. Terugkeer naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting.

DAG 4: excursie naar Knossos en Heraklion 
Onze dag begint met een bezoek aan de 
archeologische site van Knossos. We zien 
de opgravingen van het Minoïsche paleis. 
Daarna verder naar Peza, waar we kunnen 
proeven van de typische Kretenzische raki, 
wijn en de uitstekende olijfolie. Vervolgens 
rijden we naar Heraklion, de hoofdstad van 
Kreta en de zetel van het aartsbisdom van 
het eiland. Tijdens een wandeling door de 
stad zien we overblijfselen uit de Veneti-
aanse periode, zoals de Morosinifontein en 
de Agios Markusbasiliek. Het Byzantijns-or-
thodoxe Heraklion toont zich in het voorma-
lige Agia Kateriniklooster. In de basiliek van 
Agios Titos, zien we relikwieën van de eerste 
bisschop van Kreta. Nadien vrije tijd. Retour 
naar het hotel voor avondmaal en overnach-
ting.

DAG 5: excursie naar Chania en Akrotiri 
Vandaag rijden we naar Chania, de oude 
hoofdstad van Kreta, met zijn Turkse mos-

Kreta
Rethymnon – Heraklion – Fodele – Chania - Festos

Tijdens deze reis maken we kennis met de hoogtepunten van Kreta, een eiland met een 
prachtige 1000 kilometer lange kustlijn met vele inhammen, baaien en schiereilanden met 
zachte zandstranden langs de prachtig blauwe Middellandse Zee. Kreta, een van Europa’s 
populaire vakantiebestemmingen, was in vroegere tijden al van historisch belang als de 
bakermat van de Minoïsche beschaving. Belangrijke archeologische vondsten in Knossos, 
Festos en Gortys trekken jaarlijks zo’n tienduizenden bezoekers. Of u Kreta nu al bezocht 
heeft of niet, dit fascinerende Griekse eiland verwelkomt u iedere keer opnieuw met zijn 
stralende zon, de geluiden van de Kretenzische “lyre”, de geur van sinaasappelbloesem en 
jasmijn, een schijfje rode watermeloen en een glas ijskoude “raki”… Om nooit te verge-
ten! We verblijven in Rethymnon gekenmerkt door de gezellige Venetiaanse haven en het 
lange brede zandstrand. Langs de boulevard en in de oude binnenstad kan men fl aneren 
langs de vele winkeltjes, restaurantjes en bars met gezellige terrasjes! 

DAG 2: vrije dag 
Na het ontbijt kan u genieten van een vrije 
dag en alle comfort dat het hotel u te bie-
den heeft. Een wandeling naar de haven of 
het oude centrum van Rethymnon of lekker 
vertoeven aan het lange zandstrand van de 
stad. Avondmaal in het hotel.

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!
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NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen ten allen 
tijde gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 
vertragingen door de luchtvaartmaatschappij.

HOTEL THEARTEMIS PALACE****
Ligging: Gelegen op 200m van het strand en op wandelafstand van 
het centrum van Rethymnon met zijn oude straatjes en de mooie
Venetiaanse haven met gezellige terrasjes.
Kamers: Mooi onderhouden kamers met airco, telefoon, tv, minibar, 
safe (betalend), WiFi (betalend) en badkamer met bad/douche, toilet 
en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds uitgebreid buffet 
met Griekse specialiteiten.
Faciliteiten: Ruim zwembad met afgescheiden kinderzwembad, 2 res-
taurants, 2 bars, overdekt zwembad, jacuzzi (gratis), sauna en mas-
sage (betalend), fi tness en speelzaal met biljart en tafeltennis (in het 
bijgebouw). Animatie overdag en ‘s avonds.

keeën en gebouwen, de Venetiaanse haven en de grote vesting. Niet 
ver hier vandaan ligt het graf van de Griekse politicus Eleftherios Ve-
nizelos, de pionier van de vereniging van Kreta met Griekenland. We 
rijden verder naar het schiereiland Akrotiri. Daar bezoeken we het 
afgelegen klooster van Agia Triada, gebouwd in 1612 door de adel-
lijke Venetiaanse familie Tsangaroli en beïnvloed door de Italiaanse re-
naissance. Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 6: excursie naar Zuid-Kreta 
Excursie via de spectaculaire Messaravlakte naar Gortys. Bezoek aan 
het Odeon met in de muur gegraveerd de eerste Dorische wet (ca. 
500 v.C.). Gortys was de eerste stad van Kreta waar christelijke ker-
ken gebouwd werden. We brengen een bezoek aan de resten van 
de Titusbasiliek. Verder naar de ruïnes en bezoek aan het Minoïsche 
paleis van Festos, gelegen op een heuvel met een prachtig uitzicht. 
Vervolgens langs de kust van de Libische Zee naar het vissersdorpje 
Matala. Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 7: vrije dag
Na het ontbijt kan u genieten van een vrije dag en alle comfort dat 
het hotel u te bieden heeft. Een wandeling naar de haven of het 
oude centrum van Rethymnon of lekker vertoeven aan het lange 
zandstrand van de stad. Avondmaal in het hotel.

DAG 8: terugvlucht
Ontbijt. Vertrek uit het hotel volgens vluchttijden, naar de luchthaven 
in Heraklion. Rechtstreekse vlucht naar Brussel. Aansluitend transfer 
naar de centrale aankomstplaats en verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

GRIEKENLAND      8 DAGEN - 7 NACHTEN
Kreta

HALFPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer   

di 13/06 1299 euro +250 euro -60 euro

Niet innbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
maaltijden tijdens de vluchten
Belanggrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen/terug naar de luchthaven van
Brussel internationale vluchten heen/terug luchthaventak-
sen halfpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 

transfers luchthaven-hotel en hotel-luchthaven lokale Ne-
derlandstalige gidsbegeleiding excursies per luxe autocar 
met airco alle uitstappen en rondritten volgens programma 

welkomstdrink Verhoeven begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens langs de 
Duitse autowegen richting Oostenrijkse grens. 
Gebruikelijke stops en gelegenheid tot vrij mid-
dagmaal. Avondmaal en tussenovernachting in 
Oostenrijk.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we verder via Wenen 
naar de Hongaarse grens en bereiken we ons 
hotel. Kamerverdeling en middagmaal. Daarna 
rijden we naar de stad Boedapest, de parel aan 
de Donau. Het Vrijheidsbeeld, hoog boven op 

de Gellértberg springt eerst in het oog. We blij-
ven aan de Pestzijde en rijden over de Andrássy 
Út, de Champs Elysées van Boedapest, naar het 
reuzengrote Heldenplein met het Millennium 
Monument. Bovenop deze zestig meter hoge 
zuil staat de engel Gabriël en aan de sokkel 
Árpád te midden van de overige stamvorsten 
en in de colonnades verschillende Hongaarse 
vorsten. Achter dit monument ligt het grootste 
park van Boedapest. In dit park wandelen we 
langs een sprookjesachtige burcht, het beeld 
van Anonymus, de eerste geschiedschrijver van 
Hongarije, de dierentuin, Het Vidámpark en de 
Széchenyibaden. Dan rijden we langs de Szent 

Boedapest
Pest - Buda - Kasteel Gödöllo - boottocht op de Donau”

CITYTRIP

AFREIS 15/08/2023

István kathedraal, de grootste kerk van Boeda-
pest. Ze werd gebouwd tussen 1851 en 1905 
in neorenaissancestijl. De rechterhand van de 
Heilige Stefanus wordt hier als kostbare relikwie 
bewaard. 
Een wandeling door de Váci Út en de kleine 
zijstraatjes mogen we zeker niet missen. En 
misschien is er nog tijd voor een koffi e en één 
van de zoete gebakjes in het koffi ehuis “Ger-
beaud”, dat eind 19de eeuw opgericht werd 
door een Zwitser. Na deze eerste verkenning 
rijden we naar een typisch Hongaars restaurant 
voor ons avondmaal.

Dag 3: Na het ontbijt bezoeken we het neo-
gotische parlementsgebouw dat samen met 
de vele bruggen het symbool is van Boeda-
pest. Dit parlementsgebouw werd destijds tot 
de allergrootste gebouwen van de wereld ge-
rekend. De plaatselijke gids leidt ons door de 
prachtige vertrekken en laat ons ook de mooie 
kroonjuwelen bewonderen. Na het bezoek aan 
het parlement, trekken we onder leiding van 
onze stadsgids naar de Budazijde voor een be-
zoek aan het burchtdistrict. Het paleis troont 
hoog boven de Donau. Bij de gevechten van 
1944/1945 is het volledig uitgebrand. Zoals het 
er nu staat, kan het slechts een schim zijn van 
wat er ooit gestaan heeft. De mooie gotische 
Matthiaskerk, die meerdere malen herbouwd 
werd, wordt ook bezocht. In deze kerk werden 
Frans Joseph en Sissi gekroond tot koning en 
koningin van Hongarije. Na het middagmaal 
bezoeken we het Vissersbastion dat gebouwd 
werd ter gelegenheid van het 1000-jarig be-
staan van Hongarije. Het Hilton werd gebouwd 
op de plaats van een franciscanenklooster. Hier-
van getuigen nog de ruïnes. We wandelen door 
de stille, kleurrijke straatjes langs het beeld van 
Hadik de Huzaar en verlaten de burchtheuvel. 
We bewonderen de mooie Donaubruggen en 
rijden richting hotel voor het avondmaal. Daar-
na is er gelegenheid om een folkloreavond bij 
te wonen.

Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, ligt aan de Donau. Aan de westelijke zijde van de 
rivier rijzen de heuvels van Buda op. Aan de oostelijke zijde, waar de Hongaarse laagvlakte 
begint, ligt Pest. Deze stad heeft heel wat te bieden: historische monumenten, musea, 
geneeskrachtige baden, opera’s, prachtige uitstapmogelijkheden en veel folklore. De Hon-
gaarse keuken is over heel de wereld beroemd en hoofdzakelijk om de goulash bekend. 
Onvergetelijk is de zigeunermuziek bij een folkloristische csárda-avond. Bezoek met ons 
deze onvergetelijke stad onder leiding van onze eigen Nederlandstalige gids.
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Dag 4: Ontbijt. Na een kleine wandeling bereiken we het joodse gedeelte 
van de stad. Hier bezoeken we de grootste Moors-Byzantijnse synagoge 
van Europa, ontworpen door de Wener Ludwig Förster. Naast het ge-
bouw zijn de graven van de Joden die het slachtoffer zijn geworden van 
de vervolgingen in het getto en het joods museum informeert ons over 
de dramatische geschiedenis van de Joden in Hongarije. Na dit bezoek 
rijden we naar Gödöllő, 25km ten noordoosten van Boedapest voor een 
bezoek aan het barokke kasteel, het grootste na Versailles. Hier kon Kei-
zerin Sissi ontsnappen aan het keurslijf van het Habsburgse hof. Tijdens 
haar reizen in Hongarije stal ze de harten van de Hongaren en won ze  
het vertrouwen van de Hongaarse adel. Deze zomerresidentie werd over-
gedragen aan de keizerlijke familie en werd gemoderniseerd door Miklós 
Ybl. Het kasteel had meer dan 100 kamers, een feestzaal, blinkend van 
het goud, en meerdere kleine zalen en daarbij nog een mooie slotkapel. 
In het park en het grote bos kon de keizerin zich uitleven in de grote 
jachtpartijen. Het barokke kasteel heeft men volledig gerenoveerd en nu 
wordt het toevluchtsoord van de keizerin druk bezocht door de toeristen. 
Na het bezoek aan het kasteel rijden we terug richting centrum waar 
we genieten van vrije tijd. U heeft vrij de mogelijkheid om één van de 
bekendste koffi ehuizen van Boedapest te bezoeken. Van hieruit rijden we 
naar de Donaukade. Tijdens een 2 uur durende boottocht op de Donau 
kunnen we genieten van een heerlijk avondmaal en van de prachtig ver-
lichte bruggen en gebouwen die Boedapest rijk is. Terug naar het hotel 
voor onze overnachting.

Dag 5: Na het ontbijt verlaten we het hotel en brengen we een bezoek 
aan de prachtige hal van het Gellértbad. We wandelen over de Vrijheids-
brug richting markthallen om onze laatste inkopen te doen. Nog wat 
vrije tijd en na het middagmaal verlaten we deze prachtige stad en rijden 
richting Oostenrijk naar ons overnachtingshotel.

Dag 6: Na het ontbijt verder over de Duitse autowegen richting België. 
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

HOTEL EXPO****
Ligging: het hotel ligt naast het Expositiecentrum van Boedapest, op 
slecht 6km van het centrum.
Kamers: Comfortabele kamers met Airco Tv, radio, telefoon, safe, gratis 
WiFi. Badkamer met bad/douche, toilet, toiletartikelen en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet.
Faciliteiten: Liften, restaurant, bar, zwembad. Spacentrum en ontspan-
ningsruimte.

HONGARIJE         6 DAGEN - 5 NACHTEN
Boedapest

HALFPENSION - boottocht met maaltijd 
op de Donau inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

di 15/08 925 euro +225 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting
Munten: euro - Hongaarse Forint (ter plaatse te wisselen)

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt boottocht met 
maaltijd alle uitstappen en rondritten gidsbegelei-
ding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen).
Via Gent naar Duinkerke en Calais. Over-
tocht per ferry naar Dover. Van hieruit ne-
men we de snelweg naar ons hotel in de 
omgeving van Newport voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Ontbijt. Vertrek uit Newport en door 

die nu nog steeds op de kerkhoven in heel 
Ierland te vinden zijn. Kortom een uitste-
kende kennismaking met het Ierse verleden.
’s Namiddags bezoeken we Killarney Natio-
nal Park. Bij droog weer is er gelegenheid om 
het domein te verkennen per koets. Daarna 
verder naar Tralee. Avondmaal en overnach-
ting.

Dag 4: Ontbijt. Tijdens onze rit over de be-
roemde Ring of Kerry wachten ons niet al-
leen prachtige panorama’s, maar nog tal van 
andere verrassingen: het veendorp Kerry Bog 
Village, The Red Fox Inn, beroemd voor zijn 
Irish coffee, het standbeeld van Charlie Cha-
plin in Waterville en de Coomakista Pass. In 
het gezellige Sneem houden we onze lunch-
stop. Dan dwars door het schiereiland naar 
Moll’s Gap en Ladies View. Via Killarney ko-
men we terug aan ons hotel in Tralee. We 
eten wat vroeger want vanavond proberen 
we een plaats te bemachtigen in het Siamsa 
Tire Theatre in het centrum van Tralee. To-
neel, muziek, dans, zang en mime worden 
zo verbluffend gebracht dat iedereen het 
verstaat, ook al is het in het Keltisch. Geen 
nood: u krijgt op voorhand de tekst van het 
verhaal in perfect Nederlands. Dit optreden 
is een echte aanrader en enig in de wereld.

Dag 5: Ontbijt. De ferry van Tarbert naar Kil-
limer brengt ons in 20 minuten over de Shan-
non, de bekendste en langste rivier van Ier-
land. Even verder wacht ons weer een stukje 
spectaculaire natuur: de Cliffs of Moher. 
Deze 8km lange klippen steken 200m boven 
het water uit. Langs het speciaal aangelegde 
wandelpad bereiken we de mooiste plekjes 
om foto’s te nemen. In het informatiecen-
trum Atlantic Edge komen we meer te weten 
over het schuiven van de continenten en de
gevolgen van de klimaatverandering. Alvo-
rens we door het maanlandschap van The 
Burren gaan rijden, bezoeken we het Burren 

Ierland
Tralee - Ring of Kerry - Cliff s of Moher - Connemara - Dublin

RONDREIS

De hoogtepunten van dit uitzonderlijk mooi land in 9 dagen. Ierland zo groen als zijn 
symbolisch klaverblad. Een land bezaaid met overblijfselen uit de prehistorie, de bronstijd 
en de ijzertijd: stenen cirkels, dolmen en ringforten. Het land van de Kelten, de nagela-
ten stempels van de Vikingen en Normandiërs, en de vroegchristelijke cultuur met zijn 
uitstraling door kloosters, de typische ronde torens en Keltische kruisen. Dat alles in een 
overweldigend landschap dat doordrongen is van de Ierse ziel, die zich uit in muziek en 
zang; bedenk dat de harp het symbool is van dit land. The Ring of Kerry, The Burren en Con-
nemara zijn drie dagen van aparte natuurbeleving. Bezoek in Dublin het Trinity College met 
het Book of Kells en zie hoe het gemaakt werd en bewonder de verbluffende bibliotheek. 
Wandel rond Merrion Square met zijn mooie huizen en speciale deuren. In het Nationaal 
Museum is het goud van de Kelten te bewonderen en de kunstschatten van de vroegchris-
telijke cultuur. De Vikingcultuur komt er ook aan bod. En om de échte Ier te ontmoeten, 
moet je in de pub zijn, als je niet aan ‘t shoppen bent.

Zuid-Wales naar Pembroke of Fishguard voor 
de overtocht van de Ierse Zee. Aankomst in 
Rosslare en verder tot Waterford voor avond-
maal en overnachting.

Dag 3: Ontbijt. Via Clonmel bereiken we The 
Rock of Cashel, een plek die geschiedenis 
uitademt met onder andere herinneringen 
aan de bekende Ierse heilige St. Patrick, een 
ronde toren uit 1101 en een aantal Keltische 
“high crosses”, de typische hoge kruisen, 
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Centre in Kilfenora waar een fi lm en een interessant museum ons 
meer vertellen over dit uitzonderlijke gebied. Onderweg stoppen we 
nog even bij Poulnabrone, de grootste dolmen van Ierland. Daarna 
naar ons hotel in Galway. Avondmaal en overnachting.

Dag 6: Ontbijt. Vandaag verkennen we het schiereiland Connemara: 
een uitgestrekt hoogveengebied, woest, arm en dunbevolkt. Dit is 
één van de Gaeltacht regio’s men spreekt er nog het Gaelic, de Kel-
tische taal. Langs de Galway Baai en dwars door het schiereiland dat 
door Ierlandreizigers erg geliefd is, rijden we naar Kylemore Abbey, 
een 19de eeuws fantasiekasteel dat in 1920 overgenomen werd door 
Ierse benedictinessen die tot aan de Eerste Wereldoorlog in Ieper ge-
vestigd waren. Het internationale meisjesinternaat werd eveneens 
van Ieper naar Kylemore overgebracht. Behalve het hoofdgebouw en 
de neogotische kerk, bezoeken we vooral de Victoriaanse klooster-
tuin, die enkele jaren geleden zorgvuldig heraangelegd werd. Na de 
vrije lunch ter plaatse rijden we een stuk langs de noordkant van het 
schiereiland en terug via de hoofdweg naar Galway. We gaan nog 
een kijkje nemen in de mooie moderne kathedraal uit 1965. Nadien 
vrije tijd in het centrum van Galway en terug naar ons hotel. Avond-
maal en overnachting.

Dag 7*: Ontbijt. We steken Ierland dwars over en bereiken Dublin 
rond het middaguur. De bijzonder interessante attractie “Dublinia” 
leert ons de geschiedenis van Dublin kennen aan de hand van ma-
quettes en levensechte taferelen. Zo komen we ondermeer langs 
een Vikinghuis en middeleeuwse marktkraampjes en door het ruim 
van een vrachtboot. Daarna maken we een verkennende wandeling 
door het centrum van de stad met onder meer Dublin Castle, Merrion 
Square en het standbeeld van Molly Malone nabij de winkelwandel-
straat. Tijd voor shopping, museumbezoek of een portie gezelligheid 
in één van de vele typische pubs. Avondmaal en overnachting in Du-
blin.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (van dag 7 ‘s middags tot
dag 8 ‘s middags)

Dag 8*: Ontbijt. We zetten ons bezoek aan de stad verder en wan-
delen naar Trinity College, waar we o.a. het Book of Kells gaan be-
wonderen en zien hoe het gemaakt werd. Verder is er de enorme 
bibliotheek met de oudste harp van Ierland. Vrij middagmaal en ver-
trek naar de haven, voor de overtocht met de ferry naar Holyhead 
in Wales. Avondmaal. Verder naar Chester voor onze overnachting.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2 dag)

Dag 9: Ontbijt. Via de Engelse autosnelwegen langs Birmingham en 
Londen naar Dover voor de overtocht per ferry naar Calais en verder 
naar België. Aankomst ca. 22.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar 
de door u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTEL
Ter plaatse verblijven we steeds in zeer comfortabele 3- of 
4-sterrenhotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens Iers ontbijt en ‘s avonds 3-gangenkeuzemenu.
Faciliteiten: Receptie, restaurant en bar.

IERLAND         9 DAGEN - 8 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

ma 03/07 1370 euro +299 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Munten: Britse ponden voor heen- en terugweg - euro ter plaatse
Belangrijk: Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boe-
king. Reisformaliteiten: geldig internationaal paspoort

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt overtochten 
per ferry naar Engeland overtochten per ferry naar Ier-
land alle uitstappen en rond ritten gidsbegeleiding 

audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Luxem-
burg richting Frankrijk. Via Dijon en Lyon 
verder naar de omgeving van Orange. On-
derweg houden we de gebruikelijke stops. 
Avondmaal en tussenovernachting.

den verder via de Italiaanse grens naar onze 
verblijfplaats aan de Bloemenrivièra: Diano 
Marina. Intrek in het hotel, avondmaal en 
overnachting.

Dag 3: Na het ontbijt gaan we op dagexcur-
sie langsheen de wondermooie Bloemenri-
vièra. We rijden via Oneglia, Imperia, Arma 
di Taggia in de richting van de historische 
stad San Remo. Voor de middag brengen 
we eerst nog een bezoek aan het eeuwen-
oude stadje Dolceacqua. U waant zich hier 
1000 jaar terug in de tijd! Onderweg kunt 
u volop genieten van de kleurrijke bloemen-
formaties. In de namiddag bezoek aan San 
Remo. We maken een wandeling langs de 
Via Roma en het casino en bezoeken de or-
thodoxe kerk. Nadien nog wat vrije tijd om 
de smalle steegjes en oude winkelstraatjes 
op te zoeken. Avondmaal en overnachting 
in ons hotel.

Dag 4*: Ontbijt en vrije dag. Indien moge-
lijk, bezoek aan de markt van Diano Marina. 
Vrije tijd in onze verblijfplaats. Diano Marina 
is een aantrekkelijke, middelgrote vakantie-
plaats aan de Middellandse Zee in Italië met 
een jachthaven en een strand dat doorloopt 
tot het volgende plaatsje S. Bartholomeo al 
Mare. Het ligt in het hart van de Liguria en 
de Bloemenrivièra. Het lange, mooie strand, 
gezellige centrum en gezellige restaurantjes 
zorgen voor het ultieme vakantiegevoel. U 
kan er gezellig fl aneren, een terrasje doen of 
een strandwandeling maken. Avondmaal en 
overnachting.
*wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 5: Ontbijt. Dagexcursie naar Rapallo 
en Portofi no. We nemen de autobaan tot 
voorbij Genua en verder via een schilderach-
tige route naar Rapallo. Wandeling langs de 

Bloemenrivièra
Monaco - Dolceacqua - San Remo - Diano Marina - Rapallo - Portofi no -
Albenga - Cervo - Grasse

EXCURSIEREIS

De Italiaanse Bloemenrivièra of Ligurische kust, zoals de kuststrook van Genua tot aan de 
Franse grens bij Monaco genoemd wordt, is al zeer lang een geliefd vakantiegebied aan 
de Middellandse Zee. Het heeft een subtropisch klimaat met veel zon uren en is daarom al 
een bezoek waard van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. Langs de kuststrook zijn 
mooie badplaatsen met prachtige stranden en een blauwe zee. Het gevarieerde achterland 
laat u veel pittoreske dorpjes zien met prachtige smalle straatjes die vaak omhoog voeren 
naar een oud kasteel of een mooie kerk. Natuurlijk is een bezoek aan het bekende San 
Remo met zijn historische centrum zeker de moeite waard. Ook Monaco, de mondaine bad-
plaats voor vele VIP’s, met de prachtige jachthaven van Monte Carlo is beslist het bezoeken 
waard. Dat alles maakt de Bloemenrivièra tot een ideale vakantiebestemming!

Dag 2: Na het ontbijt verder via Cannes en 
Nice naar Monaco. Gelegenheid tot mid-
dagmaal. Bezoek aan Monaco. We maken er 
een stadswandeling door de mondaine stra-
ten en langs de voornaamste bezienswaar-
dig heden zoals de kathedraal met graf van 
prinses Grace Kelly, het paleis en het casino. 
Een bezoek dat u altijd zal bijblijven! We rij-
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ONZE VERBLIJFPLAATS DIANO MARINA
Ongeveer halverwege de Italiaanse Rivièra ligt te midden van palmen,
pijnbomen en een overdadige plantengroei de gezellige badplaats 
Diano Marina. Een weelderige bloemenpracht siert oevers, tuinen en 
de palmenboulevard. Het milde klimaat zorgt ervoor dat het er steeds
prachtig groen is!

HOTEL CORALLO/RAFFY***
Deze hotels zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De groep verblijft 
samen in één van deze hotels, met gelijkwaardig comfort.
Ligging: De hotels zijn vlak bij elkaar gelegen, op slechts 100m van de
zee.
Kamers: Elegant en comfortabel ingericht met airco, WiFi (gratis), tv, 
safe, telefoon, minibar, balkon of terras, badkamer met bad/douche, 
toilet, toiletartikelen en haardroger.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en ’s avonds keuzemenu met bediening aan
tafel.
Faciliteiten: Airco, WiFi (gratis), lift, restaurant, bar en tuin.

HOTEL CORALLO***

HOTEL RAFFY***

mooie promenade, het piratenkasteel en de jachthaven. In de namid-
dag boottocht naar het havenstadje Portofi no, met bezoek aan o.a. 
de kerk San Giorgio en de vuurtoren. We nemen ter plaatse wat vrije 
tijd om rond te kuieren. Nadien terug naar het hotel. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 6: In de voormiddag rijden we naar Albenga voor een bezoek 
aan het middeleeuwse centrum. Gelegenheid tot middagmaal. Na-
dien bezoeken we Cervo, één van de meest pittoreske stadjes van de 
regio en gekend voor de olijfolie. Na wat vrije tijd keren we terug naar 
Diano Marina. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 7: Ontbijt. We verlaten ons hotel en laten Diano Marina achter 
ons. We rijden verder naar Grasse, de gekende regio voor parfums, 
en brengen een bezoek aan één van de gekende parfumfabrieken: 
Galimard. Hier verneemt u alles over het productieproces van par-
fums en zeep. Nadien vertoeven we nog wat in het stadscentrum, 
met mogelijkheid tot bezoek aan het parfummuseum. Avondmaal en 
tussenovernachting.

Dag 8: Na het ontbijt, verder door Frankrijk richting België. Onderweg
houden we nog de gebruikelijk stops voor de maaltijden. Aankomst 
ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

ITALIË         8 DAGEN - 7 NACHTEN
Bloemenrivièra

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single* Korting 3de pers. op kamer

do 04/05 899 euro +150 euro -40 euro 
za 10/06 940 euro +150 euro -40 euro
ma 11/09 920 euro +150 euro -40 euro

*Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in hotel 
Corallo/Raffy. Een dubbel voor single in het hotel Corallo/Raffy kan gereser-
veerd worden mits toeslag van 220 euro en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt tussenover-
nachting heen- en terugreis toeristenbelasting alle 
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

104-137 Griekenland-Italië 2023.indd   113 8/12/22   16:13



114 I ITALIË

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Luxem-
burg, Metz, Strasbourg naar de Frans-Zwit-
serse grens. Gelegenheid tot middagmaal 
onderweg. Verder langs het Vierwoudste-
denmeer richting Lugano. Via Como berei-
ken we ons verblijfshotel voor het avond-
maal en de overnachting.

Dag 2: Dagexcursie naar Como. Vanaf de 

Comomeer met een indrukwekkend uitzicht 
op de omliggende bergen en villa’s naar Tre-
mezzo. Hier brengen we een bezoek aan 
Villa Carlotta, die werd gebouwd in de 18de 
eeuw en waar een enorm aantal kunstwer-
ken te bezichtigen zijn. Indrukwekkend is de 
7ha grote tuin die in terrasvorm is aangelegd 
met een grote botanische veelzijdigheid. Na-
dien nemen we de overzetboot naar het be-
roemde en idyllische stadje Bellagio, gelegen 
op de punt van de zuidoostelijke arm. Door 
zijn prachtige ligging wordt het aanzien als 
“de parel” van het Comomeer en is daar-
door dan ook één van de grootste toeristi-
sche trekpleisters van het meer. Na wat vrije 
tijd nemen we de overzet naar Varenna en 
rijden langs de oevers van het Comomeer 
richting Lecco en ons verblijfshotel.

Dag 4: Vandaag rijden we over de Malojapas 
(1.815m) naar het Zwitserse kanton Grau-
bünden. Daar maken we een spannende 
treinrit met de Bernina Express! Door verlaten 
landschap boven de boomgrens, omgeven 
door bergmassieven zoals de Piz Morteratsch 
en de Piz Bernina, boemelen we richting de 
2.253m hoge bergpas. We maken nog een 
tussenstop bij het Lago Palü, voordat het 
rode treintje zich via spiraaltunnels, boog-
bruggen en keerlussen richting het 1.800m 
lager gelegen Tirano snelt (fototoestel in de 
aanslag!). Na een tweetal uur bereiken we 
het eindstation Tirano. Hier bezoeken we de 
pelgrimskerk met kolossaal orgel uit kostbaar 
houtsnijwerk. Via de Adda vallei rijden we 
per autocar terug naar ons hotel.

Dag 5: Dagexcursie naar Milaan, hoofd-
stad van Lombardije. We brengen een be-
zoek aan het 25ha grote Cimitero Monu-
mentale met praalgraven van belangrijke 
Milanese families zoals Pirelli, Campari en
Toscanini. Een indrukwekkend openluchtmu-
seum! Nadien bezoek aan Castello Sforzesco 

Comomeer & Lombardije
Como - Tremezzo - Bellagio - Bernina Express - Tirano - Milaan - Bergamo

EXCURSIEREIS

De regio Lombardije strekt zich uit van de Centrale Alpen in het noorden tot de rivier de Po 
in het zuiden. In Lombardije liggen populaire bestemmingen als het Comomeer en prach-
tige steden als Milaan en Bergamo. De stad Como, tevens hoofdstad van de gelijknamige 
provincie, ligt aan de zuidwestpunt van het meer. Het Comomeer met een oppervlakte van 
146km2 en een maximale diepte van 425m, is omgeven door bergen van meer dan 2.000m 
en het is het op twee na grootste meer van de Italiaanse Alpen.
Met een beetje geluk loop je er zelfs George Clooney tegen het lijf, want hij kocht op dit 
stukje aards paradijs een buitenverblijf. Dit is een topreis die u niet wil missen!

majestueuze Villa Olmo met haar sierlijke 
tuin wandelen we langs de oeverpromenade 
langs statige villa’s met namen als Dimozo, 
Gallia en Saporiti naar het oude stadscen-
trum, dat omgeven is door vestingmuren. 
Via de Dom en de basiliek komen we aan de 
Piazza Cavour waar u kan genieten van een 
schitterend uitzicht. Gelegenheid tot boot-
tocht op het meer of met de funiculare naar 
het dorpje Brunate. Vrije tijd.

Dag 3: In de voormiddag rijden we langs het 
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Dag 7: Na het ontbijt vertrek via Zwitserland en Frankrijk terug richting
België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

De volgorde van het vermelde reisprogramma kan wijzigen door de 
beschikbaarheid van de Bernina Express.

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, wellness en 
tuinterras.

TOPBESTEMMING!

met indrukwekkende binnen pleinen, tuinen en imposante torens. Na 
de middag wandelen we over de Piazza del Duomo, het mooiste plein 
van Milaan. Gelegenheid tot bezoek aan de indrukwekkende dom 
met 135 pinakels en torens. Verder door de wereldbekende Galleria 
Vittorio Emanuele II naar de Piazza della Scala met het monument 
van Leonardo da Vinci. Hier bezoeken we het beroemde Teatro alla 
Scala, in het Nederlands kortweg “het Scala” genoemd, dat plaats 
biedt aan meer dan 2000 bezoekers en weelderig versierd is met rood 
fl uweel. Vrije tijd. Terugkeer naar ons hotel.

Dag 6: Na het ontbijt vertrek naar Bergamo. Per tandrad bereiken we 
de hoge, oude, middeleeuwse, ommuurde stad. We wandelen langs 
de Piazza Vecchia met Palazzo della Ragione, het oudste stadhuis van
Italië. Verder langs Pallazzo Scamozziano, Cappella Colleoni en de Ba-
silica Santa Maria Maggiore met Vlaams wandtapijt. In de namiddag 
verder naar het pittoreske Lago Iseo, dat zich uitstrekt tegen de hoge
bergen. We maken er een boottochtje naar Monte Isola, dat midden 
in het meer uit het water oprijst. Nadien terug naar ons hotel.

ITALIË         7 DAGEN - 6 NACHTEN
Comomeer & Lombardije

VOLPENSION - water en wijn bij de 
avondmalen in het hotel inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 
    

do 01/06 970 euro +175 euro 
za 01/07 970 euro +175 euro 
vr 01/09 970 euro +175 euro   

Facultatief vooraf bij te boeken: Treinrit met Bernina Express: ca. 47 euro
(afhankelijk van de wisselkoers Zwitserse Franken naar Euro)

Niet inbegrepen: reisverzekering - toegangsgelden - treinrit Bernina
Express - boottochten - ferry Villa Carlotta-Bellagio-Varena - overige maal-
tijden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middag-
maal water en wijn aan tafel in het hotel alle uitstap-
pen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijk-
heid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-
Zoersel). Vertrek ’s morgens via Aken, Keulen 
en via de Duitse autowegen richting Oostenrijk. 
Onderweg houden we de gebruikelijke stops. 
Verder via de Europabrug rijden we de Bren-
nerpas over naar Zuid-Tirol in het noorden van 
Italië. Avondmaal en overnachting in ons ver-
blijfshotel.

Dag 2: In de voormiddag rijden we naar Neus-
tift. We bezoeken er het klooster met basiliek. 

barokstijl en telt 365 beelden van engeltjes, 
waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Een ander 
pronkstuk is de wereldwonderfontein uit 1508. 
Na de middag bezoeken we Brixen, de oudste 
stad van Zuid-Tirol. We maken er een stads-
wandeling en bezoeken er de prachtige Dom 
in Italiaanse barok, het Krippenmuseum en de 
Hofburg met de verschillende vertrekken. Na-
dien vrije tijd. ’s Avonds fi lmavond in het hotel.

Dag 3: Uitstap en bezoek aan Merano, een klei-
ne, maar chique en bruisende stad met een rij-
ke geschiedenis en vele tradities. Een artistieke 
internationale stad met veel populaire parken 
en groenstroken. In de betoverende historische 
stadskern van Merano staan nog verschillende 
prachtige gebouwen uit de middeleeuwen 
en de belle époque, zoals het Kurhaus en het 
stadstheater. Vooral de arcaden en de steegjes 
van de oudste stadswijk zijn bijzonder sfeervol. 
Met 18km wandelpad en 16ha park is Merano 
een echte “tuinstad” met Midden-Europese 
charme, niet alleen tot plezier van de huidige 
inwoners en toeristen, maar ook van keizerin 
Sissi die hier vaak kwam. In de namiddag ma-
ken we een toeristische rondrit door de Südtiro-
ler Weinstrasse. De wijngaarden en fruitbomen 
domineren het prachtige mediterrane land-
schap. We sluiten onze rondrit af met bezoek 
aan het wijndorp Kaltern. ’s Avonds Italiaanse 
avond in het hotel.

Dag 4: Bezoek aan de Zuid-Tiroolse provincie-
hoofdstad Bolzano. De historische stadskern en 
met name de Lauben, de belangrijkste straat 
van de stad, was eeuwenlang het trefpunt van 
handelsreizigers uit Italië en Duitsland. Nu is de 
straat het levendige en moderne centrum van 
de stad waarin traditie en moderne tijd harmo-
nieus samengaan. We maken een begeleide 
wandeling langs de gezellige pleinen en voor-
naamste bezienswaardigheden. Na de middag 
nemen we de Rittner Seilbahn naar de Schwarz-
seehütte. Boven aangekomen kunt u genieten 

Dolomieten Zuid-Tirol
Brixen - Bolzano - Sarntal - Merano - Dolomieten rondrit - Bruneck - Ahrnthal

EXCURSIEREIS

De Dolomieten zijn synoniem voor steile pieken, uitgestrekte alpenweides en heerlijk eten. 
Een wonderlijk gebergte in het noorden van Italië, waar je in alle seizoenen naar toe kunt! 
De Dolomieten liggen in de twee noordelijkste provincies van Italië: Zuid-Tirol en Trentino. 
Hier gaan alpiene tradities hand in hand met de Italiaanse levensstijl, culturele veelzij-
digheid en de bergen. De Drei Zinnen zijn drie steile toppen middenin de Dolomieten en 
laat goed de ruigheid zien van dit gebergte in Italië. De Unesco heeft de Dolomieten ook 
uitgeroepen tot werelderfgoed. De diversiteit van het landschap met een perfecte keuken 
maakt het tot één van de meest bijzondere plekken in Europa waar je een heerlijke reis 
kunt maken!

Het augustijnen-kanunnikenklooster Neustift 
(gesticht in 1142) vlakbij de stad Bressanone/
Brixen is het grootste kloostercomplex van Oos-
tenrijks en Italiaans Tirol. Het ligt schilderachtig 
te midden van de noordelijkste wijngaarden van 
de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. In het klooster 
leven nog 30 kanunniken. Het complex kan 
bogen op een schitterende architectuur aan de 
buitenkant en een rijk gedecoreerd interieur. 
Daarbij mag de rococozaal van de kloosterbi-
bliotheek niet onvermeld blijven. De stilte in de 
kloosterbasiliek is indrukwekkend. De luister-
rijke basiliek is gebouwd in typisch Zuid-Duitse 

AFREIS 27/08/2023
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van een fantastisch 360° uitzicht over de bergtoppen van de Dolomieten 
of een heerlijke wandeling tot aan het Unterhornhaus. Na wat vrije tijd 
dalen we terug af en keren we terug naar het hotel.

Dag 5: Vandaag staat een indrukwekkende Dolomieten rondrit op ons 
programma. We rijden door het mooie Eggental wat met zijn 7 dorpen 
behoort tot het Unesco werelderfgoed van de Dolomieten en gelegen is 
tussen de bergmassieven Rosengarten en Latemar. We houden een stop 
aan de Karersee, gelegen op 1.609m en bekend voor zijn kristalhelde-
re groene water. Via de Karerpass 1.745m en het Fassatal bereiken we
Canazei. We klimmen verder met de autocar over de Pordoipas 2.239m 
en de Campolongopas 1.875m tot op de Grödner Joch. Via Corvara en 
de Gardenapas bereiken we de gelijknamige vallei. We houden nog een 
stop in het gezellige stadje St. Ulrich waar het centrum volledig autovrij 
is. Nadien keren we terug naar ons hotel. ’s Avonds schitterende ontspan-
ningsavond met typische muziek en dans door Tirolingstone Reine!

Dag 6: In de voormiddag bezoeken we het middeleeuwse Bruneck. Dit 
levendig en stijlvol stadje is een combinatie van traditie, moderne tijd 
en ambachtswerk. Dat is vooral te zien aan de architectuur. Na de mid-
dag verder door het Ahrntal, stroomopwaarts wordt de Ahrn mooier 

en mooier. Hogerop krijgen we een schitterend zicht op het zuiden van 
de Zillertaler Alpen, de grens met Oostenrijk. Hier maken we een wan-
deling door de wondermooie alpenfl ora, tussen het rundvee, naar de 
Heilig-Geist-Wallfahrtskirche. Van hieruit hebben we een prachtig zicht 
op de Dreiherrenspitze (3.499m) en de Krimmler Tauern(pas) (2.913m).
‘s Avonds genieten we in het hotel van een prachtig galadiner.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons hotel. Via de Oostenrijkse en Duitse 
autowegen keren we huiswaarts. Onderweg houden we nog de gebrui-
kelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. Verder 
naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL OBERWIRT***SUP.

Ligging: zeer mooi gelegen in het centrum van Feldthurns, in het Eisack-
tal.
Kamers: Alle kamers zijn modern uitgerust en voorzien van alle comfort 
zoals badkamer met bad/douche, toilet en TV.
Maaltijden: Uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet, 3-gangenmenu met 
saladebuffet, 1x per week galadiner en Italiaanse avond.
Faciliteiten: Restaurant en stijlvolle gezellige hotelbar, zonneterras, lift, WiFi
(gratis), wellness (gratis) met sauna en stoombad.

ITALIË         7 DAGEN - 6 NACHTEN
Dolomieten Zuid-Tirol

VOLPENSION - galadiner inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

za 01/07 899 euro +85 euro
zo 27/08 945 euro +85 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middag-
maal galadiner welkomstdrink fi lmavond wijn-
avond muziek- & dansavond alle uitstappen en rond-
ritten gidsbegeleiding toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens en 
via de Duitse autowegen rijden we rich-
ting Oostenrijk. Onderweg houden we de
gebruikelijke stops en gelegenheid tot mid-
dagmaal. Verder naar de Duitse-Oostenrijkse
grens tot in Reutte. Avondmaal en tussen-
overnachting in een 3-sterrenhotel.

Dag 2*: Na het ontbijt vertrekken we via 
Innsbruck en de Brennerbrug richting Bol-
zano. Verder langs Trento naar Riva, gelegen 

uit over het gigantische meer. Het imposante 
Scaliger kasteel dateert uit de 16de eeuw 
en domineert het historische centrum van 
de stad. We fl aneren er door de pittoreske 
straatjes met de gezellige terrasjes. Nadien 
heeft u de gelegenheid om de Monte Baldo 
te bestijgen, één van de meest fascinerende 
natuurlijke plaatsen van de Alpen. Hier krijgt 
u een enorm natuurlijk terras te zien aan het 
Gardameer, met uitzicht op de bergen van 
Veneto en Lombardije, de vlakte van Pada-
na en de Dolomieten. Een echt paradijs en 
het gehele jaar een bezoek waard. Dankzij 
de nieuwe kabelbaan, uniek met de ronde 
cabine, is het mogelijk binnen 10 min. van 
Malcesine naar de Monte Baldo te stijgen.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2d)

Dag 4: Dagexcursie Gardameer
In de voormiddag bezoeken we het bede-
vaartplaatsje Madonna della Corona. Het 
kerkje hangt op 774m hoogte en is gedeelte-
lijk in het rotsmassief verwerkt. De ligging is 
werkelijk uniek! We bereiken dit bedevaarts-
oord met een speciaal pendelbusje, ofwel te 
voet voor diegenen die dat wensen. Nadien 
verder langs het Gardameer tot in Sirmione. 
Middagmaal. We bezoeken het schiereiland 
dat gelegen is op het zuidelijkste puntje van 
het meer. Verder via Garda terug naar Riva. 
Onderweg kan u genieten van de prachtige 
zichten over het Gardameer.

Dag 5: Uitstap Verona
In de voormiddag bezoeken we Verona, de 
stad van Romeo & Julia. We bezoeken er de 
arena en maken een stadswandeling langs 
de voornaamste bezienswaardigheden met 
o.a. het bekende balkon, de Piazza delle 
Erbe, de Piazza dei Signori en de graven van 
de Scaliger. Vrij middagmaal en vrije tijd. In 
de namiddag keren we terug naar het hotel. 
Nadien vrije tijd aan het Gardameer.

Gardameer
Riva - Monte Baldo - Sirmione - Verona - Venetië - Cascate Varone

EXCURSIEREIS

aan het Gardameer. Aankomst in het hotel. 
Gelegenheid tot middagmaal en kamerver-
deling. *Na de middag verkennen we Riva 
en maken er een geleide stadswandeling in 
het gezellige stadje langs de promenade, de 
haven en het marktplein. Nadien nemen we 
wat vrije tijd in Riva.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2d)

Dag 3*: In de voormiddag nemen we de boot 
naar Limone waar we een kort bezoekje 
brengen. Daarna gaat de boottocht verder 
naar Malcesine. Deze “parel van het meer” 
ligt aan de voet van de Monte Baldo en kijkt 

Het Gardameer blijft op vele vakantiegangers een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. 
Een verklaring daarvoor is niet moeilijk te vinden: de opeenvolging van verschillende land-
schappen die zich uitstrekken langs de oevers, de geweldige plantengroei van sinaasap-
pel-, citroen- en olijfbomen en wijngaarden, de liefl ijke dorpjes tegen de heuvelfl anken en 
vooral het zachte klimaat. We vinden er een rijk hinterland dat uitnodigt tot bezoeken van 
historische plaatsen als Sirmione, Verona en Venetië. Dit alles draagt er toe bij om van het 
Gardameer een geliefd vakantieoord te maken met verschillende ontspanningsmogelijk-
heden, mooi gelegen aan het meer. Een garantie voor een fi jne vakantie!

AFREIS 20/05/2023
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SUNLAKE HOTEL***
Ligging: Zeer mooi hotel met rustige ligging op 200m van het strand 
en 1.000m van het stadscentrum.
Kamers: Modern ingericht met airco, WiFi (betalend), telefoon, safe 
(betalend), radio, tv en badkamer met bad/douche, haardroger en 
toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds bediening aan tafel 
met saladebuffet.
Faciliteiten: Elegant restaurant, bar, tv-zaal, leeshoek, taverne, tuin en
zwembad.

PAASPROMOTIE 2023
7 DAGEN - HALFPENSION

Vertrek: ma 10/04

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Toeslag  Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
single* 3de pers. op kamer 2 t/m 6j 7 t/m 11j

+130 euro -60 euro -170 euro -80 euro 

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het Sunlake Hotel.

Meer info: www.verhoeven.be

840 euro Maxi Comfort Class

Dag 6: Dagexcursie Venetië
Venetië, met zijn 150 kanalen, is de stad van de gondeliers. We varen 
per vaporetto over het Canal Grande naar het San Marcoplein met 
bezoek aan de San Marcobasiliek. Na het middagmaal geleide wan-
deling naar de Brug der Zuchten, de Rialtobrug en gelegenheid tot 
bezoek aan het Dogenpaleis. In de 99m hoge klokkentoren voor de 
San Marco kan u de lift nemen. Boven geniet u van een schitterend 
uitzicht over Venetië. We nemen nog wat vrije tijd in de buurt van het 
San Marcoplein.

Dag 7: Na het ontbijt bezoeken we de waterval van Cascate Varone. 
Het water stort er zich van bijna 100m hoog luidruchtig naar be-
neden. Nadien verder naar het Tennomeer waar we de gelegenheid 
hebben om een wandeling te maken. In de namiddag voorzien we 
verder vrije tijd in Riva.

Dag 8: Na een vroeg ontbijt verlaten we ons hotel en laten het Garda-
meer achter ons. Via de Oostenrijkse en Duitse autowegen keren we 
huiswaarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

ITALIË         8 DAGEN - 7 NACHTEN
Gardameer

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Toeslag dubbel Korting 3de Kinderkortingen bij 2 volw.
   single* voor single pers. op kamer 2 t/m 6j 7 t/m 11j  

za 20/05 955 euro +150 euro +185 euro -60 euro 
vr 09/06 950 euro +150 euro +185 euro -50 euro -190 euro -80 euro
wo 30/08 955 euro +155 euro +185 euro -70 euro 

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Een dubbel 
voor single kan gereserveerd worden mits extra toeslag.
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt tussenover-
nachting heenreis toeristenbelasting alle uitstappen 
en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel of Zoersel). Vertrek ‘s morgens via 
Luxemburg, Metz, Strasbourg naar de Frans/
Zwitserse grens. Gelegenheid tot vrij mid-
dagmaal onderweg. Verder langs het Vier-
woudstedenmeer richting Lugano. Via Como 
bereiken we ons hotel voor het avondmaal 
en de overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we via Parma en 
Bologna naar de Adriatische kust. Vrij mid-

Dag 3: Na het ontbijt bezoeken we onze ver-
blijfplaats Pesaro, gelegen tegen de Adriati-
sche kust aan het einde van de Fogliavallei. 
Deze drukbezochte badplaats is de geboor-
testad van Gioacchino Rossini. We bezoeken 
het “Teatro Rossini” en het geboortehuis dat 
ingericht is als museum. ‘s Middags genieten 
we van een streekgebonden middagmaal in 
een typische “Osteria”. Nadien stadwande-
ling door het gezellige historische centrum 
langs het indrukwekkende hertogelijk paleis, 
de Piazza del Popolo, de pinacotheek en het 
keramiekmuseum. In de namiddag voorzien 
we vrije tijd aan de Adriatische kust. Je kan 
er fl aneren langs de kilometers lange strand-
boulevard, genieten van een terrasje of shop-
pen.

Dag 4: Ontbijt. We rijden landinwaarts en 
bereiken het uit roze baksteen opgebouwde 
stadje Urbino. Deze stad is gelegen op twee 
heuvels en omwald met oude stadsmuren. 
Het historische centrum ligt rond het ele-
gante Palazzo Ducale, het hertogelijk paleis, 
dat uitkijkt over een glooiend landschap. We 
maken er een wandeling door de vestingstad 
en nemen er wat vrije tijd om er door de 
oude straatjes te wandelen. Na het middag-
maal bezoeken we het middeleeuwse stadje 
en de gelijknamige burcht Gradara. Het dorp 
is nog geheel intact en wordt omringd door 
muren waarin poorten met weergangen zijn 
aangebracht. De burcht zelf, met een vier-
kant grondplan en hoektorens, is een prach-
tig voorbeeld van militaire architectuur uit de 
13de en 14de eeuw.
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we langs de 
kust naar het middeleeuwse Jesi. Het oude 
centrum is nog omringd door schitterende 
stadswallen met poorten en torens. Als je 
onder de poort doorgaat kom je in het mid-
deleeuwse deel met nauwe straatjes en vele 

Marche
San Marino - Pesaro - Urbino - Gradara - Jesi - Grotte di Frasassi - Loreto - Cesena

EXCURSIEREIS

Le Marche wordt ook wel het best bewaarde geheim van Italië genoemd en is een regio 
dat alles biedt wat u zich kunt wensen. Deze regio wordt ook wel De Marken genoemd, 
wat is afgeleid van het Germaanse woord mark, dat grens of markering betekent. De Mar-
ken ligt midden in Italië tussen de Adriatische zee en de Apennijnen. In Le Marche vindt u 
bergen, strand, prachtige oude steden en liefl ijke dorpjes, maar ook ongerepte natuur. Het 
doet denken aan Toscane, maar hier vindt u nog de rust, ruimte en puurheid. De perfecte 
setting voor het beleven van Italië en volop te genieten!

dagmaal. In de namiddag bezoeken we het 
middeleeuwse San Marino, de kleinste en 
oudste republiek ter wereld, met het hoogste 
punt “Monte Titano” op 756 meter hoogte. 
Het wordt volledig omringd door Italië en is 
dus een enclave. De hoofdstad is San Marino 
Città. Het land staat bekend om het belas-
tingvrije winkelen, de mooie architectuur en 
de vergezichten. De economie van San Ma-
rino draait grotendeels op toerisme, wijn- en 
kaasproductie. Verder naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
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Ontdek deze reis!

ITALIË

Dag 7: Na het ontbijt rijden we naar Cesena, gelegen in het hart 
van Romagna tussen de Adriatische kust en de Monte Fumaiolo. De 
stadsmuur uit de 13de en 14de eeuw omsluit nog de historische stads-
kern. We bezoeken één van de oudste en best bewaarde bibliotheken 
van Italië, de Biblioteca Malatestiana. Dit pronkstuk uit 1452 herbergt 
meer dan 340 handgeschreven boeken. Vrij middagmaal. Nadien ver-
der naar ons hotel voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 8: Na het ontbijt vertrek via Zwitserland en Frankrijk terug richting
België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops. Gelegen-
heid voor vrij middag- en avondmaal onderweg. Aankomst aan onze 
centrale afstapplaats te Zoersel om ca. 22 uur. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

HOTEL NAPOLEON****
Ligging: Dit familiehotel is gelegen vlakbij het strand en op wandel-
afstand van het historische stadcentrum van Pesaro.
Kamers: Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer met douche, 
toilet, tv, telefoon, airco, safe en WiFi (gratis) en balkon.
Maaltijden: ’s Ochtends ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening. Res-
taurant met regionale keuken.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, loungebar, internetpunt, lift, veran-
da, Spa met een sauna, jacuzzi en Turks bad, buitenzwembad met 
ligstoelen.

kleine pleintjes en pittoreske hoekjes. Jesi heeft, zoals de meeste ste-
den en dorpen van Le Marche, een schitterend theater. De dom van 
de stad heeft een mooi en rijk interieur, maar vooral de bronzen deu-
ren trekken veel bekijks. We brengen een bezoek aan de prachtige 
pinacoteca, een oud Palazzo met prachtige plafond- en muurschilde-
ringen waarin de stad zijn schilderijencollectie bewaart. Na het mid-
dagmaal bezoeken we de Grotte di Frasassi. Ze zijn ontdekt in 1948 
en sinds 1974 beperkt open voor het publiek. Een gids leidt je door 
een labyrint van gangen en zalen. De tocht biedt een indrukwekkend 
schouwspel aan kalksteenformaties die bestaan uit stalagmieten en 
stalactieten. De formaties worden aangeduid met tot de verbeelding 
sprekende namen als I Giganti, Grand Canyon en de Niagara. De 
mooie, theatrale belichting completeert het geheel. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 6: Ontbijt. We volgen de Adriatische kust tot in Loreto, een goed 
bewaard toeristisch pelgrimsoord. We bezoeken de oude stadskern 
die rond het bekende heiligdom ligt. Hier vereert men sinds 1294 
het Heilig Huis van Nazareth. Voor de basiliek ligt de Piazza della Ma-
donna met de elegante galerij van het Apostolisch Paleis. Vrije tijd en 
middagmaal. Nadien rijden we een panoramaroute langs de Riviera 
del Conero. De hoge kliffen vormen een natuurlijke onderbreking van 
de lange zandstranden. Avondmaal en overnachting.

ITALIË         8 DAGEN - 7 NACHTEN
Marche

VOLPENSION* - water en wijn volgens 
programma inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

ma 22/05 995 euro +175 euro -25 euro
wo 13/09 995 euro +175 euro -25 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
m.u.v. middagmaal op dag 2 en dag 7
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
(incl. water & wijn) in het hotel vanaf avondmaal dag 
2 tot ontbijt dag 7 4x middagmaal halfpension op 
heen- en terugreis alle uitstappen en rondritten gids-
begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Van de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel (mogelijkheid 
tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel 
-Antwerpen). Transfer naar de luchthaven van 
Rotterdam en rechtstreekse vlucht naar Brindisi 
(± 2,5 uur). Bij aankomst rijden we richting het 
witte stadje Ostuni gelegen op een heuvel tussen 
enorme olijfplantages. De wandeling begint aan 
het Piazza della Libertà. De straatjes met witge-
kalkte huisjes, winkeltjes en terrasjes leiden naar 

in deze streek geproduceerd. Een bezoek aan een 
olieproducent mag dan ook niet ontbreken. We 
worden er ingewijd in de geheimen van het “vloei-
bare goud”. Verder naar Alberobello, het centrum 
van de trullo (meervoud trulli). Trulli zijn sprook-
jesachtige witte huisjes met kegelvormig dak, die 
het symbool zijn van Puglia en sinds 1966 op de 
Werelderfgoedlijst. We maken er een wandeling 
langs de honderden huisjes. De Trullo Sovrano be-
staat uit 2 verdiepingen en is nog ingericht met de 
meubelen van de eerste eigenaar. Na wat vrije tijd 
terug naar ons verblijfshotel.

Dag 3: Ontbijt. In de voormiddag brengen we een 
bezoek aan het historisch centrum van Bari, gele-
gen op een landtong die in de zee uitsteekt. De 
stad bezit een kasteel en we wandelen door de 
kleine smalle straatjes langs de kathedraal naar de 
Basilica di San Nicola. Na het middagmaal rijden 
we langs de Adriatische zee naar Polignano, ge-
bouwd op steile klippen. Het oude stadsgedeelte 
is heel mooi en leuk om door te kuieren. Haast elk 
steegje komt hier uit bij een uitzichtpunt over de 
prachtige kust.

Dag 4: Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar 
Matera, hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
We bezoeken er de Sassi. Deze traditionele grot-
woningen vormen als het ware een stad die volle-
dig uit de rotsen is gehouwen. Tot in 1960 woon-
de het grootste deel van de bevolking nog in deze 
holwoningen. Sinds 1993 staan de Sassi en het 
park van de rotswoningen op de Werelderfgoed-
lijst. In de namiddag rijden we naar Martina Franca 
in de Itriavallei, waar we overal trullihuizen vinden, 
typische bouwsels van Zuid-Apulië. We maken er 
een wandeling langs de Via Cavour met de vele 
barokpaleizen en nemen nog wat vrije tijd aan de 
mooie Piazza Roma met het Palazzo Ducale.

Puglia
Locorotondo - Alberobello - Bari - Monopoli - Polignano - Matera - Martina Franca - 
Grotta Castellana - Lecce - Ostuni - Otranto - Santa Maria di Leuca

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

de top van de heuvel met de prachtige kathedraal. 
Middagmaal en vrije tijd. In de namiddag zal onze 
autocar ons richting ons verblijfshotel brengen.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Locorotondo, 
“het balkon van de Istriavallei”. We maken er 
een wandeling door de smalle straatjes met witte 
huisjes die het stadje een heel eigen sfeer geven. 
De olijfolie van Puglia staat hoog aangeschreven. 
Maar liefst 75% van de Italiaanse olijfolie wordt 

Puglia - in het Nederlands Apulië - is de meest zuidoostelijke regio van Italië, gelegen 
aan de Adriatische en de Ionische zee, “de hak van de Laars van Italië”! Het is een streek 
vol rauwe ongepolijste schoonheid. Zo is de regio één van de voornaamste producenten 
van olijven en gedroogde pasta in alle soorten en maten. Het gebied is één en al contrast 
met ruige kliffen, witte zandstranden, lage groenbruine heuvels en imposante architectuur. 
Naast de traditionele gastronomie en schitterend natuurschoon is Puglia ook een cultu-
reel walhalla. Zo zijn er bijvoorbeeld de iconische huisjes met kegelvormig dak die alleen 
in Puglia te vinden zijn, maar ook tientallen prachtige historische stadjes en kustdorpjes 
met eeuwenoude straatjes en gebouwen. Een fantastische reisbestemming! Vlieg naar uw 
bestemming en reis verder in de luxe autocar van Verhoeven door deze indrukwekkende 
streek!

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES
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Griekenland. De blauwe zee bij de baai behoort tot de mooiste van Italië. 
We wandelen door de oude stad en de vissershaven met uitzicht op het Cas-
tello Aragonese met de cilindervormige torens en bezoeken de 11de eeuwse
kathedraal, die bekend is voor zijn prachtige mozaïekvloer, door monniken 
gelegd tussen 1163 en 1166. In de namiddag rijden we langs de zuidkust 
richting Santa Maria di Leuca. Deze weg biedt een mooi uitzicht over de inke-
pingen van de nog ongerepte natuur. De plaats ligt in het uiterste puntje van 
het Italiaanse vasteland. Hier stromen de Adriatische en Ionische zee in elkaar. 
We houden even halt voor een bezoek aan de Basilica en genieten van het 
prachtige uitzicht. Nadien rondrit langs de boulevards met prachtige statige 
villa’s. Vrije tijd of gelegenheid tot boottocht op de helderblauwe Adriatische 
zee. Avondmaal met wijn inbegrepen in een typische Masseria.

Dag 8: Na het ontbijt verlaten we ons hotel en brengt onze autocar ons naar 
de luchthaven van Brindisi voor een ochtendvlucht naar Rotterdam. Verder 
naar de centrale afstapplaats Zoersel of Rijkevorsel of de door u gekozen af-
stapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde ge-
wijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, 
wijzigingen en/of annulaties door de luchtvaartmaatschappij.

HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI****S
Ligging: Gelegen aan de rand van Alberobello, in het prachtige landschap van 
heuvels, olijfboomgaarden en kersenbomen.
Kamers: Moderne en verzorgd ingerichte kamers voorzien van alle nodige 
comfort en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds buffet of tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar en zwembad.

HOTEL PRESIDENTE****
Ligging: Bevoorrechte ligging, in het centrum van Lecce, op 350m van de 
toeristische zone.
Kamers: Ruime kamers voorzien van alle comfort met badkamer met bad, 
douche, toilet en haardroger, telefoon, tv, minibar, airco en gratis WiFi.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangenmenu met tafelbe-
diening en saladebuffet.
Faciliteiten: receptie, bar, restaurant.

Dag 5: Ontbijt. In de voormiddag brengen we een bezoek aan de Grotta Cas-
tellana. We zien er zeer gevarieerde druipsteenformaties: draperieën, rijkge-
kleurde stalactieten en stalagmieten. In de Grotta Bianca (Witte Grot) zorgt 
de schittering van de kalkkristallen voor een groots schouwspel. In de namid-
dag rijden we naar Monopoli, een traditioneel kuststadje. We maken een 
wandeling langs de knusse huisjes, de pittoreske steegjes en de kathedraal 
naar de haven met het prachtige Castello di Carlo V. Van hieruit hebben we 
een prachtig zicht over de haven en het stadje. Verder naar ons verblijfhotel 
in Lecce.

Dag 6: Ontbijt. In de voormiddag maken we een wandeling door de barok 
stad Lecce. Het levendige Piazza Sant’Oronzo vormt het hart van de stad. 
We wandelen langs het Romeins amfi theater, de Chiesa San Morico en het 
klassieke Palazzo del Seggio. De Santa Croce uit de 16de en 17de eeuw is het 
meest representatieve barokmonument van Lecce. Verder langs het Palazzo 
de Governo naar Piazza del Duomo, één van de mooiste pleinen van Zuid-
Italië. In de namiddag vrije tijd om verder te genieten van een terrasje, een ijsje 
of lekker te kuieren door te smalle straatjes en langs de gezellige winkeltjes.

Dag 7: Na het ontbijt rijden we naar Otranto. Deze vissershaven ligt op het 
meest oostelijke punt van Italië in de streek die bekend staat als Salentijns 

ITALIË         8 DAGEN - 7 NACHTEN
Puglia

VOLPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single

wo 30/08 1595 euro +210 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten - reisverzekering
Belangrijk:
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen en terug naar de luchthaven 
van Rotterdam rechtstreekse vluchten heen en terug 
naar Brindisi luchthaventaksen volpension vanaf eer-
ste avondmaal tot en met laatste ontbijt 6x middagmaal 

alle uitstappen en rondritten met luxe autocar gidsbe-
geleiding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens vroeg 
via Luxemburg richting Metz, Strasbourg 
naar de Frans-Zwitserse grens. Gelegenheid 
tot middagmaal onderweg. Verder langs het 
Vierwoudstedenmeer. Via Lugano en Milaan 
bereiken we de omgeving van Piacenza voor 
het avondmaal en de overnachting.

Dag 3*: Dagexcursie naar Firenze, één van de 
mooiste kunststeden van Europa. Vandaag 
maken we gebruik van het plaatselijk trein-
vervoer met rechtstreekse verbinding naar 
het hartje van de stad. We bezoeken er de 
belangrijkste bezienswaardigheden met o.a. 
het dom plein met de dom, de Campanile, 
het Battisterio, Santa Croce met de tombe 
van Michelangelo, de Piazza della Signoria 
en de Ponte Vecchio. Nadien nog wat vrije 
tijd om in Firenze te vertoeven. Terug naar 
ons hotel in Montecatini voor avondmaal en 
overnachting.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 4: Na het ontbijt vertrek naar Siena 
voor een stadsbezoek. We bezoeken deze 
boeiende kunststad met de schelpvormige 
Piazza del Campo en de prachtige dom, be-
kend voor zijn unieke vloer in marmer. Later 
in de namiddag rijden we verder door de 
Chiantistreek, met het typische Toscaanse 
landschap, naar Rome voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 5: In de voormiddag bezoeken wij het 
Sint-Pietersplein, de Sint- Pietersbasiliek en 
de crypte met de pauselijke graven. In de 
namiddag is er voldoende tijd om facultatief 
de Vaticaanse Musea met de Sixtijnse kapel 
te bezoeken, de koepel van Sint-Pieter, met 
een adembenemend uitzicht, te beklimmen 
of een korte wandeling te maken naar de 
Engelenburcht. Avondmaal en overnachting.

Dag 6: De autocar zet ons af bij de Piazza 
Venezia. Wij wandelen van het Capitool, 
over het Forum Romanum naar het Colos-
seum, dat wij ook binnen bekijken. Om de 
voormiddag te besluiten met een bezoek aan 
San Pietro in Vincoli met de prachtige Mozes 
van Michelangelo. In de namiddag rijden wij 
met onze autocar naar de catacomben en de 
basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren.

Italië
Pisa - Firenze - Siena - Assisi - Rome

Iemand noemde Rome vóór 2000 jaar al “de stad der steden”, en terecht. Rome heeft niet 
alleen de oudste geschiedenis van alle Europese hoofdsteden, maar tegelijkertijd ook de 
grootste culturele achtergrond. Vele bouwstijlen en kunstvormen hadden Rome als baker-
mat. Vanuit Rome bouwden de Romeinse keizers hun rijk uit. Het eeuwige Rome, hoofdstad 
van Italië en centrum van de katholieke kerk, toont ons vele kerken en paleizen, indruk-
wekkende bouwwerken, typische straatjes en kleurrijke pleinen. Tijdens de reis bezoeken 
we Rome, de renaissancestad Firenze, het middeleeuwse Siena, de scheve toren van Pisa en 
Assisi, de stad van de heilige Franciscus. Zonder twijfel één van de meest culturele reizen 
uit ons zomeraanbod!

Dag 2: Na het ontbijt rijden we via Parma en 
La Spezia naar de kuststrook. Langs Carrara 
verder tot in Pisa, waar we een stadswan-
deling maken. We bezichtigen er de Piazza 
dei Miracoli met de dom en de beroemde 
“scheve toren” en wandelen langs de Arno 
naar de Santa Maria della Spina. Na wat vrije 
tijd rijden we naar het hotel in het thermaal 
kuuroord Montecatini voor ons avondmaal 
en de overnachting.

RONDREIS

AFREIS 21/05/2023
AFREIS 21/07/2023
AFREIS 28/10/2023
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VERBLIJFSHOTELS:
Ter plaatse verblijven we steeds in zeer comfortabele 
3- of 4 sterrenhotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds buffet of 
tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lift en bar.

Dag 7: We vertrekken aan de Piazza del Popolo en via de Spaanse 
Trappen komen we aan de beroemde Trevifontein. We bezoeken de 
kerk van San Ignazio, de Piazza Colonna en Piazza Montecitorio. In de 
namiddag, na een bezoek aan het Pantheon en Maria Sopra Minerva, 
nemen we nog wat vrije tijd en gebruiken ons avondmaal nabij de 
gezellige en sfeervolle Piazza Navona.

Dag 8: Na het ontbijt vertrekken wij uit ons hotel. Door een mooi 
stukje Umbrië bereiken wij Assisi, de stad van Sint-Franciscus, “Il Po-
verello”, de kleine arme. Wij maken kennis met dit intieme stadje met 
een wandeling en bezoek aan Santa Chiara en de basiliek van Sint-
Franciscus met het graf van de heilige in de crypte en de prachtige 
fresco’s van Giotto in de bovenkerk. Na de middag vertrek naar ons 
hotel in Piacenza voor avondmaal en overnachting.

Dag 9: Na het ontbijt vertrek over de Zwitserse en Franse autowe-
gen terug richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke 
stops met gelegenheid voor middag- en avondmaal. Aankomst voor-
zien ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

ITALIË         9 DAGEN - 8 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

zo 21/05 1250 euro +275 euro -150 euro
vr 21/07 1199 euro +235 euro -150 euro
do 21/09 1199 euro +245 euro -150 euro  
za 28/10* 1245 euro +245 euro -140 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
toeristenbelasting (cfr. 2022 = € 6 per persoon/per nacht in het hotel in 
Rome - €1,40 per persoon/per nacht in het hotel in Montecatini) 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 2 overnachtingen 
in Piacenza 2 overnachtingen in Montecatini alle uit-
stappen en rondritten gidsbegeleiding audio tour-guide 
systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Heenreis
Vanaf de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Via 
de Duitse autosnelwegen en Zwitserland tot Noord-
Italië. Vrij middagmaal onderweg. Avondmaal en 
tussenovernachting in de buurt van Milaan.
Dag 2: Portofi no/Rapallo - Genua - ferry naar Porto 
Torres
Na het ontbijt verder naar Rapallo. Wandeling langs 
de mooie promenade, het piratenkasteel en de 
jachthaven. In de namiddag naar het havenstadje 
Portofi no, waar de kerk San Giorgio en de vuurto-

zijn. Bezoek aan de grotten. Indien er door weers-
omstandigheden niet gevaren kan worden, kunnen 
diegenen die de afdaling te voet willen ondernemen 
langs de Escala del Cabirol (ong. 650 trappen naar 
beneden en terug naar boven) met de autocar tot 
Capo Caccia gebracht worden. De anderen nemen 
vrije tijd in Alghero. In de latere namiddag wande-
ling met onze gids door het historische centrum van 
Alghero, ook wel “Klein Barcelona” genoemd. We 
wandelen door de middeleeuwse straten en langs 
de historische vestingen. Overnachting in Alghero.
Dag 4: Alghero - Bosa - Cagliari
We rijden langs de spectaculaire westkust naar 
Bosa. Tijdens deze rit hebben we afwisselend zicht 
op het ruige bergachtige binnenland en de steile 
rotskusten die afdalen tot zeeniveau. Bosa is een 
schilderachtig stadje van middeleeuwse oorsprong 
met mooie pleinen en kleurrijke huizen. Het Ma-
laspina kasteel, van waaruit men een schitterend 
uitzicht op de stad, de omliggende vallei en de zee 
heeft, domineert het stadje. In de oude stadskern 
met smalle straatjes bewonderen we de huisjes in 
pastelkleuren. We zien ook de San Pietro Extramu-
ros kerk met Romaanse en Gotische elementen en 
de kathedraal. Rond de middag rijden we door naar 
Oristano voor het middagmaal. Verder tot Cagliari 
voor avondmaal en overnachting.
Dag 5: Cagliari
Vandaag bezoeken we de levendige hoofdstad 
van Sardinië, Cagliari. We starten met een bezoek 
aan het Heiligdom van Bonaria, gevolgd door een 
rondleiding in de kleuren geurrijke San Benedetto 
markt, de grootste overdekte stadsmarkt in Europa 
(afh. van openingsdagen en -uren). Nadien rijden 
we met de autocar langs het Romeins amfi theater 
en de Basiliek van Saturnino uit de 5de en 6de eeuw 
tot het historisch centrum van Cagliari. Het Quar-
tiere di Castello (citadel) domineert de stad. We 
zien er belangrijke monumenten zoals de Torre di 
San Pancrazio, Torre dell’elefante, de Cattedrale di 
Santa Maria, het archeologisch museum, het Bas-
tion San Remy en het Palazzo Viceregio. We eindi-

Sardinië
Capo Caccia - Alghero - Su Nuraxi - Cagliari - Nora - Orgosolo - 
La Maddalena - Castelsardo

RONDREIS

Het eiland Sardinië ligt ten zuiden van Corsica en is na Sicilië het grootste eiland in de 
Middellandse Zee. Het is een autonome regio binnen de Italiaanse Republiek. Rond het 
eiland liggen nog een groot aantal kleinere rotsachtige eilandjes en er zijn talloze baaitjes 
omringd door kliffen met zeewater dat een typische helderblauwe kleur heeft. Uniek voor 
Sardinië zijn de duizenden “Nuraghi” die verspreid staan in het landschap, afzonderlijk of 
als kleine dorpjes. Ze zijn opgebouwd uit losse stenen en werden gebruikt als uitkijktorens 
of burchten door prehistorische stammen (bronzen tijdperk). Doorheen de geschiedenis 
was het eiland een smeltkroes van volkeren en culturen (o.a. de Feniciërs en de Romei-
nen) waarvan de vele dorpen, kerken en basilieken in een schilderachtig landschapsdecor 
getuigen. De prachtige kusten, mooie baaien en ruige landschappen zijn alom aanwezig!

ren kan bezichtigd worden. We nemen de tijd om 
rond te kuieren. Vervolgens checken we in Genua 
in op de ferry die ons naar Sardinië zal brengen. 
Avondmaal en overnachting aan boord. In de bars 
aan boord kan u ‘s avonds terecht voor een gezel-
lige drink en babbel.
Dag 3: Porto Torres - Capo Caccia - Alghero
Ontbijt aan boord. We starten met een panora-
mische rit naar de steile, rotsachtige kust bij Capo 
Caccia, het meest westelijke punt van Sardinië (fo-
tostop onderweg). Verder naar Alghero. Van hier-
uit maken we een boottocht naar de kalkstenen 
grotten van Neptunus die door de zee uitgeslepen 

AFREIS 01/10/2023
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Ontdek deze reis!

gen bij het commerciële centrum van de stad Largo Carlo Felice en Via Guiseppe 
Manno. Middagmaal. Vrije tijd. Terug naar het hotel te Cagliari.
Dag 6: Cagliari - Nora - Su Nuraxi- Oristano 
Naar de Punisch-Romeinse archeologische site van Nora, gesticht in de 7de eeuw 
voor Chr. door de Feniciërs. Er zijn nog resten van de Punische begraafplaats en 
het theater, maar we genieten ook van de schitterende ligging aan zee. Daarna 
rijden we door naar Barumini waar we kennismaken met de unieke Nuraghen 
cultuur, zo typisch voor Sardinië. Bezoek aan de ruïnes van het Nuraghische 
koninklijk paleis (1500 v. Chr.) Su Nuraxi. De site was vermoedelijk een econo-
misch en militair centrum tijdens de Nuraghische periode en één van de best 
bewaarde restanten van de Sardische beschaving. Sinds 1997 staat Su Nuraxi di 
Barumini op de Werelderfgoedlijst. Na ons middagmaal bezoeken we Giara di 
Gesturi, een hoogvlakte met prachtige natuur, wilde paarden en veel archeolo-
gische bezienswaardigheden (o.a. 24 Nuraghi torens). Mogelijkheid tot proeven 
van de nationale drank Mirto. In de latere namiddag verder naar Oristano. Kort 
bezoek aan de kleinste hoofdstad van Sardinië, waar nog diverse restanten van 
middeleeuwse gebouwen te vinden zijn o.a. de Torre di San Cristoforo en Piazza 
Roma. Overnachting in de omgeving van Oristano. 
Dag 7: Oristano - Orgosolo - Costa Smeralda
Verder noordwaarts tot het herdersdorp Orgosolo. Dit dorp in het Supramonte 
massief staat vooral bekend voor de mooie muurschilderingen (Murales) op de 
gevels van de huizen, die het harde leven van de lokale bewoners vertellen. Hier 
nemen we ‘s middags een typische herderslunch, met folkloremuziek en wijn 
aan tafel. Daarna doorreis tot Porto Cervo in het noordoosten van het eiland, 
een luxueus vakantieoord met 2 jachthavens voor de internationale jetset dat 
gebouwd werd in opdracht van prins Karim Aga Khan IV. Na een rondleiding 
ter plaatse rijden we door tot ons hotel in de omgeving van Costa Smeralda.
Dag 8*: Costa Smeralda - Boottocht La Maddalena archipel
We stappen naar het haventje voor een dagtocht per boot naar de La Mad-

dalena archipel. We bezoeken het charmante dorpje La Maddalena en het his-
torische stadscentrum. Nadien maken we nog enkele stops langs de mooiste 
stranden van de archipel, die Caraïbisch aandoet. Licht middagmaal aan boord. 
Terug naar het hotel.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur
Dag 9: Costa Smeralda - Castelsardo - Porto Torres - ferry naar Genua
We rijden via een panoramische route langs de noordoostkust landinwaarts 
naar de omgeving van Tempio Pausania. Hier bezoeken we een kurkbedrijf waar 
we kennismaken met het kweken en verwerken van kurk, een belangrijke bron 
van inkomsten. Middagmaal. We zetten onze tocht verder naar Castelsardo, 
van oorsprong een akkerbouw- en vissersdorp, met uitzicht over de Golf van 
Asinara. Het kasteel, dat zich bovenop de heuvel bevindt, werd in de 12de 
eeuw gebouwd. Het historische centrum er rond is karakteristiek gebleven, met 
kleine smalle straatjes en gezellige pleintjes. Tijdens onze rit stoppen we in de 
buurt van Castelsardo nog bij de Roccia dell’Elefante. Deze enorme rots heeft 
door de weersinvloeden de vorm van een olifant gekregen, vandaar de bena-
ming “Olifantenrots”. Verder naar Porto Torres waar we ’s avonds inschepen.
Dag 10: Genua - terugreis
Na het ontbijt aan boord keren we via Zwitserland en Duitsland huiswaarts met 
onderweg de gebruikelijke haltes. Vrij middag- en avondmaal onderweg. Aan-
komst in de late avond in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

TIP: Een kleine afzonderlijke bagage voor de overnachtingen tijdens de fer-
ryovertochten is aangeraden.

VERBLIJFSHOTEL
Overnachtingen in goede 4-sterrenhotels.
Ligging: Ofwel goede ligging om de stad te bezoeken, ofwel dichtbij
zee/strand/haven.
Kamers: Comfortabele kamers voorzien van alle moderne faciliteiten met
bad/douche, toilet, tv, WiFi.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet met warme en koude gerechten 
en ’s avonds 3-gangenavondmaal of buffet.
Faciliteiten: De hotels te Cagliari en Oristano zijn resorts met zwembad en tuin. 
Alle hotels zijn voorzien van de noodzakelijke faciliteiten.

ITALIË       10 DAGEN - 9 NACHTEN
Rondreis Sardinië

VOLPENSION - herdersmaaltijd met 
folklore inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  single
 binnenkajuit buitenkajuit binnenkajuit buitenkajuit

zo 01/10 1580 euro +35 euro +290 euro +335 euro 

Niet inbegrepen: middagmaaltijden dag 1, 2 en 10 - toegangsgelden of 
kosten van facultatieve activiteiten - reisverzekering - toeristenbelasting 

Inbegrepen: reis in Superior Class tussenovernachting op 
de heenreis in halfpension volpension vanaf avondmaal dag 
2 tot ontbijt dag 10 6x 2-gangenmiddagmaal typisch her-
dersmiddagmaal met folklore en wijn dag 7 Mirto proevertje 

boottocht dag 8 ferry overtochten heen en terug in twee-
persoonsbinnenkajuiten ontbijt en avondmaal aan boord

6 overnachtingen ter plaatse in 4-sterrenhotels alle uit-
stappen en rondritten gidsbegeleiding audio tour-guide 
systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Transfer naar de luchthaven 
van Zaventem en rechtstreekse vlucht via Mi-
laan naar Palermo. Bij aankomst worden we 
opgewacht door onze autocar en chauffeur. 
We rijden naar Palermo. We kijken even rond 
op de markt Il Capo, in een echte volksbuurt 
met kleurrijke kraampjes en typisch Siciliaans 
streetfood. Vervolgens bezoeken we de intieme 
Capella Palatina en de kathedraal met konings-

bezoeken we een dorische tempel, misschien 
wel de mooiste van het eiland. Door het mooie 
Siciliaanse landschap rijden we naar het kleine 
havenstadje Marinella voor een middagpauze. U 
kunt er lunchen met zicht op zee. Zo bereiken 
we de uitgestrekte ruïnestad Selinunte, eens een 
bloeiende Griekse handelsstad. Opgravingen 
sinds het einde van de 19de eeuw brachten niet 
minder dan zes grote tempels aan het licht. Na 
bezichtiging rijden we verder naar Porto Empe-
docle. Aankomst in het hotel, kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting.

Dag 3: Agrigento - Piazza Armerina - Giardini-
Naxos
Na het ontbijt bezoeken we Agrigento, ooit één 
der prachtigste steden van Sicilië, met de we-
reldberoemde Vallei van de Tempels, Werelderf-
goedlijst, met o.a. de tempel van Hercules, de 
tempel van Concordia en de tempel van Zeus. 
Grieken, Carthagers, Romeinen, Goten, Byzan-
tijnen, Moslims en Noormannen… allen lieten ze 
er hun voetafdruk achter. Via Caltanisetta rijden 
we naar Piazza Armerina voor een bezoek aan 
de Romeinse Villa Casale, bekend om zijn goed 
bewaarde vloermozaïeken met levensechte tafe-
relen. Deze behoren terecht tot het Werelderf-
goed. Verder richting Giardini-Naxos. Aankomst 
in hotel, kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.

Dag 4: Etna - Taormina
Na het ontbijt vertrekken we naar de 3.300m 
hoge Etna, de grootste nog actieve vulkaan 
in Europa. We rijden door kleine dorpjes zoals 
Zafferana, waar de lavastroom stopte aan de 
ingang van het dorp. Met de bus bereiken we 
de Silvestri kraters op 1.900m hoogte. Indien 
u hiervoor kiest, en indien het weer dit toelaat 
kunt u met een kabellift stijgen tot 2.400m en 
nog verder met terreinwagens tot een hoogte 
van 2.900m. Daar kunt u, onder begeleiding 
van een vulkanoloog, een wandeling maken 

Sicilië
Palermo - Monreale - Agrigento - Etna - Taormina - Siracusa - Madonie - Cefalù

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

graven van de Normandische en de Hohenstau-
fendynastie. We maken er een wandeling door-
heen het oude centrum: langs de Quattro Canti 
naar de “Piazza Vergogna”, het unieke basiliekje 
van San Cataldo, de Piazza Vespri, doorheen de 
middeleeuwse wijken en straatjes. Avondmaal 
en overnachting in Palermo.

Dag 2: Segesta - Selinunte - Agrigento
Na het ontbijt vertrek naar Segesta, ooit een 
machtige Fenicische stad. Met een shuttle rij-
den we naar de hooggelegen stad en nadien 

Sicilië is een eiland dat tot de verbeelding spreekt van iedereen. Een vakantie in Sicilië verrast: 
de keuken, de goede wijnen, de bijzonder warme mensen, de prachtige en ook groene natuur.
U zult elke dag verbluft staan en duizenden verschillende impressies opdoen, kortom: dit 
eiland is een fantastische bestemming. Het landschap van het zonovergoten Sicilië wordt 
gedomineerd door de Etna. Het is een onvergetelijke ervaring om met je voeten op warme 
lavasteen te staan en dampen te zien opstijgen uit de onderwereld. Laat u verleiden door 
de hoofdstad Palermo en de kleinere karakteristieke stadjes Siracusa, Cefalù en Taormina. 
Waan u in de Griekse oudheid tijdens uw bezoek aan de tempels van Segesta, Selinunte en 
Agrigento. Sta versteld van de vele monumenten uit de tijd van de Noormannen, met als 
hoogtepunt de dom van Monreale. Sicilië: pure schoonheid!

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES
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Ontdek deze reis!

langs recent gevormde kraters, een onvergetelijke sensatie. In de namid-
dag bezoeken we het schilderachtige stadje Taormina. Dat wordt niet voor 
niets het St.Tropez van Sicilië genoemd, want opeens staan we middenin 
een mondain vakantieoord. We treden er binnen langs een middeleeuwse 
poort, we bezoeken het indrukwekkend Grieks amfi theater, het Palazzo 
Corvaja en de 13de eeuwse kathedraal. Ondertussen genieten we van de 
sfeer van een stad die even levendig is als 2.000 jaar geleden. Terugkeer 
naar het hotel, avondmaal en overnachting.

Dag 5: Siracusa
Na het ontbijt vertrek voor een dagexcursie naar Siracusa, de grootste en 
machtigste Griekse nederzetting op Sicilië. Het Neapolispark is een archeo-
logisch openluchtmuseum met o.m. het Grieks theater - het grootste van 
het eiland -, een Romeins amfi theater en de overblijfselen van het Altaar 
van Hiero, een offerplaats ter ere van Zeus. Bezienswaardig zijn tevens 
de steengroeven, waaruit de slaven miljoenen kubieke meters materiaal 
kapten voor de bouw van de stad. De opmerkelijkste grot is het Oor van 
Dionysius. Met de autocar rijden we naar het eilandje Ortigia dat met drie 
bruggen verbonden is met de nieuwe stad. Vrij middagmaal. In de pitto-
reske middeleeuwse steegjes en pleintjes en zeker op de Piazza del Duomo 
met zijn prachtige kathedraal, waant u zich fi gurant in een Italiaanse fi lm. 
Vrije tijd en terugkeer naar het hotel, avondmaal en overnachting.

Dag 6: Madonie Natuurpark
Vrijwel letterlijk “in de schaduw” van de Etna, ligt het Parco delle Madonie: 
een zeer mooi, nog onbekend berggebied ten oosten van Palermo. Roman-
tische bergdorpjes liggen als adelaarsnesten tegen de berghellingen. Men 
leeft van wat de natuur te bieden heeft, men onderhoudt de olijfbomen en 
wijnstokken en men oogst vijgen, amandelen, granaatappels en hazelno-
ten. De kerk van Castelbuono herbergt de relieken van Sant’Anna in een 
bijzondere crypte. Je kan er “manna” proeven, pasta van amandelnoten 
en al die typische producten. Vrij middagmaal. Nadien bezoeken we het 
bedevaartsoord Gibilmanna. Overnachten doen we in een hotel in de buurt 
van Cefalù.

Dag 7: Cefalù - Palermo
Na het ontbijt vertrek naar het mooie vissersplaatsje Cefalù. Het is een 
schilderachtig stadje met een dom in Normandisch-Arabische stijl en met 
Byzantijnse mozaïeken. We begeleiden u langs een middeleeuwse was-
plaats, de kerk van de inquisitie, de havenpoort en de oude Griekse haven. 
In Monreale brengen we een bezoek aan de indrukwekkende kathedraal: 
wie kan zich voorstellen dat de mooiste Normandische bouwwerken zich 
op Sicilië bevinden? De mozaïeken van de kathedraal zijn van adembe-
nemende schoonheid en de gebeeldhouwde middeleeuwse zuilen van de 
kloostergang maken ons stil.

Dag 8: Na het ontbijt brengt de autocar ons naar de luchthaven voor onze 
terugvlucht. Verder naar de centrale afstapplaats Zoersel of Rijkevorsel of 
de door u gekozen afstapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde 
gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragin-
gen, wijzigingen en/of annulaties door de luchtvaartmaatschappij.

VERBLIJFSHOTEL
Alle overnachtingen in zeer comfortabele 3- en 4-sterrenhotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Tv, airco en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu met
tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Liften, restaurant en meestal een zwembad.

ITALIË       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Rondreis Sicilië

HALFPENSION - vluchten heen 
en terug inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 18/09 1380 euro +270 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting 
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking 

Inbegrepen: transfer heen en terug naar de luchthaven
vluchten heen en terug naar Palermo luchthaventaksen 
halfpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 
alle uitstappen en rondritten met luxe-autocar gidsbe-

geleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

104-137 Griekenland-Italië 2023.indd   129 8/12/22   16:14



130 I ITALIË

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens vroeg 
via Luxemburg, Metz, Strasbourg naar de 
Frans-Zwitserse grens. Gelegenheid tot mid-
dagmaal onderweg. Verder langs het Vier-
woudstedenmeer. Via Lugano en Milaan 
bereiken we de omgeving van Piacenza voor 
het avondmaal en de overnachting.

Dag 2: Ontbijt. We verlaten de Povlakte en 
rijden richting de Versiliakust. Na het mid-
dagmaal brengen we een bezoek aan één 

Dag 3: Na het ontbijt brengen we een bezoek 
aan de gekende stad Pisa. Prachtige monu-
menten getuigen van een groots verleden. 
We maken er een geleide wandeling langs-
heen de voornaamste bezienswaardigheden 
zoals o.a. de Piazza del Duomo of ook wel 
Campo dei Miracoli genoemd. Aan dit pres-
tigieuze plein staan 4 gebouwen die samen 
één wereldberoemde monumentale eenheid 
vormen zoals o.a. de bekende “scheve to-
ren”. Vervolgens gaan we kennismaken met 
één van de bekendste marmergebieden ter 
wereld. Vrij middagmaal. We bezoeken er 
een plaatselijke beeldhouwer die ons een 
vakkundige uitleg geeft over de “kunst” van 
marmer. Nadien bezoeken we het gezellige 
Pietrasanta (letterlijk heilige steen) waar we 
ons vergapen aan de ateliers van al dan niet 
bekende marmerbewerkers. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 4: Ontbijt. Bezoek aan San Gimignano, 
ook wel de stad met de mooie torens ge-
noemd. Ooit waren het er 72, nu zijn er nog 
13 van over. De hoogte van deze vierkante 
torens getuigde overigens van de rijkdom 
van de eigenaar. We maken er een wan-
deling door de volledig bewaard gebleven 
steegjes en bereiken zo de driehoekige Piaz-
za della Cisterna en de Piazza del Duomo. Na 
het middagmaal rijden we door de Chianti 
streek en gaan even langs bij een wijnboer 
om de lekkere chianti te proeven. We nemen 
nog wat vrije tijd alvorens terug te keren naar 
ons hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. Dagexcursie met de trein naar 
Firenze, stad waar Michelangelo en Leonar-
do da Vinci hebben gewoond. We wandelen 
doorheen de prachtige stad en bezoeken het 
oude centrum met ondermeer het Domplein, 
de Campanile, het Battisterio, Santa Croce 
met de tombe van Michelangelo, de Piazza 
della Signora en de Ponte Vecchio. Na nog 

Toscane & Chianti
Lucca - San Gimignano - Chianti - Pisa - Carrara - Cinque Terre - Montecatini

EXCURSIEREIS

van de meest fascinerende steden van Tosca-
ne: Lucca. De stad is omringd door de 17de 
eeuwse vestingmuren van rode baksteen en 
telt talloze pleintjes en voetgangerssteegjes, 
die in de schaduw liggen van mooie kerken 
en paleizen. We maken er een geleide wan-
deling langs de kathedraal di San Martino 
naar Piazza Napoleone en Piazza Amfi teatro. 
Helemaal rondom dit oude Romeinse amfi -
theater uit de 2de eeuw, werden pittoreske 
huizen gebouwd met als fundering de over-
blijfselen van de theaters. Vrije tijd. Nadien 
verder naar ons verblijfshotel in Montecatini 
Terme voor avondmaal en overnachting.

Toscane, gelegen in Midden-Italië, wordt ook wel het mooiste landschap van Italië ge-
noemd. Het is ingeklemd tussen de regio’s Emilia-Romagna, Marche, Umbrië en Lazio. Elba 
en verschillende eilanden in de Ligurische zee maken ook deel uit van Toscane. De streek 
bestaat uit glooiende heuvels, bergen en een ruige mediterrane kust. Van grote betekenis 
is ook de kunst en cultuur van deze streek, waar de wieg stond van de renaissance.
Tijdens deze reis maken wij kennis met “het andere Toscane”. Naast kunststeden zoals 
Lucca en San Gimignano hebben we ook aandacht voor de Versiliakust en de marmergroe-
ven. In Cinque Terre fl aneren we over de wereldberoemde via dell’Amore.

AFREIS 05/08/2023VERNIEUWD!
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wat vrije tijd met de trein terug naar Montecatini voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 6: Na het ontbijt, geleide wandeling in onze verblijfplaats Mon-
tecatini Terme. Dit kuuroord, beroemd om zijn geneeskrachtige bron-
nen, ligt tussen Lucca en Pistoia aan de voet van een Apennijnenuit-
loper. Het stadje heeft het uiterlijk van een typische kuurplaats, met 
veel gebouwen uit het begin van de 20ste eeuw, tuinen en parken 
en bovendien erg fraaie kuurinrichtingen waarvan er enkele kunnen 
bezocht worden. Het milde klimaat, de vele mogelijkheden voor ont-
spanning, de mooie winkels en het gevarieerde aanbod aan cultureel 
en mondain vermaak versterken de aantrekkingskracht van Monteca-
tini Terme. Gelegenheid om met de “funicolare” de bovenstad Mon-
tecatini Alto te bezoeken. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 7: Ontbijt. Langs de Versiliakust rijden we naar het indrukwek-
kende berggebied van Cinque Terre. We rijden naar La Spezia waar 
we de trein nemen naar Monterosso*, het meest toeristische dorpje 
van Cinque Terre, met zijn zandstranden en het middeleeuwse cen-
trum. Voor de liefhebbers is er gelegenheid om een wandeling te 

maken. Vervolgens per trein terug naar La Spezia waar de autocar 
ons opwacht. Verder richting Parma en Piacenza voor avondmaal en 
tussenovernachting.
* Wanneer de wereldberoemde “Via dell’Amore” na werken op-
nieuw toegankelijk is, rijden we met de trein naar Riomaggiore en 
maken we een prachtige wandeling langsheen het bergmassief.

Dag 8: Na het ontbijt vertrek via Zwitserland en Frankrijk terug richting
België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

HOTEL TORRETTA**** MONTECATINI TERME
Ligging: Goed gelegen, dichtbij het Parco del Terme en het station van 
de “funicolare”.
Kamers: ruime en comfortabele kamers, met airco, tv, minibar, tele-
foon, safe, WiFi, badkamer met douche en toilet, haardroger aanwe-
zig. Eenpersoonskamers met breder bed.
Maaltijden: ’s ochtends ontbijtbuffet, ’s avonds bediening aan tafel.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, zwembad, zonneterras en 
tuin.

ITALIË       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Toscane & Chiantti

HALFPENSION - geleide wandeling door 
Lucca, Pisa en San Gimignano inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij
   single 3de pers. op kamer 2 volw.  4 t/m 10j  

zo 04/06 995 euro +140 euro -30 euro 
do 13/07 975 euro +140 euro -30 euro -110 euro
za  05/08 998 euro +140 euro -30 euro -110 euro 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt tussenover-
nachtingen op heen- en terugreis alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel en Zoersel). Vertrek ’s morgens via 
Luxemburg, Metz, Strasbourg naar de Frans-

Lago Maggiore &
Borromeïsche eilanden
Nationaal Park Val Grande – Locarno – Lago d’Orta – Villa Taranto

EXCURSIEREIS

Lago Maggiore is het tweede grootste meer van Italië. Rondom dit prachtige meer vind 
je een afwisselend landschap van bergen en stranden. Ideaal voor een topvakantie! Het 
60 kilometer lange Lago Maggiore is prachtig gelegen in het grensgebied van Italië en 
Zwitserland. Het noordelijk deel ligt in Zwitserland met aantrekkelijke steden als Locarno 
en Ascona. Van de glooiende oevers van het meer, met gezellige en drukke stadjes zoals 
onze verblijfplaats Stresa en tal van bezienswaardigheden, ben je in enkele kilometers in 
natuurgebieden met prachtige groene dalen en bergtoppen die tot een hoogte van 3000 
meter reiken. Er zijn ook mooie eilandjes te bezoeken, de bekendste zijn de Borromeïsche 
Eilanden: Isola Bella, Isola Madre en Isola dei Pescatori. Deze prachtige streek is al sinds 
lange tijd een belangrijke toeristische trekpleister. De Europese adel bouwde hier in de 
negentiende eeuw prachtige villa’s, vaak met schitterende botanische tuinen zoals de Villa 
Taranto. Vandaar de exotische beplanting en de vele soorten palmen die hier te vinden zijn.
Onze reis naar het Lago Maggiore biedt zo ongeveer alles wat een vakantie tot een droom 
maakt. Ons hotel heeft een bevoorrechte ligging, vlak tegen het meer.

Zwitserse grens. Gelegenheid tot middag-
maal. Verder via het Vierwoudstedenmeer 
richting Italiaanse grens. We bereiken het 
Lago Maggiore en onze verblijfplaats Stresa.

Dag 2: Na het ontbijt nemen we een privé 
boot naar de bekende Borromeïsche eilan-
den. Isola Bella is het beroemdste van de drie 
eilanden in het Lago Maggiore. We bezoeken 
de barokke Italiaanse tuinen die zijn aange-
legd op tien terrassen die samen een stompe 
piramide vormen. We kunnen genieten van 
prachtig bloeiende planten, fonteinen, wa-
tervallen en beelden tijdens onze wandeling. 
Verder naar het vroegere vissersdorp, Isola 
Pescatori. De smalle straatjes, mooie haven 
en charmante huizen maken het een beto-
verende plek om te bezoeken. Nadien verder 
naar de botanische tuin en het paleis van 
Isola Madre, welke van ongekende schoon-
heid is. Het eiland staat vooral bekend om 
zijn uitgebreide verzameling azalea’s, rhodo-
dendrons en camelia bloesems. 

Dag 3: Ontbijt. We rijden door de ‘grootste 
wildernis’ van Italië, het Nationaal Park Val 
Grande, het mooie binnenland in. Het ge-
bergte is er niet bijzonder hoog, maar wel 
bijzonder steil en woest. Onderweg genieten 
we van het prachtige panorama en de idyl-
lisch gelegen dorpjes. We nemen onderweg 
de toeristische trein die ons door de beto-
verende Centovalli of de ‘honderd valleien’ 
voert. Tijdens de rit passeren we pittoreske 
dorpjes, bossen, smalle bruggetjes en rijden 
langs diepe ravijnen. We bereiken Locarno, 
de zonnigste stad van Zwitserland. Het 
mooie Piazza Grande vormt het hart van de 
stad. Het met bomen omzoomde grote plein 
met cafés, winkels en restaurants zorgt voor 
een sfeervol en levendig centrum. Onder de 
arcades en in de omliggende straatjes is het 
heerlijk genieten.

Dag 4: Ontbijt. Vandaag kan u genieten van 

NIEUW!

Hotel met
bevoorrechte ligging

aan de oevers van
het meer !
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een volledige vrije dag aan het Lago Maggiore. Genieten aan de oe-
vers van het meer, een terrasje, een boottocht of lekker zwemmen!

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar prachtige Lago d’Orta, het klein-
ste pre-Alpenmeer. Gelegen op een schiereiland in het meer is dit 
een schilderachtig mooi stadje. Het plaatsje ademt de sfeer uit van 
voorbije tijden. Het historische centrum van deze plaats is zeer goed 
bewaard gebleven. De smalle, schilderachtige straatjes komen uit bij 
het meer, waar ook de Piazza Motta met zijn prachtige huizen te vin-
den is. Het verkeersvrije centrum met romantische stenen bogen en 
balkons, straatlantaarns en groene binnenplaatsen verscholen achter 
ijzeren hekken belichaamt de echte Italiaanse sfeer. Boottocht naar 
San Giulio. We bezoeken er de oudste kerk van de regio met prach-
tige fresco’s uit de Renaissance tijd.

Dag 6: Verbania ligt aan de westkant van het Lago Maggiore en is de 
grootste stad aan het meer. Het staat bekend om zijn villa’s, paleizen, 
tuinen en parken die in de 19e eeuw zijn aangelegd en gebouwd 
door aristocraten. We bezoeken er de tuin van Villa Taranto, een must 
voor iedere bezoeker van het Lago Maggiore. Het wandelen door de 

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

 6x avondmaal & overnachting
 Welkomstdrankje bij aankomst 
 ’s Morgens ontbijtbuffet 
 Inkomgelden volgens programma

 • Boottocht Borromeïsche eilanden
 • Inkom paleis en tuinen Isola Bella
 • Inkom paleis en tuinen Isola Madre
 • Audio-tour-guide systeem
 • Treintikket Centovalli trein
 • Boottocht Lake Orta – San Giulio
 • Inkom tuinen Villa Taranto
 • Kaasproeverij Verbania

 Verhoeven gidsbegeleiding
 Reis in Maxi Comfort Class
 Alle uitstappen en rondritten 

INBEGREPEN IN DEZE REIS:

ITALIË       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Lago Maggiore

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

zo 02/07 995 euro +160 euro
za 08/07 995 euro +160 euro
vr 14/07 995 euro +160 euro
vr 25/08 995 euro +160 euro
za 21/10 895 euro +160 euro  

*Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het 
hotel. Een dubbel voor single in kan gereserveerd worden mits toeslag van 
260 euro en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: overige maaltijden & dranken, reisverzekering, toeris-
tenbelasting (2,50 euro per persoon per nacht, ter plaatse te betalen). 

tuinen van Villa Taranto is als een reis door verre landen. We eindi-
gen onze dag met het proeven van typische Italiaanse kaassoorten 
uit deze regio.

Dag 7: Na het ontbijt vertrekken we terug via de Italiaanse grens en 
door Zwitserland richting Frankrijk. Onderweg de gebruikelijke stops 
voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u op de centrale afstapplaats 
Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL MILAN SPERANZA AU LAC****
Ligging: Het hotel is gelegen op 150m van de oever van het Lago 
Maggiore in het centrum van Stresa met een prachtig uitzicht over 
het meer en de omringende bergen. Het hotel bestaat uit 2 aangren-
zende gebouwen met in totaal 164 kamers met een klassieke inrich-
ting.
Kamers: Alle kamers beschikken over tv, telefoon, safe en een badka-
mer met bad/douche, toilet en een haardroger.
Maaltijden: ‘s Ochtends ontbijtbuffet en ‘s avonds 3-gangendiner.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, tuinterras en gratis WiFi. 
Aan de receptie kan u schoonheidsbehandelingen boeken voor in het 
wellnesscentrum. Het zwembad, gelegen in het bijgebouw, is gratis 
toegankelijk voor hotelgasten.
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid 
tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
Vertrek in de vroege ochtend via Luxemburg rich-
ting Metz, Strasbourg naar de Frans-Zwitserse 
grens. Gelegenheid tot middagmaal onderweg. 
Verder door Zwitserland richting Italiaanse grens. 
Via Milaan bereiken we de omgeving van Piacenza 
voor avondmaal en overnachting.

gelegenheid om de lekkere witte wijn van Orvieto 
te proeven, of af te dalen langs de dubbele wen-
teltrap in de Pozzo di San Patrizio, ooit gegraven 
om in tijd van nood de stad van drinkwater te 
voorzien. Nadien rijden wij naar de omgeving van 
Rome voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: Vertrek na het ontbijt. Wij rijden eerst naar 
Montecassino voor een bezoek aan de abdij, ge-
sticht door de heilige Benedictus en prachtig gele-
gen 500m hoog boven de Lirivallei. Daarna rijden 
wij naar ons hotel in Castellammare di Stabia. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 4: In de voormiddag bezoeken wij de opge-
graven stad Pompeï, in 79 na Chr. volledig bedol-
ven door de uitbarsting van de Vesuvius. Wij wan-
delen door de straten, bezoeken huizen, winkels, 
badinrichtingen enz. van wat ooit een Romeinse 
stad uit de keizertijd was. Nadien rijden wij naar 
het meest zuidelijke punt van deze reis, door de 
regio van de mozzarella naar Paestum voor een 
bezoek aan de 3 indrukwekkende, majestueuze 
Griekse tempels. Tijd voor een drankje en/of langs 
de winkeltjes slenteren en over de autostrade te-
rug naar ons hotel.

Dag 5*: Vandaag maken wij met een plaatselijke 
autocar een tocht langs de Amalfi taanse kust. 
Vaak en terecht beschreven als één van de mooi-
ste van Europa met zijn weelderige plantengroei, 
zijn grillige en diepe kliffen, zijn adembenemende 
uitzichten. Langs deze kust liggen liefl ijke dorpjes 
zoals Positano (fotostop) en het witte Amalfi , waar 
we wat meer tijd maken voor een bezoek. Even 
voorbij Amalfi  verlaten we de kust en klimmen 
naar Ravello, “la città della musica”, de stad van 
Wagner. Wij bezoeken de Villa Rufolo en na wat 
vrije tijd rijden we door de Monte Lattari richting 
autostrade en terug naar ons hotel in Castellam-
mare di Stabia.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 6: Na het ontbijt nemen wij in Castellammare 

Zuid-Italië & De kust van Amalfi 
Napels - Pompeï - Amalfi  - Sorrento - Capri

EXCURSIEREIS

AFREIS 09/07/2023
AFREIS 01/09/2023

De streek die zich van Cuma tot Sorrento langs de Golf van Napels uitstrekt, behoort tot de 
allermooiste van Italië. Het is ook de meest interessante en de contrasten zijn hier talrijk: 
de stille afgelegen plekjes, opgravingsgebieden, de drukte van het Napolitaanse verkeer, 
enkele magische eilanden en een rijke erfenis aan historische ruïnes. De overblijfselen van 
het oude Pompeï liggen verspreid aan de voet van de Vesuvius, die in 79 na Chr. tot uit-
barsting kwam. Het veelbezongen bloemeneiland Capri is slechts op korte afstand van het 
vasteland gelegen, waar u zich in een totaal andere wereld waant. Het zonnige weer, de 
kleurrijke vegetatie, de typische witte dorpjes en de prachtige witte stranden zijn slechts 
enkele trefwoorden. Tijdens deze reis wordt het genieten van schitterende landschappen, 
loodrechte kliffen, diepe kloven en enkele prachtige staaltjes van architectuur!

Dag 2: Na het ontbijt nemen wij de autostrade 
langs Bologna en Firenze naar Orvieto, schitterend 
gelegen hoog op een rots van tufsteen. Met de 
“funicolare” gaan wij naar het middeleeuwse cen-
trum, gedomineerd door de schitterende dom met 
zijn rijkversierde gevel. Binnen bezoeken wij zeker 
de zeer knap gerestaureerde Cappella San Brizio 
met de fresco’s van Signorelli. Wij maken nog een 
kleine stadswandeling en nadien is er nog tijd en 

104-137 Griekenland-Italië 2023.indd   134 8/12/22   16:14



I 135 ITALIË

Santa Chiara, de luxueuze Galleria Umberto, en de monumentale Piazza del 
Plebiscito. Er is zeker nog wat vrije tijd om eventueel het Theatro San Carlo 
of het Palazzo Reale te bezoeken. In de buurt van de haven met zijn luxueuze 
cruiseschepen pikt de autocar ons in de namiddag op en brengt ons naar het 
overnachtingshotel in de buurt van Rome.

Dag 8: Na het ontbijt rijden wij door de chiantistreek naar de bakermat van 
de Vino nobile: Montepulciano, schilderachtig op een heuveltop gelegen. Het 
mooi bewaarde, oude centrum is als het ware een openluchtmuseum met tal-
loze voorbeelden van renaissancearchitectuur uit het cinquecento, de 16de-
eeuw. Wij maken een wandeling tot aan de Piazza Grande, het zeer fraaie 
hoofdplein van het stadje. Op de terugweg lopen wij door de middeleeuwse 
wijnkelder van de Cantina del Redi. Er is zeker nog tijd voor een glaasje wijn, 
of om de lokale specialiteiten zoals kazen, salami van everzwijn en olijfolie te 
proeven die overal aangeboden worden. Door een mooi stukje Toscane rijden 
wij nadien naar de autostrade en verder naar de omgeving van Piacenza of 
Erba voor avondmaal en overnachting.

Dag 9: Na het ontbijt vertrek via de Zwitserse en Franse autowegen terug naar 
België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTELS ONDERWEG
De hotels voor tussenovernachting in de omgeving van Piacenza en Rome 
hebben beide 4 sterren. Ze zijn zeer comfortabel uitgerust met moderne ka-
mers voorzien van badkamer, bad/douche, toilet, tv, telefoon, WiFi en airco. 
Verder is er een lift, restaurant en bar.

HOTEL MIRAMARE**** CASTELLAMARE DI STABIA
Ligging: Schitterend, modern 4-sterrenhotel direct aan zee. Het hotel biedt 
een mooi panoramisch zicht op de Vesuvius en de baai van Napels.
Kamers: Alle kamers met terras of balkon en zeezicht, tv, radio, telefoon, WiFi 
(gratis), safe, minibar en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: Uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds keuzemenu met tafelbedie-
ning.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lift, ruime bar, zwembad en groot terras aan 
het water.

de boot naar Capri, zo vaak bezongen omwille van zijn prachtige natuur, 
en ook een winkelparadijs vooral voor goedgevulde beurzen. Vanaf Marina 
Grande, aanlegplaats voor de boten, rijden we met kleine busjes, langs de 
spectaculaire “Mama Mia weg” naar Anacapri voor een korte wandeling met 
indrukwekkende panorama’s en terug tot Capri. Hier maken we een wande-
ling langs pittoreske straatjes en exclusieve winkels. Maar vooral, bewonderen 
we de weelderige bloemen- en plantengroei. Met de funicolare gaan we weer 
naar de haven. Er is gelegenheid om een boottocht rond het eiland te maken, 
waarbij de boot tot vlak tegen of bijna in de grotten vaart. Met de ferry varen 
wij terug tot Sorrento, het drukke toeristische centrum aan de Amalfi taanse 
kust. Er is voldoende tijd om te genieten van de gezellige drukte in de straatjes 
van het stadje en natuurlijk om een limoncello te proeven. Onze autocar pikt 
ons nadien op om ons terug te brengen naar Castellammare di Stabia voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 7: Vertrek uit ons hotel na het ontbijt. Vandaag maken wij tijd voor een 
bezoek aan Napels, de soms monumentale maar ook volkse, schilderachtige, 
romantische, hectische hoofdstad van Campania. Op onze wandeling kan je 
van al deze facetten een beetje proeven: de Dom, Spaccanapoli met o.a. een 
straat waar het altijd een beetje Kerstmis is, de prachtige majolicatuin van 

ITALIË       9 DAGEN - 8 NACHTEN
Zuid-Italië & De kust van Amalfi 

HALFPENSION - boottocht & 
dagexcursie Capri inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

vr 02/06 1285 euro +240 euro -80 euro
zo 09/07 1350 euro +240 euro -80 euro 
vr 01/09 1299 euro +240 euro -80 euro 

Niet inbegrepen: 
maaltijden heen- en terugreis - andere toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt alle tussen-
overnachtingen 4 overnachtingen in Castellammare di 
Stabia ferry Castel lammare di Stabia-Capri-Sorrento 

plaatselijk vervoerautocar alle uitstappen en rondrit-
ten gidsbegeleiding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of 
Beerse. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Beerse). Ver-
trek ‘s morgens via Aken, Keulen en via de 
Duitse autowegen richting Oostenrijk. Verder 
via de Brenner naar Zuid-Tirol. Onderweg 
houden we de gebruikelijke stops. Aankomst 
in ons hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijtbuffet vertrek via een 
panoramische rondrit door de Dolomieten 
naar Kastelruth, gelegen aan de voet van de 
Seiser Alm en vooral bekend als de “Heimat” 

vuld met muziek, dans en folklore. Einde ca. 
01.00u. Retour naar het hotel.

Dag 3: Ontbijtbuffet. In de loop van de voor-
middag vertrek naar Kastelruth om te “Früh-
shoppen mit den Kastelruther Spatzen” 
en diverse andere muziekverenigingen. De 
toegang is gratis voor iedereen. In de late 
namiddag keren we terug naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Merano, 
een kleine maar chique en bruisende stad! 
Met zijn rijke geschiedenis, geuren en kleu-
ren is het aan de ene kant nog sterk veran-
kerd in tradities, maar aan de andere kant 
open voor een moderne levensstijl. Het is 
een artistieke internationale stad met veel 
populaire parken en groenstroken. In de be-
toverende historische stadskern van Merano, 
staan nog verschillende prachtige gebouwen 
uit de middeleeuwen en de belle époque, zo-
als het Kurhaus en het stadstheater, die nog 
steeds in gebruik zijn. Vooral de arcades en 
de steegjes van Steinach, de oudste stads-
wijk, zijn bijzonder sfeervol. De historische 
gebouwen hebben in de loop der jaren ge-
zelschap gekregen van nieuwe, moderne ge-
bouwen als dat van de Therme Meran. Met 
18km wandelpad en 16ha park is Merano 
een echte “tuinstad” met Midden-Europese 
charme. In de namiddag bezoeken we de 
tuinen van slot Trauttmansdorff, een botani-
sche tuin van 12ha. Nadien keren we terug 
naar het hotel voor avondmaal en overnach-
ting.

Dag 5: Na het ontbijtbuffet keren we terug 
via de Oostenrijkse en Duitse autowegen 
richting België. Onderweg houden we nog 
de gebruikelijke stops. Aankomst ca. 22.00u. 
in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

Kastelruther Spatzen
Zuid-Tirol

EXCURSIEREIS

De “Kastelruther Spatzen” is een succesvolle volksmuziekgroep uit Zuid-Tirol. Zij brengen 
échte Tiroolse volksmuziek voor jong en oud en elk optreden is dan ook een waar feest. 
Meerdere malen zijn zij bekroond geweest met gouden platen. Het bekendste “Superfest”
gaat jaarlijks door in een grote en verwarmde feesttent te Kastelruth, de “Heimat” van 
de Kastelruther Spatzen. Tijdens deze reis maken we ook enkele prachtige rondritten door 
de Dolomieten en bezoeken we Merano. De omgeving is een van de meeste afwisselende 
regio’s in het hele Alpengebied. Aan de voet van het Natuurpark Texelgruppe met zijn meer 
dan 3.000m hoge bergen.

van de Kastelruther Spatzen. De historische 
dorpskern wordt gedomineerd door de al van 
ver zichtbare kerktoren, een van de hoogste 
van Zuid-Tirol. U kunt de barokke toren met 
zijn 325 houten treden beklimmen, waarna 
de moeite alleszins wordt beloond. Van hier-
uit is het uitzicht op de Dolomieten grandi-
oos! De volledige dag staat in het teken van 
deze volksmuziekgroep. Gelegenheid tot be-
zoek aan het museum van de Kastelruther 
Spatzen. We gebruiken het avondmaal ter 
plaatse in de evenementstent. Nadien begin 
van het grandioos concert “Das Superfest in 
Kastelruth”. De volledige avond wordt ge-

AFREIS 06/10/2023
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HOTEL LAHNERHOF*** OF GELIJKWAARDIG
Ligging: Gelegen in de regio Pustertal/Eisachtal.
Kamers: Telefoon, tv, badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens lekker ontbijtbuffet en een 3-gangenmenu 
met saladebuffet (dag 3 en 4) voor het avondmaal. Het avondmaal 
van dag 2 wordt genomen op het festival ter plaatse.
Faciliteiten: Zeer goed 3-sterrenhotel, voorzien van alle comfort.

ITALIË       5 DAGEN - 4 NACHTEN
Kastelruther Spatzen

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr  06/10 695 euro +80 euro 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting 

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt toegangskaart (zit-
plaats) voor het Kastelruther Spatzenfeest frühshoppen
met de Kastelruther Spatzen audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Heenvlucht
Via de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen 
(mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel – Zoersel – Antwerpen). Transfer naar 
de luchthaven van Zaventem en rechtstreekse 
avondvlucht naar Malta. Aankomst ca 22u30. 
Transfer naar ons verblijfshotel voor overnach-
ting.

16de-eeuwse Sint-Janscokathedraal. Deze rijk 
versierde kerk van de Orde van Malta is een 
bekend voorbeeld van barok. Hier bevindt zich 
het beroemde schilderij “De onthoofding van 
Johannes de Doper” van Caravaggio. In deze 
kathedraal werden een aantal ridders en groot-
meesters van de Maltezer Orde begraven. Hun 
rijk versierde marmeren grafstenen herinneren 
ons aan hun groots verleden. We wandelen 
verder langs het “Grootmeesterspaleis”. Het 
paleis was één van de eerste gebouwen die 
werden gebouwd door grootmeester Jean de la 
Valette en werd gebruikt door alle succesvolle 
grootmeesters. Momenteel huisvest het paleis 
het kantoor van de president van Malta. Ver-
der langs de prachtig groene Upper Barakka-
tuinen, van waar we een fantastisch uitzicht 
krijgen op haven en de 3 steden. Vrije tijd voor 
een hapje en een drankje worden voorzien. 
Avondmaal en overnachting.
 
Dag 3: Mdina - Rabat
Ontbijt. We bezoeken de stad Mdina, de voor-
malige hoofdstad van Malta. Het is één van 
de mooiste voorbeelden van bewoonde mid-
deleeuwse steden. We kuieren door de straten 
richting de bastions, waarop we kunnen genie-
ten van een fantastisch uitzicht over de vallei en 
omgeving. Onze lokale gids geeft ons intussen 
een mooie introductie van de historiek en ori-
entatie van Mdina. We bezoeken de Sint-Paul’s 
kathedraal, die bij de aardbeving van 1693 vol-
ledig verwoest werd. Minder dan 10 jaar na de 
verwoestende aardbeving, verrees een nieuwe 
barokkerk. Na het middagmaal in Rabat bren-
gen we een bezoek aan de Sint-Paul’s catacom-
ben. De catacomben representeren het oudste 
en grootste christelijke overblijfsel op Malta. 
Deze archeologische schat is een typisch com-
plex van ondergrondse Romaanse galerijen en 
tombes, ontdekt in 1894. Als de tijd het ons 
toelaat voorzien we een korte fotostop bij de 
Dingli cliffs met een korte wandeling door de 

Malta & Gozo
Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

Dag 2: 
We nemen de tijd voor een uitgebreid ontbijt
Rond het middaguur rijden we naar de hoofd-
stad van Malta, Valletta, We brengen een be-
zoek aan de  stad die reeds sinds 1980 ver-
meld staat op de Werelderfgoedlijst. De stad 
werd vernoemd naar grootmeester Jean de 
la Valette, die in 1565 het eiland had verde-
digd tegen de Turken. We wandelen langs de 

Malta, een kleine eilandengroep gelegen in de Middellandse Zee, met een grote histori-
sche nalatenschap. We gaan op ontdekking in de hoofdstad Valletta, met zijn 16de-eeuwse 
grootmeesterspaleis en rijk versierde Sint-Janscokathedraal. Ook de voormalige hoofdstad 
Mdina heeft ons heel wat moois te bieden qua cultuur en landschap. We gaan op ontdek-
king in de grootste catacomben van Malta en aanhoren de legendes over het ontstaan 
van de megalithische tempels op Gozo. Een boottocht in een luzzu mag niet ontbreken 
en als kers op de taart leggen we onze herinneringen vast op de fotoplaats bij uitstek, 
Marsaxlokk! Een reis om te genieten van cultuur, geschiedenis en magnifi eke natuur en 
vergezichten!

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

NIEUW!
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Buskett gardens. Het bos werd geplant door de ridders van Malta om 
als jachtgronden te gebruiken. Vandaag is Buskett één van de groenste 
plaatsen in Malta. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Gozo
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Gozo, één van de drie be-
woonde eilanden die deel uitmaken van de eilandengroep Malta. Gozo 
zou het eiland zijn waar Calypso de Griekse held Odysseus 7 jaar ge-
vangen zou gehouden hebben. Onze eerste stop voorzien we in Xaghra 
waar we de Ggantija megalithische tempels bezoeken. We leren er alles 
over de nog steeds versluierde mysteries van wie deze tempels meer dan 
5.000 jaar geleden gebouwd zou hebben. We reizen verder naar Victoria, 
de hoofdstad van Gozo. De kathedraal is een prachtig voorbeeld van me-
diterraanse barok. We maken een wandeling richting Fungus Rock, die 
zijn naam gekregen heeft door de zeldzame plant die op de rots groeide. 
De plant zou een medicinale werking gehad hebben, die ridders o.a. ge-
bruikten om hun wonden te stelpen. Hier vinden we ook de Inland Sea, 
een op natuurlijke wijze ontstaan zoutwatermeer dat door middel van 
een tunnel verbonden is met de zee. Lunch in een typisch vissersdorp in-
begrepen. Afhankelijk van het weer heeft u de mogelijkheid om hier een 
facultatieve boottocht te maken. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Isla – Bormla - Birgu
Ontbijt. In de voormiddag maken we een havencruise vanuit Sliema, ge-
legen aan de noordoostelijke kust van Malta. Voorheen was dit een vis-
sersdorp, nu is dit het grootste commerciële hart van het eiland. Nadien 
bezoek aan de drie steden of ‘Three Cities’. Het is de verzamelnaam voor 
de drie versterkte nederzettingen van Vittoriosa (Birgu), Senglea (Isla) en 
Cospicua (Bormia). Ze hebben pittoreske straatjes en verbluffende uit-
zichten en zijn meer dan een bezoek waard. We bezoeken er tevens het 
“Inquisitor’s Palace”, één van ‘s werelds laatst overgebleven paleizen 
van de inquisiteurs. Gelegen in het hart van Birgu ontving het paleis de 
inquisiteur zelf. Zijn gruwelijke rol was het beoordelen van situaties die 
niet in overeenstemming waren met de christelijke waarden of overtui-
gingen en het vervolgens bevelen van gerelateerde straffen, waaronder 
martelingen. Dit is ook het enige paleis ter wereld dat open is voor het 
grote publiek. Je ziet de dominantie van de Piano Nobile, het Holy Offi ce 
Tribunaal, een gevangeniscomplex en een martelkamer. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 6: Marsaxlokk – Siggiewi – Wied Iz-Zurrieq
Ontbijt. Vandaag starten we met een bezoek aan het dorp Siggiewi, waar 
we het Verdala paleis, dat nu dienst doet als zomerverblijf van de presi-
dent van Malta, de baai Ghar Lapsi en de hill of Laferla Cross aanschou-
wen. We rijden verder naar Wied Iz-Zurrieq en de blauwe grot. De Grotto 
is een natuurlijke rotsformatie, waardoor de stroming en golfslag in de 
zee een 7-tal grotten ontstaan zijn. Doordat de bodem van de grotten 
een witte zandkleur heeft, wordt het zonlicht erop weerkaatst en het 
licht gebroken in verschillende kleuren. Water absorbeert de meeste van 
de kleuren, behalve blauw, hierdoor ontstaat er een blauwe gloed die 
een betoverend effect geeft in de grotten. Mogelijkheid om facultatief 
een boottocht maken. We vervolgen onze reis naar Marsaxlokk, een tra-
ditioneel vissersdorp met aan de waterlijn luzzu’s geschilderd in traditi-

onele rode, blauwe en gele kleuren. Het dorp is een waar paradijs voor 
fotografen. Hier genieten we van vrije tijd om te kuieren langs de lokale 
marktkraampjes en mooie fotoherinneringen te maken. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 7: Vrije dag
Na het ontbijt genieten we van een vrije dag. 

Dag 8: Terugvlucht
Ontbijt. Vrije voormiddag. Rond het middaguur transfer naar de lucht-
haven van Malta voor een namiddag terugvlucht naar Zaventem. Vanuit 
de luchthaven van Zaventem brengen we u naar de centrale afstapplaats 
Antwerpen en verder naar de door u gekozen afstapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde 
gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertra-
gingen, vluchtwijzigingen en/of annuleringen door de luchtvaartmaat-
schappij.

HOTEL CAVALIERI****
Ligging: Prachtig gelegen aan het strand van Saint Julians en op wandel-
afstand van bars, restaurants en het levendige Paceville.
Kamers: De stijlvolle kamers zijn voorzien van terras of balkon, WiFi (gra-
tis), tv, en badkamer met bad/douche. Airco, haardroger, safe, minibar. 
Alle kamers met zee- of havenzicht.
Maaltijden: ’s Ochtends buffet en ’s avonds buffet of tafelbediening.
Faciliteiten: bar, restaurant, binnenzwembad en buitenzwembad aan zee, 
zonneterras, Spa en wellness.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

 transfer heen en terug naar de luchthaven  
 van Zaventem 

 vluchten heen en terug naar Malta 
 welkomstdrink  
 7x halfpension vanaf 1e ontbijt bij aankomst

  tot laatste ontbijt bij vertrek  
 1x lunch in Gozo  
 volledig excursiepakket met lokale gidsen 
 boottocht van 1,5u in de haven van Malta 
 alle inkomgelden volgens programma 
 Verhoeven gidsbegeleiding 
 luxe autocar bij de excursies
 luchthaventaksen 

 

INBEGREPEN IN DEZE REIS:

MALTA       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single   

ma 16/10 1695 euro +360 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden – reisverzekering – toeristenbelas-
ting (0,50 € p.p/nacht) – andere excursies/toegangsgelden

Belangrijk: Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij 
boeking: (zie p 18)
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Dag 1: BELGIË - ZAGREB
Van de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Antwerpen. (moge-
lijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Transfer naar de luchthaven. 
Rechtstreekse vlucht naar Zagreb. Bij aan-
komst worden we opgewacht door de lokale 
luxe autocar en chauffeur die ons naar Za-
greb brengt, de hoofdstad van Kroatië. We 
bezoeken deze mooie stad met Oostenrijks-
Hongaarse invloeden en maken er een be-
geleide stadswandeling door het historische 
centrum. Nadien naar het hotel voor avond-
maal en overnachting in Zagreb.
*tijdschema afhankelijk van de vluchttijden.

Dag 2: ZAGREB - BELGRADO
Na het ontbijt bezoeken we Zagreb. De oude 
stad bestaat uit twee gedeelten, het heuvel-
achtige bovenste gedeelte en het centraal 
gelegen onderste gedeelte. Het onderste 
gedeelte is het centrum waar het bekende 
“Bane Jelacic plein” ligt. Het bovenste ge-
deelte van de stad bevindt zich op een heu-
vel waar onder andere het parlementsge-
bouw van Kroatië en de bekende kathedraal 
“Sint Marko” zich bevinden. De stad heeft 
vele mooie parken en interessante beziens-
waardigheden: het nationale theater van 
de Opera, Le Pavillon des Arts, de academie 
voor wetenschap en kunst, een hele mooie 
universiteitsbibliotheek, enz. Na het middag-
maal vertrek naar Belgrado in Servië. Avond-
maal en overnachting.

Dag 3: BELGRADO
Ontbijt in het hotel en vertrek voor een be-

Grote Balkan rondreis
KROATIË - SERVIË - MACEDONIË - ALBANIË - MONTENEGRO - BOSNIË-HERZEGOVINA

Zagreb - Belgrado - Skopje - Ohrid - Tirana - Durrës - Shkodër - Budva - 
Kotor - Tivat - Dubrovnik

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

Een rondreis Balkan brengt u naar de landen uit de voormalige Joegoslavische Republiek, 
waaronder Kroatië, Servië, Macedonië, Montenegro, Bosnië en een land dat altijd een ei-
gen plaats op de kaart heeft gehouden: Albanië. Elk land dat we bezoeken, heeft een 
eigen interessante geschiedenis, cultuur en natuur. U verplaatst zich van moderne oorden 
naar minder ontwikkelde gebieden en we maken kennis met het dagelijks leven dat de 
inwoners nu leiden. In Kroatië bezoeken we de hoofdstad Zagreb met interessante be-
zienswaardigheden en Dubrovnik, één groot openluchtmuseum en parel aan de Adriatische 
kust. Belgrado was ooit de hoofdstad van het voormalige Joegoslavië, waar we ook het 
graf van president Tito bezoeken. In Macedonië is Skopje de meest unieke stad van Europa 
en geboorteplaats van moeder Teresa. We verblijven ook een aantal dagen aan het schit-
terende Meer van Ohrid. Ook gaan we met deze rondreis naar Albanië, het minst ontdekte 
land van de Balkan. Dit kleine zonnige land aan de Adriatische Zee heeft jarenlang geleden 
onder armoede en communistische dictatuur. Het land heeft een fascinerende geschiede-
nis, een prachtige kustlijn en een ongerepte natuur. In Shkodër wandelen we door het 
historische centrum. Het toerisme in Albanië stelt zich vandaag langzaam in ontwikke-
ling. In Montenegro genieten we van de schoonheden van de stad Budva en Kotor, welke 
beschermd werd door Unesco. In Bosnië-Herzegovina heeft u ook de kans om heerlijk te 
genieten van de Adriatische zee tijdens uw vakantie. Deze meest complete Balkanrondreis 
zal je zeker verbazen en staat tevens garant voor een onvergetelijke vakantie!

RONDREIS

138-169 Balkan 2023.indd   140 8/12/22   15:42



I 141 

zoek aan Belgrado met een lokale gids. In de 
grootste en belangrijkste stad in de Balkan, 
ooit de hoofdstad van generaal Tito’s Joe-
goslavië, komen de rivieren de Donau en de 
Sava (de langste rivier in de Balkan) samen. 
De stad is ontstaan door Kelten in de 13de-
eeuw. U krijgt de mogelijkheid om het Ka-
lemegdan fort te bewonderen, dat door de 
Romeinen gebouwd is en haar uiteindelijke 
vorm heeft gekregen tijdens de Oostenrijks-
Hongaarse bezetting. In 1867 is de Kale-
megdan getransformeerd tot een enorm en 
prachtig park. Na het middagmaal vertrek 
richting Dedinje, het residentiële gedeelte 
van Belgrado met haar bekende “Bloemen-
huis”, waar Tito begraven ligt. Vervolgens 
een bezoek aan de Byzantijnse kerk “Sint 
Marko”, de grootste Orthodoxe kerk in de 
Balkan “Sint Sava”, het plein van de repu-
bliek, het parlement, de “Avala” en het mo-
nument van de onbekende soldaat. Avond-
maal en overnachting in Belgrado.

Dag 4: BELGRADO - SKOPJE
Na het ontbijt, verlaten we Belgrado en rij-
den naar het zuiden van Servië. Via Nis, de 
tweede stad van Servië, bereiken we de 
grens met Macedonië. Onderweg nemen 

BALKAN

we het middagmaal. De Republiek Macedo-
nië is een land centraal gelegen in de Balkan 
in Zuidoost-Europa en sinds 1991 onafhan-
kelijk. Macedonië is voor velen nog een vrij 
onbekend vakantieland. Het wordt nochtans 
met recht de Parel van de Balkan genoemd. 
Er liggen meer dan 1600 dorpjes, groot en 
klein, in de bergen of het dal, arm of rijk, 
modern of traditioneel. Maar de inwo-
ners zijn overal even vriendelijk en gastvrij! 
Aankomst in ons hotel in het centrum van 
Skopje. Nadien kennismaking met het toeris-
tische centrum en vrije tijd om individueel de 
stad te bezichtigen. Een bezoek aan Skopje 
is altijd leuk en boeiend. Het is een prachtige 
mengeling van oud en nieuw, oost en west. 
Avondmaal en overnachting in Skopje.

Dag 5: SKOPJE - OHRID (ca. 180KM)
Na het ontbijt maken we een begeleide 
stadswandeling en bezoeken we het muse-
um van moeder Teresa. Het nieuwe Skopje is 
voorzien van veel standbeelden en moderne 
winkels. Het 20m hoge beeld op het Mace-
donië plein is één van de grootste in de stad 
en beeld een “strijder op een paard” uit. Het 
imposante beeld wordt omgeven door een 
muziekfontein. De grote witte triomfboog, 

de “Porta Macedonia” staat in het centrum 
van Skopje en wordt verdeeld door de rivier 
de Vardar. Het centrum van Skopje heeft vijf 
bruggen, waarvan de Stenen Brug de mees-
te bekende is. We wandelen over de Stenen 
Brug als het ware van het nieuwe Macedonië 
naar het oude, waar de tijd stilgestaan blijkt 
te hebben. Hier bevindt zich de oude bazaar 
waar we veel invloeden uit de Ottomaanse 
tijd zullen zien. Uniek zijn hier de vele kleine 
winkeltjes uit de 18de eeuw met juwelen, 
zilver, kleding, souvenirs, theehuizen en pit-
toreske restaurants. Middagmaal. Nadien 
rijden we door het nationaal park Mavrovo 
naar het Meer van Ohrid. Aankomst in ons 
hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 6*: OHRID
Het Meer van Ohrid is één van de grootste 
van de Balkan en met zo’n ruim drie miljoen 
jaar ook één van de oudste ter wereld. Het 
uitzicht is immens! Dit meer wordt omgeven 
door groene glooiende landschappen met 
weilanden, bossen en bloemenvelden. Dat 
gaat langzaam over in hooggebergte. Na het 
ontbijt nemen we auto-taxi’s naar de oude 
stad van Ohrid. We zien de Bovenpoort van 
de stad, de kerk van St. Maria Perivleptos uit 
de 13de-eeuw en we bezoeken het fort van 
Tsaar Samuel, waar u een prachtig uitzicht 
heeft over het Meer. Vervolgens bezoeken 
we het klooster van St. Clement bij Plaosnik, 
waar de eerste Slavische universiteit is opge-
richt en het klooster van St. Jovan Caneo. 
Het antieke amphitheater is een oud-Grieks 
theater uit de tweede eeuw voor Christus. 
Het werd pas ontdekt in de tweede helft van 
vorige eeuw. We maken er een kort boot-
tochtje over het meer naar het centrum van 
de stad waar we ons middagmaal nemen in 
een typisch lokaal restaurant. Nadien vrije tijd 
ter beschikking. Avondmaal in ons hotel te 
Ohrid of in een typisch restaurant.
* Wettelijk verplichte rustdag chauffeur.

Dag 7: OHRID
Na het ontbijt gaan wij naar de haven van 
Ohrid waar wij inschepen voor een boot-
tocht over het meer naar het kloostercomplex 
van St. Naum. Onderweg gaan we eerst het 
nieuwe openluchtmuseum op het water be-
zoeken “De Baai van de Botten”. Hier zien we 
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hoe zo’n 10 eeuwen geleden voor Christus 
de inwoners leefden in paalwoningen, hoog 
boven het water. Aan de zuidelijke oevers van 
het meer ligt het klooster van Sveti Naum. Het 
10de-eeuwse orthodoxe klooster is opgericht 
en vernoemd naar de heilige Naum. Hij ligt 
hier nu begraven en volgens de “locals” kun 
je zijn hartslag nog horen als je een oor op zijn 
graf legt. Middagmaal in een typisch Mace-
donisch restaurant, van waaruit men ook met 
een roeiboot door de Black Drim rivier kan 
varen naar de bronnen die het meer voeden. 
Deze plaats is bekend voor het vervaardigen 
van de Ohrid parels. Daarna keren we terug 
naar Ohrid waar we nog wat vrije tijd nemen 
langs het prachtige Meer van Ohrid. Avond-
maal en overnachting in Ohrid.

Dag 8: OHRID - TIRANA - DURRËS
Na het ontbijt vertrekken we richting Alba-
nese grens. Dat velen zich maar bitter weinig 
bij dit Oost-Europese land kunnen voorstellen, 
heeft met het dictatoriale verleden te maken. 
Na WO II kwam de communistische Hoxha 
er aan de macht en werd Albanië geïsoleerd 
van de rest van de wereld. Sinds de val van 
het regime, in 1991, stelt het land zich stilaan 
open voor toeristen, maar het authentieke is 
gebleven. Eerst bezoeken wij de hoofdstad 
van het land, Tirana. Bij het centrale Skan-
derbergplein is het politieke en culturele hart 
van de stad gelegen. Hier staat het beroemde 
cultuurpaleis. Andere bezienswaardigheden 

zijn het Staatsmuseum, de Orthodoxe Kathe-
draal en de bekende oude Haxhi Et’hem Be-
gmoskee. Middagmaal. Aan het eind van de 
middag rijden we naar de haven- en badstad 
Durrës. Met ruim 115.000 inwoners is dit de 
tweede stad van Albanië. De stad ligt in het 
westen van Albanië aan de Adriatische Zee. 
Op de zeepromenade kun je heerlijk wan-
delen en even bijkomen van de drukte of je 
kunt er heerlijk relaxen op één van de vele ter-
rasjes. De inwoners van Durrës zijn uitermate 
vriendelijk en zullen er alles aan doen om het 
je naar de zin te maken. Diegene die wensen 
kunnen een wandeling maken langs de mos-
kee en het fort van Durrës. Met zijn 400km 
kust is Albanië ideaal voor een aangename va-
kantie. Avondmaal en overnachting aan het 
strand van Durrës.

Dag 9: DURRËS - SHKODËR - MONTENEGRO
Na het ontbijt verlaten we Durrës en rijden 
naar Shkodër. Dit is één van de oudste steden 
in Europa en ligt in het noordwesten van Al-
banië aan een meer, dat de grens vormt met 
Montenegro. De stad werd oorspronkelijk be-
volkt door de Illyriërs en is later een Romeinse 
kolonie geworden. Het heeft deel uitgemaakt 
van het Byzantijnse Rijk. Tijdens de Eerste Bal-
kanoorlog werd de stad door Montenegro 
veroverd. In de stad staat Sheik Zamil Abduk-
kah Al-Zamil Moskee, ook wel bekend als de 
Ebu Beker moskee, wat één van de mooiste 
moskeeën in het land is. Hier begint de oude 

hoofdstraat, waar je beslist doorheen moet 
wandelen. De gebouwen zijn gerenoveerd, 
maar in de zijstraatjes zie je er nog gebouwen 
in de oude staat, zoals in vroegere jaren. Na 
het middagmaal en na wat vrije tijd rijden 
we verder naar de grens met Montenegro. 
We rijden langs de Adriatische kust en berei-
ken onze verblijfplaats Budva. De stad Budva 
is één van de meest mondaine steden aan 
de Montenegrijnse kust. De autovrije oude 
stadskern wordt door een middeleeuwse 
stadsmuur omringd, die door de Venetianen 
gebouwd werd. Binnen de stadspoorten zijn 
er talrijke pittoreske straatjes waar men gezel-
lig kan wandelen. De architectuur in de oude 
binnenstad is voornamelijk van Venetiaanse 
herkomst. Intrek in het hotel en vrije tijd in 
het centrum. Avondmaal en overnachting in 
Budva.

Dag 10 : BUDVA - MONTENEGRO TOUR
Na het ontbijt maken we een rondrit door 
Montenegro, een fascinerend land op de Bal-
kan met eeuwenoude stadjes en kloosters, 
woeste natuur en fi jne baaien en stranden. 
Kotor is een oude haven- en handelsstad, ge-
legen aan de Baai van Kotor. De oude stad 
wordt omringd door een vestingmuur en is 
Werelderfgoed. Dit samen met de steile, uit 
de zee oprijzende, rotswanden van het Orjen 
en Lovćen gebergte, maakt het tot één van 
de spectaculairste mediterrane landschappen. 
De oude stadskern heeft gezellige pleintjes, 
restaurantjes en terrasjes, nauwe straatjes, 
boetiekjes, hotels en veel cultuurhistorische 
bezienswaardigheden zoals: 12de eeuwse mo-
numenten zoals de kathedraal van de heilige 
Tryphon en de orthodoxe kerken van St. Lu-
cas en St. Nicolaas uit de 20ste eeuw, de klok-
kentoren uit de 8ste eeuw en het maritieme 
museum van Kotor. We maken er een bege-
leide wandeling en genieten er van voldoende 
vrije tijd. Na het middagmaal rijden we verder 
langs de panoramische route rond de baai. Dit 
is tevens Europa’s meest zuidelijke fjord. On-
derweg kan men genieten van onvergetelijke 
panoramische uitzichten. We bereiken Tivat, 
waar onder het bewind van president Tito een 
marinebasis was gevestigd en welke destijds 
verboden gebied was. In 2006 kocht een rijk 
Canadees zakenman de vervallen werf op en 
bouwde er de beste jachthaven van Europa, 
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Ontdek deze reis!

die zich kan meten met Monte Carlo. Er liggen hier enorme luxueuze 
jachten voor anker en aan de oevers is een stad met luxueuze wonin-
gen verrezen. We maken een wandeling doorheen deze indrukwek-
kende jachthaven en nemen er wat vrije tijd om te genieten van een 
terrasje of te fl aneren langs de kade. Nadien nemen we de overzetboot 
terug en rijden vervolgens naar ons hotel. Avondmaal, overnachting en 
vrije avond in Budva.

Dag 11: DUBROVNIK - BOSNIË
Na het ontbijt verlaten we Montenegro. We rijden richting Herceg Novi 
en bereiken de Kroatische grens. Verder naar Dubrovnik, parel aan de 
Adriatische Zee genoemd, welke één groot openluchtmuseum is. De 
hele stad is volledig omwald met de beroemde stadsmuren, die op 
sommige gedeeltes 10m dik en tot 20m hoog zijn. We maken een uit-
gebreide begeleide stadswandeling langs de verschillende monumen-
ten, kerken, paleizen en langs de oudste apotheek van de wereld. De 
mooiste en meest levendige straat van Dubrovnik is Stradun. De straat 
is slechts 200m lang en loopt van de Pilepoort naar de klokkentoren 
aan het andere eind van de oude stad. In de oude haven varen steeds 
excursieboten aan en af. De hele stad staat uiteraard op de Wereld-
erfgoedlijst. In de namiddag is er nog voldoende vrije tijd om deze 

prachtige stad individueel te bezoeken, een wandeling over de stads-
wallen te maken of te slenteren door de pittoreske straatjes. Nadien 
verder naar de grens van Bosnië-Herzegovina. We bereiken ons hotel in 
Neum, gelegen tegen de Adriatische zee. Avondmaal en overnachting.

DAG 12: BOSNIË - DUBROVNIK (luchthaven) - BELGIË
Ontbijt. In de loop van de voormiddag kunnen we volop genieten van 
ons hotel aan de kust van Neum. Het is gelegen tegen een heuvel net 
boven zee. Het centrum bevindt zich op ca. 1km. Het kiezelstrand van 
het hotel is bereikbaar via de 3 liften die het strand verbinden met 
het hotel. Het strand is voorzien van kleedkamers, douches, ligstoelen 
en parasols. Verder is er een wellness- en spa centrum, gratis WiFi, 
gratis gebruik van sauna, stoombad en fi tnessruimte, binnen- en bui-
tenzwembad. Na de middag (naargelang de vluchttijd) verlaten we het 
hotel in Neum en rijden we naar de luchthaven van Dubrovnik. Terug-
vlucht naar België. Verder naar de centrale afstapplaats Antwerpen en 
Zoersel en de door u gekozen afstapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen 
tijde gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 
vertragingen, vluchtwijzigingen en/of annulaties door de luchtvaart-
maatschappij.

VERBLIJFSHOTELS
We verblijven steeds in 4- en 5-sterrenhotels, die zorgvuldig werden 
uitgekozen. 
Ligging: Alle hotels hebben een centrale ligging, deels in het centrum, 
soms net daarbuiten.
Kamers: Alle kamers zijn steeds voorzien van volledige badkamer met
bad/douche, toilet, haardroger, tv en airco.
Maaltijden: ’s Morgens steeds warm en koud ontbijtbuffet, ’s avonds 
buffetmaaltijden of keuzemenu met lokale en internationale speciali-
teiten.
Faciliteiten: Alle hotels zijn voorzien van bar, restaurant, WiFi, sommige
met zwembad en wellness/sauna.

BALKAN       12 DAGEN - 11 NACHTEN
Rondreis

VOLPENSION - vluchten heen en terug inbegrepen 
Meest complete Balkanrondreis
Vlieg-autocarvakantie 
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single  

ma 28/08 1930 euro +285 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden & boottochten - reisverzekering
Munten: euro’s (onderweg en ter plaatse om te wisselen naar lokale 
munt) - kredietkaarten: wordt overal aanvaard! (wordt aangeraden) 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class transfer heen 
en terug naar de luchthaven vluchten heen en terug naar
Kroatië reis per luxe autocar in Maxi Comfort Class

volpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 
10x middagmaal taxibusjes in Ohrid voor stadsbezoek 
plaatselijk verplichte gidsbegeleiding toeristenbelas-

ting alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Rijkevorsel. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel). Transfer naar de luchthaven van 
Rotterdam en rechtstreekse ochtendvlucht 
naar Zadar. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Vrij middagmaal. Na de middag eer-
ste kennismaking en begeleide wandeling 
in onze verblijfplaats Vodice, een levendige 
plaats die de titel van “favoriete zomerbe-

naar Primosten, vroeger een eiland maar in 
de loop der tijd met een dam verbonden met 
het vasteland. Primosten heeft zich ontwik-
keld tot een toeristenplaats met fi jne kiezel-
stranden en staat ook bekend om zijn wijn-
gaarden met de lekkere rode “babicwijn”. 
Wandelend langs de kustlijn, kunt u genieten 
van een onvergelijkbare sfeer in dit pittores-
ke stadje met smalle straatjes en tegelijkertijd 
heerlijke pleintjes en kleurrijke winkels.

Dag 3: We bereiken Zadar, de voormalige 
hoofdstad van Dalmatië, gelegen op een 
schiereiland. Cultureel gezien is Zadar ze-
ker de moeite waard. Links en rechts vindt 
u schilderachtige steegjes en prachtige his-
torische gebouwen zoals de Anastasiakathe-
draal, de ronde Donatuskerk en het Forum. 
Verder de middeleeuwse stadsmuren en 
de land- en de zeepoort waarlangs we een 
begeleide wandeling maken. De autovrije 
hoofdstraat, de “Kalelarga” met boetiekjes 
en cafés, is de levensader van de stad. Leuke 
stad waar we ook nog voldoende vrije tijd 
voorzien. In de late namiddag terug naar het 
hotel voor een vrije tijd in onze verblijfplaats.

Dag 4: Dagexcursie naar twee steden die 
door Unesco zijn uitgeroepen tot Werelderf-
goed. In de voormiddag bezoeken we Trogir, 
gelegen op een eiland dat via een brug ver-
bonden is met het vasteland. De stad is een 
ware schatkamer van middeleeuwse bouw-
kunst van de 10de tot 16de eeuw. Deze 
prachtige bezienswaardigheden worden om-
ringd door stadswallen met twee poorten. 
Verder langs de kust naar Split, deze grote 
“witte” stad met zo’n 220.000 inwoners, 
moet u beslist gezien hebben. De 1900 jaar 
oude stad is nog vol charme. Zij ontstond 
rond het enorme paleis van Diocletianus, één 
van de grootste en best bewaarde paleizen 

Dalmatië
Vodice - Primosten - Zadar - Trogir - Split - Krka watervallen

KROATIË

stemming” heeft. Nadien vrije tijd aan de 
Adriatische kust!

Dag 2: Na het ontbijt maken we een tocht 
langs de prachtige Dalmatische kust met 
zicht op de tientallen wondermooie eilanden 
in een azuurblauwe zee. We rijden naar het 
museumdorpje Jurlinovi Dvori, een traditi-
oneel bergdorpje waar we op een typische 
wijze worden ontvangen! Nadien verder 

Dalmatië is het drukst bezochte deel van Kroatië. Indrukwekkend zijn de grillige rotskus-
ten, de prachtige stranden, de schitterende steden en de honderden eilanden. We bezoeken 
o.a. Zadar met zijn buitengewone monumenten en Trogir, een architectonisch juweeltje. 
Split, de parel aan de Dalmatische kust, moet u zeker gezien hebben. Ook de nationale par-
ken ontbreken niet op ons programma. Maar liefst vijf van de zeven nationale parken die 
het land rijk is, liggen in Dalmatië. Eén van deze nationale parken bestaat uit watervallen 
die variëren van 29 tot 100m breedte. Deze Krka watervallen zijn zeker een bezoek waard. 
Eén fantastische reis om van uw rust te genieten en om de mooie bezienswaardigheden en 
cultuurhistorische kunstschatten van Dalmatië te ontdekken!

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

VERNIEUWD!
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uit de Romeinse tijd. Het paleizencomplex is te betreden via 4 oude 
poorten: de Gouden, de Zilveren, de Bronzen, en de IJzeren Poort. 
Split is ook een gezellige stad, waar veel winkeltjes en terrasjes geves-
tigd zijn in een doolhof van smalle straatjes en steegjes.

Dag 5:  In de voormiddag bezoeken we het eiland gezellige Murter. 
Het heeft enkele populaire stranden met mooie baaien en een jacht-
haven. Een leuke plaats, met tal van bars, cafés en restaurants met 
lokale specialiteiten en vers gevangen vis! In de namiddag brengen 
we een bezoek aan het gezellige havenstadje Šibenik. Het is bekend 
voor de Jacobskathedraal, een groot en mooi renaissancebouwwerk 
met gotische accenten zoals het priesterkoor, de leeuwenpoort en 
de gevel met daarin 71 koppen die allemaal zo hun eigen gelaatsuit-
drukking hebben. Šibenik heeft een gezellige haven met pittoreske 
straatjes en gezellige terrasjes. Vrije tijd.

Dag 6: Na het ontbijt nemen we de boot en maken een indrukwek-
kende tocht naar een van de mooiste natuurgebieden van Kroatië: 
het Nationaal Park Krka dat 142km2 groot is. De rivier Krka begint zijn 
tocht van 75km in een ravijn in het kalksteenplateau achter Šibenik. 
Van een hoogte van 45m stort het water in 17 fasen over een afstand 
van 800m omlaag en vormt dan een serie meren en stroomversnel-
lingen, te midden van een groene oase. Enkele van de watervallen zijn 

meer dan 100m breed. Er lopen verschillende wandelpaden vlak langs 
de watervallen, die tot de spectaculairste natuurlijke decors van Kro-
atië behoren. Op diverse plaatsen zijn voorzieningen en rustplaatsen 
aangebracht om de bezoeker maximaal van dit natuurschoon te laten 
genieten. Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Vrije dag aan de Adriatische kust!

Dag 8: Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Zadar. Voormid-
dagvlucht naar Rotterdam. Aansluitend transfer naar de centrale af-
stapplaats Rijkevorsel en verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL PUNTA***(*)
Ligging: Het hotel heeft een bevoorrechte ligging met onmiddellijke 
toegang op het strand en op 3 minuten wandelafstand van het toe-
ristische centrum van Vodice!
Kamers: Alle kamers zijn ingericht met airco, LCD-tv, telefoon, mini-
bar, safe, WiFi (gratis) en badkamer met douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Ochtends en ’s avonds maaltijden in buffetvorm.
Faciliteiten: Receptie, lobby bar, restaurant met terras, à la carte res-
taurant, aperitiefbar met terras, openluchtzwembaden met zeewater, 
poolbar, WiFi (gratis), wellness- & spa centrum met binnenzwembad, 
whirlpool, relaxatieruimte, Finse/Turkse/mediterraanse sauna, fi tness, 
solarium, schoonheidscentrum met massage- en schoonheidsbehan-
delingen (betalend). Livemuziek op het zwembadterras (4x per week) 
en showcooking (1x per week).

KROATIË       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Dalmatië

VOLPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single    

wo 20/09 1155 euro +155 euro  

Niet inbegrepen: middagmaal op de vrije dag - overige maaltijden - 
toegangsgelden - boottochten - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class vluchten 
heen en terug naar Kroatië volpension vanaf eerste 
avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal Ver-
hoeven gidsbegeleiding plaatselijke (verplichte) gids-
begeleiding alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Moge-
lijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevor-
sel - Zoersel). Vertrek ’s morgens via de Duitse 
autowegen richting Keulen en Nürnberg naar 
München. Vrij middagmaal onderweg. Via Salz-
burg verder naar ons tussenovernachtingshotel.

Dag 2: Na het ontbijt verder via Villach en Slo-
venië naar de Kroatische grens. Middagmaal 
onderweg. Via Opatija en Rijeka bereiken we 
de Titobrug die het eiland Krk met het vaste-
land verbindt. Verder naar ons verblijfshotel. 
De namiddag houden we vrij zodat u de om-
geving van het hotel kan verkennen. Malinska 
is inmiddels uitgegroeid tot een populaire va-
kantieplaats. In het haventje vindt u winkeltjes, 

Dag 4: Het nationaal park van Plitvice is wel-
licht het mooiste en meest tot de verbeelding 
sprekend park in het hartje van Kroatië. De tur-
kooisblauwe meren liggen te schitteren tussen 
de rotswanden met planten in alle schakerin-
gen van groen. Dit 300km2 grote park is be-
schermd in 1949 en is sinds 1979 op de Werel-
derfgoedlijst. Het staat vooral bekend om zijn 
spectaculaire watervallen. Het park telt in totaal 
16 karstmeren verbonden met 92 watervallen. 
De bezoekers kunnen gebruik maken van tal-
loze paden en loopbruggen om de prachtige 
fauna en fl ora te ontdekken. Op het grootste 
meer kunt u een tochtje maken met een elek-
trische boot.

Dag 5*: Na het ontbijt maken we een panora-
mische bootexcursie. We genieten in een zeer 
ontspannen sfeer van de mooiste baaien en 
kliffen van het eiland. We varen onder de Krka 
Most (Titobrug), naar het eerste plaatsje op het 
eiland: Omisalj. Het heeft één van de grootste 
havens op het eiland. We genieten er van een 
vis- of vleesmaaltijd. We varen verder naar het 
pittoresk vissersdorpje Njivice waar we vrije tijd 
nemen. Tijdens deze boottocht genieten we 
van prachtige uitzichten op het eiland Krk, on-
der het genot van een drankje en een hapje.
* Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 6: Vandaag maken we een daguitstap op 
het eiland Krk. Na het ontbijt rijden we naar 
de meest gekende toeristische stad op het
eiland Krk: Baska. Omgeven door wijngaarden 
en olijfbomen, met zicht op het kanaal van Ve-
lenit en het eilandje Prvic, staat dit stadje in de 
top 10 van de meest geliefde bestemmingen 
van Kroatië aan de Adriatische Zee. Verder naar 
Punat voor een bezoek aan het franciscanen-
klooster dat op een klein eilandje ligt. In de 
kloostergangen zijn inscripties uit de Romeinse 
en middeleeuwse tijd te zien en het klooster 
bezit een bibliotheek met meer dan 20.000 
boeken. We rijden door een streek met olijfbo-

Eiland Krk
Pula - Rovinj - Plitvice - Krk - Baska - Punat - Vrbnik - Grotten van Postojna

KROATIË

EXCURSIEREIS

leuke terrasjes en goede restaurants waar u de 
specialiteiten van het eiland kunt proeven.

Dag 3: Na het ontbijt maken we een dagexcur-
sie naar het schiereiland Istrië. Pula trekt ieder 
jaar enorm veel bezoekers vanwege zijn goed 
bewaarde amfi theater. We maken een wande-
ling langs deze en andere belangrijke oude mo-
numenten zoals o.a. de kathedraal, het prach-
tige marktplein, het stadhuis, de Sergiusboog, 
de Tweelingenpoort, het archeologisch en 
historisch museum. Daarna verder naar Rovinj 
voor middagmaal. Dit is de meest romantische 
stad van Istrië, tevens één van de meest foto-
genieke steden in het Middellandse Zeegebied. 
Deze middeleeuwse stad is prachtig gelegen 
aan het water.

Krk is een eiland in de Kvarnerbocht voor de kust van Kroatië. Het is het grootste eiland in 
de Adriatische Zee en wordt door een brug met het vasteland verbonden. Het wordt ook 
wel het “gouden eiland” genoemd. Niet omwille van zijn kleur, maar wel omwille van de 
rijkdommen die land en zee voortbrachten. Krk is een vrij groen eiland waar alle belang-
rijke plaatsen aan de zee gelegen zijn. Het noorden van Krk is groen, vruchtbaar en zeer 
geschikt voor de tuinbouw. Het zuiden is wat kaler en begroeid met meerdere kleine bos-
sen. Het milde klimaat zorgde vroeger voor een bloeiende landbouw en is nu de positieve 
factor voor het toerisme en de zekerheid voor een geslaagde zonnige vakantie!

AFREIS 01/06/2023
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HOTEL MALIN****SUP

Ligging: In het schilderachtige Malinska. Gelegen in de met bomen 
omringde baai aan de noordwestkust van het eiland Krk, op een 
kleine heuvel op 100m van het strand en 500m van het stadscentrum 
Malinska.
Kamers: Tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet. Kamers
met balkon aan parkzijde of zeezijde mogelijk mits toeslag.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds koud en warm buf-
fet. Keuze uit verschillende voorgerechten, soepen, pasta’s, vlees- en 
visgerechten en dessertenbuffet.
Faciliteiten: Receptie, liften, bar, aperitiefbar, restaurant, internetfa-
ciliteiten. Buitenzwembad, fi tnessruimte, sauna, jacuzzi, duikschool 
“Dive Point” en fi etsverhuur tegen betaling. Eigen privéstrand met lig-
stoelen en zonneschermen. Regelmatig animatie en thema-avonden.

men en wijngaarden en bereiken het pittoreske plaatsje Vrbnik, waar we 
een korte wandeling maken doorheen het smalste straatje. Middagmaal. 
In een vinarija of konoba gaan we in een typische sfeer ook even proeven 
van de uitstekende droge witte wijn waarvoor het stadje bekend staat. 
Verder naar Krk, de gelijknamige hoofdstad van het eiland. Geleide wan-
deling langs de oude stadsmuren, de domkerk, de oude patriciërshuizen, 
de Francopaniburcht en de Venetiaanse poorten. Vrije tijd.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons hotel en rijden via de Kroatische 
grens naar Slovenië. We bezoeken de Grotten van Postojna, de grootste 
karstgrot van Slovenië. Per treintje rijden we de grot in en bezoeken we 
verder te voet, onder begeleiding van een plaatselijke gids, een rijkdom 
aan druipstenen. Na de middag rijden we via Slovenië naar Oostenrijk. 
Verder naar ons hotel voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 8: Na het ontbijt, over de Duitse autowegen naar België. On-
derweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen af-
stapplaats.

KROATIË       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Eiland Krk

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag kamer Toeslag Toeslag Korting
   met balkonzijde balkon Single 3de pers. op kamer  

do 01/06 1180 euro +45 euro +30 euro +185 euro -90 euro 
vr 08/09 1080 euro +45 euro +30 euro +165 euro -90 euro

*Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Een 
dubbel voor single in het hotel Malin kan gereserveerd worden mits extra 
toeslag en beschikbaarheid.
Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten - reisverzekering

Inbegrepen: Reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 6x middagmaal 

dranken bij avondmaal in het hotel Malin toeristenbe-
lasting alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

138-169 Balkan 2023.indd   147 8/12/22   15:42



148 I 

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Ver-
trek ’s morgens langsheen de Duitse autowegen rich-
ting Keulen, Frankfurt, Nürnberg naar München. Vrij 
middagmaal onderweg. Via Salzburg bereiken we de 
omgeving van Flachau voor het avondmaal en tus-
senovernachting. Aankomst ca. 19.00u.
Dag 2: Na het ontbijt verder via Villach en door 
Slovenië naar de Kroatische grens. We bereiken de 
Adriatische kust en in de namiddag bezoeken we het 
typisch Kroatisch middeleeuws stadje Moscenice met 

Dag 3: Ontbijt. Wandeling in Opatija over het beken-
de wandelpad Frans-Jozef I. We verlaten Istrië en de 
Kvarner en we bereiken Zadar, de voormalige hoofd-
stad van Dalmatië, gelegen op een schiereiland. Links 
en rechts vindt u schilderachtige steegjes en prach-
tige historische gebouwen zoals de Anastasiakathe-
draal, de ronde Donatuskerk en het Forum. Verder de 
middeleeuwse stadsmuren, de land- en de zeepoort 
waarlangs we een wandeling maken. Verder langs 
de snelweg met zicht op de tientallen wondermooie 
eilanden en het nationaal park Kornati naar ons ver-
blijfshotel in Biograd.

Dag 4: Na het ontbijt bezoeken we het pittoreske 
en gezellige havenstadje Šibenik. Het is bekend voor 
de Jacobskathedraal, een groot en mooi renaissance 
bouwwerk met gotische accenten en waarin 71 kop-
pen van tijdgenoten zijn afgebeeld. Vrije tijd in het 
centrum. Nadien terug naar ons hotel voor verdere 
vrije tijd. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. Dagexcursie naar twee steden die 
door Unesco zijn uitgeroepen tot Werelderfgoed. In 
de voormiddag bezoeken we Split, een grote “witte” 
stad met zo’n 220.000 inwoners. Ze ontstond rond 
het enorme paleis van Diocletianus, één van de groot-
ste en best bewaarde paleizen uit de Romeinse tijd 
en is te betreden via vier oude poorten. Split is een 
gezellige stad, met veel winkeltjes en terrasjes, in een 
doolhof van smalle straatjes en steegjes. Verder langs 
de kust naar Trogir, gelegen op een eiland en met 
een brug verbonden met het vasteland. De stad is 
een ware schatkamer van middeleeuwse bouwkunst 
uit de 10de tot 16de eeuw en wordt omringd door 
stadswallen met twee poorten. Avondmaal en over-
nachting.

Dag 6: Na het ontbijt rijden we landinwaarts en via de 
grens met Bosnië-Herzegovina bereiken we Mostar, 
de plaats waar Oost en West elkaar ontmoeten. De 
oude stad is gelegen aan de voet van het Velezge-
bergte en staat bekend voor de historische “brug” 
over de Neretva rivier. We maken een geleide wande-
ling door de oude stadswijk waar verschillende am-

Kroatië
Opatija - Zadar - Šibenik - Split - Mostar - Trogir - Dubrovnik - Montenegro -
Neretva Delta - Plitvice - Zagreb

KROATIË

RONDREIS

Kroatië heeft een oppervlakte van 56.542 km2 en ongeveer 4,5 miljoen inwoners. Het land 
is zeer gevarieerd, zowel landschappelijk als cultureel. De kust is bijna 600km lang, maar 
meer dan 2.000km lang wanneer ook de inkepingen van de kustlijn worden meegerekend. 
Het is tevens een van de weinige Europese landen met zulk zuiver en goed bewaard milieu, 
een rijke fauna en fl ora met diverse door Unesco uitgeroepen nationale parken. De Kroati-
sche steden zijn de stille getuigen van vele levens. Hier ontmoeten vier culturen elkaar in 
een duizend jaar oude geschiedenis die tot uiting komt in harmonieuze steden, historische 
monumenten en Kroatische kunstschatten. Deze rondreis in Kroatië is ongetwijfeld een 
onvergetelijke gelegenheid om dit alles te ontdekken!

slechts 200 inwoners. Het is een doolhof van smalle 
straatjes, stille binnenplaatsen en vele oude fontei-
nen. We bezoeken er het prachtige kerkje van de 
heilige Andreas en de oude olijfoliemolen waar we 
schnaps aangeboden krijgen. Klederdrachten uit de 
regio kunnen we bewonderen in het museum. Verder 
naar de mondaine badplaats Opatija. Het is de parel 
van de Kvarner Rivièra en gekenmerkt door tal van 
imposante, pastelkleurige villa’s en oude hotels. Ver-
der naar ons hotel in de omgeving van Opatija voor 
avondmaal en overnachting.

AFREIS 01/05/2023
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Dag 10: Na het ontbijt rijden we naar het nationaal park Plitvice. Dit park ligt in 
het hart van Kroatië. Het 300km2 grote gebied omvat meren en bossen en staat 
sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het staat vooral bekend om zijn 
spectaculaire watervallen. Het park telt in totaal 16 karstmeren, verbonden met 92 
watervallen. De bezoekers kunnen gebruikmaken van talloze paden en loopbrug-
gen om de prachtige fauna en fl ora te aanschouwen. Op het grootste meer maken 
we een tochtje met een elektrische boot. Via Karlovac bereiken we Zagreb, de 
hoofdstad van Kroatië. Avondmaal en overnachting in Zagreb.

Dag 11: Ontbijt. We maken een geleide wandeling door de oude stad van Zagreb 
met het grote hoofdplein, langsheen de Stefanuskathedraal, het aartsbisschop-
pelijk paleis en de Mariakerk uit de 14de eeuw in de oude wijk Dolac. Verder langs 
de enige overgebleven oude stadspoort met merkwaardige pelgrimskapel naar de 
bovenstad. Hier zien we het parlementsgebouw uit 1910, het Banpaleis uit de 
17de eeuw en de Marcuskerk. De gekleurde pannen op het dak van deze fraaie 
gotische kerk vormen het wapenschild van Kroatië, Dalmatië, Slavonië en Zagreb. 
Na de middag verder via Ljubljana richting Oostenrijk. Avondmaal en overnachting 
in Flachau.

Dag 12: Ontbijt. Verder over de Oostenrijkse en Duitse autowegen richting België. 
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst 
ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL KORNATI**** BIOGRAD
HOTEL ILIRIJA**** BIOGRAD
Ligging: In het centrum van Biograd op slechts 50m van het strand. Het hotel kreeg 
de naam van het nabij gelegen Kornatie Nationaal Park.
Kamers: gedecoreerd in de kleuren van de zee, met airco, tv, minibar, telefoon, 
safe, WiFi, en balkon, badkamer met douche en toilet. Eenpersoonskamers met 
extra breed bed.
Maaltijden: gevarieerde mediterrane keuken met veel lokale recepten. ’s Ochtends 
en ’s avonds buffetmaaltijden.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, café, zwembad, wellnesscentrum en 
sauna, zonneterras.

KROATIË

Ontdek deze reis!

KROATIË       12 DAGEN - 11 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Meest volledige rondreis door Kroatië
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 01/05 1380 euro +310 euro
ma 18/09 1450 euro +370 euro 
 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten - reisverzekering
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: Reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt tussenovernach-
ting op heen- en terugreis plaatselijke (verplichte) gidsbege-
leiding lokaal vervoer naar centrum Dubrovnik toeristen-
belasting alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding 

audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

bachten worden uitgeoefend. Via de vallei van de Neretva keren we terug naar 
Dalmatië en volgen de kustlijn tot in Dubrovnik. Avondmaal en overnachting in 
Dubrovnik.

Dag 7*: Ontbijt. Korte rit met lokaal vervoer naar het centrum van Dubrovnik. 
Deze stad is eigenlijk één groot openluchtmuseum. Om het hele stadscentrum 
loopt een 6m dikke en 25m hoge stadsmuur met de Mincetatoren, die sinds de 
13de eeuw goed bewaard is gebleven. Dubrovnik, dat onder bescherming staat van 
de Unesco, heeft een overvloed aan bezienswaardigheden zoals het franciscanen-
klooster, de apotheek die sinds 1317 nog steeds in gebruik is, de Blasiuskerk, het 
rectorspaleis, de klokkentoren, de kathedraal met schatkamer, de monumentale 
Onofriofontein en het Stradum.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 8: Na het ontbijt maken we een dagexcursie naar Montenegro. Bij het vertrek 
maken we een panoramische rit. We krijgen een adembenemend zicht over de 
stad Dubrovnik, die ook “de parel van de Adriatische Zee” genoemd wordt en via 
het meest zuidelijke fjord, Boka Kotorska bereiken we de oude stad Perast. Voor 
deze kust liggen 2 kleine bezienswaardige eilandjes. Via een overzetboot varen we 
naar het kunstmatige eilandje Gospa Od Skrpjela en bezoeken er het prachtige 
kerkje van Onze-Lieve-Vrouw van de Rotsen en het bijbehorende museum. Verder 
naar de oude havenstad Kotor, gelegen in een diepe inham van de Middellandse 
Zee. De oude stad met haar nauwe schaduwrijke straatjes, staat op de Wereld-
erfgoedlijst en is aan drie zijden omgeven door stadsmuren van tien meter dikte 
en vijftien tot twintig meter hoogte. Op de terugweg nemen we in Lepetane de 
overzetboot naar Kamenari en keren terug naar Dubrovnik. Avondmaal en over-
nachting.

Dag 9: Ontbijt. In de voormiddag maken we een rondvaart met traditionele vis-
sersbootjes door de talrijke kanalen van de Neretva Delta. Het is een mooi natuur-
gebied met een rijkdom aan fauna en fl ora. Na het middagmaal rijden we via de 
autosnelweg naar ons hotel. Onderweg kunnen we genieten van de schitterende 
uitzichten op talloze mooie baaien. Verder naar ons hotel in Biograd voor avond-
maal en overnachting.
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Dag 1: België - Dubrovnik
Van de door u gekozen opstapplaats naar de cen-
trale vertrekplaats Rijkevorsel (mogelijkheid tot recht-
streeks opstappen in Rijkevorsel). Transfer naar de 
luchthaven van Rotterdam, vlucht naar Dubrovnik. 
Bij aankomst transfer naar hotel voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Ston & Korčula
Voor de kust van Kroatië liggen meer dan 1000 ei-

de zoutpannen net buiten de stad zijn de moeite 
waard. Vervolgens steken we met de boot over naar 
het eiland Korčula, ooit Venetiaans grondgebied. Het 
eiland met haar prachtige baaien, stranden, olijf-
boomgaarden, grotten en dichte bossen wordt ook 
vaak genoemd in de top 10 van mooiste eilanden ter 
wereld. Het oude centrum van de pittoreske Korčula, 
stad ligt op een schiereiland en wordt omringd door 
de 13de-eeuwse stadsmuren en is zeer rijk aan monu-
menten zoals de gotische St. Marcus-kathedraal, St. 
Pieterskerk, het Arneri paleis en het renaissancistische 
Gabrielles paleis. Langs de 19de-eeuwse haven bevin-
den zich vele terrasjes om even te genieten van een 
fris drankje of lokaal wijntje.

Dag 3: Dubrovnik
Ontbijt in het hotel. ’s Ochtends rijden we naar de 
“Parel van de Adriatische Zee”, Dubrovnik. Een ab-
soluut hoogtepunt van deze reis. Het volledige oude 
centrum van de stad staat op de Werelderfgoedlijst 
en is eigenlijk één groot openluchtmuseum met vele 
kerken en paleizen, talloze monumenten, waaronder 
de oudste apotheek ter wereld. Bovendien wordt de 
stad nog steeds volledig omringd door beroemde 
stadsmuren van soms wel 6m dik en 25m hoog. Na 
een uitgebreide begeleide stadswandeling nemen we 
nog voldoende vrije tijd om van deze prachtige stad 
te genieten. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Blagaj & Mostar
Na het ontbijt rijden we tussen de grenzen van Kro-
atië en Bosnië-Herzegovina naar Blagaj, een klein 
sfeervol dorpje op een paar kilometer ten zuidwesten 
van Mostar. De reden dat men in grote aantallen naar 
Blagaj trekt is vanwege het historische Derwisjhuis. 
Een beeldschoon huisje dat gebouwd is langs de 
oevers van de felblauwe Dunarivier. Het vakwerk-
huis dateert uit de 16de-eeuw en is een prachtig 
voorbeeld van Ottomaanse architectuur. Je kunt een 
kijkje nemen op de binnenplaats, maar het is ook 
erg mooi om het huisje van een afstand te bekijken.
De spierwitte gevel steekt fel af tegen de bruine rot-
sen en het blauwe water. Nadien verder naar Mostar, 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst. De stad die

Makarska & Dubrovnik Rivièra
Dubrovnik - Hvar - Brač - Mostar - Ston - Korčula - Popovo vlakte

KROATIË/BOSNIË - HERZEGOVINA

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

RONDREIS

Tijdens deze reis, reizen we meermaals grensoverschrijdend in 2 landen; Kroatië & Bosnië-
Herzegovina. De Dubrovnik Rivièra beslaat de kuststrook van Ploče tot aan de grens met 
Montenegro en wordt kort onderbroken door Bosnië-Herzegovina. Voor de kust liggen de 
eilanden Korčula, Mljet, Lastovo en de Elafi ti archipel. De grootste stad van het gebied is 
Dubrovnik, welke als één van de mooiste steden van de Adriatische kust wordt beschouwd 
en daarom ook wel de “Parel van de Adriatische Zee” genoemd wordt. Om zoveel mogelijk 
te kunnen genieten van het schitterende panorama over de Adriatische Zee en de prachtige 
kiezelstranden aan de Makarska Rivièra, maken we een boottocht naar de eilanden Hvar 
en Brač. Een overvloed van historie en cultuur gaan we opsnuiven in Bosnië-Herzegovina. 
Je hebt er hoge bergketens die worden doorsneden door diepe kloven. Felblauwe, maar 
ijskoude rivieren met hoge watervallen en stroomversnellingen. Bergtoppen met middel-
eeuwse burchten en een kilometerslange spoorrail die zich al kronkelend een weg baant 
door het landschap. Welkom in het hart van de Balkan, welkom in Bosnië-Herzegovina!

landen. Vandaag besteden we aandacht aan het 
grootste eiland van de archipel Korčula (UNESCO) 
en het schiereiland Pelješac. We rijden allereerst naar 
de plaats Ston op Pelješac, vooral bekend van de 5,5 
kilometer lange verdedigingsmuur met 40 torens en 
5 forten tussen Ston en Mali Ston, ooit gebouwd om 
de republiek Dubrovnik tegen de vijand Venetië te 
beschermen. Ston zelf is een klein maar aangenaam 
stadje met een pleintje met terrasjes, veel kleine zij-
straatjes en een lokale groenten- en fruitmarkt. Ook 
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Dag 6: Makarska Rivièra & boottocht Hvar en Brač
Vandaag maken we een excursie langs de Makarska Rivièra en schepen in voor een
boottocht met vispicknick (vis of vlees) naar de eilanden Hvar en Brač. Tijdens 
de lunch zijn de drankjes aan boord tevens inbegrepen! Hvar is een eiland met 
veel prachtige, verscholen stranden in kleine baaien. Een mild klimaat, geurende 
lavendelvelden maken dit eiland tot één van de parels in de Adriatische Zee. Op 
Brač meren we aan in Bol, de oudste stad van het eiland die vooral gekend is 
voor zijn prachtige, zonnige stranden. De aangename promenade leidt je naar 
een indrukwekkende landtong die steevast genoemd wordt in het lijstje van de 
mooiste stranden ter wereld! Tijdens de boottrip genieten we van de schitterende 
panorama’s over de Adriatische zee.

Dag 7: Vrije dag
U kan heel de dag genieten van alle gratis faciliteiten van het hotel, het maken van
een wandeling, een terrasje of een duik in het binnen- of buitenzwembad.

Dag 8: Neum - Dubrovnik (luchthaven) - België
Ontbijt. Naargelang de vluchttijd verlaten we het hotel in Neum en rijden we via 
Cavtat naar de luchthaven van Dubrovnik. Terugvlucht naar Rotterdam. Verder 
naar de centrale afstapplaats Rijkevorsel en de door u gekozen afstapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde gewijzigd 
worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, vluchtwijzigin-
gen en/of annulaties door de luchtvaartmaatschappij.

GRAND HOTEL NEUM****
Ligging: Het in 2013 gerenoveerde Grand Hotel Neum is het grootste hotel aan 
de kust van Neum. Het is gelegen tegen een heuvel net boven zee. Het centrum 
bevindt zich op ca. 1km. Het kiezelstrand van het hotel is bereikbaar via de 3 liften 
die het strand verbinden met het hotel. Het strand is voorzien van kleedkamers, 
douches, ligstoelen en parasols.
Kamers: Alle kamers hebben zeezicht en zijn voorzien van volledige badkamer met
bad/douche, toilet, haardroger, LCD-tv met satellietzenders, minibar en airco.
Maaltijden: ‘s Morgens en ’s avonds zeer uitgebreide warme en koude buffetten 
met lokale en internationale specialiteiten.
Faciliteiten: 3 restaurants, liften, grote bar en lobby, wellness- en spacentrum, gra-
tis WiFi, gratis gebruik van sauna, stoombad en fi tnessruimte, binnen- en buiten-
zwembad.
Animatie: Avondanimatie in de bar met live muziek.

KROATIË/BOSNIË - HERZEGOVINA

haar naam dankt aan de bekende “Stari Most” brug over de Neretva-rivier. De 
brug van Mostar werd in 1566 gebouwd door de Turken en gold als de blikvan-
ger van de fraaie oude binnenstad. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog werden 
in 1993 de brug en het oude centrum verwoest. In 2004 werd de brug met de 
originele stenen in oude luister hersteld en ook het centrum is inmiddels volledig 
gerenoveerd.

Dag 5: Popovo vlakte
Na het ontbijt rijden we naar de indrukwekkende Popovo vlakte. Het is één van de
grootste karstische vlaktes in Bosnië-Herzegovina en de wereld, beroemd om zijn 
karstische fenomenen. De vlakte is gelegen in de meest zuidelijke regio van Bosnië 
en West-Herzegovina. Fenomenaal is het uitzicht over deze brede “canyon” met 
zijn rivier de Trebišnjica , die door het “polje” stroomt als de grootste “zinkende” 
rivier. Je voelt je als het ware “in the middle of nowhere”! Het middagmaal ne-
men we in een typisch kader van een oud gerenoveerd treinstation, waar verse 
streekproducten op het menu staan. Nadien bezoeken we hier ook de grotten 
die worden beschouwd als de rijkste grotfauna ter wereld te hebben, in termen 
van ondergrondse biodiversiteit. Met een gids wandelen we door het beroemde 
grottennetwerk van stalactieten, stalagmieten en ondergrondse meren. De oude 
grottekeningen zijn de bewijzen van een lange geschiedenis en status van de grot. 
Nadien keren we terug naar ons hotel.

KROATIË/BOSNIË en HERZEGOVINA         
 8 DAGEN - 7 NACHTEN
Makarska & Dubrovnik Rivièra

VOLPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

za 09/09 1170 euro +145 euro
 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class vluchten heen
en terug Rotterdam - Dubrovnik volpension vanaf eerste 
avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal bootex-
cursie met vispicknick (vis of vlees) en dranken naar eiland 
Brač en Hvar overtocht met boot naar het eiland Korčula 

toegangsgelden grotten plaatselijk verplichte gidsbe-
geleiding toeristenbelasting alle uitstappen en rondrit-
ten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Zoersel - Kiel
Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale 
vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks 
opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens 
richting grens en over de Duitse autosnelwegen via 
Bremen en Hamburg tot Kiel. Om 17.00u schepen 
we in op de nachtboot van Stena Line naar Göteborg. 
Kajuitverdeling en afvaart om 18.45u. Buffetdiner en 
overnachting aan boord. ‘s Avonds zorgen de bars en 
de danszaal voor gezelligheid.

Dag 2: Göteborg - Lillehammer
Ontbijtbuffet aan boord. Rond 09.15u. ontscheping 
in Göteborg, de grootste haven van Zweden. We 
rijden noordwaarts, evenwijdig aan de zogenaam-

Dag 3: Lillehammer - Ålesund
Ontbijt. We volgen eerst het Gudbrandsdal en ver-
volgens het Ottadal, waar de gelijknamige rivier met 
verschillende stroomversnellingen en watervalletjes 
uit de bergen komt. Aan één van die stroomversnel-
lingen ligt het gezellige stadje Lom met zijn mooie 
houten staafkerk. Daarna wordt de natuur steeds 
spectaculairder. We rijden tot boven de boomgrens, 
om daarna weer af te dalen, helemaal tot zeeniveau. 
Zo bereiken we het stadje Geiranger, waar we aan 
boord gaan voor een tocht op de beroemdste van alle 
fjorden, de Geirangerfjord, waar de watervallen na-
men kregen als “De 7 Zusters” en “De Bruidssluier”. 
Vanuit Hellesylt rijden we verder noordwaarts, terwijl 
we genieten van de prachtigste panorama’s van het 
fjordengebied. Zo bereiken we Ålesund, onze meest 
noordelijke overnachtingsplaats. Het is de grootste 
vissershaven van Noorwegen, gebouwd op verschil-
lende eilanden. Wie de heuvel nabij het hotel opwan-
delt, wordt beloond met een uitzicht op deze heel 
bijzondere eilandenwereld. Avondmaal en overnach-
ting in Ålesund.

Dag 4: Ålesund - Førde
Ontbijt. Vandaag blijven we nog verder genieten van 
de unieke natuur van West-Noorwegen. De route 
voert langs fjorden en bergen. Achter elke bocht 
wacht weer een nieuwe verrassing. Zo bereiken we 
het Hornindalsvatn, het diepste binnenmeer van Eu-
ropa. Van Stryn tot Utvik rijden we langs de boorden 
van de Innvikfjord en daarna weer de bergen over 
tot Skei aan het Jølstrameer, waar destijds de win-
ters doorgebracht werden met het breien van de be-
roemde Noorse truien. Avondmaal en overnachting 
in Førde.

Dag 5*: Førde - Bergen
Ontbijt. Door het Ytredal bereiken we de Sognefjord, 
de langste (204km) en diepste (1.308m) fjord van 
Noorwegen, die we oversteken van Lavik naar Op-
pedal. Verder zuidwaarts en door het Romarheimsdal 
en via de Osterfjord met zijn 1.610m lange drijvende 
brug naar Bergen, hoofdstad van de fjorden en al 
sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum aan 
de westkust van Noorwegen. We bezoeken de stad 
met een plaatselijke gids. Daarna is er gelegenheid 

Noorse fj orden
Lillehammer - Geiranger - Ålesund - Førde - Bergen - Geilo - Oslo

NOORWEGEN

RONDREIS

Noorwegen is één van de mooiste landen van Europa: van de prachtige fjorden in het wes-
ten en de bossen in het oosten tot de woeste uitgestrektheid van het noorden. Een land 
waar de natuur nog niet erg is aangetast en waar u nog onder de indruk zal zijn van zoveel 
adembenemende schoonheid. Wij nemen u mee naar de langste en mooiste fjorden van 
Noorwegen. U maakt een cruise op de Aurland fjord en Nærøyfjord én ook nog eens op de 
beroemde Geirangerfjord. Deze unieke reis brengt u naar Ålesund met al zijn eilandjes, de 
gezellige stad Bergen aan de westkust en tot slot de hoofdstad Oslo. Kortom, een complete 
reis naar de Noorse fjorden!

de scherenkust, een rotsachtige kust die ook wel 
de ‘Zweedse Rivièra’ genoemd wordt vanwege het 
zachte klimaat. We rijden de Zweeds-Noorse grens 
over nabij Svinesund en passeren de hoofdstad Oslo, 
die we aan het einde van onze reis zullen bezoeken. 
Het Mjøsameer, het grootste meer van Noorwegen, 
volgen we gedurende bijna 100km om in de late 
namiddag het stadje Lillehammer te bereiken. Daar 
bezoeken we het openluchtmuseum Maihaugen, 
waar meer dan 150 gebouwen uit het Gudbrands-
dal en omgeving werden heropgebouwd, waaronder 
de grote boerderij Bjørnstad, die nog als decor fun-
geerde voor de bekende fi lm “En eeuwig zingen de 
bossen” over het geslacht Bjørndal. Avondmaal en 
overnachting in Lillehammer.

AFREIS 20/07/2023
AFREIS 01/08/2023
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vers Asbjørnsen en Moe. Vanuit het torentje krijgen we een prachtig uitzicht over 
het meer en de omringende bossen. Door een bebost gebied bereiken we Oslo. 
We wandelen door het Vigelandpark met de prachtige beelden van de Noorse 
beeldhouwer Gustav Vigeland. Om ons hotel te bereiken, rijden we de Holmenkol-
lenberg op, een populair wandel- en langlaufgebied. Avondmaal en overnachting 
in Oslo.

Dag 8: Oslo - Göteborg
Na het ontbijt rijden we naar het schiereiland Bygdøy, waar we enkele kleine 
maar interessante musea bezoeken. Het poolschip Fram en de vlotten Kon 
Tiki en Ra getuigen van de scheepsbouwkunde en de exploratiedrang van 
de Noren. Daarna rijden we naar het centrum van Oslo voor een vrij bezoek 
aan het stadhuis of even kuieren in de winkelwandelstraat Karl Johans gate.
‘s Namiddags verlaten we de stad en rijden we naar het Zweedse Göteborg, waar 
we rond 17.30u inschepen voor de overtocht naar Kiel. Kajuitverdeling en afvaart 
om 18.45u. Buffetdiner en overnachting aan boord.

Dag 9: Kiel - Antwerpen
Ontbijtbuffet. Om 09.15u ontscheping in Kiel. Terugreis via de Duitse autowegen 
naar België. Onderweg houden we nog de gebruikelijk stops voor de maaltijden. 
Aankomst ca. 19.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTELS
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Alle overnachtingen zijn voorzien in comfortabele toeristenklasse-/eerste-
klassehotels. Alle kamers hebben telefoon, tv en badkamer met bad/douche, toilet, 
toiletartikelen en WiFi (gratis).
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu’s of 
een uitgebreid buffet.
Faciliteiten: De hotels zijn voorzien van alle nodige comfort zoals liften, bar, snack- 
en koffi ecorner en WiFi. Sommige hotels hebben airco en/of zwembad.

OVERTOCHTEN
Kajuit: 2-persoonsbinnenkajuiten met douche en toilet
Maaltijden: Ontbijtbuffet en avondmaalbuffet.
Faciliteiten: Diverse salons, bars, disco, shops, etc.

NOORWEGEN

om met het Fløibaantje naar het beroemde uitzichtpunt te rijden. Avondmaal en 
overnachting in Bergen.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2 dag)

Dag 6*: Bergen - Geilo
Ontbijt. Vrije voormiddag voor shopping en voor een bezoek aan de vermaarde vis-
markt. Wie kan er weerstaan aan een broodje Noorse zalm? Na de middag verla-
ten we Bergen. We rijden langs Dale, waar in deze moderne tijden de breimachines 
in de fabrieken de taak hebben overgenomen van de breisters van Jølstra en door 
Voss, met zijn 12de eeuwse houten kerk, naar Gudvangen. Het dal is hier zo smal, 
dat de zon in de winter het dorpje niet eens kan bereiken. Hier schepen we in voor 
een tochtje door de smalste fjord van Noorwegen, de Nærøyfjord, en verder door 
de Aurlandfjord. In Aurland wacht de autocar ons op en rijden we verder richting 
Geilo. Avondmaal en overnachting in Geilo.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2 dag)

Dag 7: Geilo - Oslo
Ontbijt. Via het Hallingdal rijden we richting Gol. Onderweg houden we even een 
fotohalte aan het eenvoudige staafkerkje van Torpo. Ooit stonden er in dit dal 7 
staafkerken, maar enkel dat van Torpo is behouden gebleven. In Gol passeren we 
nog een staafkerk van het uitgebreide type, maar deze is slechts een recente kopie. 
De originele kerk is lang geleden verhuisd naar het openlucht museum in Oslo. In 
Nesbyen, nog steeds in het Hallingdal, werd ooit de hoogste temperatuur in Noor-
wegen gemeten: 35,6°C. We komen bij het Krøderenmeer, waar op een eilandje 
de Villa Fridheim is gebouwd. Dit meer dan 100 jaar oude buitenhuis is volledig 
in hout opgetrokken en geeft ons een beeld van de huizenbouw in Scandinavië. 
Enkele kamers zijn volledig gewijd aan de trollenverhalen van de sprookjesschrij-

NOORWEGEN       9 DAGEN - 8 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION - Fjordencruises Geirangerfjord 
en Nærøy- en Aurlandfjord inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer/tweepersoonsbinnenkajuit

Vertrek  Prijzen   Toeslag Toeslag single Toeslag single  
     buitenkajuit binnenkajuit buitenkajuit   

do 20/07 1850 euro +30 euro +380 euro +420 euro 
di  01/08 1850 euro +30 euro +300 euro +420 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - 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

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt in vermelde of gelijk-
waardige hotels overtochten heen en terug met Stena Line

2 overnachtingen in halfpension in binnenkajuiten met 
douche en toilet veerboten volgens programma fjorden-
cruises op de Geirangerfjord en op de Nærøy- en Aurlandfjord

stadsrondrit Bergen met plaatselijke autocar en lokale 
gids audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Keu-
len, Frankfurt richting Nürnberg. Gelegen-
heid tot vrij middagmaal. Verder via Mün-
chen en Salzburg naar onze verblijfplaats 
Seeboden am Millstättersee. Onderweg hou-
den we de gebruikelijke stops. Aankomst in 
het hotel. Kamerverdeling, avondmaal en 

een 180° panoramazaal en het volkskundig 
museum met 47 verschillende thema’s. Ver-
der naar Gmünd, één van de charmantste 
vestingsteden van Karinthië. Middagmaal. 
Via de 19km lange Malta Hochalmstrasse ko-
men we in het Maltadal. Deze weg voert ons 
langs watervallen, bruggen en tunnels naar 
het natuurreservaat en het stuwmeer Köln-
breinsperre, op 1.931m boven de zeespiegel.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we via Innerkrens 
naar de Nockalmstrasse, die door het prach-
tige natuurgebied van het Nockgebergte 
loopt en waarvan de hoogste toppen rond 
de 2.200m zijn. Door zijn prachtige fauna en 
fl ora is het gebied van overheidswege be-
schermd en uitgeroepen tot nationaal park. 
Tijdens onze tocht houden we korte stops 
bij o.a. de boerenmarkt, het hoogste punt 
Eisentalhöhe en de Glockenhütte. We zetten 
onze tocht verder richting Bad Kleinkirch-
heim. Na het middagmaal maken we een 
aangename tocht met de Kaiserburgbahn 
tot op een hoogte van 2.055m. De liefheb-
bers kunnen er een wandeling maken tot op 
de Gipfel. Verder via Millstätt waar we een 
kort bezoek brengen aan het Stift.

Dag 4*: Na het ontbijt gaan we te voet rich-
ting de Millstättersee, een meer met een 
lengte van 12km en tot 1,5km breed. We 
maken een aangename panoramarondvaart. 
Middagmaal. Verder genieten we van een 
vrije middag in Seeboden en de faciliteiten 
van ons hotel. *Wettelijk verplichte rustdag 
chauffeur 

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar Vel-
den, een mondain plaatsje gelegen aan 
de Wörthersee. We maken een geleide 
wandeling naar het bekende “Schloss am 
Wörthersee.” Verschillende fi lms en tv-series 

Karinthië
Spittal a/d Drau - Gmünd - Nockalmstrasse - Millstättersee - Ossiacher See -
Wörthersee - Klagenfurt

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

overnachting.

Dag 2: In de voormiddag bezoeken we Spittal 
an der Drau. Het stadje wordt gedomineerd 
door de berg Goldeck (2.142m). We stijgen 
met de panorama “Bergbahn” tot boven, 
van waaruit we een prachtig zicht krijgen 
over de stad en de omgeving. Nadien bezoek 
aan het Schloss Porcia met een bewandelba-
re luchtfoto van Karinthië, een 3D-show in 

Karinthië is de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, een hooggebergte met een berg-
achtig westen en een lager gelegen oosten. De Wörthersee, in de onmiddellijke nabijheid 
van de belangrijkste stad Klagenfurt en de badplaatsen aan de Ossiacher See en Millstätter 
See zijn geliefde vakantieoorden voor binnenen buitenlandse toeristen. Naast het 3ha gro-
te meer, de Weissensee, zijn er nog ongeveer 200 kleine meertjes. Het landschap bestaat 
vooral in het noorden uit bergen en bossen, maar zuidelijker komt u vlaktes en moerassen 
tegen, ook burchten en kastelen. De uitstappen die wij aanbieden, geven u een totaalbeeld 
van dit mooie stukje Oostenrijk.
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KÄRNTEN CARD INBEGREPEN!
Tijdens je verblijf kan je genieten van de Kärnten Card. Deze kaart 
geeft je toegang of korting tot verschillende attracties in de regio 
zoals liften, boottochten, musea, natuurparken,…

HOTEL KLEIN***
Ligging: Rustig en centraal gelegen in het hart van Seeboden, vlakbij 
de Millstätter See.
Kamers: Kamer voorzien van safe, tv en badkamer met douche/bad, 
toilet en haardroger. Tweepersoonskamer met aparte bedden niet 
mogelijk.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en ’s avonds 4-gangenmenu met salade-
buffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, WiFi (gratis), buitenzwembad, fi t-
ness, wellness met sauna en dampbad.

werden hier opgenomen. Verder langs de oevers naar het schierei-
landje en bedevaartsplaatsje Maria-Wörth. Na wat vrije tijd verder 
naar de uitzichttoren “Pyramidenkogel”. Geniet op 905m hoogte 
van een uniek panorama over Karinthië en zijn indrukwekkende
merenlandschap. Met een moderne liftinstallatie bereiken we de 3 
uitzichtplatformen. Het mooiste uitzichtpunt in Karinthië! Na het 
middagmaal verder naar Klagenfurt, hoofdstad van Karinthië. We 
maken er een wandeling langs de Dom, Alter Platz, Neuer Platz en 
we bezoeken er het Landhaus met de wapenzaal. De wanden zijn 
versierd met honderden Karinthische wapenschilden en plafondschil-
deringen. Hier is ook de zetel van de Karinthische deelstaatregering. 
Vrije tijd voor shopping.

Dag 6: Vanochtend rijden we naar de Ossiacher See voor een boot-
tocht op het tweede grootste meer van Karinthië. Gelegenheid tot 
bezoek aan de benedictijnenabdij van Ossiach, het oudste kloos-
tercomplex van Karinthië. Vervolgens rijden we naar Falkert. In het 
hoogst gelegen skidorp van Karinthië genieten we van een typische 
bergbroodmaaltijd. Nadien kunnen we wandelen langs de Falkertsee 
en op de Heidi Alm.

Dag 7: Na het ontbijt keren we via de Oostenrijkse en Duitse auto-
wegen terug richting België. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Gelegenheid tot vrij middagmaal onderweg. Aankomst ca. 
21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Karinthië

VOLPENSION - toegangsgelden volgens 
programma & Kärnten card inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

za 10/06 970 euro +99 euro
za 26/08 970 euro +99 euro 
 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - overige toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

toegangsgelden volgens beschreven programma Kärn-
ten Card toeristenbelasting welkomstdrink alle uit-
stappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Keu-
len, Frankfurt richting Nürnberg.
Gelegenheid tot vrij middagmaal. Verder via 
München naar Salzburg en verder naar onze 
verblijfplaats Abtenau. Onderweg houden 
we de gebruikelijke stops. Aankomst in het 
hotel. Kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.

Dag 3: Ontbijt. We maken vandaag kennis 
met het gebied rond de Dachstein. We rij-
den langs de bekende dorpen Filzmoos en 
Ramsau. We brengen een bezoek aan de 
lodenfabriek Walker. Hier maakt men tradi-
tionele trachten (typisch Oostenrijkse kleder-
drachten). We krijgen er een rondleiding en 
leren het proces, die de gepassioneerde me-
dewerkers volgen, om van wol tot dit unieke 
eindproduct te komen. We rijden verder rich-
ting de Dachstein. Deze 2.995m. hoge berg 
is de hoogste in Salzkammergut en geeft ons 
de mogelijkheid om te genieten van het uit-
zicht over de regio. Via de kabelbaan gaan 
we klimmen tot op 2.700m. hoogte richting 
de Dachsteingletscher. Via Schladming en 
Radstadt rijden we terug richting het ho-
tel waar voor ons vanavond een galamenu 
wacht. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Ontbijtbuffet. We rijden richting het 
Alm- en wandelparadijs van Oostenrijk, de 
Salzburgse Postalm. Tijdens de zomer een 
gebied voor wandel- en natuurliefhebbers. 
We rijden doorheen het prachtige landschap 
en bezoeken er een lokale kaasmakerij op de 
Alm. Na dit bezoek proeven we hier enkele 
zelfgemaakte “Schmankerl”, lekkernijen en 
delicatessen uit de Salzburgse keuken. Ver-
volgens rijden we verder door Salzkammer-
gut met de bekende dorpjes St. Gilgen en St. 
Wolfgang aan de Wolfgangsee. Hier maken 
we een boottocht op het meer. Daarna rij-
den we terug naar ons hotel via het Wiestal. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar de idyl-
lische Gosausee. Van hieruit hebben we een 
panoramisch zicht op de Dachstein gletsjer. 
Hier kan u een ontspannende wandeling 
maken langs de oevers van het meer. Het 
pad is vlak en makkelijk voor alle leeftijden. 
Zij die wensen kunnen met de zweefbaan 
naar de Zwieselalm om van het prachtige 

Lammertaler hooifeest
Boerenherfst en hooifeest in het Lammertal

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

Het Lammertaler HeuART-fest is voor vele nog onbekend maar dit jaar is men in het Salz-
burgerland al aan de 20ste editie toe. Dit groots feest is een afsluiter van het zomerseizoen 
en een feestelijke start van de herfst. Prachtige fi guren opgemaakt in hooi rijden door 
de straten begeleid door traditionele muziek. Een echt uniek volksfeest waar we samen 
met de lokale bevolking een onvergetelijk evenement zullen beleven. In combinatie met 
onze uitstappen rond het merengebied van Salzkammergut en het bergmassief van de 
Dachstein maakt dit tot een prachtige kennismaking met het land en zijn inwoners.

Dag 2: Na het ontbijt verkennen we onze ver-
blijfplaats Abtenau en maken we kennis met 
de bezienswaardigheden van dit mooie Tiro-
lerdorp. In de namiddag gelegenheid voor 
het maken van facultatieve rit per paarden-
koets of een wandeling naar de watervallen. 
Genieten van de mooie Tiroolse landschap-
pen en prachtige bergwereld. Vervolgens 
kunnen we tot rust komen bij een stukje 
taart met koffi e in het hotel.
Avondmaal en overnachting.

NIEUW!
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uitzicht te genieten. Nadien verder om de schoonheid te ervaren van 
het Oostenrijkse merengebied, inclusief het UNESCO-Werelderfgoed 
Hallstatt, de parel van het Salzkammergut, Het prachtige stadje staat 
bekend om zijn spectaculaire ligging nabij het meer met steile oprij-
zende wanden. Hier nemen we ons middagmaal en ook wat vrije tijd. 
Verder via de Koppenpass en Bad Aussee bereiken we de Altaussee. 
Van hieruit keren we terug naar ons hotel in Abtenau.

Dag 6: Vandaag het hoogtepunt van onze reis, het hooifeest! Na het 
ontbijt rijden we naar Annaberg-Lungötz. Hier maken we kennis met 
een uniek, feestelijk evenement en het hoogtepunt in de traditionele 
Salzburgse Boerenherfst. De grootste hooifeesten ter wereld vieren 
dit jaar hun 21ste editie. Prachtige fi guren gemaakt uit hooi rijden door 
de straten en worden begeleid door verschillende muziekkappellen 
en Schnalzen. De hele dag vindt er een markt plaats met allerlei hand-
werk en lokale producten zoals de Tennengauer Almkaas en Berg-
lamm. Op deze markt kan u ook kennismaken en proeven van andere 
lekkernijen uit de regio. Eveneens genieten we van muziek in de ver-
schillende feesttenten. In de namiddag rijden we terug richting hotel 
om na te kaarten en te genieten van ons avondmaal en nachtrust.

Dag 7: Na het ontbijt keren we over de Duitse autowegen via Mün-
chen, Nürnberg en Keulen terug naar België. Onderweg houden we 
nog de gebruikelijke stops met gelegenheid tot middagmaal. Aan-
komst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

HOTEL LAMMERTALERHOF***
Ligging: Gelegen in het centrum van Abtenau ongeveer 40km van de 
stad Salzburg in het Tennengebergte.
Kamers: Mooie kamers die voorzien zijn van telefoon, radio, tv, safe 
en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger. De meeste ka-
mers hebben een balkon.
Maaltijden: Uitgebreid lekker ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangen 
keuzemenu met saladebuffet. 
Faciliteiten: Receptie, restaurant, lift, WiFi (gratis) en sauna (gratis). 

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Lammertal - Hooifeest

VOLPENSION* inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

di 22/08 960 euro +99 euro  -100 euro   

* Halfpension op dag 6

Niet inbegrepen: overige maaltijden - overige toegangsgelden - reisver-
zekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: Reis in Maxi Comfort Class volpension 
van eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middagmaal 

welkomstdrink 1x per week galadiner of grillavond 
wekelijkse muziekavond op het marktplein (afhankelijk 

van het weer) gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens langs 
Aken over Koblenz naar Oostenrijk. Onder-
weg in Duitsland hebben we de gebruikelijke 
stops met eetgelegenheid. Bij aankomst in 
het hotel krijgen we een uitgebreid avond-
maal.

Dag 3: Vertrek voor een daguitstap naar 
Duitsland. In de voormiddag staan de zout-
mijnen van Berchtesgaden op het program-
ma. We bezoeken de galerijen van het Salz-
bergwerk in een treintje en op een vlot. Het 
naar beneden glijden of “rutschen” is altijd 
weer een bijzondere beleving. Daarna rij-
den we naar de prachtige Königssee voor 
het middagmaal. In de namiddag is er nog 
gelegenheid om een boottocht mee te ma-
ken op het “koninklijk” meer, dat één van 
de mooiste alpenmeren is. Het ligt vredig 
ingesloten door bergtoppen van meer dan 
2.500m hoogte. Tijdens de boottocht laat de 
schipper dan ook de echo weerkaatsen over 
het meer.

Dag 4: In de voormiddag rijden we naar de 
Krimmler Wasserfälle, met hun 380m de 
hoogste watervallen van de Alpen. Wande-
laars kunnen tot bij de watervallen komen. 
Wie het wat rustiger aan wil doen, kan van-
op een terras genieten van het prachtig uit-
zicht. Hier in de buurt gebruiken we ook het 
middagmaal. ‘s Namiddags bezoek aan Zell 
am See, bij het schilderachtige Zillermeer aan 
de voet van de Schmittenhöhe. Het typische 
marktplein heeft nog gebouwen uit de 16de-
eeuw. Daarna terug naar het hotel.

Dag 5: Daguitstap naar de Großglockner. 
De Großglocknerstrasse loopt van Brück 
naar Fusscher Törl. Wij rijden langs de Edel-
weißspitze en de Hochtortunnel naar Heili-
genblut. In de jaren 1930-35 werden deze 
wegen aangelegd. De Großglocknerstrasse 
met haar tientallen haarspeldbochten biedt 
de toerist adembenemende vergezichten en 
brengt hem naar een hoogte van 2.500m. 
Aan de Edelweißspitze houden we een 
korte stop om van het fantastische uitzicht 
te genieten. Het middagmaal gebruiken we 
in Heiligenblut, waar het bezienswaardige 
kerkje in verband wordt gebracht met het 

Maria Alm Salzburgerland
Zell am See - Großglockner - Krimmler Wasserfälle - Königssee - Kaprun

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

Dag 2*: Vrije voormiddag en eerste kennis-
making met Maria Alm en omgeving. Mid-
dagmaal in ons hotel. Na de middag vrije 
tijd met gelegenheid tot gebruik van de 
kabelbaan die naast het hotel vertrekt. Van 
hieruit vertrekken ook enkele prachtige wan-
delingen in de omgeving. Avondmaal in ons 
hotel.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Salzburgerland noemt zichzelf terecht een klein paradijs. De ongerepte natuur, de door 
hoge bergen beschermde daldorpjes en de verfi jnde smaak van de bewoners om het uit-
zicht van de huizen zo fraai mogelijk te maken, hebben daartoe bijgedragen. Zoals vorige 
jaren hebben we weer het paradijselijke Maria Alm als één van onze zomerattracties uitge-
kozen. Ook het prachtige hotel Gasthof Niederreiter zal uw vakantiegenot nog verhogen. 
De ligging in een keteldal tussen het Steinermeer, het Hochköniggebergte en de Schie-
feralpen garandeert een zeer mild klimaat. Het uitzicht vanuit het hotel op het omliggende 
gebergte met sneeuwtoppen tot 2.900m hoogte is dan ook weergaloos. De meer dan 70km 
gemarkeerde wandelwegen nodigen uit tot gemakkelijke of zwaardere wandeltochten. 
Een stresswerende gezondheidskuur! Bovendien is de waaier aan attracties in de nabije 
omgeving van Maria Alm bijzonder groot.

138-169 Balkan 2023.indd   158 8/12/22   15:42



I 159 OOSTENRIJK

HOCHKÖNIG CARD INBEGREPEN!
Tijdens je verblijf kan je genieten van de Hochkönig Card. Deze kaart
geeft je toegang of korting tot verschillende attracties in de regio 
zoals liften, musea, sport,…

HOTEL NIEDERREITER***SUP

Ligging: Prachtig gelegen in het centrum van Maria Alm en gebouwd
in een typische Oostenrijkse stijl.
Kamers: Tv, safe, WiFi (gratis), telefoon, balkon en badkamer met
bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu en 
saladebar.
Faciliteiten: Vernieuwde inkom/lobby, lift, WiFi (gratis), gezellige ruim-
te met terras en eigen Konditorei, wellness met whirlpool, sauna en 
stoombad.

bloed van Christus. Na de middag kunnen de liefhebbers op de Kai-
ser-Franz-Josefs-Höhe de sneeuw intrekken. Warme kleding voorzien.

Dag 6: Daguitstap naar de stuwmeren en de waterkrachtcentrales van 
Kaprun. Op verschillende hoogten liggen er een aantal kunstmatige 
meren. De wegen en tunnels voeren u boven een hoogte van 2.000m.
Het bewaren van hemel- en smeltwater achter geweldige stuwmu-
ren op deze hoogte is een technisch hoogstandje geweest, dat de
bewondering van iedereen afdwingt. In het museum leren we hoe 
waterkracht wordt omgezet in energie. Middagmaal boven aan de 
stuwmeren. Na de middag bezoek aan de elektriciteitscentrale en 
vrije tijd in het stadje Saalfelden.

Dag 7: Terugreis. Na een vroeg en stevig ontbijt verlaten we ons hotel 
in Maria Alm en vertrekken we huiswaarts. Onderweg houden we 
de gebruikelijke stops in Duitsland. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Maria Alm Salzburgerland

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag  Korting Kinderkortingen
     single  3de pers. op kamer bij 2 volw. 2 t/m 9j  

zo 18/06 999 euro +125 euro -90 euro 
zo 16/07 999 euro +125 euro -90 euro -200 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - overige toegangsgelden - reisver-
zekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt in het hotel 5x 
middagmaal toeristenbelasting Hochkönig Card alle 
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel (mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel-Geel). Vertrek ’s morgens 
via Keulen en Frankfurt richting Nürnberg. 
Gelegenheid tot middagmaal. Verder via 
München naar Salzburg en verder naar onze 
verblijfplaats Russbach. Onderweg houden 
we de gebruikelijke stops. Aankomst in het 

grenst het meer aan de steile bergwanden 
van het Höllengebergte (1.862m). Verder 
naar de Mondsee die gekend is om zijn aan-
gename watertemperatuur. We bereiken het 
Mozartdorp Sankt Gilgen waar we een mooi 
panorama hebben over de Wolfgangsee. 
Hier hebt u ook de mogelijkheid om het 
geboortehuis van de moeder van Mozart te 
bezoeken. Middagmaal. Nadien gelegen-
heid voor een boottocht op het meer tot in 
het 1000 jaar oude stadje Sankt Wolfgang. 
Onze gids leidt ons langsheen de levendige 
geschiedenis van de stad en brengt ons tot 
in de bedevaartkerk waar u het tijdloze vleu-
gelaltaar kan bewonderen. Wie kent niet het 
lied “Im Weissen Rössl”? We verpozen even 
op het terras van het gelijknamige hotel.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het in-
drukwekkende Dachsteingebergte. Ons eer-
ste doel is de prachtig gelegen Gosausee. 
Wie wil kan met de zweefbaan tot op de 
Zwieselalm stijgen en van een heerlijk pano-
rama genieten, anderen kunnen een vlakke 
wandeling aan het meer maken. Verder naar 
het schilderachtige Hallstatt, dat erkend 
werd als Werelderfgoed. Het eeuwenoude 
centrum van Hallstatt ligt aan de Hallstät-
tersee, omringd door de steil rond de stad 
oprijzende bergwanden. We wandelen door 
de pittoreske straatjes en bezoeken de Pfarr-
kirche en het knekelhuisje. Middagmaal. We 
rijden langs de Koppenpass en Bad Aussee 
naar Altaussee. Bezoek aan de Kaiservilla in 
Bad Ischl. Van hieruit verder naar het hotel.

Dag 4: Ontbijtbuffet. We nemen de toeristi-
sche route langs de Traunsee tot aan Gmun-
den, wereldbekend om haar meer dan 300 
jaar oude keramiektraditie. Tijdens een ge-
leid bezoek aan één van de grootste fabrie-
ken kunnen we de handmatige verwerkin-

Salzkammergut
Attersee - Mondsee - Wolfgangsee - Bad Ischl - Hallstatt - Salzburg -
Kremsmünster - Erzberg

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

De regio Salzkammergut spreidt zich uit over 3 provincies: Salzburg, Steiermark en Ober-
osterreich. Meer dan 70 kristalheldere meren, diepgroene alpenweiden en romantische 
bossen, omringd door indrukwekkende bergtoppen met markante rotspunten, maken 
Salzkammergut tot één van de liefl ijkste gebieden van Oostenrijk. Niet alleen de Mozart-
stad Salzburg klinkt bekend, ook Sankt Wolfgang, de Traunsee, de Attersee en de zomer-
residentie van Keizerin Sissi in Bad Ischl zijn meer dan een bezoek waard. We maken een 
panoramische toer door het Dachsteinmassief en bezoeken het door Unesco als Werel-
derfgoed erkende plaatsje Hallstatt, bekend om zijn zout- en ijsgrotten. We bezoeken ook 
het prachtige Stiftklooster in Kremsmünster en gaan een kijkje nemen bij de productie 
van het wereldbekende keramiek in Gmunden. Onvergetelijk wordt de uitstap naar het 
Ertsgebergte, waar we een bezoek brengen aan het Erzbergwerk, in een indrukwekkend 
ijzerhoudend rotsmassief.

hotel. Kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.

Dag 2: Ontbijtbuffet. Via een toeristische 
route maken we een mooie tocht langs de 3 
meren. De Attersee is met zijn 46,7km² het 
grootste binnenmeer in Oostenrijk. Het heeft 
een lengte van ca. 20km, is 2 tot 3km breed 
en het diepste punt is 171m. In het zuiden 
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gen en beschilderingen van de keramiek volgen. Nadien maken we 
een wandeling naar het Seeschloss Ort dat gelegen is in de Traunsee. 
In het centrum gaan we een kijkje nemen aan het Rathaus met het 
enige keramieken klokkenspel van Oostenrijk. Na het middagmaal 
verder naar Stift Kremsmünster. Dit kloostercomplex, gesticht in 777, 
is één van de grootste en oudste van Oostenrijk. We brengen een 
geleid bezoek aan de barokke visaquariums, de keizerzaal met pla-
fondschilderingen, de schatkamer, de barokke bibliotheekzaal en de 
barokke stiftskerk. Terug naar het hotel.

Dag 5: Na het ontbijt een volledige dagexcursie naar het Ertsgebergte 
(Erzgebirge). Via de Eisenerzstrasse bereiken we Erzberg, waar u een 
bezoek kan brengen aan het ijzerhoudend rotsmassief. We rijden 
door de buitengroeven van het bedrijf Erzbergwerk met een 860pk 
sterke Hauli, de grootste taxi ter wereld. Middagmaal. Daarna door 
de indrukwekkende kloof van Gesäuse met gelegenheid tot een korte 
wandeling in het natuurgebied. Na een korte stop in Admont keren 
we terug naar ons verblijfshotel.

Dag 6: Ontbijtbuffet. Vandaag brengen we een bezoek aan de Mo-
zartstad Salzburg. We maken er een geleide stadswandeling door 
de oude binnenstad met barokke kerken en paleizen uit de 17de- en 
18de-eeuw, de dom en de tuinen van Residenz Mirabell. Een bezoek 

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Salzkammergut

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single    

vr 08/09 980 euro +95 euro  
 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal wel-
komstdrink muziekavond in hotel toeristenbelasting

alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

aan het geboorte- en het woonhuis van Mozart mag natuurlijk niet 
ontbreken op deze reis. Na de middag nemen we in deze aangename 
Mozartstad nog wat vrije tijd voor shopping of voor een romantisch 
koetstochtje.

Dag 7: Na het ontbijt keren we over de Duitse autowegen via Mün-
chen, Nürnberg en Keulen terug naar België. Onderweg houden we 
nog de gebruikelijke stops met gelegenheid tot middagmaal. Aan-
komst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

HOTEL KERSCHBAUMER***
Ligging: Gelegen in het rustige centrum van Russbach.
Kamers: Kamers in moderne alpinestijl met tv, telefoon en badkamer 
met douche en toilet. Enkele kamers met balkon.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, bar, internethoek, WiFi in lobby (gratis), café 
met zonneterras, Finse sauna en sanarium.
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel-Geel). Vertrek ’s morgens 
over Aken en Koblenz naar Oostenrijk. On-
derweg houden we de gebruikelijke haltes 
met eetgelegenheid. Bij aankomst krijgen we 
een uitgebreid avondmaal in het hotel.

Dag 2*: Eerste kennismaking met See en 
omgeving. Geleide wandeling en gelegen-

Dag 3: Na het ontbijt rijden we door de Silvret-
ta Hochalpenstrasse en maken er kennis met 
de indrukwekkende Silvretta bergketen. Het
Tiroler deel van de Alpenstrasse leidt van 
Galtür over een afstand van ongeveer 10 km 
naar de Bielerhöhe op 2.032m. Hier domi-
neert de hoogste berg in de Oostenrijkse Sil-
vretta, de Piz Buin, met zijn 3.312m de om-
geving. Het prachtige berglandschap en de 
direct aan de weg gelegen stuwmeren Ver-
munt en Silvretta, maken een diepe indruk 
op de bezoekers. Gelegenheid tot wandelen 
aan het meer of verpozen op een terrasje. In 
de namiddag rijden we naar het Kaunertal 
in het Tiroler Oberland. Het wordt omringd 
door een indrukwekkend bergpanorama. De 
Kaunertaler Panoramastrasse, door velen als 
één van de mooiste van de Alpen bestem-
peld, loopt tot 2.750m, waar het eeuwige ijs 
begint. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Na het ontbijt staat een smokkelroute 
“mit dem Chef über den Berg”op ons pro-
gramma. Vandaag begeleidt Christophe 
Mallaun, de hoteleigenaar, ons persoonlijk 
over de oude smokkelroute door het impo-
sante bergmassief. We rijden met de autocar 
naar Ischgl. Daar nemen we de gondelbaan 
tot aan het bergrestaurant op 2.320m. Van 
hieruit verder met de Flimjochbahn (zetellift) 
tot op de Viderjoch (2.732m) die de grens 
vormt tussen Oostenrijk en Zwitserland. We 
genieten er van een schnaps en maken een 
unieke en onvergetelijke groepsfoto. Verder 
met de Alp Trider Sattelbahn tot op 2.488m, 
waar we tijdens een koffi epauze op het terras 
kunnen genieten van een adembenemend 
uitzicht. Hier maken we een laatste overstap 
naar de “Twinliner”, een indrukwekkende 
installatie met cabines in twee verdiepingen: 
‘s werelds eerste dubbeldekkabelbaan! We 
dalen af naar het tolvrije toeristische dorpje 

See - Tirol
Silvretta Hochalpenstrasse - Kaunertal - Samnaun en bergpanorama -
Schloss Linderhof - Mittenwald - Innsbruck

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

heid om met de kabelbaan naar het midden-
station van de “Samnaungruppe” te stijgen. 
Hier kan je genieten van een gratis thalasso 
voetmassage. Vanuit het bergrestaurant krijg 
je een prachtig zicht op de mooie omgeving. 
Gelegenheid tot wandeling en vrije tijd. In 
het hotel kan u ook genieten van enkele gra-
tis lekkernijen en delicatessen. Na het avond-
maal maken we een lantaarnwandeling in de 
omgeving.
*wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Het onvolprezen Tirol met zijn rijke folklore en charmante bergdorpjes nodigen uit tot een 
ontdekkingstocht door dit prachtige stukje Oostenrijk. Deze reis is genieten van gastvrij-
heid en gemoedelijkheid maar ook van natuurschoon, sfeervolle plekjes en kunstpatri-
monium. Het 4-sterrenwellnesshotel Mallaun is totaal vernieuwd en door de jarenlange 
wederzijdse samenwerking en het warme en vriendelijke onthaal zijn de klanten van Ver-
hoeven hier altijd méér dan welkom! Grüß Gott bij de familie Mallaun… hier is het altijd 
een beetje “thuiskomen”!
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Tirol: Innsbruck. We maken er een geleide stadswandeling langs de 
voornaamste bezienswaardigheden zoals de Hofburg, de Stadtturm, 
het Gouden Dak, de Dom en het museum van Tiroolse volkskunst. 
Verder zijn er natuurlijk ook de gezellige terrasjes en de vele souve-
nirwinkels.

Dag 7: Na een stevig en vroeg ontbijt keren we huiswaarts. Onderweg
houden we de gebruikelijke stops. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL MALLAUN****
Ligging: Gelegen in See/Paznaun aan de voet van de Silvretta in een 
rustige omgeving. Een exclusief hotel met een schitterend interieur, 
onlangs 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-gangenkeuze-
menu.
1x per week Tiroleravond.
Faciliteiten: Bar, lift, rustieke ontbijtzaal, restaurant met zonneterras,
WiFi (gratis), wellness met binnenzwembad, sauna, Turkse sauna, 
bubbelbad, solarium en massage.

Samnaun. Vrij middagmaal en vrije tijd. Nadien brengt onze autocar 
ons terug naar het hotel. Klanten die dit wensen kunnen zowel de 
heen- als terugreis naar Samnaun met de autocar doen.

Dag 5: Ontbijt. Daguitstap naar Zuid-Beieren. We rijden via de Fern-
pass richting Reutte en via de oevers van de Plansee bereiken we het 
romantische lustslot Linderhof. Het was één van de drie verblijven die 
Lodewijk II van Beieren liet bouwen en het enige kasteel dat voltooid 
werd voor zijn dood. Verder naar Ettal met de prachtige benedictij-
nerabdij, gekend voor de likeur. Na het middagmaal over Garmisch-
Partenkirchen naar het gezellige Mittenwald, dat bekend staat voor 
de vioolmakerij, de levendige tradities en de prachtige muurschilde-
ringen doorheen het ganse dorp. Nadien via de Zillerpass naar ons 
hotel. Grill-avond of Tirolerbuffet mét aangepaste livemuziek.

Dag 6: Na het ontbijt rijden we naar Hall in Tirol, de middeleeuwse 
zoutstad in het dal van de Inn, op circa 10 km ten oosten van Inns-
bruck. Wandeling door de historische stadskern waar veel van de oude 
architectuur intact is gebleven. Nadien verder naar de hoofdstad van

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
See - Tirol

VOLPENSION - smokkelroute door het imposante
bergmassief met 5 kabelbanen (begeleid door 
de hoteleigenaar) inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag  Korting Kinderkortingen
     single  3de pers. op kamer bij 2 volw. 2t/m 12j  

zo 09/07 995 euro  +130 euro -40 euro -240 euro
zo 10/09 995 euro  +130 euro -40 euro 

Niet inbegrepen: middagmaal op dag 4 - overige maaltijden - toegangs-
gelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middagmaal wel-
komstdrink dagelijks namiddagversnaperingen in het hotel 

grillavond of Tirolerbuffet en muziekavond lantaarnwande-
ling persoonlijke begeleiding van de hoteleigenaar door het 
bergmassief (met 5 kabelbanen) toeristenbelasting alle uit-
stappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Aken, 
Keulen, Koblenz richting Stuttgart. Verder 
naar de Oostenrijkse grens. Onderweg hou-
den we nog de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst in het hotel, kamerver-
deling en avondmaal.

Dag 2*: Ontbijt. Bij goed weer nemen we het 
ontbijt op 1.900m hoogte. Vrije voormiddag 
op grote hoogte of in de omgeving van het 
hotel. Na het middagmaal verkennen we het 

we er de diverse bloemenperken, planten en 
serres. We genieten van ons lunchpakket in 
deze mooie omgeving. Na het middagmaal 
rijden we verder naar het Zwitserse stadje Ap-
penzell, waar u de typische vakwerkhuizen op 
eigen houtje kan bewonderen. Klederdrach-
ten en oude tradities zijn er uit het alledaagse 
leven niet weg te denken. We verlaten Zwit-
serland om terug te keren naar ons hotel.

Dag 4: Ontbijt. Passentocht. Vandaag maken 
we een dagexcursie via diverse passen, o.a. 
de Arlbergpass (1.793m) en de Flexenpass 
(1.773m) naar Lech. We houden een korte 
stop voor een bezoek aan dit gekende skioord. 
Na het middagmaal zetten we onze tocht ver-
der via de Hochtannbergpass (1.679m) en 
bereiken Schoppernau. Onderweg kunt u ge-
nieten van de prachtige vergezichten die de 
Alpen u bieden. Verder via dorpjes zoals Au 
en Bizau, gelegen in de Käsestrasse, bereiken 
we Bregenz, de hoofdstad van Vorarlberg. 
We brengen een bezoek aan het wereldbe-
roemde Festspieltheater dat gelegen is in de 
Bodensee. Nadien vrije tijd om een wandeling 
door het stadspark te maken of een bezoek 
te brengen aan het toeristische centrum in de 
benedenstad.

Dag 5: In de voormiddag rijden we door het 
Brandnertal naar Brand. We nemen hier de 

Vorarlberg
Montafonerdal - Mainau - Passentocht - Brandnertal - Silbertal

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

Montafonerdal. Met de “Montafonerbahn” 
kunnen we naar Bludenz en/of Schruns, met 
telkens bezoek aan het stadje en aansluitend 
wat vrije tijd.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het bloe-
meneiland Mainau, gelegen in de Bodensee. 
Het herbergt op een oppervlakte van slechts 
45ha een unieke verscheidenheid aan bloe-
men, bomen en struiken. Er is ook een ba-
rokslot uit de 13de eeuw, de palmenkas en 
het grootste vlinderhuis van Duitsland. Via 
de mooi aangelegde wandelwegen bezoeken 

Vorarlberg is maar een klein deeltje van Oostenrijk: De “grootte” is echter te vinden in 
de veelzijdigheid van het landschap en in de belevenissfeer. We verblijven in het Monta-
fonertaler dorpje Vandans, dat reeds driemaal verkozen werd tot mooiste bloemendorp 
van Vorarlberg. Dit dal is een ideale uitvalsbasis voor onze prachtige excursies. Wie er ooit 
geweest is, zal er zeker terugkomen! Hotel Brunella en de familie Tschabrun staan garant 
voor een aangename en zorgeloze vakantie!
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VERBLIJFSHOTEL: HOTEL BRUNELLA***
Ligging: Gelegen in het centrum van Vandans.
Kamers: Kamers met tv, radio, telefoon, safe, WiFi (gratis), balkon en 
badkamer met bad/douche, haardroger en toilet. Sommige kamers met
balkon of terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 4-gangen keuzemenu
met saladebuffet.
Faciliteiten: Prachtig hotel met WiFi (gratis), lift, restaurant, bar, buiten-
zwembad 300m van het hotel en minigolf.

zweefbaan naar de Lünersee, waar we een prachtig panorama krij-
gen op de Fundlkopf (2.401m), de Schesaplana (2.965m), de Lindauer 
(2.827m) en de Zimba (2.643m). Middagmaal. Nadien rijden we ver-
der via het pittoreske dorpje Schwarzenberg, gelegen in het Bregen-
zerwald naar de Rappenlochschlucht, een kloof tussen de rotsen. We 
maken een rustige wandeling langs de rivier, over bruggetjes en voorbij 
prachtige watervallen.

Dag 6: Na het ontbijt gaat onze tocht naar het Silbertal, waar we met 
de kabelbaan naar de Kristberg zweven. We maken er een wandeling 
en nemen nog wat vrije tijd. Na het middagmaal worden we opge-
wacht door “Adolf der Flötenspieler” die ons vergezelt naar het kerkje 
van de “Silber Bergknappen”. Al spelend op zijn blokfl uit vertelt hij ons 
over het harde leven in de zilvermijnen.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we het gastvrije hotel Brunella en keren 
we huiswaarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor 
de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats. 

Tijdens ons verblijf in Vandans is er in het hotel een avond voorzien met 
livemuziek en dans.

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Vorarlberg

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

za 02/09 855 euro +95 euro -30 euro   
 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek in de vroege och-
tend richting Keulen en Frankfurt. Verder via 
Würzburg, Nürnberg naar Passau en Wenen. 
Aankomst ‘s avonds in het hotel voor avond-
maal en overnachting. Vrije avond. 

Dag 2: Na het ontbijt bezoeken we in de 
voormiddag de keizerlijke appartementen 
van de Hofburg, de Stephansdom, de Kai-
sersgruft en de Albertinaplatz. Na het mid-
dagmaal brengen we een bezoek aan het 
operagebouw en aan het keizerlijke lustslot 
en de tuinen van Schönbrunn. Dit kasteel telt 

ken we achtereenvolgens: de Karlskirche, het 
monument van de Russische soldaat en het 
stadspark met het gouden beeld van Strauss. 
We eindigen met het bezoek aan de vroe-
gere zomerresidentie van Prins Eugène, het 
slot Belvedere. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Na het ontbijt brengen we een uitge-
breid bezoek aan de benedictijnenabdij van 
Melk, gelegen langs de Donau en gebouwd 
op een 60m hoge rots. We bezoek er on-
der meer de Kaiserzimmer, de marmerzaal, 
de bibliotheek en een parel van de Oosten-
rijkse barok, de Stiftskirche. Na een korte rit 
nemen we ons middagmaal bij de kapel van 
het voormalige jachtslot Mayerling, waarna 
we in Heiligenkreuz ons verhaal vervolgen 
met een wandeling en mogelijkheid tot be-
zichtiging van de abdij. We keren met de bus 
terug via het Wienerwald.
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: In de voormiddag bezoek aan het 
moderne Hundertwasserhaus, aan het Pra-
ter met zijn reuzenrad uit de fi lm “De derde 
man” en aan de Donautoren, waar we van-
op 160m hoogte een uniek uitzicht hebben 
op de blauwe Donau en het panorama van 
Wenen en omgeving. Na de middag is ieder-
een vrij voor museabezoek, souvenirs kopen, 
een wandeling of een koetstocht. ‘s Avonds 

Wenen
Hofburg - Schönbrunn - Schloss Belvedere - Hundertwasserhaus - Donauturm

OOSTENRIJK

CITYTRIP

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 zoveel componisten gewoond. Al meer 
dan 2.000 jaar geleden was deze stad als Romeinse Vindobona bekend. Geen wonder dus 
dat Wenen tot de belangrijkste kunststeden van Europa behoort. Elke kunstliefhebber kan 
er zijn hart ophalen aan de onvoorstelbare rijkdom van het Weense kunstpatrimonium. 
Maak samen met Verhoeven Autocarreizen eens de tijd om deze prachtige stad en haar 
bewoners van naderbij te leren kennen. Wenen is de stad van de wals, van de keizersresi-
dentie en voor miljoenen mensen het beleven van romantische dromen.

220 vertrekken waarvan 40 pronkzalen kun-
nen bezocht worden. We nemen ook even 
de tijd om het koetsenmuseum van Wenen 
te bezichtigen. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: In de voormiddag maken we een wan-
deling langsheen de voornaamste beziens-
waardigheden aan de Maria-Theresiaplatz, 
de Spaanse Rijschool, de Agustijnerkerk, 
de Volksgarten en de Ringstraße met o.a. 
de Votivkirche, de universiteit, het stadhuis, 
het Hofburgtheater, het parlementsgebouw, 
het cultuur- en natuurhistorisch museum, 
Freyung,... Om 12 uur luisteren we naar de 
muziek van het Ankeruhr met de parade van 
historische fi guren. In de namiddag bezoe-

AFREIS 03/04/2023
AFREIS 23/12/2023
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HOTEL WIENTAL****
Ligging: Gelegen in Pressbaum, een dorpje net buiten het centrum van Wenen 
en omringd in het Wienerwald.
Kamers: Ruime kamers met toilet en badkamer voorzien van een bad/douche, 
toiletartikelen, tv en telefoon. 
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3-gangendiner.
Faciliteiten: Verschillende spafaciliteiten in het wellnesscentrum zoals een sau-
na en hamman. Voor de sportievelingen is er een fi tnessruimte en gelegenheid 
tot hiken, fi etsen, boogschieten en tennissen (mogelijks betalend).

nemen wij dan afscheid van dit romantische Wenen en keren terug 
naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: Vertrek ‘s morgens na het ontbijt met onze Royal Class autocar 
terug richting Oostenrijks/Duitse grens. Gelegenheid tot middag- en 
avondmaal. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops. Aan-
komst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

Programma 5 dagen:
Bij het programma van onze 5-daagse reis vervalt het bezoek aan de 
benedictijnenabdij van Melk.

WIENERCONCERT
De concerten vinden plaats op dinsdag-, donderdag- of zater-
dagavond. Na het avondmaal in het hotel is er mogelijkheid een 
Straussconcert bij te wonen op één van deze avonden. Na dit muzi-
kaal evenement rijden we langs de sprookjesachtig verlichte gebou-
wen terug naar ons verblijfshotel.

SPAANSE RIJSCHOOL
Bezoek is mogelijk in de maanden mei, september en oktober, onder 
voorbehoud van beschikbaarheid.

KORTING*KORTINGKORTING*

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 inbegrepen
Superior Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 03/04 690 euro +80 euro 
za 23/12 830 euro +99 euro 

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

ma 24/07 755 euro +99 euro 
wo 30/08 760 euro +99 euro 

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt ter plaatse toe-
ristenbelasting alle uitstappen en rondritten gidsbege-
leiding audio tour-guide systeem
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via 
Keulen en Frankfurt richting Nürnberg. Ge-
legenheid tot vrij middagmaal. Via Mün-
chen en Rosenheim bereiken we Oosten-
rijk. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Verder naar onze verblijfplaats in het 
Wildschönaudal, in de Kitzbüheler Alpen. 
Aankomst in het hotel. Kamerverdeling en 
avondmaal.

Dag 2: Vandaag maken we kennis met Wild-
schönau. Het is niet de naam van een dorp 
maar van het hoogdal waarin vier dorpen 

terug naar het hotel. Avondmaal in het ho-
tel. Filmvoorstelling over Wildschönau. Over-
nachting.

Dag 3: Na het ontbijt bezoek aan het “Muse-
umsfriedhof” in Kramsach, waar de plaatse-
lijk smid op metalen kruisbeelden allerlei ori-
ginele spreuken met leuke inhoud verzameld 
heeft. Via Maurach verder naar het pittores-
ke Pertisau. Hier maken we een boottocht op 
de Achensee. Het meer is met een lengte van 
ongeveer 9 km het grootste van Tirol. Aan de 
noordoever strekt de Karwendelbergketen 
zich uit tot Innsbruck. Aan de oostoever ligt 
het Rofangebergte met toppen tot 2.259m. 
Na het middagmaal bezoeken we het Hei-
matmuseum, een typische Tiroolse boerderij 
bestaande uit 21 kamers, waar het vroegere 
leven van de bewoners aan de Achensee 
wordt uitgebeeld. Op de terugweg houden 
we een stop in het kleinste stadje van Oos-
tenrijk, Rattenberg.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 4: Ontbijt. Via Wörgl rijden we langs 
Kitzbühel, ooit de onbetwiste wintersport-
hoofdplaats van Oostenrijk. De stad wordt 
omgeven door verschillende bergmassieven 
waarvan de Hahnenkamm en de Kitzbühe-
ler Horn de bekendste zijn. Via St. Johann in 
Tirol, met diverse barokgebouwen en mooie 
muurschilderingen op de gevels, langs het 
Kaisersgebergte naar de “Schaukäserei” met 
degustatiemaaltijd. Na de middag voert de 
weg ons langs de Zahmer Kaiser en de Wal-
chsee naar Kufstein, een toeristisch centrum 
met een machtige vesting. We maken een 
wandeling in de Altstadt en na wat vrije tijd 
keren we terug naar het hotel.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we via het Achen-
tal en de Sylvenstein-stausee naar Vorderriss. 
Via het Risstal rijden we door het bescherm-
de natuurgebied met bomen tot 600 jaar 

Wildschönau - Tirol
in het hart van de Kitzbüheler Alpen

OOSTENRIJK

EXCURSIEREIS

Tirol is één van de grotere provincies van Oostenrijk en heeft ruim 700.000 inwoners. In 
het hart van de Kitzbüheler Alpen, tussen de Schatzberg (1.903m) en de Markbachjoch 
(1.500m), ligt het vriendelijke en zonnige Wildschönaudal. We vinden er gastvrije dorpjes 
zoals Oberau, Niederau, Auffach, Thierbach en Mühltal. Het dal is bijzonder geschikt voor 
ontspanning te midden van een prachtige bergwereld. De omgeving van deze vakantiebe-
stemming biedt mogelijkheden voor vele activiteiten. Één van de toppers is de bekende 
Achensee, waar we een mooie boottocht maken. Deze reis is puur genieten!

liggen: Niederau, Oberau, Mühltal-Thierbach 
en Auffach. Het dal ligt in het hart van de 
Zillertaler en Kitzbüheler Alpen. Met de Bum-
melzug rijden we naar één van de mooiste 
kloven van Oostenrijk, de Kundler Klamm. 
We maken er een vlakke wandeling – ge-
schikt voor alle leeftijden - langs de rivier en 
watervallen. Na het middagmaal maken we 
nog verder kennis met dit adembenemend 
Wildschönauerdal, dat heel wat toeristische 
mogelijkheden biedt, zoals een tocht met de 
Markbachjochbahn tot op een hoogte van 
1.500m, waar we kunnen wandelen tussen 
de koeien op de Alm of de paragliders zien 
vertrekken voor hun “zweefvlucht” door het 
dal. Toeristische route met de Bummelzug 
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HOTEL BERGKRISTALL****
Ligging: Centraal gelegen in Wildschönau.
Kamers: Tv, WiFi (gratis), telefoon en badkamer met bad/douche, toilet,
toiletartikelen, haardroger en cosmeticaspiegel. Sommige kamers met 
balkon of terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 4-gangenkeuzemenu
met saladebar.
Faciliteiten: Prachtig hotelcomplex met restaurant, 2 liften, fi tness en 
WiFi (gratis). Vernieuwde spa met sauna, bubbelbad, stoombad, infra-
roodkamer en zwembad (gratis).

oud, naar het wandelparadijs Alpenpark Karwendel. Middagmaal. In 
het dorpje Eng, gelegen aan de voet van het Karwendelgebergte, ma-
ken we een mooie vlakke wandeling over verharde wegen langsheen 
typische Tiroolse boerderijen. Verder naar het hotel voor avondmaal 
en overnachting.

Dag 6: Ontbijt. Daguitstap naar het Zillertal. Het ongeveer dertig kilo-
meter lange dal wordt doorstroomd door de rivier de Ziller. We rijden
door het schilderachtige Tuxertal, een zijdal van het Zillertal, dat bij 
Mayrhofen naar het westen afbuigt. Aan het einde van het Tuxertal 
ligt de Hintertuxer Gletscher met de “Gefrorene Wand”. Gelegenheid 
om met de Gletscherbahn naar één van de bergstations te stijgen of 
vrije tijd. Na het middagmaal bezoeken we het bekende Mayrhofen. 
Dit fraaie vakantieoord in landelijke Alpenstijl is de populairste toe-
ristische bestemming van het Zillertal. Het brede dal versmalt hier en 
verdeelt zich in vier kleinere valleien. Van hieruit keren we terug naar 
het hotel.

Dag 7: Na het ontbijt keren we via de Oostenrijkse en Duitse auto-
wegen terug richting België. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Gelegenheid tot vrij middagmaal onderweg. Aankomst ca. 
20.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

OOSTENRIJK       7 DAGEN - 6 NACHTEN
Wildschönau - Tirol

VOLPENSION - boerenbuffet - muziekavond -
fi lmavond - tiroleravond inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting   Kinderkortingen
    single 3de pers. op kamer  bij 2 volw. 9 t/m 12j 

vr 21/07 995 euro +70 euro -40 euro  -90 euro 
di 15/08 995 euro +70 euro -40 euro  -90 euro 

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het hotel
Bergkristall. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden mits extra 
toeslag en volgens beschikbaarheid. 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt in het hotel 5x mid-
dagmaal toeristenbelasting welkomstdrink boeren-
buffet muziekavond fi lmavond Tiroleravond Bummel 
zug Kundler Klamm & Niederau Wildschönaukarte alle 
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Neder-
land richting Duitsland. Onderweg houden 
we de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Avondmaal en tussenovernachting in de om-
geving van Sebnitz of Bautzen.

Dag 2: Na het ontbijt verder richting Polen. 
Voorbij de grensovergang rijden we verder 

wandeling gaan wij doorheen prachtige ka-
mers en gangen tot 135m diep. We eindigen 
in de prachtige onderaardse kathedraal van 
de heilige Kinga. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog gebruikten de Duitsers de Staszic-zaal 
als vliegtuigfabriek en opslagruimte. Op de 
terugweg brengen wij een bezoek aan de 
voormalige emaillefabriek van Schindler, be-
kend als de potten- en pannenfabriek van 
Oskar Schindler (cfr. fi lm Schindler’s List van 
Steven Spielberg uit 1993) die tijdens de na-
zibezetting honderden Joden heeft tewerk-
gesteld en alzo gered heeft van de dood. Na 
dit bezoek nog een korte wandeling door de 
Joodse wijk Kazimierz.

Dag 4: Daguitstap naar Auschwitz en Bir-
kenau. In Auschwitz bezoeken wij het voor-
malige concentratiekamp. Een aantal gevan-
genisblokken zijn nu omgevormd tot een 
museum waarin allerhande bezittingen van 
de gevangenen tentoongesteld worden. Wij 
brengen ook een bezoek aan het Belgisch 
paviljoen, waar we foto’s zien van de ver-
schillende deportaties vanuit de Dossinka-
zerne in Mechelen. Drie kilometer verder in 
Birkenau ligt het grootste vernietigingskamp 
van de nazi’s in Polen.

Dag 5*: Kennismaking met de oude hoofd-
stad van Polen: Krakau. Met lokaal vervoer 
rijden we naar de binnenstad. We besteden 
deze dag volledig aan het bezoek van deze 
stad: het kasteel van Wawel, parel van de 
Joodse renaissance, met een unieke verza-
meling Vlaamse wandtapijten, de oude uni-
versiteit, de O.L.V.-kerk met het merkwaar-
dig retabel van Wit Stwosz, de fraaie gevels 
in de gezellige winkelstraatjes en het prach-
tige marktplein. Vrije tijd.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 6: Dagexcursie naar Zakopane, waar we 
een uitgebreid bezoek brengen. U kan er de 

Zuid-Polen
Krakau - Zakopane - Auschwitz - Czestochowa - Wieliczka zoutmijnen

EXCURSIEREIS

De laatste jaren is de belangstelling voor Polen sterk toegenomen. Daar zal de versnelde 
economische evolutie zeker toe bijgedragen hebben. Het is een land met een eigen karak-
ter, zoals de Polen zelf, die door de eeuwen heen heel wat strijd hebben moeten leveren om 
zichzelf te blijven. Het huidige Polen ondergaat een stroomversnelling van veranderingen. 
De verhoogde internationale aandacht geeft aanleiding tot het vernieuwen en restaureren 
van historische gebouwen, stads- en dorpsgedeelten. Onze verblijfplaats is Krakau, dat 
jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers ontvangt. Verhoeven Autocarreizen biedt u de 
gelegenheid nader kennis te maken met dit boeiende land, rijk aan cultuur, geschiedenis 
en met een ongerepte natuur.

richting Wroclaw en Krakau. Vrij middag-
maal. Aankomst in de late namiddag in het 
hotel en kamer verdeling. Eerste kennisma-
king met het centrum van de stad. Een korte 
stadswandeling naar de Barbacan, de Ko-
ningstraat, de Grote Markt en de Mariakerk.

Dag 3: Na het ontbijt brengen wij een be-
zoek aan de zoutmijn van Wieliczka. Sinds 
1978 staat deze mijn op de Werelderfgoed-
lijst. Tijdens een 2 uur durende toeristische 

AFREIS 10/06/2023
AFREIS 01/07/2023
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HOTEL SWING****
Ligging: Gelegen op 4km van Krakau centrum. Naast het hotel is er
openbaar vervoer van en naar het stadscentrum.
Kamers: Alle kamers voorzien van tv, radio, telefoon, airco en badka-
mer met bad/douche, toilet en toiletartikelen.
Maaltijden: ’s Morgens koud & warm ontbijtbuffet en ’s avonds warm
buffet.
Faciliteiten: Uitstekend restaurant, bar, liften, wisselkantoor, sauna, 
WiFi (gratis) en fi tness.

typische in hout uitgevoerde vakmanswerkhuizen bekijken. De stad 
ligt in een mooie natuurlijke omgeving. We bezoeken er ook een vol-
ledig in hout gebouwd kerkje. Tevens maken we een vlottentocht op 
de Dunajec rivier. Nadien vrije tijd om te wandelen en te winkelen.

Dag 7: Na het ontbijt vertrek naar het heiligdom van Czestochowa. Na 
Medina, Fátima en Mekka is dit het 4de grootste bedevaartsoord ter 
wereld. Wij bezoeken het beeld van de Zwarte Madonna en zien links
van dit beeld de pauselijke stola (met bloedvlekken) van Johannes 
Paulus II die hij droeg bij zijn aanslag. In de schatkamer zien wij talrijke
voorwerpen die de pelgrims geschonken hebben aan dit heiligdom. 
In de namiddag rijden wij verder via kleine Poolse dorpjes richting 
Wroclaw naar de Duitse grens voor avondmaal en tussen overnach-
ting.

Dag 8: Na het ontbijt, vertrek via de Duitse autowegen richting België.
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden.
Aankomst ca. 19.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen af-
stapplaats.

NOTA: De volgorde van het vermelde reisprogramma kan wijzigen 
door de beschikbaarheid van enkele bezoeken.

POLEN       8 DAGEN - 7 NACHTEN
Zuid-Polen

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

za 10/06  990 euro +195 euro
za 01/07  990 euro +195 euro   

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden
Munten: euro - Poolse zloty (ter plaatse aan te kopen) - kredietkaarten
worden aanvaard

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt tussenovernach-
ting op heen- en terugreis alle uitstappen en rondrit-
ten gidsbegeleiding audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Ver-
trek ’s morgens vroeg via de Franse autowegen rich-
ting Parijs, Bordeaux en verder richting Spanje. Aan-
komst ‘s avonds in Spanje in ons driesterrenhotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 2: Ontbijt. Op onze weg naar Portugal houden 
we een stop in Burgos, de Spaanse stad met één 
van de mooiste kathedralen van Spanje. Vrij middag-
maal. In de namiddag verder richting het grensstadje 
Chaves (Portugal) met zijn thermale baden. Een korte 

zen we door naar Bom Jesus do Monte, na Fátima 
de drukst bezochte bedevaartplaats van het land. 
Vertrek naar Porto voor avondmaal en overnachting.

Dag 4: Volledige dag in Porto, één van de mooiste 
steden van het land. Na het ontbijt rijden we naar de 
oude stad voor een geleide stadswandeling langs de 
voornaamste bezienswaardigheden. Het oude Porto, 
rond de volkswijk Ribeira, is beschermd door Unesco. 
De huizen liggen als het ware tegen de steile oevers 
van de Douro geplakt. Gelegenheid tot middagmaal 
aan de Dourorivier. Na een bezoek aan het Bolsa-
paleis wandelen we over de bekende brug van Eifel 
naar Vila Nova de Gaia waar in de oude wijnkelders 
de porto rijpt. Bezoek aan één van deze bekende 
portokelders waar na de rondleiding kan geproefd 
worden. Het bezoek aan de stad wordt afgesloten 
met een rondvaart op de Dourorivier met uitzicht op 
de stad. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Na het ontbijt vertrekken we voor een prach-
tige rit doorheen de Dourostreek naar Pinhão, in het 
hartje van het wijngebied. Het plaatselijk stationnetje 
is versierd met 25 azulejospanelen waarop verschil-
lende klederdrachten uit het dal zijn uitgebeeld. 
We volgen de “Rota do Vinho do Porto” en rijden 
doorheen de terrasvormige hellingen die bedekt zijn 
met wijngaarden en wijnhuizen. Verder naar Solar 
de Mateus, het mooiste herenhuis van Portugal dat 
zijn naam gaf aan de overbekende Mateus roséwijn. 
Vertrek naar Viseu voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: Vandaag doen we het rustig aan. Een aange-
name wandeling in het oude stadscentrum van Viseu 
brengt ons via pittoreske winkelstraatjes naar het 
middeleeuwse stadsplein met zijn oude kathedraal 
en het beroemde museum van de grote Portugese 
schilder Grão Vasco in het vroegere Bisschoppelijk 
paleis. Na het middagmaal in Luso, een klein stadje 
met thermale bronnen, gaan we het jachtslot van de 
laatste Portugese koning bekijken en maken we een 
wandeling in het mooiste bos van Europa, door de 
Portugese staat als nationaal monument geklasseerd. 
Door naar Coimbra voor avondmaal en overnachting.

Portugal
Guimarães - Porto - Viseu - Coimbra - Tomar - Obidos - Sintra - Lissabon

PORTUGAL

RONDREIS

avondwandeling naar het kasteel en de oude stad 
verzekert u van een verkwikkende nachtrust. Avond-
maal en overnachting. 

Dag 3: Ontbijt en vertrek naar Guimarães, de stad 
die beheerst wordt door de machtige burcht waar in 
1111 de eerste koning van Portugal geboren werd. 
Guimarães is één van de oudste steden van het land 
en de oude stadskern is sinds de 15de eeuw weinig 
veranderd. Gelegenheid voor middagmaal. Na de 
middag bezoeken we Braga, het “Rome van Portu-
gal”. De kathedraal in het centrum van de stad bezit 
één der mooiste orgels van de wereld. Daarna rei-

Reizen in Portugal is binnenstappen in een land dat nog altijd balanceert tussen het mo-
derne Europa en de zo vertrouwde eeuwenoude Moorse en mediterrane cultuur. ‘’Hier 
waar het land ophoudt en de zee begint’’. Met deze woorden beschrijft Luís de Camões, de 
grote Portugese dichter uit de 15de eeuw, de ligging van zijn vaderland. Dit relatief kleine 
land met ongeveer driemaal de oppervlakte van België biedt u een verrassende verschei-
denheid aan natuur en cultuur. 800km stranden, prachtige nationale parken, majestueuze 
siërra’s, de brede Dourovallei met de wereldberoemde wijngaarden, en niet in het minst 
een onovertroffen cultureel erfgoed, niet verwoest of geteisterd door de wereldoorlogen. 
Portugal verdient het om er langzaam doorheen te trekken. En dat is exact wat wij u aan-
bieden.

AFREIS 01/05/2023
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Dag 10: Na het ontbijt rijden we naar het kolossale Palácio Nacional in Mafra, één 
der grootste en meest luxueuze paleizen van Europa. Daarna reizen we door naar 
Sintra met zijn subtropisch klimaat. Dit stadje behoort tot het Werelderfgoed. Ge-
legenheid tot bezoek aan het Palácio Nacional of shoppingtijd in de verkeersvrije 
straten. Gelegenheid tot middagmaal. Vertrek naar Lissabon voor een tramritje 
door de oude stad en vrije tijd. Verder naar ons hotel in het hartje van Lissabon 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 11*: Ontbijt. Volledige dag in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. In de voor-
middag een wandeling langs de Torre de Belèm, het monument van de zeevaar-
ders, het Johannieterklooster en bezoek aan het wereldberoemde koetsenmuse-
um. Daarna gaan we de Pastéis de Belém proeven. Gelegenheid tot middagmaal. 
In de namiddag bezoeken we Alfama en het Castelo de São Jorge. Dit kasteel 
ligt aan de grondslag van het ontstaan van de stad. Vrije tijd in de belangrijkste 
verkeersvrije winkelstraat in Lissabon. Terug naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.
* wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 12: Na het ontbijt rijden we door de Serra da Estrela naar de Spaanse grens en 
verder door de Sierra de la Peña de Francia. In de oude universiteitsstad Salamanca
maken we een wandeling langs het klooster San Esteban, het Palacio de Fonseca 
uit de 16de eeuw en het Palacio de Monterrey. Het Casa de las Conchas uit 1483 
met zijn opmerkelijke schelpvormige decoraties is het meest gefotografeerde huis 
van de stad. Verder langs de oude en nieuwe kathedraal naar de universiteit op 
de Plaza Mayor.

Dag 13: Ontbijt en vertrek via Valladolid en Burgos naar San Sebastián. De stad is 
prachtig gelegen aan een schelpvormige baai en is de elegantste en mondainste 
badplaats van Spanje. We nemen er wat vrije tijd om te fl aneren aan de golf van 
Biskaje. Verder naar de Spaans-Franse grens en naar het hotel in Castets voor 
avondmaal en tussenovernachting.

Dag 14: Na een vroeg ontbijt rijden we over de Franse autowegen huiswaarts. 
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst 
ca. 22.00 u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTELS
Alle overnachtingen worden genomen in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Tv, telefoon, airco, WiFi en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, etc. Sommige hotels zijn voorzien van 
zwembad en/of wellness-centrum.

PORTUGAL

Dag 7*: Coimbra is prachtig gelegen aan de oever van de Mondegorivier. Het
silhouette van de stad wordt gedomineerd door de massieve gebouwen van de 
universiteit boven op de heuvel. (bezoek universiteit afhankelijk van beschikbaar-
heid). Vrij middagmaal. Daarna richting Conimbriga voor een bezoek aan de
Romeinse archeologische site.
*wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 8: Na het ontbijt vertrek naar Tomar. We houden halt in Penela, een klein 
vestingstadje met een mooi gerestaureerde Moorse burcht boven op een heuvel, 
voor een wandeling met mooie prachtige uitzichten over de omgeving. ’s Middags 
gelegenheid tot middagmaal in Tomar. In de namiddag bezoek aan de Christus-
burcht. Vertrek naar Fátima voor avondmaal en overnachting. Gelegenheid om het 
heiligdom van Fátima te bezoeken.

Dag 9: Na het ontbijt vertrekken we naar het klooster van Batalha. Verder naar 
Alcobaça waar het middagmaal kan genomen worden in de schaduw van het 
machtige moederklooster van de Cisterciënzerorde in Portugal. Daarna vertrek 
naar Obidos, één van de best bewaarde ommuurde stadjes van Portugal. Het uit-
zicht van de stad met zijn piepkleine klinkerstraatjes, pittoreske pleintjes en ha-
gelwitte kerkjes is nauwelijks veranderd. Daarna naar Peniche voor avondmaal en 
overnachting. Gelegenheid om een strandwandeling te maken.

PORTUGAL     14 DAGEN - 13 NACHTEN
Rondreis

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

ma 01/05 1660 euro +380 euro -200 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt water en wijn bij avond-
malen in Portugal tussenovernachting op heen- en terug-
reis lokaal vervoer tijdens de rustdag chauffeur alle uit-
stappen en rondritten gidsbegeleiding audio tour-guide
systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek
’s morgens langs de Duitse autowegen richting Oos-
tenrijkse grens. De gebruikelijke stops en gelegenheid 
tot vrij middagmaal zijn voorzien. Avondmaal en tus-
senovernachting in Oostenrijk.
Dag 2: Na het ontbijt rijden we verder via Wenen naar 
de Hongaarse grens en bereiken we Boedapest. Mid-
dagmaal en kort bezoek aan de stad aan de Donau. 
We maken er een rondrit en wandelen langs de voor-
naamste bezienswaardigheden. Nadien genieten we 

Baia Mare.
Dag 4: Ontbijt. Ons eerste bezoek brengen we aan de 
Unesco-kerk van Budesti Susani. Hier bevindt zich het 
harnas van de beroemde Roemeense Robin Hood, 
Grigore Pintea. We vertrekken via een berglandschap 
naar het prachtige kloosterdomein Bârsana. Daar 
maken we een verkennende wandeling en nemen 
we tijd voor ons middagmaal. Dit kloostercomplex is 
één van de mooiste van Roemenië. We verlaten Ma-
ramures richting Bucovina. We overnachten in Gura 
Humorului.
Dag 5: Ontbijt. Indien de tijd het toelaat bezoeken we 
het Voronetklooster. Dit klooster werd gebouwd in 
1488 en bevat zowel binnen als buiten unieke schil-
derwerken, daterend uit 1534-1535. Men heeft ge-
bruik gemaakt van het typische Voronet-blauw. We 
bezoeken het Humorklooster (begin 15de-eeuw) en 
daarna het Moldovita-klooster dat werd gebouwd in 
1410 door Alexandru cel Bun. Hier is geel de domi-
nerende kleur. We lunchen in Bistrita dat in de 14de-
eeuw een belangrijk handelscentrum was op de weg 
die Transsylvanië met Moldavië verbindt. Târgu Mures 
is één van de belangrijkste steden van Transsylvanië, 
gelegen aan de Muresrivier. In 1602 werd de stad ver-
woest door de Hongaren en de Turken en daarna her-
bouwd met een ommuring van 900m met 7 torens 
van 10m. Overnachting in Târgu Mures.
Dag 6: Ontbijt. Sighisoara is zonder twijfel de meest 
interessante stad van Roemenië. Hier werd in 1433 
Vlad de Spietser geboren, beter bekend als Dracula. 
Zijn geboortehuis is hier te bezichtigen. In de stad 
vinden we verder een aantal schitterende monu-
menten zoals de klokkentoren, oorspronkelijk een 
2 verdiepingen tellende gevangenistoren en de kerk 
op de heuvel, het meest waardevolle monument van 
de stad. Na onze lunch in de stad gaan we richting 
Brasov. In deze streek vinden we naast de Roemeen-
se, vooral ook Duitse invloeden en in mindere mate 
Hongaarse. Niettemin is het traditionele kostuum hier 
Hongaars: de mannen dragen lange, zwarte jassen, 
grote hoeden en lederen laarzen. Opmerkelijk zijn de 
vaak in levendige kleuren geverfde huizen. Brasov is 
de 4de stad van Roemenië en een belangrijk, eco-
nomisch centrum. De meest interessante, toeristische 

Roemenië
Maramures - Bucovina - Transsylvanië - Boekarest

ROEMENIË

RONDREIS

AFREIS 13/09/2023

Een bezoek aan Roemenië is een “must” voor elke Europeaan die iets van het centraal 
en oostelijk gedeelte van het continent wil begrijpen. In dit deel van Europa ontmoeten 
historie en traditie elkaar. De religieuze beleving is nog zeer traditioneel en de bevolking 
houdt de herinnering aan haar vroegere helden levendig. Maramures is het land van het 
hout, Bucovina is het land van God en Transsylvanië confronteert u met de fi ctie. U vindt ze 
allemaal op uw weg. De reis is natuurlijk niet volledig zonder een bezoek aan de hoofdstad 
Boekarest. Wij zijn er zeker van dat alles wat u al wist over Roemenië, na uw bezoek, in 
een ander daglicht zal komen te staan. Dracula, Ceausescu en al die anderen zijn al lang 
verleden tijd, maar u ziet nu de plaatsen waar zij eens leefden en u maakt kennis met hun 
geschiedenis die nog steeds voortleeft in de legendes.

nog van wat vrije tijd alvorens naar het hotel te rijden 
voor avondmaal en overnachting.
Dag 3: Na het ontbijt rijden we richting Roemenië dat 
we via het grensplaatsje Petea bereiken. Baia Mare 
is de hoofdstad van de provincie Maramures en de 
zetel van de mijnindustrie in Roemenië. Het oude, 
middeleeuwse centrum is mooi gerestaureerd en 
rond het historische marktplein zijn nog delen van 
de oorspronkelijke stadsmuur bewaard gebleven. De 
St.-Stephanskathedraal is gebouwd in 1446, de toren 
kan bezichtigd worden en biedt een prachtig zicht op 
de beboste heuvels. Avondmaal en overnachting in 
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stelbaar hoeveel materiaal er gebruikt werd om deze postmoderne kolos met zijn 
1.100 kamers en zalen in te richten. Voor dit gebouw werd ongeveer één derde 
van het historische stadscentrum gesloopt. We verlaten Boekarest en lunchen op 
weg naar Cozia. Het Cozia klooster (1386) is gebouwd door de Roemeense koning 
Mircea cel Batrân. De schitterende kerk is beroemd vanwege het gouden kruis op 
de top van de toren. Sibiu heeft niet voor niets de titel museumstad. Bovendien 
werd zij in 2007 verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Het is één van de 
mooiste steden van Transsylvanië, met zijn talrijke imposante fortifi caties en verde-
digingsmuren. Avondmaal en overnachting in Sibiu.
Dag 10: Ontbijt. Het Astra-museum is een uniek openluchtmuseum. Hier heeft 
men, in een prachtige parkachtige omgeving, de boerenhuizen afkomstig uit alle 
streken van Roemenië in hun authentieke staat bijeengebracht. U kan zien hoe het 
boerenleven er zich vroeger op het platteland afspeelde. Maar liefst 340 construc-
ties zijn er te bezichtigen. Het Grote Plein (1411) is het historisch centrum van Si-
biu. De raadstoren was eerst een observatieplek voor de permanente brandwacht, 
daarna een gevangenis. Het Brukenthal Nationaal Museum bevat een unieke col-
lectie schilderijen van Vlaamse Meesters zoals Van Eyck en Bruegel. Hun werken 
zijn in één zaal ondergebracht. Arad is de belangrijkste stad van West-Roemenië. 
De stad zelf is een waar openluchtmuseum die de bezoeker een indruk geeft van 
de talrijke architectonische stijlen en invloeden van zowel het Oostenrijkse als het 
Hongaarse keizerrijk van de 18de- tot de 20ste-eeuw. Avondmaal en overnachting 
in Arad.
Dag 11: Ontbijt. We verlaten Roemenië en rijden via Hongarije naar ons overnach-
tingshotel in Oostenrijk. Onderweg vrij middagmaal in Hongarije. Avondmaal en 
overnachting in Oostenrijk.
Dag 12: Na het ontbijt via de Oostenrijkse en Duitse autowegen richting België. 
Onderweg zijn nog de gebruikelijke stops voorzien voor de vrije maaltijden. Aan-
komst ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTELS
De tussenovernachtingen in Oostenrijk en Hongarije worden genomen in 3- en
4-sterrenhotels. Voor de overnachtingen in Roemenië hebben we kwaliteits-
volle 3-, 4- en 5-sterrenhotels geselecteerd.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van tv, telefoon, minibar, airco en badkamer met
bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, etc. Sommige hotels zijn voorzien van 
zwembad en /of wellnesscentrum.

Ontdek deze reis!

attracties zijn o.a. de witte toren en de zwarte toren. De Zwarte Kerk is het groot-
ste gotisch kerkgebouw van Oost-Europa, met binnen tevens het grootste kerk-
orgel van Europa. De zwarte kerk bevat eveneens één van de grootste collecties 
van Ottomaanse kelim’s, na het Topkapı-museum van Istanbul. Deze waardevolle 
tapijten werden in de loop der eeuwen aan de kerk geschonken door de vele rijke 
handelaren. We vertrekken voor de overnachting naar Poiana Brasov, het bekende 
wintersportcentrum.
Dag 7*: Ontbijt. Het kasteel van Bran, gelegen op 30km afstand van Brasov, leent 
zijn naam van het nabijgelegen stadje. Vele verhalen doen de ronde over dit spec-
taculaire, middeleeuwse slot waarin Prins Vlad Tepes (Dracula) zijn snode plannen 
smeedde. Het in 1377 gebouwde kasteel staat op een 60m hoge rots en via de 
nauwe gangen komt u in een mysterieus labyrint van geheime kamers en spook-
achtige doorgangen. Sinaia, de voormalige koninklijke residentie, is beroemd om 
zijn Peles kasteel: Roemenië’s belangrijkste historisch monument en zonder twijfel 
uniek in Europa. Via het klooster van Sinaia (1690) gaan we terug naar ons hotel 
in Poiana Brasov.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur.
Dag 8: Ontbijt. We rijden door de Prahova vallei naar Boekarest, de hoofdstad van
Roemenië, is met zijn meer dan 2,2 miljoen inwoners de culturele, artistieke, poli-
tieke en economische metropool van het land. We wandelen langs de voornaam-
ste bezienswaardigheden van de stad. U vindt er talrijke musea, theaters, uitno-
digende parken en imponerende boulevards. Na de lunch en de check-in kunt u 
Boekarest op eigen gelegenheid gaan verkennen.
Dag 9: Ontbijt. Het Palatul Parlamentului (het parlementsgebouw) is één van de 
grootste gebouwen ter wereld en stamt uit de tijd van vóór de revolutie. Het doet 
in zijn omvang alleen onder voor het Pentagon in Washington D.C. Het is ontspro-
ten aan het brein van de megalomane dictator Ceausescu en het is haast onvoor- ROEMENIË     12 DAGEN - 11 NACHTEN

Rondreis

VOLPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

wo 13/09  1750 euro +285 euro
 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - foto-/camera-
toeslagen - reisverzekering
Munten: euro en Hongaarse Forinten (HUF) voor onderweg - Roemeense 
Lei (RON) ter plaatse - kredietkaarten en Maestro worden aanvaard

Inbegrepen: reis in Superior Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot ontbijt dag 11 9x middagmaal half-
pension tijdens heen- en terugreis tussenovernachting 
op heen- en terugreis lokaal vervoer tijdens de rustdag 
chauffeur alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding 

audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek in de namiddag naar 
Rotterdam, waar we inschepen aan boord 
van P&O Ferries voor de overtocht naar Hull. 
Het avondmaal bestaat uit een uitgebreid 
buffet met verschillende vis- en vleessoor-

pen we in Hull. We rijden door Humberside 
en Yorkshire tot Scotch Corner en verder 
richting Schotse grens. Vrij middagmaal. We 
bezoeken in Gretna Green de oude smidse 
waar tot 1940 jonge paartjes in het geheim 
gingen huwen. Momenteel worden er nog 
verschillende huwelijken per jaar ingeze-
gend. We rijden verder via Glasgow en langs 
het mooie Loch Lomond, het grootste meer 
van Groot-Brittannië, met zijn mooie eiland-
jes. Avondmaal en overnachting in de omge-
ving van Fort William.

Dag 3: Schots ontbijt. Excursie naar het ei-
land Skye. Wij rijden langs Loch Lochy, Glen 
Garry en Loch Garry en komen langs Loch 
Cluanie en The Five Sisters aan Loch Duich. 
We bezoeken er het meest gefotografeerde 
kasteel van de Western Highlands, Eilean Do-
nan. Na de lunch via de brug over de Kyle of 
Lochalsh naar het eiland Skye, het grootste 
eiland van de Inner Hebrides. Dit prachtige 
eiland wordt beheerst door het Cuillinsge-
bergte. We maken er een rondrit door prach-
tige, afwisselende landschappen en woeste 
natuur. In de hoofdstad Portree krijgt u de 
gelegenheid om het stadje met het verdoken 
haventje te bezoeken. Via een indrukwek-
kend landschap naar de voet van het eiland, 
waar wij in Armadale de ferry nemen naar 
Mallaig. Doorheen een boeiend landschap 
naar Fort William of omgeving voor avond-
maal en overnachting.

Dag 4: In de voormiddag bezoeken we Fort 
August waar we het Clansman Centre be-
zoeken. U komt er alles te weten over de le-
venswijze van de Highlanders. Nadien maken 
we een boottocht op Loch Ness. Na het vrij 
middagmaal in Fort August rijden we naar de 
Glen Ord Distillery waar we een rondleiding 
meemaken door deze distilleerderij met het 

Schotland met de Highlands
Fort William - Skye - Fort Augustus - Loch Ness - Inverness - Aviemore - Edinburgh

SCHOTLAND

EXCURSIEREIS

Schotland, een oerlandschap waar de mens nauwelijks vat op heeft gekregen. Land van 
Glens en Lochs. Peilloos diepe meren die zich uitstrekken in zachtgroene valleien, afgewis-
seld met grimmige hellingen. Laat dit mystieke landschap voor zichzelf spreken in Inver-
ness, ooit het strijdtoneel van de clans uit de Hooglanden, of in Fort William, aan de voet 
van het hoogste gebergte van Groot-Brittannië. U komt onder de indruk van het prachtige 
Blair Castle, dat in de 32 vertrekken een groot aantal kunstschatten tentoonstelt. Edin-
burgh niet te vergeten, de fi ere stad met het Edinburgh Castle, de Royal Mile, Princes Street 
en het Holyrood Palace. Schotland, dat is: doedelzakmuziek, wolproductie, tartans, clans, 
beroemde whisky distilleerderijen en bovenal een gastvrije en vriendelijke bevolking. Deze 
reis wordt ongetwijfeld één van uw mooiste herinneringen!

ten. Overnachting in tweepersoonskajuiten 
met douche en toilet. ’s Avonds kunt u zich 
vermaken aan boord met o.a. cinema, dis-
cotheek, pianobar, casino, shops en bar. We 
raden aan om voor de overtocht een aparte 
kleine bagage mee te nemen.

Dag 2: Na het Engels ontbijtbuffet ontsche-
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mooiste steden van Schotland. Edinburgh is op 7 heuvels gebouwd 
en herbergt naast een groot aantal parken, vele historische monu-
menten. In Princes Street liggen langs de ene zijde elegante winkels, 
langs de andere zijde vijvers en tuinen. Van het koninklijk paleis
Holyrood House loopt de Royal Mile, langs tal van bezienswaardige 
gebouwen, omhoog tot bij het kasteel. Het Edinburgh Castle staat 
bovenop een uitgedoofde vulkaan en wordt bewaakt door schild-
wachten van de Royal Scots Guards. Mogelijkheid tot vrij bezoek aan 
het kasteel en de Schotse kroonjuwelen. We voorzien natuurlijk ook 
vrije tijd voor shopping of verder bezoek aan deze prachtige stad. 
Avondmaal en overnachting in Edinburgh.

Dag 7: Schots ontbijt. We verlaten Edinburgh en rijden naar de Bor-
ders, een dunbevolkt gebied omdat het eeuwenlang de speelbal was 
in de strijd tussen Engeland en Schotland. We houden nog een laatste 
halte op Schotse bodem en rijden dan door de Cheviot Hills naar Car-
ter Bar aan de Schots-Engelse grens. Door Northumberland en York-
shire verder naar Hull waar we inschepen aan boord van P&O Ferries. 
Avondmaal in buffetvorm en overnachting in twee-persoonskajuiten 
met douche en toilet. Vrije avond aan boord.

Dag 8: Na een uitgebreid ontbijtbuffet ontschepen we in Rotterdam. 
Van daaruit rechtstreeks naar Rijkevorsel-Zoersel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

VERBLIJFSHOTELS
Ter plaatse verblijven we steeds in zeer comfortabele 3-sterrenhotels.
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Tv, telefoon, minibar, WiFi en badkamer met bad/douche, 
toiletartikelen, haardroger en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens Schots ontbijtbuffet en ‘s avonds 3-gangen-
keuzemenu of buffet.
Faciliteiten: Receptie, restaurant en bar. Niet alle hotels hebben een 
lift.

OVERTOCHTEN
Kajuiten: 2-persoonskajuiten met douche en toilet
Maaltijden: 2 x ontbijtbuffet en 2 x avondmaalbuffet.
Faciliteiten: Diverse salons, bars, disco, shops, etc.

SCHOTLAND

proeven van een heerlijk glaasje single malt whisky. Nadien rijden we 
verder naar de hoofdstad van de Highlands, Inverness. Hier bezoeken 
we een ambachtelijke kiltmaker. Avondmaal en overnachting in de 
omgeving van Aviemore.

Dag 5: Schots ontbijt. Langsheen de Grampian Mountains naar Blair 
Castle voor een bezoek aan het imposante kasteel van de Duke of 
Atholl, die er het enige privéleger van Europa in stand houdt. U komt 
er onder de indruk van de prachtige verzameling kunstschatten,
samengebracht in de 32 vertrekken van het kasteel. Mogelijkheid tot 
vrij middagmaal in de cafetaria van het kasteel. We rijden verder naar 
Pitlochry, waar we een wandeling maken naar de beroemde zalmtrap 
op Loch Faskally met daarna vrije tijd. Op de terugweg naar ons hotel 
in Aviemore bezoeken we de Leault Farm van Neil Ross en zijn sheep-
dogs. U bent er getuige van een buitengewone demonstratie. Voor 
de herders zijn deze border collies onmisbaar bij het hoeden van de 
schapen. Zorg voor gesloten schoenen, want we zullen er door het 
gras lopen! Avondmaal en overnachting in de omgeving van Avie-
more.

Dag 6: Schots ontbijt. We zetten onze tocht verder naar één van de 

SCHOTLAND     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Rondreis Schotland met de Highlands

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer/tweepersoonbinnenkajuit

Vertrek  Prijzen  Toeslagen single single
  binnenkajuit buitenkajuit binnenkajuit buitenkajuit 

Prijs & datum - zie www.verhoeven.be 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering -
Sheepdog demonstratie - toegang Glen Ord Distillery met proeverij
Munten: Britse ponden (GBP)
Belangrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking
Reisformaliteiten: geldig internationaal paspoort

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt overtochten 
heen en terug met P&O Ferries in 2-persoonsbinnenkajuit 

alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via 
Keulen richting Frankfurt en Nürnberg. 
‘s Middags gelegenheid tot vrij middagmaal. 
Verder via Passau, Wenen richting Bratislava 
voor avondmaal en tussenovernachting in 
een 3-sterrenhotel.

naar Poprad. Kamerverdeling, avondmaal en 
overnachting.

Dag 3*: Na het ontbijt gaan we met plaat-
selijk treinvervoer naar Starý Smokovec. We 
nemen er het bergtreintje naar Hrebienok en 
maken verder een wandeling naar de prach-
tige watervallen Studenovodské Vodopády 
in ongeschonden natuurgebied. Hier kan u 
genieten van talloze uitzichten die u zullen 
bijblijven! Na het middagmaal brengen we 
een bezoek aan onze verblijfplaats Poprad, 
gelegen aan de voet van de Hoge Tatra. 
Het centrum is volledig vernieuwd en biedt 
tal van gezellige terrasjes en winkels. Dans-
avond in het hotel.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 4: UNESCO WERELDERFGOED
Na het ontbijt maken we een rondrit door 
Slovenský kras met bezoek aan de aragoniet-
grot van Ochtiná, één van zeldzame schoon-
heden ter wereld. De mineralen lijken wel 
op vetplantjes, op koraal met hele fragiele 
takjes of soms zelfs op ijskristallen. Verder 
naar Betliar voor het middagmaal. Bezoek 
aan het 18de-eeuwse herenhuis Betliar van 
de Andrássy met een prachtig Engels park. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. Bezoek aan Tatranská Lom-
nica, de grootste stad in de Hoge Tatra. We 
rijden verder naar Ždiar, een bergdorp met 
houten huizen. We brengen ook een bezoek 
aan het folkloristische dorpmuseum, waar 
we een mooi voorbeeld van de klederdrach-
ten volgens de oude tradities kunnen zien. 
’s Middags genieten we van een traditioneel 
gerecht. We rijden verder richting de Poolse 
grens voor een vlottentocht. Waar we opti-
maal kunnen genieten van de prachtige en 

Hoge Tatra
Bratislava - Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso -
Levoča - Špania Dolina - Nitra

SLOVAKIJE

EXCURSIEREIS

Dag 2: Na het ontbijt brengen we een bezoek 
aan Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, 
de burchtheuvel en het oude centrum. We 
voorzien vrije tijd om een souvenir te kopen 
of een terrasje te doen. Daarna brengen we 
een bezoek aan een wijnkelder in de Kleine 
Karpaten met wijndegustatie en middag-
maal. Vertrek richting Pieštany met korte 
stop aan de burchtruïne Beckov. Verder rij-
den we richting Žilina en Liptovský Mikuláš 

De Tatras vormen het meest noordelijke deel van de Karpaten, 1.200km lang en zonder 
twijfel de hoogste en meest aantrekkelijke keten van dit enorme bergmassief. De Hoge 
Tatra, centrum van het nationaal park, vormt door zijn schoonheid en uitgestrektheid het 
grootste natuurreservaat van Slovakije en is de grootste toeristische regio. De bezoeker 
kan hier een ganse waaier aan natuurlijke schoonheden bewonderen. De vele mogelijkhe-
den tot het maken van mooie wandelingen in een prachtig natuurkader en het gebruik van 
de infrastructuur liggen binnen het bereik van iedereen. Voor de toerist een waar paradijs 
gedurende het ganse jaar! Onze verblijfplaats is Poprad, een gezellig toeristisch centrum 
met centrale ligging, van waaruit we onze excursies kunnen aanvangen.

AFREIS 14/06/2023
AFREIS 06/09/2023
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de maaltijden. Aankomst ca.19.00u in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

HOTEL SATEL***
Ligging: Gelegen vlakbij het centrum van Poprad. De Hoge Tatra liggen 
op slechts een steenworp afstand.
Kamers: Alle kamers zijn ingericht met LED-tv, bedden met anti-allergie-
matrassen, telefoon, ijskast, WiFi (gratis) en badkamer met bad, toilet en 
haardroger.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet, middag- en avondmalen Slovaakse 
of centraal-Europese specialiteiten.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, safe (aan de receptie) en WiFi (gratis).

SLOVAKIJE

pure natuur. ‘s Avonds worden we verwacht voor het avondmaal in 
een typische “koliba” voor een gezellige avond met muziek.

Dag 6: UNESCO WERELDERFGOED
Ontbijt. Daguitstap naar de Hoge Tatra. Op de heenreis houden we 
een stop aan het meer van Štrbské Pleso en maken er een wandeling. 
Middagmaal. Na de middag rijden we verder naar de Spiš regio voor 
een bezoek aan de Spišburcht, de grimmige kasteelruïnes en groot-
ste vestingcomplex van Midden-Europa. We brengen een bezoek aan 
Levoča, één van de belangrijkste handelscentra van het toenmalige 
Hongarije. Bezoek aan de Sint-Jacobskerk met zijn indrukkend hoofd-
altaar dat meer dan 18,5 meter hoog is. Het is het hoogste gotische 
altaar ter wereld. Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we Poprad. We rijden richting Lage Ta-
tra met bezoek aan Špania Dolina. Het is een oude mijnwerkersdorpje 
bekend voor borduren en kantklossen. Middageten en bezoek aan 
een waardevolle houten kerk uit 18de-eeuw in Hronsek. Deze kerk 
staat sinds 2008 vermeld op de Werelderfgoedlijst. We bezoeken de 
historische stad Nitra met zijn bisschoppelijke paleis en Mariazuil uit 
1750. Vrije tijd in het centrum en mogelijkheid tot het drinken van 
plaatselijk bier Corgoň. Aankomst in Bratislava voor ons avondmaal 
en tussenovernachting.

Dag 8: Ontbijt. Vertrek vanuit het hotel richting Wenen naar de Oos-
tenrijks-Duitse grens. Via Nürnberg, Frankfurt naar Keulen en verder 
huiswaarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor SLOVAKIJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN

Hoge Tatra

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single  Korting 3de pers. op kamer 

wo 14/06 995 euro +165 euro  -35 euro  
vr 21/07 995 euro +165 euro  -30 euro
wo 06/09 995 euro +165 euro  -30 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 6x middagmaal 

tussenovernachting op heen- en terugreis trein naar 
Starý Smokovec koliba muziekavond gespecialiseerde 
plaatselijke gidsbegeleiding toeristenbelasting alle uit-
stappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens vroeg 
richting Keulen, Nürnberg, Passau, Wenen, 
Bratislava en verder naar Piëštany. Onder-
weg worden de gebruikelijke stops voorzien. 
Avondmaal onderweg. Aankomst en intrek 
‘s avonds in ons hotel in Piëštany. Overnach-
ting.

Dag 2*: Na het ontbijt krijgen we algemene 
informatie over ons verblijf in Piëštany. We 

Vervolgens bezoek aan de kelders van een 
plaatselijke wijnboer waar een degustatie 
op het programma staat. Tevens ook de mo-
gelijkheid tot aankoop van wijnen en kera-
miek. Middagmaal. Daarna bezoek aan de 
Slovaakse hoofdstad Bratislava met o.m. de 
burcht, de voormalige residentie van Hon-
gaarse heersers onder wie koning Sigismund 
van Luxemburg, die gekozen werd tot keizer 
van het Heilig Roomse Rijk. In de spiegelzaal 
van het Primaciálny Palác tekenden Napoleon 
en keizer Frans II een vredesakkoord in 1805. 
Verder nog de Sint-Elisabethkerk en “het 
blauwe kerkje” gebouwd in 1913. De mooie 
binnenstad met veel sfeervolle terrasjes zal u 
zeker bekoren. Terugreis naar Piëštany.

Dag 4: Na het ontbijt maken we een dag-
excursie naar het Nationaal Park de Kleine 
Tatra. We wandelen door de kloof Tiesňavy 
(wandelschoenen meenemen), een prachtig 
stukje ongerepte natuur. Middagmaal. Daar-
na verder richting Vratnadal met zijn grillige 
rotsen in verschillende vormen. We nemen 
de kabelbaan (cabines voor 8 personen) tot 
een hoogte van 1.502m en genieten van een 
prachtig uitzicht over de omliggende bergen. 
We rijden verder richting Rajecká Lesná voor 
een bezoek aan het Slovaakse Bethlehem en 
de kathedraal Minor. Nadien naar het eigen-
aardige Čičmany met zeer goed bewaarde 
originele huizen, rijkelijk gedecoreerd met 
beschilderde ornamenten.
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. Na een rit dwars door het 
gebergte, brengen we een bezoek aan het 
glasmuseum. We zien er o.a. de verwerking 
van kunstglas en hoe glas gesmolten wordt. 
Verder naar Bojnice, een charmant dorpje 
gelegen in de Nitra vallei. Middagmaal. Be-
zoek aan het romantische sprookjeskasteel 
van Ján Pálffy. Op onze terugweg bezoeken 
we nog het historisch stadje Trenčin, bekend 

Piëštany
Trnava - Bratislava - Kleine Tatra - Bojnice - Trencin

SLOVAKIJE

EXCURSIEREIS

brengen een bezoek aan het gezellige cen-
trum van Piëštany en het kuureiland met zijn 
thermale bronnen. Na een typisch Slovaakse 
welkomstdrink en middagmaal kunnen we 
vrij vertoeven in het centrum van de stad 
of genieten van de faciliteiten van ons ho-
tel: zwembad, sauna, massage en jacuzzi. 
Avondmaal met zigeunermuziek in het hotel.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Ontbijt. In de voormiddag bezoek aan 
de voormalige Bisschoppelijke stad Trnava, 
ook wel het “Slovaakse Rome” genoemd. 

Rust, zon, sport, natuur, cultuur en ontspanningsmogelijkheden! Piëštany, het belangrijkste 
kuuroord van Slovakije, is gesitueerd aan de door heuvels beschutte oever van de rivier de 
Vah. Met meer dan 2000 zonuren per jaar mag de streek rond Piëštany zich de zonnigste 
van heel Slovakije noemen. Hier vindt u rust, ontspanning, cultuur en talrijke attractieve 
mogelijkheden. Natuurliefhebbers kunnen hier prachtige wandelingen of fi etstochten ma-
ken langs de oever van de rivier, of een boottocht op het Slnavameer. Gelegen op slechts 
80km van Bratislava, de hoofdstad van Slovakije, is dé ideale startplaats van waaruit wij 
onze dagexcursies maken. Een echt vakantieparadijs!
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HOTEL MAGNOLIA***/*
Ligging: Gelegen in het hartje van het kuuroord Piëštany, aan de oe-
vers van de rivier Vah.
Kamers: Comfortabele kamers voorzien van tv, telefoon, radio, mini-
bar en badkamer met douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Grote receptie met safes, lift, sfeervol restaurant en bar 
met grote verscheidenheid aan dranken. Diverse sportmogelijkheden 
zoals fi tnesscentrum en binnenzwembad. Als kuurhotel verlenen zij 
diensten als sauna, massage, watertherapie en solarium. Gratis WiFi 
in de gemeenschappelijke ruimten.

om de inscriptie in de rots van het jaar 179 die de overwinning van 
de Romeinen op de Germaanse Quadistam herdenkt. We gaan ook 
even langs in het bekende café Sissi, om een kopje koffi e te drinken, 
of gelegenheid tot wat vrije tijd. Avondmaal in het hotel.

Dag 6: Na het ontbijt, gelegenheid tot boottocht op de Vah in Piëštany.
U kan gezellig in het centrum van Piëštany wat souvenirs kopen, een
terrasje doen, een wandeling maken of in het hotel gebruikmaken 
van alle faciliteiten. Middagmaal in het hotel. In de namiddag rijden 
we naar het pittoreske plaatsje Krakovany voor een typische Slovaakse
folklorenamiddag met muziek, zang en dans in klederdracht. Avond-
maal.
Overnachting in het hotel.

Dag 7: Terugreis. Na een stevig en vroeg ontbijt verlaten we ons hotel
in Piëštany en vertrekken huiswaarts. Onderweg houden we nog de 
gebruikelijk stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoer-
sel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

SPORTMOGELIJKHEDEN:
Aan het meer van Piëštany zijn er diverse sportmogelijkheden: zwem-
men, wandelen, fi etsen, tennis, squash, enz.

SLOVAKIJE     7 DAGEN - 6 NACHTEN
Piëštany

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  

za  13/05 899 euro +130 euro 

3de/4de persoon enkel mogelijk in familiekamer: supplement op aanvraag.

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

gespecialiseerde plaatselijke gidsbegeleiding Slovaak-
se namiddag toeristenbelasting alle uitstappen en rond-
ritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via de 
Duitse autowegen naar Oostenrijk. Vrij mid-
dagmaal onderweg. Via Villach bereiken we 
de Sloveense grens. Na ongeveer 25km be-
reiken we ons hotel in Kranjska Gora.
Avondmaal en overnachting.

Dag 2*: Na het ontbijt bezoek aan onze 
verblijfplaats Kranjska Gora, zowel in de 

Dag 3: Ontbijt. Dagexcursie naar de Julische 
Alpen. Te midden van de Julische Alpen ligt 
het mooiste nationaal park van Slovenië: Tri-
glav. Prachtige berg- en rotsformaties met 
schitterende uitzichten domineren het land-
schap. Via de Werschetzpas (1.611m) berei-
ken we Trenta. Van hieruit krijgen we een 
prachtig uitzicht op de Triglavberg (2.864m), 
de hoogste berg van Slovenië. In het hart van 
het nationaal park ontspringt de kristalhel-
dere bergrivier Soca, één der mooiste en zui-
verste van Europa. Gelegenheid tot bezoek 
aan het parkmuseum. Middagmaal in het 
bergdorp Bovec, een juweel in de Sloveense 
Alpen. Dit dorp, gelegen in de ongerepte 
natuur, wordt begrensd door de hoge berg-
toppen van de Plovnik (1.471m) en de Kanin 
(2.587m). Verder naar de mooie en groene 
omgeving van de Vintgar rivier. Hier maken 
we een wandeling langs heen de beboste 
bergwand Hom. We bereiken via verschil-
lende bruggetjes en zomergalerijen de 16m 
hoge waterval Sum. Stevige schoenen en 
eventueel lichte regenjas meenemen.

Dag 4: Een van de hoogtepunten van deze 
week is het bezoek aan de beroemde grotten 
van Postojna met schitterende druipsteen-
formaties. Per treintje rijden we de grot in. 
Onderweg stappen we uit en bezoeken het 
mooiste gedeelte van de grot, dat alleen te 
voet bereikbaar is. De temperatuur in de grot 
is steeds 8°C. Na het middagmaal brengen 
we een bezoek aan Lipica bekend voor het 
fokken van witte paarden, wereldvermaard 
vanwege hun optredens in de Spaanse rij-
school in Wenen. We bekijken er tevens een 
showprogramma met dressuur.

Dag 5: Vandaag bezoek aan de hoofdstad 
van Slovenië, Ljubljana, met het barokke 
oude centrum, de burcht, het raadhuis, het 
nationaal museum, verschillende souvenir-
shops en nog vele andere bezienswaardighe-

Julische Alpen
en het Meer van Bled

SLOVENIË

EXCURSIEREIS

Slovenië ligt in het hartje van Midden-Europa en kent een grote verscheidenheid. De afwis-
selende groene Julische Alpen liggen in Noordwest-Slovenië, en aan de voet van dit alpen-
landschap strekt zich het blauwe Adriatische landschap uit. Omgeven door een imposante 
bergwereld tussen de Karawanken en de Julische Alpen ligt Kranjska Gora. Deze aantrek-
kelijke trekpleister heeft een fraaie ligging en is omgeven door beboste hellingen. De 
schoonheid, de rust, het milde klimaat, de frisse lucht en de zon zijn een paar kenmerken 
die Slovenië u, als vakantiebestemming, te bieden heeft! We verblijven er in het vierster-
renhotel Kompas dat ons voorziet van alle luxe en comfort!

winter als in de zomer een geliefd vakantie-
oord. We bezoeken er een oud boerenhuis 
uit 1800 gebouwd in Sloveense stijl. Verder 
kennismaking met het stadje en het typische 
kerkje. Middagmaal in het hotel. Na de mid-
dag vrije tijd en gelegenheid om gebruik te 
maken van alle comfort dat het hotel biedt: 
zwembad, sauna, fi tness, enz. Gelegenheid 
tot een rustige vlakke wandeling door het 
dal of langs de zachte hellingen.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

AFREIS 24/06/2023
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HOTEL KOMPAS****
Ligging: Schitterend gelegen 4-sterrenhotel op 200m van het cen-
trum in Kranjska Gora.
Kamers: Tv, telefoon, minibar, safe, WiFi, balkon/terras en badkamer 
met bad/douche, toiletartikelen, haardroger en toilet.
Maaltijden: Zeer verzorgde maaltijden. ’s Morgens ontbijtbuffet en
‘s avonds zeer afwisselend warm & koud buffet.
Faciliteiten: Aangenaam hotel voorzien van WiFi, restaurant, liften, 
bar, binnenzwembad, wellness met sauna en fi tnesscentrum, tennis 
en fi etsenverhuur.

den. Het oude stadsgedeelte is de moeite waard om door te wande-
len. In delen van de stad staan veel huizen in Jugendstil. Belangrijke 
pleinen zijn het Vodnik Plein, Congresplein en het Plein van de Repu-
bliek. Twee prachtige bruggen en de Drakenbrug die zich boven de 
Ljubljanica bevinden, zijn “de drie bruggen”. Vlakbij vind je de mooie 
barokke Sint-Nikolaaskathedraal met massieve bronzen deuren. Mid-
dagmaal in het centrum. We zetten ons namiddagbezoek verder in 
deze prachtige stad, waar iedereen nadien nog kan genieten van wat 
vrije tijd.

Dag 6: In de voormiddag maken we een tocht langsheen de typische 
Sloveense dorpjes en de ongerepte natuurlijke omgeving. Op 523m 
hoogte ligt het meer van Bohinj van waaruit talrijke paden hoog de 
bergen in leiden. De mogelijkheid bestaat om per kabelbaan naar 
1.500m te gaan, vanwaar men een magnifi ek uitzicht heeft over het 
meer en de omliggende bergwereld. Het middagmaal nemen we in 
het schilderachtige plaatsje Bled. We maken een rondrit langsheen 
het meer, waar u een schitterend uitzicht heeft op het pittoreske ei-
landje. U heeft de gelegenheid om per “pletna-boot” een tochtje te 
maken op het meer tot aan de barokke kerk Majka Bozja.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons verblijfshotel in Kranjska Gora. 
Door Oostenrijk en Duitsland terug richting België. Onderweg hou-
den we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 
22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

SLOVENIË     7 DAGEN - 6 NACHTEN
Julische Alpen

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  

za 24/06 995 euro +160 euro
vr 01/09 980 euro +160 euro 

3de/4de persoon enkel mogelijk in familiekamer: supplement op aanvraag.
Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten gids-
begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via Keu-
len, Frankfurt richting Nürnberg. Gelegen-
heid tot middagmaal. Verder via München 
en Salzburg naar ons hotel voor avondmaal 
en tussenovernachting. Onderweg houden 
we de gebruikelijke stops. Aankomst in het 
hotel.

Dag 2: Ontbijt en verder door de Karawan-
kentunnel naar de Sloveense grens. Onder-
weg kunnen we genieten van het mooie 

van de Georgiuskathedraal. Na wat vrije tijd 
keren we terug naar het hotel.

Dag 3: Facultatieve boottocht op de Adria-
tische Zee. Onderweg kunnen we genieten 
van het prachtige zicht op de kustlijn. Vis-
maaltijd aan boord met wijn à volonté. We 
houden halt in het pittoreske Isola, een le-
vendig kuststadje. Na wat vrije tijd varen we 
terug en bezoeken we Portorož of “rozen-
haven”. De stad heeft een 1km lang zand-
strand en in de jachthaven, de grootste aan 
de Adriatische kust, meren zeilschepen aan 
uit heel Europa. Het is er gezellig fl aneren 
langs de kustboulevard. Vrije tijd. Nadien te-
rug naar het hotel.

Dag 4: Dagexcursie naar Istrië. Via de zout-
pannen van Sečovlje bereiken we de Kroati-
sche grens. Verder via een toeristische route 
naar het middeleeuwse Groznjan. Dit stadje 
ligt prachtig boven op een heuveltop, en 
binnen de muren heeft het een 16de eeuws 
marktplein waar je de kunstenaars aan het 
werk kunt zien in ateliers en galeries. U kunt 
natuurlijk ook gewoon genieten van het 
mooie uitzicht over Istrië vanop diverse plek-
ken aan de rand van het dorp. Nadien verder 
naar Poreč, gelegen op het 400m lange en 
200m brede schiereiland. Middagmaal. Poreč 
heeft de grootste toeristische infrastructuur 
van Kroatië, waardoor het in de zomermaan-
den een zeer populaire bestemming is aan 
de Kroatische kust. We maken een begeleide 
wandeling door het toeristische centrum. Na 
wat vrije tijd keren we terug naar ons hotel.

Dag 5*: Ontbijt. Vandaag houden we gans 
de dag vrij om te genieten aan de Sloveense 
Rivièra. Middagmaal in het hotel. Het hotel-
complex biedt tal van mogelijkheden voor 
ontspanning.
*wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Sloveense Rivièra & Istrië
Portorož - Piran - Groznjan - Poreč - Triëst - Koper

SLOVENIË

EXCURSIEREIS

zicht op de Julische Alpen. Via Ljubljana en 
Postojna bereiken we de Sloveense Rivièra en 
onze verblijfplaats Portorož. Middagmaal. Na 
het middagmaal bezoek aan Piran. Deze stad 
in het westen van Slovenië aan de Adriati-
sche kust is samen met Portorož een toeris-
tische trekpleister. Het ligt op een ver in zee 
stekende landtong en wordt aan drie zijden 
door water omringd. Typische kenmerken 
van deze stad zijn de smalle straten en de ro-
mantische pleintjes. In deze mooie stad vind 
je pastelkleurige paleizen met een gotische 
en classicistische bouwstijl. Het prachtigste 
bouwwerk is ongetwijfeld de klokkentoren 

De Sloveense Rivièra ligt langs de Adriatische Zee en heeft een Venetiaans karakter. Ze 
heeft een enorme variatie aan landschappen, waaronder wijnbouwgebieden, het karstge-
bied met zijn grotten en de kuststreek met een heerlijk mediterraans klimaat. De kustlijn 
van Slovenië is nog geen 50km lang en wordt in het noorden ingesloten door Italië en in 
het zuiden door Kroatië. Istrië is een driehoekig schiereiland, aan de noordkant van de 
Adriatische Zee. De kust is er prachtig en de pittoreske middeleeuwse dorpjes zijn fasci-
nerend. We verblijven er in het prachtige San Bernardin Resort in het viersterrenhotel His-
trion. Dit modern hotel ligt op een schilderachtige locatie tussen het betoverende Piran en 
de levendige badplaats Portorož. Het wordt omringd door de zee en een kleine jachthaven. 
Kortom: een fantastische vakantie staat u te wachten!
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Volledig vernieuwd
hotel !

SLOVENIË

middagmaal rijden we verder en bereiken we de Oostenrijkse grens. 
Avondmaal en tussenovernachting in Oostenrijk.

Dag 8: Na het ontbijt keren we via de Oostenrijkse en Duitse auto-
wegen terug richting België. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Gelegenheid tot vrij middagmaal onderweg. Aankomst ca. 
22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL HISTRION****
Ligging: Het complex is schitterend gelegen, direct naast de kust langs
de populaire zeepromenade tussen Portorož en Piran. Vlak naast het 
voormalige klooster gesitueerd met directe toegang naar het aqua-
park (gratis voor hotelgasten). Volledig gerenoveerd 2019-2020!
Kamers: Telefoon, tv, minibar, airco, WiFi (gratis), safe (gratis), badka-
mer met bad/douche, toiletartikelen, haardroger en toilet. Sommige 
kamers beschikken over balkon/terras.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds buffet.
Faciliteiten: Lift, privaat strand, verschillende binnen- en buitenzwem-
baden, wellnesscenter, jachthaven, verschillende typische vis- en 
vleesrestaurants, bars en casino. Computers met internet in de lobby 
gratis te gebruiken. WiFi (gratis).

Dag 6: Na het ontbijt vertrek naar Triëst met een bezoek aan Mira-
mare, een beroemd kasteel aan de Golf van Triëst. Het kasteel werd 
tussen 1856 en 1860 gebouwd als zomerverblijf voor Maximiliaan 
van Habsburg en zijn vrouw Charlotte van Saksen-Coburg, dochter 
van de Belgische koning Leopold I. Het fraaie witte kasteel ligt in 
een groot park (22ha) met een exotische beplanting en uitzicht over 
de Adriatische Zee. Het heeft een prachtig interieur met een eigen 
kapel, waar nog éénmaal per jaar een kerkdienst wordt gehouden. 
In de namiddag verder naar Koper. Deze havenstad telt meer dan 
40.000 inwoners en de oude stad is een architectonisch juweeltje. De 
voorgevels van de paleizen, de beroemde Cevljarskastraat, het markt-
plein, het stadhuis en het voormalig paleis doet ons denken aan een
vesting. Op de terugweg naar het hotel bezoeken we nog een wijn-
coöperatieve voor een degustatie van Sloveense wijnen.

Dag 7: Ontbijt. Vertrek naar Predjamski Grad. Hier bezoeken we het 
merkwaardige “holenkasteel” dat als een arendsnest tegen een 
120m hoge rotswand kleeft. Ooit liep de 16de eeuwse burcht door tot 
diep in de grotten. Dit vormde een grandioze schuilplaats, die via een 
geheim gangenstelsel met de buitenwereld verbonden was. Na het 

SLOVENIË     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Sloveense Rivièra & Istrië

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag zeezicht zeezicht  
   single* single dubbel 

di 11/07 1180 euro +170 euro +50 euro +25 euro  
di 26/09 1080 euro +140 euro +50 euro +25 euro  

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het hotel
Histrion. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden mits extra toe-
slag en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - boottochten

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 6x middag-
maal welkomstdrink toeristenbelasting alle uitstap-
pen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Heenvlucht
Van de door u gekozen opstapplaats naar de centrale 
vertrekplaats Zoersel of Antwerpen (mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel, Zoersel en Ant-
werpen). Transfer naar de luchthaven van Zaventem 
en vlucht naar Málaga. In Málaga worden we opge-
wacht door een plaatselijke autocar die ons naar ons 
verblijfshotel in Benalmádena brengt. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Daguitstap Sevilla
Na het ontbijt vertrek naar Sevilla, de hoofdstad van 
Andalusië. Onderweg rijden we langs typische An-
dalusische dorpjes. In Sevilla bezoeken we eerst de 
indrukwekkende Plaza d’España. Nadien hebben we 
een afspraak met onze lokale gids en bezoeken we 
de prachtige kathedraal, het derde grootste kerk-
gebouw van Europa, na de Sint-Pietersbasiliek van 
Rome en St. Paul’s Cathedral in Londen. De kathe-
draal staat sinds 1987 op de Werelderfgoedlijst. Vrij 
middagmaal. Het meest pittoreske deel van Sevilla is 
de charmante Joodse wijk of de “Barrio Santa Cruz”, 
gelegen rond de gigantische kathedraal. De smalle 
steegjes en de wirwar van nauwe straatjes en bin-
nenpleintjes en de witte huizen vormen een prachtig 

Andalusië
BENALMÁDENA - TORREMOLINOS
Granada - Córdoba - Sevilla - Ronda - Mijas - Málaga - Marbella - Puerto Banús

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

De Andalusiëreis is een echte klassieker die niet mag ontbreken aan ons gevarieerd 
reisaanbod. We beleven deze unieke begeleide reis boordevol culturele, historische, ar-
chitecturale en ook culinaire hoogtepunten. Vanuit ons basisverblijf in Benalmádena, 
de toeristische trekpleister aan de Costa del Sol, bezoeken we o.a. de drie prachtige 
kunst- en koningssteden Sevilla, Granada en Córdoba. Ook de levendige havenstad 
Málaga staat op de agenda. U krijgt er vast de gelegenheid de lekkere Andalusische 
keuken en de heerlijke lokale wijnen te degusteren en te appreciëren in een typische 
warme zuiderse sfeer, met de fl amencomuziek en -dans in het oog en in het oor. We 
door kruisen met u prachtige en indrukwekkende natuurgebieden. We bezoeken de 
oude arena in Ronda en het witte dorpje Mijas met de beroemde brug over de kloof. 
Vlieg met ons naar Andalusië en reis ter plaatse in een comfortabele luxe autocar en 
geniet van de wonderbaarlijke schatten en charmes van deze unieke Zuid-Spaanse re-
gio Andalusië, de bakermat van de Spaanse cultuur, de stierengevechten, de tapas en 
de fl amenco. U beleeft het allemaal samen met ons tijdens deze onvergetelijke reis met
eigen ervaren Verhoeven reisleiding en met lokale gespecialiseerde gidsen.

decor. Voor we terugkeren naar Benalmádena heeft 
u nog wat vrije tijd of kan u facultatief een boottocht 
maken op de Guadalquivir. Terugrit naar het hotel 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: Daguitstap Ronda en Mijas
Vandaag rijden we naar Ronda, doorheen het “Ser-
rania de Ronda” gebergte. Onderweg bewonderen 
we wondermooie landschappen. Ronda ligt op 750m 
hoogte en wordt door de “El Tajo”, een 120m diepe 
kloof in 2 delen opgedeeld, in de oude en de nieuwe 
stad, in Ciudad en Mercadillo. In 1784 werd in Ronda 
een arena gebouwd waar door de eeuwen heen tal-
loze historische corrida’s of stierengevechten gehou-
den werden. Een bezoek aan de oudste nog bestaan-
de arena van Spanje is zeker de moeite waard. Vrij 
middagmaal. We verkennen de oude stadskern met 
vele kleine steegjes en pleintjes. De Puente Nuevo, de 
laatste van de 3 over de Guadalevín rivier gebouwde 
bruggen is ook de meest spectaculaire en werd het 
symbool van Ronda. Het uitzicht is fenomenaal. Na-
dien rijden we terug richting Benalmádena en bren-
gen we op de terugrit een bezoek aan het vlakbij Be-
nalmádena gelegen Mijas. Mijas Pueblo is een pueblo 
blanco, een wit dorpje, een toeristische trekpleister 
waar de ezeltaxi’s nog in ere gehouden worden. We 
genieten nog van wat vrije (shopping)tijd. Nadien 
terugrit naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Daguitstap Córdoba
Na het ontbijt vertrekken we voor een boeiende dag-
uitstap naar Córdoba. We bezoeken het pronkstuk 
van de stad; de indrukwekkende Grote Moskee. Vrij 
middagmaal. We wandelen door de oude joodse wijk 
Judería met de enige overgebleven middeleeuwse 
synagoge van Andalusië. De inwoners van Córdoba 
maken er een puntje van eer van, hun patio zo aan-
trekkelijk mogelijk te bebloemen. Met een wandeling 
over en een blik op de Puente Romano (Romeinse 
Brug) beëindigen we ons bezoek aan Córdoba en 
rijden we terug naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!
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Dag 5: Daguitstap Granada
Na een mooie rit door de bergen bereiken we in de loop van de voormiddag 
Granada. Wij zijn natuurlijk in de eerste plaats gekomen voor een bezoek aan het 
wereldberoemde Alhambra. Het complex omvat de Casas Reales of koninklijke 
woningen, toonbeeld van indrukwekkende Moorse bouwkunst, het robuuste Al-
cazaba, dat met zijn torens en muren vanuit de stad zichtbaar is en de wat beschei-
denere verblijven van de hofhouding. Bij het Alhambra horen ook de prachtige 
tuinen van de Generalife, het buitenverblijf van de Nasridenkoningen, dat in 1971 
via een brug met het Alhambra verbonden werd. Vrij middagmaal. We bezoeken 
‘s namiddags te voet de oude binnenstad, daar bevinden zich de Plaza de Isabel 
la Católica en de Alcaicería, de kathedraal en de Arabische zijdemarkt. We keren 
nadien terug naar ons hotel in Benalmádena voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: Daguitstap Málaga, Marbella & Puerto Banús
Na het ontbijt rijden we naar Málaga, de hoofdstad van de Costa del Sol. We rij-
den Málaga binnen langs de haven en rijden eerst tot aan La Malagueta waar we 
een korte fotostop houden. Nadien rijden we naar het panoramapunt Gibralfaro, 
waar we genieten van een prachtig uitzicht. We rijden door naar Ayuntamiento en 
maken een wandeling door de oude maar zeer levendige stad met onder meer het 
Moorse Alcazaba met Romeinse theater, het castillo Gibralfaro, het Picassomuse-
um en de kathedraal. We verkennen al wandelend het nog vrij onbekende Málaga. 
We rijden na het vrije middagmaal naar het bruisende Marbella, het Spaanse luxe 
vakantieoord met zijn bronzen Dalí sculpturen, het Alameda park en de sjieke boe-
tiekjes waar de jetset zich thuis voelt. Marbella heeft ook een heel mooi bewaarde 
historische wijk met smalle kasseistraatjes en geurende bloemenbalkons. We ma-
ken een stadswandeling door het gezellige oude stadsgedeelte. Nadien bezoeken 
we op ongeveer 7km buiten Marbella, de luxe jachthaven Puerto Banús. Hier heb-
ben we wat vrije tijd om de prachtige jachten te bewonderen en even te (window)
shoppen. We keren nadien terug naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

SPANJE

Ontdek deze reis!

Dag 7: Rustdag
Vandaag genieten we na een uitgebreid ontbijtbuffet van een ontspannende 
rustdag in het hotel aan het zwembad of aan het strand. U kan ook een mooie 
wandeling maken over de 3 km lange en verkeersvrije Paseo Maritimo, de vlinder-
tuin bezoeken of een boottochtje maken vanuit de Puerto Marina. Avondmaal en 
overnachting.
Dag 8: Luchthaventransfer en terugvlucht
De plaatselijke autocar brengt ons naar de luchthaven van Málaga voor de te-
rugvlucht naar Zaventem. Terugrit naar de centrale aankomstplaats Antwerpen, 
Zoersel of Rijkevorsel. Verder naar de gekozen afstapplaats.

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde gewijzigd
worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, vluchtwijzigin-
gen en/of annulaties door de luchtvaartmaatschappij.

HOTEL MAC PUERTO MARINA BENALMÁDENA****
Ligging: Het hotel in mooie Moorse stijl is gelegen aan de zee, op 100m van het 
strand en 100m van de Marina en het shopping en uitgangscentrum van Benalmá-
dena aan de Costa del Sol en op 10km van de luchthaven van Málaga.
Kamers: De comfortabele kamers hebben twee eenpersoonsbedden (2x 1m breed,)
oppervlakte 25m2, terras, tegelvloer, verwarming en airco, volledig uitgerust met 
telefoon, satelliet-tv, minibar, WiFi (gratis), safe (betalend), badkamer met bad/
douche, wc en haardroger.
Maaltijden: Lekkere maaltijden en goede service. Uitgebreid warm en koud ontbijt-
buffet en zeer gevarieerd diner in buffetvorm met show cooking (lange broek voor 
de heren gewenst bij avondmaal).
Faciliteiten: WiFi (gratis), restaurant, bar, receptie 24/7, zoetwaterzwembad, ter-
ras, gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice (mits waarborg), livemuziek of 
shows (meerdere malen per week) en minibar (gratis gevuld bij aankomst, bijvullen 
betalend).

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Andalusië

HALFPENSION - excursies met 
Nederlandstalige gids inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen   Korting
   zwembad dubbel zwembadzicht 3de pers.
    voor single dubbel op kamer
     voor single

wo 13/09 1395 euro +80 euro +440 euro +610 euro -170 euro

Niet innbegrepen: overige maaltijden - maaltijden tijdens de vluchten - 
toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting
Belanggrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen/terug naar de luchthaven Za-
ventem internationale vluchten heen/terug luchthaven-
taksen halfpension vanaf het eerste avondmaal tot laatste 
ontbijt  Verhoeven reisbegeleiding  lokale gidsbegeleiding

plaatselijke moderne autocar met airconditioning bij ex-
cursies en transfers alle uitstappen en rondritten

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
Vertrek in de vroege ochtend richting Frank-
rijk. Via Parijs richting Tours en Bordeaux. 
Onderweg worden de gebruikelijke stops 
gehouden met gelegenheid tot vrij middag-
maal. Avondmaal en tussenovernachting in 
de omgeving van Bordeaux.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we richting Biar-
ritz en via de Frans-Spaanse grens bereiken 
we de oude vestingstad Pamplona, bekend 

van Huesca. We bezoeken de kathedraal met 
haar sierlijk bewerkte gotische gevel en het 
albasten retabel uit 1533, het provinciaal mu-
seum dat acht zalen telt en rond een groot 
achthoekig binnenplein werd gebouwd in 
1690. Nadien bezoek aan kerk en klooster 
van San Pedro el Viejo uit de 12de eeuw. Mid-
dagmaal. De Sierra de Guara is in één woord 
spectaculair! Het betoverend mooie gebied 
heeft een oppervlakte van 81.225ha. Tal-
loze ríos doorstromen de sierra van noord tot 
zuid in diepe kloven. We bezoeken Alquézar 
dat op een adembenemende locatie ligt. De 
oude stad ligt boven de diepe kloven van de 
río Vero en is een wirwar van kronkelsteegjes 
langs gevels met wapenschilden en portalen 
van steen.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 4: Ontbijt. Via de bergpas Monrepos 
bereiken we het Guaragebergte. Door de 
tunnels van de gelijknamige bergpas komen 
we op een hoogte van 1.262m, die ons één 
van de meest spectaculaire zichten van de 
Pyreneeën toont. Het uitzicht is overweldi-
gend! We bereiken Jaca, de hoofdstad van 
de Aragonese Pyreneeën. Geleide wandeling 
langs de Ciudadela de San Pedro (kasteel) en 
een bezoek aan de 11de eeuwse kathedraal, 
een prachtig voorbeeld van romaanse stijl, 
mag zeker niet ontbreken. Het hart van Jaca 
is de Calle Mayor, de straat die een aantal 
van de belangrijkste gebouwen van de stad 
herbergt. Vrije tijd en middagmaal. Na de 
middag bezoeken we het Monasterio de San 
Juan de la Peña. Na een lange klim door de 
Sierra de la Peña maakt het klooster “onder 
de rots” ronduit een spectaculaire indruk! 
We bezoeken de lage kerk, de conciliezaal, 
het pantheon der edelen, de bovenkerk en 
de kloostergang. Nadien bezoeken we nog 
het hogergelegen, nieuwe en moderne 
klooster. We keren terug via Los Mallos de 
Riglos. De rotswanden of mallos lijken wel 

Aragón
Pamplona - Huesca - Alquézar - Monte Perdido - Zaragoza

SPANJE

EXCURSIEREIS

om zijn jaarlijkse stierenrennen door de stra-
ten. Middagmaal. In het oude stadsdeel, 
omringd door stadsmuren en bewaakt door 
wacht- en klokkentorens, ontdekt u een mid-
deleeuwse stad met smalle straatjes, plein-
tjes, kerken en paleizen. We maken er een 
geleide wandeling langs de voornaamste be-
zienswaardigheden. Na wat vrije tijd zetten 
we onze reis verder naar ons verblijfshotel in 
Huesca, de hoofdstad van de gelijknamige 
provincie.

Dag 3*: Na het ontbijt maken we een geleide 
wandeling door de oude wijk en het centrum 

Aragón wordt gedomineerd door de hoogste toppen van de Spaanse Pyreneeën: de Pico 
Aneto (3.404m), de Pico Posets (3.371m) en de Monte Perdido (3.355m). Centraal in het 
hooggebergte ontvouwt zich een uitzonderlijk weids landschap met bergrivieren. De diepe 
dalen waarin de dorpjes met huizen van natuursteen en leistenen daken zich hebben ge-
nesteld, zijn nu eens breed en weelderig groen en dan weer smal als nauwe kloven. Ze 
lopen uit in statige keteldalen van kalksteenrots zoals in het Parque Ordesa, een waar 
paradijs! U zal onder de indruk zijn van de pracht van de natuur in combinatie met de 
architectuur van onbedorven middeleeuwse stadjes!
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TOPPROGRAMMA!

SPANJE

Salvadorkathedraal, de Basílica del Pilar en nemen we wat vrije tijd op 
de Plazas de la Seo en del Pilar. Deze twee plazas vormen een ontzag-
lijk groot wandelplein met talrijke bankjes, terrasjes en souvenirshops.

Dag 7: Na het ontbijt verlaten we ons hotel en volgen we de prachtige
vallei van de Ribagorzana, die in het meest oostelijke deel ligt. We krij-
gen zicht op de granietrijke bergketen van de Posets de La Maladeta,
uitgeroepen tot natuurpark, met een oppervlakte van 33.267ha. 
Onderweg genieten we van prachtige meren en smalle valleien met 
kleine dorpjes. Via Vielha en de Val d’Aran rijden we naar de Spaans-
Franse grens. Verder via de snelweg richting Brive voor avondmaal en 
tussenovernachting.

Dag 8: Na het ontbijt rijden we over de Franse autowegen huiswaarts.
Via Orléans richting Parijs. Onderweg houden we nog de gebruike-
lijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00 u. in Antwerpen-
Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN****
Ligging: Gelegen in het centrum van Huesca.
Kamers: Tv, telefoon, airco, safe (betalend), WiFi (gratis), badkamer 
met bad, toiletartikelen, haardroger en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: In 2018 gerenoveerd hotel voorzien van alle comfort. 
Receptie, bar, restaurant, (buiten) zwembad en WiFi (gratis).

samengeklonterde brokken roze puddingsteen, een spectaculaire 
rotsformatie. Onder de vlammend rode steenmassa ligt het dorpje 
Riglos, eveneens een uitzonderlijke plaats.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar het nationaal park Ordesa en de 
Monte Perdido, parel van de Aragonese Pyreneeën. Het gebied be-
slaat vier valleien: Ordesa, Añiscolo, Escuaín en Pineta. Dit zijn enor-
me canyons doorheen horizontaal geplooide kalksteenrotsen. Op de 
wanden, die tot bijna 1.000m hoog vanuit de vallei oprijzen, vormen 
lagen staalgrijze of okerrode gesteenten horizontale patronen. Ook 
zo’n natuurwonder is de canyon van de Añiscolo aan de voet van de 
imposante Monte Perdido (3.355m). De kloof waarin de blauwgroene 
rivier kolkt, heeft indrukwekkend hoge wanden. Via de enorme stuw-
dam van El Grado volgen we de Embalse de El Grado tot in Aínsa, één 
van de mooiste en best bewaarde middeleeuwse dorpen in de Pyre-
neeën. Verder door het bergmassief naar Bielsa, een leuk bergdorpje. 
We bereiken de Valle de Pineta van waaruit we op het terras van de 
parador een onvergetelijk zicht krijgen op de Monte Perdido.

Dag 6: Ontbijt. Vandaag rijden we naar Zaragoza, de op vier na groot-
ste stad van Spanje. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie
en van de autonome regio Aragón. We maken een rondrit door de 
stadsinstallaties van “Expo 2008” en bezoeken het Arabische Palacio
de la Aljafería, een verbluffend paleis met uiterst verfi jnd interieur. 
Verder naar het Patio de la Infanta, dat grotendeels uit albast bestaat. 
Na het middagmaal maken we een geleide wandeling langs de San 

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Aragón

VOLPENSION - water en wijn bij middag- en 
avondmalen inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single  

za 01/07 1120 euro +225 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt water & wijn 
inbegrepen bij middag- en avondmalen vanaf dag 2 t.e.m. 
dag 7 6x middagmaal tussenovernachting op heen- en 
terugreis toeristenbelasting alle uitstappen en rondrit-
ten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen (mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
Transfer naar de luchthaven van Brussel. 
Rechtstreekse vlucht naar Barcelona. In de 
voormiddag maken we een stadsrondrit die 
ons al meteen een heel goed beeld geeft van 
de Catalaanse hoofdstad. We rijden langs de 

pen op de Ramblas. Ten slotte bereiken we 
de heuvel Montjuïc, waar we het beziens-
waardige Poble Espanyol bezoeken. Vrij mid-
dagmaal en vrij bezoek. Dit “Spaans dorp” 
bevat natuurgetrouwe kopieën op schaal van 
belangrijke gebouwen, pleinen en straten uit 
heel Spanje. Het was gebouwd voor de we-
reldtentoonstelling van 1929 met de bedoe-
ling de bezoekers te laten kennismaken met 
de diverse Spaanse bouwstijlen en ambach-
ten. Voor we de heuvel weer afdalen, rijden 
we eerst nog langs de Olympische sportin-
stallaties: het stadion, het zwembad en de 
sporthal Palau Sant Jordi. Via de botanische 
tuin en de haven rijden we naar ons hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 2: Deze excursie staat volledig in het te-
ken van de Catalaanse architect Gaudí. We 
bezoeken eerst het Park Güell, waar Gaudí 
getracht heeft natuur en architectuur te la-
ten samensmelten. We vinden er onder meer 
de beroemde “slangenbank”, een tientallen 
meter lange, kronkelende bank, ingelegd 
met stukjes keramiek. Dan rijden we naar het 
centrum voor een bezoek aan zijn magnum 
opus, de basiliek Sagrada Familía, die men 
hoopt te kunnen afwerken tegen 2026. Tot 
slot proberen we nog tickets te bemachtigen 
voor het Casa Batlló of het Casa Milà (ook 
bekend als La Pedrera), met hun opvallende 
balkons, kamers met golvende muren en 
sprookjesachtige schoorstenen.

Dag 3: We starten onze stadswandeling bij 
de kathedraal, waaraan van de 14de tot be-
gin 20ste eeuw gewerkt werd, van gotiek tot 
neogotiek. Vrij bezoek is mogelijk als er geen 
dienst bezig is. Dan verder doorheen de goti-
sche wijk tot op het Plaça Real. Zo komen we 

Barcelona
Montjuïc - Park Güell - Sagrada Familía - Barri Gòtic - Ramblas - 
Barceloneta - Camp Nou

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

Wie aan Barcelona denkt, denkt ook aan Antoni Gaudí. Deze architect heeft talloze schitte-
rende gebouwen in de stad ontworpen. Maar Barcelona is meer dan alleen zijn gebouwen. 
Ook de Ramblas, Barri Gòtic (gotische wijk) en Montjuïc, om er enkele te noemen, zijn zeker 
de moeite waard om te bezichtigen. Een perfecte mengeling van kunst, cultuur, zon, zee, 
uitgaan en winkelen. We voorzien voldoende vrije tijd om te fl aneren over de Ramblas of 
de stad verder zelf te verkennen. Als u er eenmaal bent geweest, zult u er zeker terugko-
men!

bekende pleinen Plaça de Catalunya en Plaça 
d’Espanya en langs de terreinen van de twee 
wereld tentoonstellingen van 1888 en 1929. 
In de wijk Eixample zien we modernistische 
gebouwen zoals Casa Milà en Casa Batlló, 
terwijl we het Olympische Barcelona van 
1992 ontmoeten in het Olympisch dorp en 
de Olympische haven. We passeren de Co-
lumbuszuil en kunnen al een eerste blik wer-

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!
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steeds verschillend, naargelang het tijdstip van de dag. Aansluitend 
wandelen we over het eerste deel van de Ramblas. Eerst komen we 
bij de Canaletesfontein: wie van het water drinkt, komt zeker terug 
naar Barcelona! Verder langs de bloemen-, vogel- en krantenstal-
letjes tot bij de overdekte markt La Boquería, een weelde voor alle 
zintuigen: kleurige stapels fruit, geurige kruiden, lekkere kazen en 
Catalaanse worsten en zeeverse vis. Aan de eetstalletjes kan je de 
Catalaanse specialiteiten ter plaatse uitproberen! Vrij middagmaal en 
vrije namiddag. Kunstliefhebbers kunnen eventueel nog een bezoek 
brengen aan het Picassomuseum. Pablo Picasso (1881-1973) is op 
zijn veertiende met zijn familie naar Barcelona verhuisd. Het museum 
bezit een grote verzameling van zijn vroege werken. Transfer naar 
de luchthaven van Barcelona en terugvlucht. Aansluitend per autocar 
naar Antwerpen-Zoersel en verder naar de door u gekozen afstap-
plaats. 

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen 
tijde gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
vertragingen, vluchtwijzigingen en/of annulaties door de luchtvaart-
maatschappij.

BARCELONA INDIVIDUEEL
Ook mensen die Barcelona op eigen houtje willen bezoeken, zijn van
harte welkom. De deelname aan de geplande uitstappen is niet ver-
plicht.

HOTEL ONA BRAVA****
Ligging: Langs de strandpromenade in het nieuwe gedeelte van Santa 
Susanna en op een uurtje van Barcelona.
Kamers: Luxueuze kamers voorzien van fl atscreen-tv, telefoon, kluisje 
(te huur), airco, minibar, WiFi (betalend), balkon en volledig ingerichte 
badkamer met bad/ douche, toilet, haardroger.  
Maaltijden: Fantastische buffetmaaltijden met een ongelofelijke keu-
ze, ook showcooking. Vegetarische, lactose- en glutenvrije maaltijden 
mogelijk.
Faciliteiten: Receptie, bar, liften, tuin met 400m2 groot zwembad met 
hydromassage, kinderzwembad, speeltuintje. Binnenzwembad, sau-
na, jacuzzi, fi tness, aerobic en speciale douches en verwarmde stenen 
banken tegen reuma (alles tegen betaling). Aangepaste faciliteiten 
voor mindervaliden.

bij de Ramblas, waar op elk moment van de dag wel wat te beleven 
valt. Beroemd zijn de kunstig geschminkte menselijke standbeelden, 
die voor een klein centje heel even tot leven komen. Het fenomeen is 
later overgenomen door vele andere steden. Even verder bereiken we 
de zuil van Columbus, die 60m hoog uitkijkt over de haven van Bar-
celona. Een lift leidt naar het uitzichtpunt bovenin de zuil. Vandaag 
gaat de wandeling verder langs het Maremagnum, een in het water 
gebouwd winkelcentrum en ontspanningscomplex, met ondermeer 
restaurants, een IMAX-bioscoop en een aquarium. We eindigen onze 
wandeling in Barceloneta. In de vele eethuisjes van deze voormalige 
visserswijk komen de visliefhebbers zeker aan hun trekken! Ook het 
strand is vlakbij. Na de middag brengt onze autocar de voetballief-
hebbers naar Camp Nou, de thuishaven van FC Barcelona, voor een 
facultatief bezoek aan het stadion en het bij horende museum. Terug-
rit naar ons hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: We keren nog even terug naar het modernisme met een geleid
bezoek aan het schitterende Palau de la Música Catalana van die an-
dere Catalaanse architect, Lluís Domènech i Montaner, die het zijn 
“Muziektuin” noemde. Door de gebrandschilderde ramen is het licht

SPANJE     4 DAGEN - 3 NACHTEN
Barcelona

HALFPENSION inbegrepen
vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek Prijzen Toeslag dubbel Korting Kinderkorting
   voor single 3de pers. op kamer 2 t/m 12j

ma 03/04 780 euro +75 euro -24 euro -115 euro

Niet innbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Belanggrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen en terug naar de luchthaven 
van Brussel internationale vluchten heen en terug lucht-
haventaksen halfpension vanaf eerste avondmaal tot 
laatste ontbijt Verhoeven gidsbegeleiding alle uitstap-
pen en rondritten met luxe autocar toeristenbelasting

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar 
de centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel-Antwerpen). Vertrek in de vroege 
ochtend richting Frankrijk. Via Parijs richting Tours 
en Bordeaux. Onderweg worden de gebruikelijke 
stops gehouden met gelegenheid tot vrij middag-
maal. Avondmaal en tussenovernachting in de 
omgeving van Castets.

schiereiland is ingericht als een kleine dierentuin 
met pinguïns en zeeleeuwen. In de late namiddag, 
na de siësta, komt de stad terug tot leven en kun-
nen we een kijkje nemen in de kathedraal. Aan-
sluitend wandelen we langs enkele van de vele 
mooie pleinen die de stad telt. Daarna verlaten we 
Santander en rijden we naar onze verblijfplaats in 
Suances. Avondmaal en overnachting.

Dag 3*: Ontbijt. Vandaag genieten we van een vrije 
dag en kunnen we op verkenning gaan in onze 
verblijfplaats Suances. Het is een rustig plaatsje 
met een gezellige dorpssfeer en een mooie, wat 
dromerige ligging aan de westkust van Cantabrië. 
De uitgestrekte stranden bieden een fraai contrast 
met de groene kustlijn. Middagmaal in het hotel. 
Bij mooi weer is er gelegenheid voor een boot-
tochtje in de baai van Santander.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 4: Ontbijt. Excursie naar de vallei van de Pas, 
een bijzonder hoekje van de Cordillera Cantá-
brica. Rondtrekkende melkveehouders hebben de 
hellingen met mensenhanden geschikt gemaakt 
om van de opbrengst te kunnen leven. Typisch 
zijn de hutjes met daken van platte stenen, die 
overal verspreid staan in de weiden waar ze hun 
vee laten grazen. De melk uit deze streek wordt 
beschouwd als de beste van Spanje. In de dorpen 
worden “quesadas” (gebakjes van melk, boter en 
eieren) en “sobaos” (zachte cakes) verkocht, de 
specialiteiten van de streek. Langs een schilder-
achtige route bereiken we Vega de Pas, één van 
de drie belangrijkste plaatsjes in het gebied. Na 
het middagmaal rijden we langs de oevers van 
het stuwmeer van de Ebro, de rivier die hier in 
de buurt ontspringt. Via Torrelavega bereiken we 
Santillana del Mar, één van de mooiste stadjes van 
Noord-Spanje. In de loop der tijden lieten adel-
lijke bewoners er herenhuizen bouwen, voorzien 
van hun wapenschild op de voorgevel. De houten 
of ijzeren balkons zijn het hele jaar versierd met 
bloemen. Terug naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.

Cantabrië
Santander - Picos de Europa - Suances - Bilbao

SPANJE

EXCURSIEREIS

Dag 2: Na het ontbijt rijden we richting Frans-
Spaanse grens en verder tot Cantabrië. Rond de 
middag bereiken we Santander, de hoofdstad 
van Cantabrië. Na het middagmaal maken we 
een wandeling op het schiereiland La Magdalena. 
Het voormalig koninklijk paleis was een geschenk 
van de stad Santander aan koning Alfonso XIII in 
1912. Nu is het een geliefkoosde wandel- en pick-
nickplaats voor de Cantabriërs. Een stukje van het 

De regio Cantabrië bevindt zich in het midden van de noordelijke kuststrook van Spanje, 
aan de Golf van Biskaje en is een waar juweel van “España Verde”. Het is vooral aantrek-
kelijk vanwege de scherpe contrasten: groene dalen, hoge bergtoppen en blauw water. 
Drie verschillende gebieden vormen een gevarieerde omgeving met een grote rijkdom aan 
landschappen: de kuststrook met historische steden en mooie zandstranden, de valleien 
die gevormd worden door zeven rivieren en het hooggebergte met toppen van boven 
de 2.500m en diepe ravijnen. Het gebied telt zes enclaves die genieten van een speciale 
status als natuurpark of als natuurreservaat. De regio kent een gematigd zeeklimaat met 
zachte zomers en winters. Cantabrië heeft een kustlijn van ruim 200km met zowel lange 
zandstranden als kleine stranden gelegen in baaien en tussen de rotsen. Deze nog niet zo 
bekende bestemming is één van de mooiste van Spanje!
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en de kloof is zo smal, dat op sommige plaatsen de zon maar enkele minu-
ten per dag het dal bereikt. We bezoeken het Monasterio de Santo Toribio. 
Hier wordt een kostbaar relikwie vereerd. Het “Lignum Crucis” is het grootste 
bewaarde stuk hout van het kruis van Christus. Vrije tijd in Potes, het markt- 
en winkelstadje van de streek, dat gekend is voor ambachtelijk gemaakte 
gebruiksvoorwerpen en streekproducten, waaronder diverse soorten kaas, 
salami, likeur en een sterke drank genaamd orujo. Na het middagmaal verder 
door de vallei van de Deva tot Fuente Dé. Daar brengt een kabelbaan ons tot 
op een hoogte van ruim 1.800m. Bij helder weer is het zicht hier adembene-
mend. De toppen rondom bereiken hoogtes tot 2.600m. We nemen de tijd 
voor een wandeling door deze indrukwekkende bergwereld. Daarna terug 
door de kloof naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 7: Ontbijt. Vertrek naar Bilbao, de grootste stad van het Baskenland. Sinds 
de bouw van het Guggenheimmuseum in de jaren negentig mag de stad op 
steeds meer toeristische belangstelling rekenen. In de voormiddag maken we 
een wandeling langs het Guggenheimmuseum en door de oude binnenstad 
met de Santiagokathedraal, de overdekte markt en de Plaza Nueva. Middag-
maal in Bilbao. Daarna rijden we naar de bruisende kuststad San Sebastián. 
We verkennen de oude stad, shoppen in de nieuwe stad of fl aneren langs de 
kustpromenade. Vrije tijd. Verder naar de Spaans-Franse grens en naar het 
hotel in de omgeving van Castets voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 8: Na een vroeg ontbijt rijden we over de Franse autowegen huiswaarts. 
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aan-
komst ca. 22.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u gekozen
afstapplaats.

HOTEL EL MUELLE DE SUANCES***
Ligging: Strategisch gelegen tussen het strand en de haven.
Kamers: Alle kamers zijn zeer ruim en in warme kleuren. Zij beschikken over 
minibar, safe, telefoon, radio, tv, WiFi (gratis) en een badkamer met bad/dou-
che, toilet, toiletartikelen en haardroger. Sommige kamers beschikken over 
een balkon.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds buffet met dag-
verse producten.
Faciliteiten: Het hotel beschikt over 2 liften, bar, café met terras, speeltuin, 
WiFi (gratis) en spacentrum en biedt een perfect evenwicht tussen traditie en 
moderne stijl.

Ontdek deze reis!

Dag 5: Ontbijt. Prachtige excursie naar de Picos de Europa. We volgen eerst 
een klein stukje van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. In Comil-
las houden we een korte fotohalte. Dit stadje dankt zijn welvaart aan de eer-
ste markies, die einde 19de eeuw één van de rijkste inwoners van Spanje was 
en bij wie de koning zijn zomervakantie kwam doorbrengen. Hij liet enkele 
opmerkelijke constructies bouwen, waaronder een neogotisch paleis en een 
villa in modernistische stijl van de hand van de beroemde Catalaanse architect 
Gaudí. Via de historische brug bereiken we San Vicente de la Barquera. We 
passeren het kasteel, dat als een schip op de rots ligt. We vervolgen onze weg 
richting Picos de Europa, het grootste nationaal park van Spanje. Het strekt 
zich uit over 3 provincies. Dit ruige berggebied is nog grotendeels onaan-
getast gebleven. Tijdens onze tocht komen we door 3 valleien. Via de vallei 
van de Gargantes bereiken we de smalle Caresvallei. Links en rechts rijzen 
spectaculaire bergwanden op. De autocar kan slechts enkele kilometers in 
de vallei rijden. De liefhebbers kunnen nog een stukje te voet verder. Na het 
middagmaal rijden we de vallei van de Cares terug uit en vervolgen onze weg. 
Een derde vallei voert naar het bedevaartsoord Covadonga. Een belangrijke 
overwinning van de christenen op de Arabieren wordt toegeschreven aan 
Nuestra Señora de Covadonga, die hier vereerd wordt in een grot waaronder 
een rivier ontspringt. In het levendige stadje Cangas de Onís wandelen we 
over een mooie romaanse brug. Onder de brug hangt een kopie van het kruis 
van Pelayo, de aanvoerder van de christenen in de slag bij Covadonga. Terug 
naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: Ontbijt. De Picos de Europa heeft nog andere verborgen schatten. We 
rijden door de 19km lange kloof “Desfi ladero de la Hermida”, uitgesleten 
door de snelstromende rivier Deva. De verticale bergwanden zijn hier zo hoog SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN

Cantabrië

VOLPENSION - water en wijn bij middag- en 
avondmalen inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

za 13/05 960 euro +199 euro -65 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - dranken bij de maaltijden in hotels
bij de tussenovernachtingen - toegangsgelden - reisverzekering - toeris-
tenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 6x middagmaal 
water en wijn aan tafel in hotel El Muelle de Suances tus-
senovernachting op heen- en terugreis alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Heenreis in de vroege ochtend 
via Luxemburg naar Frankrijk. Vrij middagmaal 
onderweg. Verder via Dijon en Lyon richting 
Perpignan en de Spaanse grens. Avondmaal en 
tussenovernachting in Figueras.

Dag 2: Ontbijt. Via Barcelona bereiken we de 
Oranjebloesemkust of de Costa del Azahar. Aan-
komst kort na de middag in onze verblijfplaats
Peñiscola. Kamerverdeling en eerste kennisma-

De zes poorten van de intact gebleven mid-
deleeuwse muur voeren naar een doolhof van 
straatjes en steegjes. Na het middagmaal keren 
we terug en houden nog een stop in een ander 
pittoresk stadje, Sant Mateo. Het is de histori-
sche hoofdstad van El Maestrat.

Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar de op 
twee na grootste stad van Spanje, Valencia. In 
de voormiddag bezoeken we de Ciutat de les 
Arts i les Ciències, het meest ambitieuze mo-
derne project in Valencia. Het bestaat uit een 
aantal futuristische gebouwen, gelegen rond 
een meer, waaronder Palau de les Arts Reina 
Sofía, Hemisfèric, Umbracle, Museu de les Ci-
ències Príncipe Felipe, Agora en Oceanogràfìc. 
Na het middagmaal bezoek aan de historische 
oude stad. We maken een geleide wandeling 
langs de kathedraal, El Mercat Central, het 
Palau del Marqués, diverse pleinen en andere 
mooie bezienswaardigheden. We nemen er 
voldoende vrije tijd om daarna terug te keren 
naar ons hotel.

Dag 5: Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar 
het uitzonderlijke plaatsje La Vall d’Uixó en be-
zoeken er de grotten van Sant Josep. Deze zijn 
door een ondergrondse rivier gevormd aan de 
voet van het Parc Natural de la Serra d’Espadà. 
Het bezoek begint met een boottocht op de 
rivier, daarna gaat de tocht te voet verder. Na 
het middagmaal brengen we een bezoek aan 
de oudste bodega en distillerie van het karme-
lietenklooster aan de Costa del Azahar. We krij-
gen er een leuke rondleiding waarna we in de 
kelder gaan proeven van diverse likeuren!

Dag 6*: Ontbijt. In de voormiddag bezoek aan 
Peñiscola. Deze oude versterkte stad is onge-
twijfeld het mooiste stadje aan de Costa del 
Azahar! Het is indrukwekkend gebouwd rond 
de voet van een rotsachtige kaap. De stad zelf is 
een labyrint van kronkelende straten en witge-
kalkte huizen. Peñiscola is buiten de historische 

Costa del Azahar
Peñiscola - Valencia - Ebrodelta - Morella - Tarragona

SPANJE

EXCURSIEREIS

AFREIS 02/06/2023
AFREIS 27/09/2023

De Costa del Azahar, of “Oranjebloesemkust”, maakt deel uit van Castellón, het meest 
noordelijk gelegen gebied van de deelstaat Valencia in Spanje. Het is niet alleen een regio 
die rijk is aan historie en monumenten, de Costa del Azahar heeft ook een fantastisch 
klimaat met 300 dagen zon per jaar en er is meer dan 150km kust. Het is er goed toeven 
aan de prachtige stranden! Naast het moderne leven aan de kust is het binnenland relatief 
rustig. Daar bevinden zich schitterend bewaard gebleven dorpen waar men zich terug in 
de middeleeuwen waant. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Morella en Peñiscola. De 
Costa del Azahar is ook het land van sinaasappel- en olijfboomplantages. De sinaasappel-
bloesem of Azahar geeft trouwens de naam aan deze kust. Een prachtige maar nog relatief 
ongekende kust tussen Barcelona en Valencia. Een schitterende reis naar een beetje “on-
bekend” Spanje!

king met onze verblijfplaats. Peñiscola is een 
badplaats met prachtige stranden, toffe terras-
jes en altijd wat te beleven! Er heerst een zeer 
aangenaam klimaat met veel zonuren. Rondom 
Peñiscola liggen veel sinaasappel-, mandarijn- 
en citroenplantages en richting het binnenland, 
hoger gelegen, veel olijfboomplantages en 
dennenbossen.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we het binnenland 
in. We bezoeken Morella dat hoog op een berg 
is gelegen en bekroond wordt door de ruïne 
van een kasteel. Deze plaats is indrukwekkend. 
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SERVIGROUP PAPA LUNA PEÑISCOLA****SUP

Ligging: Gelegen aan het strand met fantastisch uitzicht op het kasteel
van Peñiscola.
Kamers: Alle kamers zijn ingericht met balkon, airco, telefoon, tv, minibar,
safe (gratis), WiFi (gratis) en badkamer met bad/douche, toilet en haar-
droger.
Maaltijden: ’s ochtends ontbijtbuffet en ’s avonds warme en koude
gerechten in buffetvorm met show cooking.
Faciliteiten: 2 restaurants, 2 bars waarvan 1 op buitenterras, lounge, 
zwembad, wellness (sauna, jacuzzi en fi tness) en WiFi (gratis).

kern uitgegroeid tot een kustplaats die van alle toeristische faciliteiten is 
voorzien. Na de middag genieten van de hotelfaciliteiten of vrije tijd aan 
de kust! Diegenen die wensen kunnen vrijblijvend een boottocht maken.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 7: In de voormiddag rijden we naar Tortosa. Deze stad aan de Ebro 
heeft ongeziene kunstschatten te bieden, renaissance patio’s en een mo-
nument ter nagedachtenis van de Spaanse burgeroorlog. Verder naar de 
Ebrovallei voor het middagmaal en aansluitend boottocht op de Ebro.

Dag 8: Ontbijt. Bezoek aan de oude Romeinse stad Tarragona. Wandeling
over de Rambla Nova en door de historische binnenstad met de prachtige 
kathedraal, het Forum en andere bezienswaardigheden. Na het middag-
maal verder richting Figueras voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 9: Na een vroeg ontbijt keren we via de Franse autowegen huis-
waarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maal-
tijden. Aankomst ca. 22.00u. in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

SPANJE     9 DAGEN - 8 NACHTEN
Costa del Azahar

VOLPENSION - water en wijn bij middag- en 
avondmalen inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer  

ma 01/05 925 euro +165 euro -80 euro 
vr 02/06 995 euro +165 euro -100 euro 
wo 27/09 980 euro +165 euro -90 euro 

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het hotel 
Papa Luna. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden in hotel Papa 
Luna mits extra toeslag en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 7x middagmaal 

water en wijn bij middag- en avondmaaltijden tussen-
overnachting op heen- en terugreis alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Moge-
lijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevor-
sel-Zoersel). Vertrek in de vroege ochtend via 
Luxemburg naar Frankrijk. Vrij middagmaal 
onderweg. Verder via Dijon en Lyon richting 
Spaanse grens. Avondmaal onderweg. Nadien 
verder naar Malgrat de Mar, aankomst hotel ca. 
22.00u. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Kamerverdeling en overnachting.

Dag 2*: Vrije voormiddag. Middagmaal in het 
hotel. De rest van de dag houden we vrij om 

het middagmaal verder via Olot naar Santa Pau, 
waar zich de vulkanische zone bevindt. Indruk-
wekkend is de tocht per dieselloc in één van de 
30 lavakraters. Verder via een toeristische route 
door het natuurpark richting hotel. Op de te-
rugweg brengen we nog een bezoek aan een 
ambachtelijke keramiekfabriek.
Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Na het ontbijt bezoek aan de middel-
eeuwse stad Ripoll met o.a. het klooster Santa 
María de Ripoll met het prachtige hoofdportaal. 
Nadien verder naar Ribes de Freser. Indrukwek-
kend is het bezoek aan de vallei en het sanctu-
arium van Núria, gelegen in de Pyreneeën op 
de grens met Frankrijk en Spanje. We bereiken 
dit na een 40min. durende tocht met de tand-
radtrein langs één van de spectaculairste routes 
tussen smalle passen en steile bergen door. Een 
schitterend uitzicht over de vallei van de Ribes! 
Middagmaal in Núria. Hier heeft u vele moge-
lijkheden om de vrije namiddag aangenaam 
door te brengen. Per tandradtrein terug naar 
Ribes de Freser. Verder naar ons hotel in Mal-
grat de Mar. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Ontbijt. Dagexcursie door het natuur-
park van Montseny. We maken een prachtige 
rit door dit natuurpark. Op de Col Formic, het 
hoogste punt op 1.145m, houden we een 
korte stop om van de prachtige omgeving te 
genieten. Verder naar het benedictijnenklooster 
van Montserrat* met de Zwarte Madonna. Het 
klooster bevindt zich op een hoogte van 720m 
en bevat een bibliotheek met ca. 300.000 wer-
ken en een museum met bewaarde werken 
van El Greco, Picasso en Salvador Dalí. Op de 
terugweg brengen we een geleid bezoek aan 
de wijnkelder van een bodega en sluiten af met 
een heerlijke wijnproeverij.
Avondmaal en overnachting.
* Van zodra de werkzaamheden bij San Miguel 
del Fai afgerond zijn (einde werken voorzien 
voorjaar 2022), wordt het programma voorzien 

Het groene Spanje
Catalonië, gouden stranden - bergen - cultuurschatten

SPANJE

EXCURSIEREIS

Spanje anders bekeken! Ondanks het feit dat Spanje van de rest van Europa enigszins 
afgescheiden wordt door de Pyreneeën, oefent het land op zeer veel zonbeluste toeristen 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Spanje biedt echter meer dan zon alleen: 
na Zwitserland is het het land met de meeste bergtoppen in Europa. Geen hoge bergtop-
pen, zoals de Alpen, maar toch tekenen zij het landschap overal. Op onze excursies naar 
het Spaanse binnenland maken wij kennis met de prachtige natuur, pittoreske dorpjes, 
wondermooie valleien, lavakraters, bergmeren en duizelingwekkende watervallen. Een 
prachtige reis onder de stralende zon. Dit fascinerende, voor velen nog onbekend gebied, 
zal voor altijd een prachtige herinnering blijven!

wat te zonnebaden, te zwemmen, een terrasje 
te doen of te wandelen langs het strand. Er zijn 
in het hotel diverse ontspanningsmogelijkhe-
den. Avondmaal en overnachting.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Ontbijt. Daguitstap naar het natuurpark 
in de vulkanische zone van de Garrotxa. We 
bezoeken Besalú, een netwerk van middel-
eeuwse straatjes. We wandelen over de 12de 

eeuwse brug door de pittoreske straatjes tot in 
het centrum en bezoeken er de voornaamste 
katholieke en joodse bezienswaardigheden. Na 
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ONZE VERBLIJFPLAATS MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar, gelegen tussen Blanes en Calella, is een gastvrije en ge-
zellige badplaats. Het heeft een centrale ligging, van waaruit wij onze 
excursies uitvoeren.

AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA****
Ligging: 4-sterrenhotel gelegen op 250m van het strand en 300m van het 
centrum van Malgrat de Mar.
Kamers: 
Standaardkamer: Flatscreen-tv, airco, minibar, WiFi (gratis), safe (gratis), 
balkon met meubels en badkamer met douche, toilet, haardroger en 
make-up spiegel. (opp. ca. 25m2)
Premiumkamer: Flatscreen-tv, airco, minibar, WiFi (gratis), safe (gratis), 
balkon met zwembadzicht met meubels en badkamer met douche, toilet,
haardroger en make-up spiegel. (opp. ca. 25m2)
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds uitgebreid warm & 
koud buffet.
Faciliteiten: Bar, cafetaria, restaurant met buffet, tv-zaal, airco, WiFi (gra-
tis), buitenzwembad en SPA (betalend).met een bezoek aan de abdij van San Miquel del Fai met terugrit naar het 

hotel via Caldes met zijn Romeinse baden, warmwaterbron en openbare 
wasplaatsen.

Dag 6: Ontbijt. Vrije voormiddag of gelegenheid tot bezoek aan de markt 
van Malgrat de Mar. Na het middagmaal bezoeken we Tossa de Mar. We 
bereiken deze schitterende badstad na een boottocht van Malgrat de Mar 
naar Tossa de Mar. Na wat vrije tijd in dit charmante stadje met zijn mooi 
bewaarde oude stadskern, zijn middeleeuwse stadsmuur en zijn verdedi-
gingstorens maken we een mooie rit per autocar langs de kustweg van 
de Costa Brava richting Malgrat de Mar.
Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Na het ontbijt maken we een daguitstap naar de Catalaanse 
hoofdstad Barcelona. Tijdens de stadsrondrit passeren we o.a.: de Sagra-
da Familia, Plaça de Catalunya, Plaça d’Espanya, enz. Na het middagmaal 
in Poble Espanyol, bezoek aan de Montjuïc. Verder wandelgelegenheid, 
vrije tijd en winkelgelegenheid op de Ramblas.
Avondmaal en overnachting.

Dag 8: Na een vroeg ontbijt keren we huiswaarts. Via de Spaans-Franse 
grens door Frankrijk en verder naar België. Onderweg houden we nog de 
gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Het groene Spanje

VOLPENSION - water en wijn bij middag- en 
avondmalen inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single Toeslag premium  

za 10/06 980 euro +165 euro +65 euro 
za 23/09 980 euro +165 euro +65 euro 

3de persoon op kamer enkel mogelijk in juniorsuite - prijs op aanvraag

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af het ontbijt op dag 2 tot laatste ontbijt 6x middagmaal 

water en wijn bij avondmalen toeristenbelasting alle 
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel/Ant-
werpen (mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel of Zoersel). Transfer 
naar de luchthaven van Zaventem. Recht-
streekse vlucht van Brussel naar Palma. 
Transfer naar het hotel en eerste kennisma-

de pittoreske winkelstraatjes, of te relaxen 
op een gezellig terrasje. Avondmaal en over-
nachting. 

Dag 3: Markt Pollença en bezoek aan Formen-
tor (facultatief)
Na het ontbijt rijden wij met de autocar naar 
het dorpje Pollença. In dit dorpje kan u uit-
sluitend op zondag een typische Mallorcaan-
se markt bezoeken. Op deze typische markt 
vindt u zo ongeveer alles wat Mallorca te bie-
den heeft: van keramiek tot schilderwerkjes, 
eigengemaakte kleine spulletjes tot speciale 
lokale likeurtjes, groente- en fruitmarkt, hes-
pen- en olijvenmarkt. Met de wandelliefheb-
bers naar de “Calvari“, een kapelletje voor 
een mooi panoramisch uitzicht over het 
noorden en oosten van het eiland. ‘s Mid-
dags Mallorcaans culinair middagmaal met 
water en wijn inbegrepen. In de namiddag 
rijden wij naar de “Mirador van Formentor”, 
een van de mooiste plekjes van het eiland. U 
kan op uw eigen ritme een wandeling maken 
in de mooie natuur over de speciaal aange-
legde wandelpaden. Steile rotsen, diepe da-
len, de azuurblauwe Middellandse Zee met 
ontelbare kleurschakeringen, de jachthaven 
van Pollença, vormen het panorama op deze 
wandeling. In de late namiddag terug naar 
het hotel.

Dag 4: Palma de Mallorca (facultatief)
Na het ontbijt naar de hoofdstad Palma, een 
stad met 325.000 inwoners. Een moderne 
stad waar de laatste jaren zoveel gerenoveerd 
werd dat Palma kan geplaatst worden naast 
Barcelona en Madrid. Geleide stadswande-
ling langsheen de voornaamste beziens-
waardigheden: Parc de la Mar en kathedraal, 
Jardines del Rey (tuinen van de koning), Plaça 
de la Reina en kathedraal, het oude stads-
gedeelte met zijn smalle Arabische straatjes, 

Mallorca
Palma de Mallorca– Sa Coma – Sineu – Klooster Lluc – Pollenca – Cabo de Formentor

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

Mallorca is een schitterend subtropisch vakantieparadijs. Het is verbazingwekkend hoe 
gevarieerd het eiland is: prachtige brede en gezellige zandstranden, een hele rijke natuur 
in het binnenland, kleine typische vissersdorpjes waar men rust en kalmte kan zoeken, 
en natuurlijk ook gezellige en toeristisch goed uitgebouwde badplaatsen. Mallorca is het 
grootste eiland van de Balearen. De hoofdstad is Palma de Mallorca, een elegante stad met 
een prachtige kathedraal, mooie boulevards met mooie en luxe winkels en een reusachtige 
jachthaven. Het noordwesten is berggebied met een hoogte tussen 1.070m en 1.525m. Het 
milde klimaat en de heerlijke stranden maken Mallorca tot een geliefd vakantieoord. Onze 
verblijfplaats Sa Coma ligt aan de oostkust van Mallorca, net ten zuiden van Cala Millor. 
Het prachtige zandstrand is er bijna een kilometer lang en vrij breed. Het water is helder 
en relatief ondiep. 

king met Palma de Mallorca. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

Dag 2: Na het ontbijt kan u genieten van 
een vrije dag en alle comfort dat het hotel 
u te bieden heeft. U heeft de gelegenheid 
om naar het strand te gaan, te shoppen in 

GEEN SINGLETOESLAG 

VOOR SENIOREN

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!
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Dag 6: Markt Sineu en Klooster Lluc (facultatief)
Sineu is gelegen in het centraal binnenland van Mallorca. De markt 
op woensdag is voor de meeste bezoekers dé reden om Sineu te be-
zoeken. Een gezellige en veelzijdige markt met lokale delicatessen, 
veel handwerk en typische producten, Mallorcaans aardewerk en nog 
veel. Middagmaal met Spaanse tapas en water & wijn inbegrepen. In 
de namiddag verder naar bedevaartsoord Lluc. De slingerende route 
door het gebergte is indrukwekkend mooi. Hier bezoeken we de basi-
liek met de Zwarte Madonna. Het staat bekend als het mooiste stukje 
natuur van heel het eiland. Hier nemen we uitgebreid de tijd voor een 
bezoek. Van daaruit keren we terug naar ons hotel. 

Dag 7: Vrije dag. U heeft de gelegenheid om naar het strand te gaan, 
te shoppen een wandeling of fi etstocht te maken, of te relaxen op 
een gezellig terrasje. Avondmaal en overnachting. 

Dag 8: Ontbijt in het hotel. Vandaag houden we de resterende tijd 
vrij in Sa Coma. Afhankelijk van de vluchttijden verlaten we het ho-
tel. Transfer naar de luchthaven van Palma. Rechtstreekse vlucht naar 
Zaventem. Transfer naar Antwerpen/Zoersel  en verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

HOTEL THB SA COMA PLATJA****
Schitterend hotel aan het strand van Sa Coma! 
Ligging: Prachtig gelegen aan het lange zandstrand en in het centrum 
van Sa Coma. 
Kamers: Ruime kamers voorzien van balkon, telefoon, tv, airco, safe 
en badkamer met bad/douche en toilet.
Maaltijden: alle maaltijden in buffetvorm, warm & koud en show-
cooking.
Faciliteiten: WiFi, 2 buitenzwembaden, directe verbinding naar het 
strand, bubbelbad, zonneterras, overdekt zwembad, gratis: tennister-
rein, pingpong, volleybal, fi tness, sauna. Tegen betaling: fi etsenver-
huur, biljart, schoonheidsbehandelingen, massages.
Dagelijks avondanimatie (shows). 

het nieuwe stadsgedeelte met gerenoveerde gevels en wijde boule-
vards met terrasjes en zeer moderne winkels, de Passeig des Born 
(autovrije straat) en Carrer de Jaume II, Plaça de Cort met stadhuis 
en Plaça Major, de kerk van San Miguel en de Plaça de l’Olivar met 
zijn schitterende overdekte markt. U krijgt tevens de gelegenheid om 
eens te proeven van de Spaanse tapas! (facultatief). Middagmaal in-
begrepen met water en wijn. Na de middag vrije tijd om de stad zelf 
verder te ontdekken, een terrasje of gezellig wat rond kuieren 

Dag 5: Vrije dag.  U heeft de gelegenheid om naar het strand te gaan, 
te shoppen in de pittoreske winkelstraatjes, of te relaxen op een ge-
zellig terrasje. Avondmaal en overnachting. 

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Mallorca

VOLPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek Prijzen Toeslag single 

vr 05/05 1410 euro geen  

Niet innbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Excursiepakket 210 euro per persoon facultatief bij te boeken bij reser-
vering.
Belanggrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen/terug naar de luchthaven van 
Zaventem internationale vluchten heen/terug luchthaven-
taksen halfpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ont-
bijt excursiepakket en toegangsgelden volgens programma 
(indien bijgeboekt) gidsbegeleiding middagmaaltijden 
met water & wijn tijdens de dagexcursies (indien bijgeboekt) 

plaatselijke moderne luxe autocar met airco

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel (moge-
lijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevor-
sel-Zoersel). Vertrek in de vroege ochtend via 
Luxemburg naar Frankrijk. Vrij middagmaal 
onderweg. Verder via Dijon en Lyon richting 
Pyrénées-Orientales. We bereiken de Spaanse 
grens en onze verblijfplaats Rosas. Onderweg 
houden we de gebruikelijke stops. Avondmaal 
en overnachting in ons hotel.

Dag 3: Dagexcursie naar de Pyrénées-Orien-
tales. Via het vulkanische gebied La Garrotxa 
bereiken we Vall Alto del Ter. Aankomst in 
Camprodon, een toeristisch plaatsje in de 
Spaanse Pyreneeën. Geleide wandeling over 
de middeleeuwse boogbrug Pont Nou die de 
rivier Ter overspant en langs de voornaamste 
bezienswaardigheden gaat. Verder door het 
hart van de Camprodonvallei, door een droom-
landschap naar de Frans-Spaanse grens. Via de 
Coll d’Ares 1.513m bereiken we het pittoreske 
Prats de Mollo in de Pyrénées-Orientales. We 
maken een wandeling door deze duizend jaar 
oude omwalde stad. Gezellige binnenpleintjes, 
nauwe straatjes en tal van bezienswaardighe-
den worden gedomineerd door het 17de eeuw-
se Fort Lagarde. Vrije tijd en langs de vallei van 
de Tech keren we terug naar ons hotel.

Dag 4: In de voormiddag bezoeken we één van 
de indrukwekkendste botanische tuinen aan 
de Costa Brava. Op de vele terrassen groeien 
meer dan 1.200 verschillende planten, struiken 
en bomen in een paradijselijke omgeving. De 
romantische plekjes en uitkijkpunten bieden 
een mooi zicht op de Middellandse Zee en de 
indrukwekkende kliffen. Middagmaal in één 
van de best bewaarde middeleeuwse stadjes 
met smalle steegjes, leuke terrasjes en typische 
huisjes! Nadien verder tot aan de kust waar we 
inschepen voor een boottocht naar de Medes-
eilanden. Deze vormen een archipel van zeven 
eilanden en bevinden zich op ongeveer 1km 
van de kust. Door de panoramische glazen bo-
dem zien we de mooie onderwaternatuur van 
het zeereservaat.

Dag 5: Dagexcursie Carcassonne.
De citadel van Carcassonne is hoog gelegen 
op een steile oever van de Aude en geeft een 
indrukwekkend beeld met zijn torens en wal-
len. We maken een geleide wandeling door de 
stad, die gebouwd werd door de Romeinen. De 
bekendste bezienswaardigheid is de volledig 

Rosas & Pyrénées-Orientales

SPANJE

EXCURSIEREIS

Ontdek de eigenheid van deze twee gecombineerde bestemmingen. In de Pyrénées-Orien-
tales, ten noorden van Catalonië schijnt de zon het hele jaar door! Gelegenheid genoeg 
voor de liefhebbers van natuurschoon en bouwkundig erfgoed om deze bestemming te 
gaan verkennen! Puur genieten wanneer we de versterkte stadjes en prachtige dorpjes 
vol architecturale schatten bezoeken. We rijden door een verscheidenheid aan landschap-
pen, waardoor je afwisselend de bergen kunt verkennen en anderzijds van de zee kunt 
genieten! Ons excursieprogramma voert je zowel langs de schilderachtige Côte Vermeille 
als langs de ruige of wilde kust van de Costa Brava. We verblijven in de baai van Rosas, 
toeristische trekpleister met prachtige zandstranden aan de Costa Brava. Het hotel dat wij 
voor u uitkozen is gelegen tegen de strandpromenade!

Dag 2*: Na het ontbijt geleide wandeling langs 
de baai van Rosas. Langs het 4km lange zand-
strand ligt een mooie promenade, waar zowel 
overdag als ’s avonds altijd wat te beleven valt. 
In de namiddag vrije tijd om op verkenning te 
gaan en eventueel een bezoek te brengen aan 
de 16de eeuwse citadel, een wandeling langs de 
jachthaven of genieten op het strand. Rosas 
heeft tevens de belangrijkste vissersvloot van 
de Costa Brava.
*wettelijk verplichte rustdag chauffeur

AFREIS 22/04/2023
AFREIS 20/06/2023
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TOPREIS in ons programma

Het ligt in een schitterende omgeving, in het zuidelijke deel van Cap de 
Creus. De vele witte huisjes in de schilderachtige straatjes, de bergen en 
de blauwe zee lijken wel een plaatje uit een droomwereld! In de na-
middag bezoeken we het Salvador Dalí-museum “Teatre-Museu Dalí” in 
Figueres. In een extravagante wereld, dwars van alle redelijkheid, liet Dalí 
zijn fantasie de vrije loop, zowel voor de versieringen op de pleinen rond 
het museum, als voor het interieur. Spectaculair is de zaal Mae West. Ook 
veel schilderijen en andere kunstwerken van zijn hand zijn er te bewon-
deren. Terugkeer naar het hotel.

Dag 8: Na een vroeg ontbijt keren we huiswaarts. Via de Spaans-Franse 
grens door Frankrijk en verder naar België. Onderweg houden we nog de 
gebruikelijke stops. Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

PRESTIGE HOTEL VICTORIA ***
Ligging: Het hotel behoort tot de Prestige Hotels en heeft een bevoor-
rechte centrale ligging tegen de wandelpromenade met directe toegang 
tot het strand van Rosas. Hotel Victoria ligt op 10 minuten wandelen van 
het centrum.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van volledige badkamer met bad/dou-
che, toilet, haardroger en airco. Standaardkamers hebben zijdelings zee-
zicht en balkon. Toeslag voor kamers met frontaal zeezicht.
Maaltijden: Alle maaltijden in buffetvorm met gevarieerde keuze. Show-
cooking en regelmatig thema-avond.
Faciliteiten: Binnen & buitenzwembad, gezellige bar, restaurant met 
airconditioning, tv ruimte, terras, liften, WiFi in de gemeenschappelijke 
ruimtes, safe (betalend) en gratis ligstoelen aan het zwembad.
Ontspanning/Animatie: Animatie ’s avonds (livemuziek en shows).

gerestaureerde versterkte oude binnenstad, La Cité de Carcassonne en 
staat op de Werelderfgoedlijst. Het is het mooiste voorbeeld van een mid-
deleeuwse stad in Europa die bijna volledig bewaard is, en de grootste 
bewaarde vesting uit de middeleeuwen. Het is de grootste toeristische 
trekpleister van Frankrijk na Parijs. Na ons uitgebreid bezoek nemen we 
nog vrije tijd alvorens terug te keren naar het hotel.

Dag 6: Via een toeristische route richting Côte Vermeille genieten we van 
de meest woeste rotsprofi elen van de hele Catalaanse kust. Hoge kliffen, 
kleine ongerepte inhammen en ontelbare grillige rotsen zijn de typische 
elementen in deze ruige streek van de Costa Brava. Via het grensgebied 
bereiken we Languedoc-Roussillon die vernoemd is naar de “Vermeille” 
(vermiljoenkleurige) rotsen. We bereiken Collioure voor een stadsbezoek. 
Drie beschutte stranden omringen de haven die gedomineerd wordt door 
het omvangrijke Château Royal, dat in de havenmuur is ingebouwd.
Uiteraard is het er heerlijk kuieren in de nauwe straatjes en steegjes, ge-
zellige pleintjes met allerhande galerijen en souvenirwinkeltjes. Vrije tijd 
en terugkeer naar het hotel.

Dag 7: Voormiddaguitstap naar Cadaqués. Dit vissersdorpje, verscholen 
tussen de zee en de bergen, is één van de mooiste plekjes van Catalonië. 

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Rosas & Pyrénées-Orientales

VOLPENSION - water en wijn bij middag- en 
avondmalen inbegrepen*
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Frontaal Korting 
   single zeezicht 3de pers. op kamer

za 22/04 850 euro +150 euro +60 euro -70 euro
vr 12/05 930 euro +150 euro +60 euro -90 euro
di 20/06 995 euro +180 euro +60 euro -100 euro
zo 17/09 890 euro +150 euro +60 euro -90 euro

*halfpension op dag 6
Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden -
toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt (uitgez. dag 6) 5x 
middagmaal water en wijn bij middag- en avondmalen 

welkomstdrink alle uitstappen en rondritten gidsbe-
geleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen (mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
Transfer naar de luchthaven van Rotterdam 
voor onze vlucht naar Tenerife. Transfer naar 
het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Masca - Los Gigantes - Icod de los Vinos
Na het ontbijt rijden we van de gigantische 

deels vernietigd door een vulkaanuitbarsting 
in 1706, kunnen we de typische Canarische 
architectuur en unieke lava poelen bewonde-
ren. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: vrije dag
Na ons ontbijtbuffet genieten we van een 
vrije dag. We kunnen gebruik maken van 
de vele faciliteiten in het hotel of op eigen 
houtje Playa de las Américas ontdekken. U 
kan ook deelnemen aan een facultatieve ex-
cursie naar het Loro parque, een dierenpark 
en plantentuin in Puerto de la Cruz. Het park 
bevat het grootste dolfi jnenshow-aquarium 
van Europa, het grootste indoor pinguïnver-
blijf ter wereld en de langste aquariumtunnel 
van Europa. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: El Teide
Ontbijtbuffet. Vandaag stijgen we van zee-
niveau richting 2.370m hoogte naar het El 
Teide National Park tot de hoogste berg in 
Spanje, Pico El Teide. We passeren langs Ca-
narische dennenbossen en bergwegen met 
prachtige zichten alvorens aan te komen 
in Las Cañadas. Reizend door spectaculaire 
maanlandschappen, lavastromen en rotsfor-
maties uit vele Hollywoodfi lms, rijden we 
naar de vulkaanberg El Teide. Aan de voet 
van de vulkaan, genieten we van een indruk-
wekkend uitzicht op de Ucanca-vallei. Mid-
dagmaal. We bezoeken Roques de García en 
dalen opnieuw af door de bossen voor onze 
retour. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: vrije dag
Na het ontbijt heeft u de mogelijkheid om te 
genieten van vrije tijd in het hotel of Playa de 
las Américas. Daarnaast heeft u de mogelijk-
heid voor een facultatieve excursie naar La 
Gomera, het kleinste eiland van de bewoon-
de Canarische Eilanden.

Tenerife
Playa de Las Américas

VLIEGVAKANTIE
MET EXCURSIES

Tenerife, het grootste eiland van de Canarische eilanden, biedt een diversiteit aan land-
schappen en een aangenaam klimaat. Gekend als het eiland van de “eeuwige lente”, vin-
den we er niet alleen zandstranden, tropisch groene landschappen en bananenplantages, 
maar ook vulkanische landschappen, die u doen denken aan een maanlandschap. Aan de 
westkust heeft u een fraai uitzicht over de Atlantische oceaan naar het buureiland La Go-
mera. Het eiland wordt gekenmerkt door hoge bergformaties en de vulkaan Pico El Teide. 
El Teide is met zijn 3.718m de hoogste berg van het Spaanse grondgebied. Wij verblijven 
tijdens onze reis in het gezellige Playa de las Américas in het zuiden van het eiland. De 
wandelpromenade, met zijn restaurants en bars, nodigen u ’s avonds uit om gezellig te 
fl aneren en op adem te komen met een drankje.

westkust naar het oorspronkelijke Noorden.
We genieten van adembenemende en won-
dermooie zichten tijdens onze rit naar Mas-
ca, één van de meest pittoreske dorpjes van 
het eiland. We zien een dramatisch en im-
pressionant landschap als we Santiago del 
Teide passeren. We maken onderweg een 
stop voor ons middagmaal. In het dorp Icod 
de los Vinos brengen we een bezoek aan de 
oude drakenboom. In Garachico, een stad 

Vlieg naar uw bestemming en reis verder per luxe autocar!

170-203 Polen-Spanje 2023.indd   202 8/12/22   17:31



I 203 SPANJE

NOTA: De vluchttijden en volgorde van de excursies kunnen te allen 
tijde gewijzigd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 
vertragingen, vluchtwijzigingen en/of annulaties door de luchtvaart-
maatschappij.

H10 LAS PALMERAS****
Ligging: centraal gelegen aan de boulevard en kust van Playa de las 
Américas. Het hotel is omringd door subtropische tuinen. Ca. 600m 
van het zandstrand Playa Troya en op 200m van winkels, restaurants 
en bars.
Kamers: Ruime en comfortabele kamers met balkon, tv, airco, safe (be-
talend), minibar, bureau en badkamer met bad, toilet en haardroger.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en 3-gangenavondmaal of buffet.
Faciliteiten: Receptie, internationale keuken en restaurants, 6 bars, 4
liften, WiFi (gratis in gemeenschappelijke ruimtes), internethoek, sub-
tropische tuin, zonneterrassen, 2 zwembaden, ligbedden en parasols
aan het zwembad. Fitness, aerobics, jeu de boules, tafeltennis (borg),
miniclub en minidisco.

Dag 6: Santa Cruz - La Laguna - Taganana - Tacoronte
Ontbijtbuffet. Vandaag trekken we naar de hoofdstad, Santa Cruz. 
Hier zien we de traditionele en moderne architectuur zoals het ico-
nische “Auditorio” en bezoeken we het hart van de stad, “la plaza 
de España”. We maken een begeleide wandeling door het centrum 
van San Cristóbal de La Laguna, opgenomen in de Werelderfgoed-
lijst, waar we de pracht van de gebouwen en straten kunnen aan-
schouwen. Daarna reizen we door de bergen van Las Mercedes, een 
natuurreservaat met een subtropisch laurierbos daterend uit de terti-
aire periode in Europa. We reizen verder door het indrukwekkende 
Anaga-gebergte. We genieten van een middagmaal in een bodega in 
Tacoronte. Avondmaal en overnachting.

Dag 7: vrije dag
Na het ontbijt kan u op eigen houtje kuieren door de straten van Playa 
de las Américas en genieten van de vele terrasjes of winkeltjes. Mid-
dagmaal, avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 8: Na het ontbijt genieten we van onze laatste vrije tijd in Playa de 
las Américas of omgeving. Transfer naar de luchthaven van Tenerife 
voor onze rechtstreekse vlucht naar Rotterdam. Transfer naar onze 
centrale afstapplaats Antwerpen-Zoersel en verder naar de door u
gekozen afstapplaats.

SPANJE     8 DAGEN - 7 NACHTEN
Tenerife

HALFPENSION inbegrepen
Vlieg-autocarvakantie
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag  dubbel Korting
   Zeezicht/zwembadzicht voor single 3de pers. op kamer

wo 27/09 1380 euro +105 euro  +245 euro -80 euro 

Niet innbegrepen: overige maaltijden - facultatieve excursies - toegangs-
gelden - reisverzekering
Belanggrijk: 
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: transfer heen- en terug naar de luchthaven 
van Rotterdam vlucht heen en terug naar Tenerife lucht-
haventaksen halfpension vanaf eerste avondmaal tot en 
met laatste ontbijt Verhoeven gidsbegeleiding plaatse-
lijke gidsbegeleiding tijdens de uitstappen plaatselijke 
autocar tijdens de excursies

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens via de 
Duitse autowegen richting Bad Hersfeld. 
‘s Middags de gebruikelijke stop voor het 
middagmaal. In de namiddag verder via Er-
furt, Chemnitz, Dresden en via de Tsjechi-
sche grens naar ons verblijfshotel in Děčín. 
Kamerverdeling en avondmaal.

verdere verkenningstocht te maken in de 
omgeving.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Na het ontbijt rijden wij via een toe-
ristische weg naar de glasstad Nóvy Bor, ge-
legen in het noordwesten van Tsjechië. Hier 
bezoeken we één van de bekendste kristalfa-
brieken uit deze regio, waar we alles te we-
ten komen over de Boheemse kristalindus-
trie. Nadien nog wat vrije tijd of gelegenheid 
tot bezoek aan het kristalmuseum. Na de 
middag bezoeken we Liberec, de belangrijk-
ste stad van Noord-Bohemen. Hier brengen 
we een bezoek aan het imposante stadhuis 
dat opgetrokken is in renaissancestijl. Liberec 
is, zoals vele Tsjechische steden, rijk aan zo-
wel historische als moderne gebouwen. Na 
wat vrije tijd in deze levendige stad keren we 
terug naar ons hotel.

Dag 4: In de voormiddag bezoeken we het 
barokke paleis van de familie Wallenstein, 
waar de bekende Venetiaanse avonturier en 
verleider Giacomo Casanova de laatste jaren 
van zijn leven doorbracht. In de noordvleugel 
en voormalige slaapkamer met werkvertrek 
worden enkele van zijn spullen bewaard. Na 
de middag bezoeken we Terezín, de stad die 
onder gruwelijke omstandigheden zijn be-
kendheid kreeg. Een geleid bezoek aan het 
getto en het vroegere concentratiekamp zal 
u met deze droevige periode uit de Tsjechi-
sche geschiedenis laten kennismaken. Via 
Ústí nad Labem en langs de oevers van de 
Elbe terugreis naar ons hotel.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar Česká 
Lípa en verder door de Boheemse laagvlakte 
naar Mladá Boleslav, dat bekend staat als 
thuishaven van het automerk Škoda. We 
bezoeken het interessante Škodamuseum, 
waar de fi ets- en motorfabrikanten Laurin 
en Klement in 1905 hun eerste automobiel 

Parels van Noord-Bohemen
Děčín - Boheems kristal - Terezín - Škoda - Mělník - Boheems Zwitserland

TSJECHIË

EXCURSIEREIS

Noord-Bohemen was eeuwenlang één van de welvarendste en meest geïndustrialiseerde 
delen van Tsjechië. Deze regio wordt doorsneden door de Elbe en is een afwisselend en 
fascinerend natuurgebied met indrukwekkende rotsformaties. We bezoeken het České 
Švýcarsko of ook Boheems Zwitserland genoemd. De unieke vormen van het miljoenen 
jaar oude zandsteengebergte trekken bezoekers aan van over de hele wereld. De ver-
bazingwekkend goed bewaarde oude steden zijn sfeervol en laten u kennismaken met 
de Tsjechische cultuur. Verstopt in de regio liggen enkele opvallend goed bewaarde of 
liefdevol gerestaureerde kastelen en kloosters. Veel gotische architectuur getuigt van een 
mix van Tsjechische en Saksische cultuur. Tsjechië is daardoor ook uitgegroeid tot een bui-
tengewoon populaire vakantiebestemming!

Dag 2*: In de voormiddag maken we een 
geleide wandeling in het centrum van Děčín 
dat gelegen is aan weerszijde van de Elbe. 
We bezoeken er het kasteel dat boven de 
stad uittorent. We bereiken deze konink-
lijke vesting uit de 13de eeuw, via een smalle 
straat die omstreeks 1670 in de rotsen is uit-
gehakt. Het kasteel bezit ook nog een fraaie 
rozentuin. Na het middagmaal vrije namid-
dag of gelegenheid om met de reisleider een 
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Dag 7: Na het ontbijt keren we huiswaarts. Via de Sächsische Bas-
tei, een indrukwekkend bergmassief, richting Dresden. Verder via de 
Duitse autowegen naar België. Onderweg houden we nog de ge-
bruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL ČESKÁ KORUNA
Ligging: Dit volledig gerenoveerde hotel is gelegen in het historische 
stadscentrum van Děčín.
Kamers: Alle comfort zoals tv, telefoon, WiFi (gratis) en badkamer met
bad/douche, toilet, toiletartikelen en haardroger.
Maaltijden: ’s Morgens rijk gevuld en smakelijk ontbijtbuffet en
‘s avonds tafelbediening.
Faciliteiten: Receptie, wisselkantoor, lift, bar, WiFi (gratis) en 
restaurant met zomertuin.

produceerden. In de namiddag bezoeken we het kasteel van Mělník, 
aan de samenvloeiing van de twee grootste rivieren van Tsjechië: de 
Elbe en de Moldau. Dit slot herbergt een imposante collectie barokke 
kunst. De schilderijen hangen in de fraai gerestaureerde vertrekken 
van de kanselier. De 14de eeuwse wijnkelder, die drie verdiepingen telt 
en waar rijk versierde wijnvaten liggen, beslaat meer dan 1.500m2. Na 
ons bezoek terug naar het hotel.

Dag 6: Vandaag maken we een excursie naar het nationaal park 
České Švýcarsko of “Boheems Zwitserland”. Dit gebied bestaat uit 
bossen en bizar gevormde rotsen van zandsteen die doorsneden wor-
den door kloven en ravijnen. In de voormiddag maken we een rondrit 
door dit prachtige natuurpark. Vanop het belvedère dat hoog op het 
bergmassief is gelegen, krijgen we een prachtig uitzicht over de Elbe. 
In Jetřichovice bewonderen we de typische Boheemse woningbouw 
van deze streek. In de namiddag wandelen we in de 1.800m lange 
smalle Kamenicekloof met loodrechte wanden tot 150m hoog. Aan 
het einde van het wandelpad stappen we in kleine bootjes en varen 
dieper in dit indrukwekkende natuurgebied. Op de terugweg naar 
het hotel stoppen we nog even in Hřensko, een toeristisch stadje aan 
de monding van het riviertje Kamenice.

TSJECHIË     7 DAGEN - 6 NACHTEN
Parels van Noord-Bohemen

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single  

di  20/06 775 euro +99 euro 
di  22/08 775 euro +99 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering
Munten: euro - Tsjechische kronen (ter plaatse aan te kopen met euro) - 
visa en andere kredietkaarten worden aanvaard.

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal 

toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten gids-
begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens, via Keu-
len, dwars door Duitsland richting Frankfurt 
en Nürnberg. ‘s Middags gelegenheid tot 
middagmaal. Verder via Plzeň naar Praag. 
Aankomst in ons hotel. Avondmaal en over-
nachting.

splaatsen van Bohemen. Een bezoek aan 
de schatkamer geeft ons een beeld van de 
onschatbare rijkdommen. Daarna wandelen 
we langs de Nový Svét, een gezellige en aan-
trekkelijke studenten- en kunstenaarswijk, 
een soort Quartier Latin, tot op het grote 
plein voor de Praagse burcht. Een bezoek 
aan de St.-Vituskathedraal, het koninklijk 
paleis en het Gouden Straatje staan uiter-
aard op het programma van deze dag. Via 
de paleistuinen dalen we af naar de oude 
stad en wandelen over de wereldberoemde 
Karelsbrug met haar heiligenbeelden. Zo 
komen we bij het beroemde marktplein, de 
Týnkerk en het astronomisch uurwerk. Tot 
slot genieten we samen van een schitterende 
folkloristische avond met prachtige muziek, 
zang en lekker eten. ’s Avonds brengt de
autocar ons weer naar ons hotel.

Dag 3: Deze dag begint met een bezoek aan 
het 12de eeuwse Strahovklooster. Het kloos-
ter heeft in de loop van zijn lange geschiede-
nis verschillende verbouwingen ondergaan. 
Hier is het Nationaal Letterkundig Museum 
gevestigd. De theologische en de fi losofi sche 
zaal zijn hiervan de mooisten. Dus zeker een 
bezoek waard. Verder brengt de wandeling 
ons via de steil afl opende Nerudastraat naar 
de “the place to be” wat barokkunst betreft, 
de St.-Nikolaaskerk met haar rijke interieur 
en op meesterlijke wijze beschilderd gewelf 
van het middenschip. Het Wallensteinpaleis 
vormt het hoogtepunt van deze voormiddag. 
De schitterend aangelegde tuinen en de im-
posante residentie uit de eerste helft van de 
17de eeuw zijn echte pareltjes. Dit gebouw 
kunnen we ook binnenin bezoeken zolang 
de Tsjechische Senaat er geen zitting heeft. 
Na het middageten bezoeken we het Joodse 
getto van Praag of Josefov dat een groot deel 
van de Staré Mĕsto beslaat. Hier bezoeken 
we enkele synagogen en vooral de oude 
Joodse begraafplaats met meer dan 12.000 

Praag    
De Gouden stad

CITYTRIP

De schoonheid van Praag is legendarisch. De Karelsbrug en de liefl ijke Moldau zijn bezon-
gen door dichters en componisten. Op de linkeroever ligt de barokke Malá Strana (Kleine 
Zijde) met haar prachtige koepels en ontelbare kerken, met haar keizerlijke tuinen en pa-
leizen die bergopwaarts gaan tot de Praagse burcht, het duizendjarige centrum van de 
macht. Daarbovenuit torent de magistrale kroon op het werk - het silhouet van de St.-Vi-
tuskathedraal. Op de rechteroever zie je in de verte het gouden dak van het Nationaal The-
ater. Eén oogopslag is voor velen al genoeg om gefascineerd te blijven door deze stad. Het 
historische Praag is op wonderbaarlijke wijze zichzelf gebleven, op vele plaatsen dankzij 
enorme restauratiewerken in zijn oude luister hersteld, maar de stad is ook erg veranderd. 
Na veertig jaar communistische overheersing is Praag weer een levenslustige stad. Deze 
reis is een unieke gelegenheid om deze “sprookjesstad” te leren kennen. De stad bruist 
van nieuw leven en van veranderingen in het magistrale decor van het historische Praag, 
mooi als altijd en spannender dan ooit.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we langs de 
Moldau tot aan Hradčany. Nadat de burcht 
van Praag zijn oorspronkelijke beschermende 
functie voorgoed verloren had, kreeg het 
paleis de dimensie van een kleine stad. Een 
stad met kerken, kloosters, paleizen, huizen 
en gezellige straten en pleinen. Als eerste 
bezoeken we het bedevaartsoord Maria van 
Loreto, één van de meest bezochte pelgrim-

AFREIS 28/10/2023
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grafstenen. We zijn nu vlakbij het centrum en hier hebben we nog 
wat vrije tijd. We blijven in de stad voor het avondeten. Op deze 
avond kan je een concert bijwonen.

Dag 4: Deze voormiddag verlaten we de stad voor een schitterende 
rondrit door het Boheemse binnenland. Al snel wordt duidelijk dat het 
niet al goud is wat blinkt en dat het leven er op het land nog helemaal 
anders uitziet dan in de stad. Via een schitterend karstgebied waarin 
de Berounka een prachtige vallei geboetseerd heeft, komen we aan in 
Karlstein. Een wandeling naar dit kasteel is genieten van deze unieke 
omgeving, waarin het “buitenverblijf” van Karel IV zich bevindt, dat 
dienst deed als bewaarplaats voor de kroonjuwelen. Vanop de kante-
len begrijp je waarom dit kasteel nooit is ingenomen door vijandige 
legers. Na het middageten rijden we terug naar Praag want een be-
langrijk deel willen we vandaag nog zien. Het Wenceslausplein: op dit
plein hebben zich in de recente geschiedenis veel belangrijke gebeur-
tenissen afgespeeld, denk maar aan de zelfverbranding van Jan Pa-
lach. Hier begonnen de demonstraties die tot de fl uwelen revolutie 
geleid hebben en de omverwerping van het communistisch regime. 
Nu is het omgetoverd tot een schitterende “Parijse Boulevard” met 
prachtige winkels, hotels en helemaal vooraan het Nationaal Muse-
um. Na de wandeling is er nog wat vrije tijd voorzien.

Dag 5: Vertrek ‘s morgens na het ontbijt. We rijden terug via Plzeň 
richting Nürnberg. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops 
voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u in Zoersel. Verder naar de 
door u gekozen afstapplaats.

TSJECHIË     5 DAGEN - 4 NACHTEN
Praag

HALFPENSION inbegrepen
ZIGEUNERAVOND inbegrepen
Maxi Comfort Class (uitgezonderd Superior Class zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen
   single 3de pers. op kamer 3 t/m 6j  

do 04/05 690 euro +190 euro -15 euro -100 euro
wo 19/07 655 euro +160 euro -20 euro -90 euro
ma 18/09 690 euro +190 euro -15 euro -100 euro
za 28/10 655 euro +160 euro -20 euro -90 euro
di 26/12* 625 euro +160 euro -15 euro -90 euro

* Aangepast winterprogramma

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden
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 Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt in het hotel 

zigeuneravond met uitgebreid diner alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding toeristenbelasting audio 
tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

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. Shoppingcentrum 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.
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Dag 1: Heenreis
Via de door u gekozen opstapplaats naar de cen-
trale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot recht-
streeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek 
’s morgens via Luxemburg en Frankrijk naar de 
Zwitserse grens. Via Luzern bereiken we het Vier-
woudstedenmeer en onze verblijfplaats Seelis-
berg. Hartelijk welkom bij een welkomstdrankje 
en aansluitend avondmaal.

mooie bergdorpje “Isenthal” brengt. Middagmaal 
met speciaal bergmenu. Nadien bezoeken we het 
bergdorpje met zijn lokale tradities. Vervolgens te-
rug met de speciale autocar naar Isleten waar we 
opnieuw inschepen voor een mooie boottocht op 
de Urnersee die,  omgeven door steile berghellin-
gen, wel op een Noorse fjord lijkt. We komen aan 
in Treib waar we op het terras van het oudste res-
taurant van Zwitserland kunnen genieten van een 
drankje. Tenslotte nemen wij de Tsb Bahn terug 
naar Seelisberg en ons hotel.

Dag 3: Drie Passentocht - Furka - Grimsel en Susten
Ontbijt. Via Beckenried, Göschenen en door de 
Schöllenenschlucht bereiken we Andermatt, kruis-
punt van verschillende bergpassen. Een klim via 
een mooie bergweg brengt ons op de Furkapass 
(2.416m). Even voorbij de pashoogte houden wij 
halte aan de Belvedère, ooit kwam de Rhôneglet-
sjer, bron van de rivier de Rhône, tot aan het res-
taurant. Nadien dalen wij af naar het kleine dorpje 
Gletsch van waaruit wij aan onze tweede pas be-
ginnen, de 2.126m hoge Grimselpas. In het berg-
restaurant op de pas nemen wij het middagmaal. 
We dalen af langs de mooie gletsjermeren en het 
ruwe landschap tot Innertkirchen en Meiringen 
waar wij een bezoek brengen aan natuurwonder 
“Aareschlucht”, een houten wandelpad boven 
de ruwe rivier de Aare. Na dit bezoek terug naar 
Innertkirchen waar onze derde klim van de dag 
begint, door het Gadmental, naar de Sustenpass 
op 2.240m hoog. Wij houden nog een stop aan 
de Steingletsjer en dalen daarna rustig af via het 
Meiental en het Urnerthal terug richting ons hotel 
in Seelisberg.

Dag 4: Rond het diepblauwe Vierwoudstedenmeer 
en Luzern
Ontbijt. Volledig het blauwe Vierwoudstedenmeer 
rond! Via de Seelisbergtunnel tot Flüelen en Alt-

Centraal-Zwitserland
& Vierwoudstedenmeer
Vierwoudstedenmeer - Driepassentocht - Luzern - Berner Oberland - Titlisgletsjer

ZWITSERLAND

EXCURSIEREIS

Centraal-Zwitserland wordt gedomineerd door de Vierwaldstättersee, met de Voor-Alpen 
ten noorden van het meer en de Berner Alpen ten zuiden. Luzern, met zijn historische 
stadscentrum en de Kapellebrücke, is de belangrijkste stad van Centraal-Zwitserland. Een 
rondrit over de Alpen voert u door enkele van de spectaculairste berglandschappen van 
het land. De besneeuwde bergen, majestueuze gletsjers en glinsterende bergmeren zijn 
prachtig. Er is meer dan genoeg mooie natuur en natuurlijk zijn er de boottochten op het 
meer, met een prachtig uitzicht! Indrukwekkend is onze uitstap naar de eeuwige sneeuw 
op de Titlis. Met de 360° ronddraaiende Titlis Rotair, bereiken we een hoogte van 3.032m 
en wandelen we over de hoogste gletsjer hangbrug ter wereld! Onvergetelijk! Alle inkom-
gelden volgens programma inbegrepen!

Dag 2: Bergdorp “Isenthal” en rondvaart op de 
Urnersee.
Na het ontbijt eerste kennismaking met Seelis-
berg. Nadien met de TSB Bahn, een kabeltreintje 
dat ons van Seelisberg tot aan het Vierwoudste-
denmeer in Treib brengt. Hier schepen we in voor 
een boottocht op het Vierwoudstedenmeer tot 
aan Isleten. Hier stappen we over op de kleine 
autocar die ons via een smalle bergweg naar het 
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kunt u wandelen over de hoogste hangbrug van Europa over een diepte van 
500m. Indrukwekkend zwevend over de gletsjer met de Ice-Flyer, bezoek aan 
de ijsgrotten en genieten van een onvergetelijk panorama staat op ons pro-
gramma. Na genoten te hebben keren we terug met kabel- en gondelbaan 
naar Engelberg. Het middagmaal nemen wij in Engelberg. Onze prachtige reis 
in Centraal-Zwitserland sluiten wij af met een vrij bezoek aan Engelberg en 
een onvergetelijke rondrit in en om Engelberg met de paardenkoets, een rit 
van 1.00u, een onvergetelijke dag.

Dag 7: Terugreis
Na het ontbijt verlaten we ons hotel en keren we huiswaarts. Via de Zwitserse 
en Franse autowegen bereiken we België. Onderweg houden we de gebrui-
kelijke stop voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar 
de door u gekozen afstapplaats.

FERIENHOTEL UND NATURHAUS - BELLEVUE***
Ligging: Prachtig gelegen op 800m hoogte, met uitzicht op het mooie diep-
blauwe Vierwoudstedenmeer. Genieten van rust en natuur bij een uniek pa-
norama op de Urnersee en dichts bijgelegen bergtoppen.
Kamers: Zeer ruime kamers voorzien van alle comfort, bad of douche, haar-
droger, 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.

dorf, de thuishaven van Willem Tell, waar wij een bezoekje brengen aan het 
centrum. Verder via de panoramische Axenstrasse, langs de oevers van het 
meer tot in Brunnen. Hier volgen we de toeristische Seestrasse en passeren er 
de mooiste dorpjes aan het Vierwoudstedenmeer zoals Gersau en Vitznau. In 
Weggis maken we een stop in het centrum van het mondaine kleine vakan-
tieoord. Nadien verder naar Küssnacht voor middagmaal aan de oever van 
het meer en bezoek aan de Astridkapelle. Onze uitstap gaat verder naar de 
mooiste stad van Zwitserland: Luzern. Stadswandeling langs de 14de eeuwse 
Kapellebrücke, Jezuïetenkerk en door de historische binnenstad. Vrije tijd in 
Luzern. Nadien keren we terug naar ons hotel.

Dag 5: Berner Oberland en reuze waterval binnen in de berg
Na het ontbijt rijden we via Stans, Sarnen naar de Brünigpas 1.002m. Hier be-
reiken we Berner Oberland. We brengen een bezoek in Brienz, een mooi Zwit-
sers dorpje gekend om zijn houtsnijkunst, en wandelen langs de traditionele 
typische houten huizen. Nadien verder via de mooiste zijde van de Brienzersee 
tot Interlaken. Hier volgen we de mooie Lütschine rivier tot in Lauterbrunnen. 
We bezoeken de indrukwekkende watervallen die zich door de rotsen naar 
beneden storten. Een lift brengt ons eerst boven de watervallen. Vanaf daar 
dalen wij af langs de verschillende watervallen. Middagmaal. Nadien door de 
vallei van het Lütschental naar het gekende vakantieoord Grindelwald. Hier 
genieten we vanop een leuk terrasje van het prachtige uitzicht op het impo-
sante bergmassief. Na wat vrije tijd keren we terug via de Brienzersee en de 
Brünigpas naar ons hotel in Seelisberg.

Dag 6: Naar de eeuwige sneeuw op de Titlis Engelberg & paardenkoets in het 
kloosterdorp. 
Via Stans en door het Engelberger dal naar het kloosterdorp Engelberg. 
Met de Titlisbahnen, de nieuwe gondel- en ronddraaiende kabelbaan naar 
3.000m hoogte. Ook in de zomer, in een besneeuwd landschap. Op de Titlis 

ZWITSERLAND        7 DAGEN - 6 NACHTEN
Centraal-Zwitserland

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag single  

zo 23/07 1450 euro +185 euro 
zo 20/08 1450 euro +185 euro
zo 10/09 1450 euro +185 euro   

Niet inbegrepen: maaltijden tijdens heen- en terugreis - overige toe-
gangsgelden - reisverzekering
Munten: euro onderweg, Zwitserse franken ter plaatse.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

INBEGREPEN IN DEZE REIS:
 reis in Maxi Comfort Class
 volpension vanaf eerste avondmaal tot 

 laatste ontbijt
 5 x middagmaal
 welkomstdrink
 alle toegangsgelden & liften volgens programma

 - boottocht Urnersee
 - postauto’s Isenthal
 - toegang Aareschlucht
 - toegang Trümmelbachfälle
 - paardenkoetstocht
 - Titliskabelbaan – Titlis Rotair gondelbaan 360°
 - Titlis ijsgrotten – Titlis hangbrugpanorama

 alle uitstappen en rondritten
 gidsbegeleiding
 toeristenbelasting
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijke-
vorsel-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Luxem-
burg, Basel en Zürich naar Flims. Onderweg 
houden we de gebruikelijke stops. Aankomst 
in het hotel, kamerverdeling, avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: In de voormiddag verkennen we onze 
verblijfplaats Flims, gelegen aan de voet van 
meer dan 3.000m hoge bergen, zoals de Bünd-
ner-Vorab (3.028m), Piz Segnas (3.098m) en Piz 

matt. Deze rode smalspoortrein slingert zich 
door enge ravijnen, overwint 2.000m hoge 
bergpassen en passeert traditionele bergdorp-
jes. De Glacier Express heeft een uitsluitend 
toeristische functie, de gemiddelde snelheid 
bedraagt 40km per uur en bezorgde de expres-
trein dan ook de eretitel van langzaamste snel-
trein ter wereld. Hij geldt als één van de parade-
paardjes van Zwitserland. Na het middagmaal 
verkennen we Andermatt, gelegen op een 
vrijwel boomloze hoogvlakte die in het zuiden 
begrensd wordt door het Gotthardmassief. An-
dermatt is een belangrijk verkeersknooppunt: 
hier komen de wegen samen die leiden naar 
drie historische bergpassen namelijk de Furka-
pas, de Oberalppas en de Gotthardpas. De be-
langrijkste bezienswaardigheid in de dorpskern 
is de kapel Sankt Peter die dateert uit 1448. Op 
onze terugweg langs de Oberalppas (2.044m) 
brengen we een bezoek aan de 17de eeuwse 
abdijkerk van Disentis. Deze barokkerk bevat 
naast de prachtige plafondschilderingen ook 
verschillende altaren uit de 15de, 16de en 17de 
eeuw.

Dag 4: Ontbijt. Via het dal van de Vorderrhein 
en de Oberalppas rijden we naar de Sankt Got-
thardpas (2.108m) voor een korte wandeling 
en vrije tijd. We dalen af richting Bellinzona, de 
stad met de drie kastelen, die tot het Werel-
derfgoed behoren. We maken er een wande-
ling langs Piazza Collegiata en de imposante 
renaissancegevel van de San Pietro- & San Ste-
fanokerk. Met een lift brengen we een bezoek 
aan Castelgrande dat midden in de stad op een 
heuvel ligt en vanwaar men een prachtig zicht 
heeft op de stad en zijn omgeving. Na nog wat 
vrije tijd keren we via de San Bernardino terug 
naar ons hotel.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar Davos dat 
op 1.560m boven zeeniveau ligt en daarmee de 
hoogst gelegen stad van Zwitserland is. Davos 
is vooral bekend als wintersportoord en skige-

Graubünden
Glacier Express - Andermatt - St. Gotthard - Davos - Chur - Sankt Moritz - Bellinzona

ZWITSERLAND

EXCURSIEREIS

Graubünden is het oostelijkste en grootste kanton van Zwitserland. Het is het enige of-
fi cieel drietalige kanton: Duits, Reto-Romaans en Italiaans zijn er de offi ciële talen. Het 
zeer bergachtige Graubünden vormt een belangrijke Europese waterscheiding: het beslaat 
de bovenloop van de Rijn en van de Inn en aan de zuidrand zijn nog vier dalen die naar de 
Adriatische Zee afwateren. Graubünden heeft 150 dalen, 615 meren en 937 bergtoppen, 
met als hoogste punt de 4.049m hoge Piz Bernina. Het is het land van de steenbokken en 
staat voor een imposante bergwereld en wereldberoemde vakantieplaatsen, maar ook 
voor “kleine en fi jne” authentieke bergdorpjes en prachtige dalen. Deze reis is puur Zwit-
serland!

Sardona (3.056m). We maken een wandeling 
naar de schilderachtige Caumasee. Het meer 
wordt gevoed door onderaardse warmtebron-
nen. U kan desgewenst ook de lift nemen tot 
aan de Caumasee. In de namiddag is er de 
mogelijkheid om met de zweefbaan naar de 
1.420m hoge Foppa te gaan voor een wande-
ling of te genieten op een terras met uitzicht op 
de omliggende bergen.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar Tiefencas-
tel voor een indrukwekkende 3 uur durende 
treinrit met de Glacier Express richting Ander-
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Dag 7: Na het ontbijt keren we huiswaarts, met onderweg nog de ge-
bruikelijke stops. Aankomst ca. 20.00u. in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

HOTEL VORAB***
Ligging: Gelegen in het centrum van Flims.
Kamers: Tv, telefoon, radio, wekker, WiFi (gratis) en badkamer met bad/
douche, haardroger en toilet. Sommige kamers met balkon aan de straat-
zijde. Kamers zonder balkon met zicht op Flimserstein.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangenmenu.
Faciliteiten: Familiaal hotel voorzien van alle comfort. Prachtig restaurant, 
bar, liften, WiFi (gratis) en wellness met sauna (gratis).

bied, maar ook als kuuroord voor tuberculose- en astmapatiënten. We 
maken een rondrit langs Davos Platz en Davos Dorf en nemen er wat vrije 
tijd. Nadien verder met een stop op de Flüelapas (2.383m) richting Sankt 
Moritz. Na het middagmaal bezoeken we Sankt Moritz, door de hoge 
ligging een dure en populaire wintersportplaats en skigebied. Sankt Mo-
ritz wordt beschouwd als de plaats waar het wintertoerisme begonnen 
is einde 19de eeuw. Nadien over de Julierpas (2.285m) langs de Marmo-
rerasee naar Flims.

Dag 6: Ontbijt. In de voormiddag rijden we naar de Viamala, een weg 
van ongeveer 5km lengte tussen Thusis en Zillis-Reischen, die ons door 
een, door de Achterrijn gevormde, kloof voert. De diepe en smalle kloof 
waarvan de wanden tot honderden meter hoog zijn, was in vroegere 
tijd één van de beruchtste delen van de route tussen Chur en de San 
Bernardinopas. In de namiddag rijden we naar Chur, de hoofdstad van 
het Zwitserse kanton Graubünden. Het telt ruim 35.000 inwoners en is 
één van de oudste steden van Zwitserland. Het oude aantrekkelijke stads-
beeld wordt gedomineerd door het bisschoppelijk paleis uit de 18de eeuw 
en de kathedraal waarvan de bouw begon in de 12de eeuw en eindigde in 
de 13de eeuw. Als klein stadje boven de stad ligt het bisschoppelijke resi-
dentiehof van Chur. Dat komt door de vestingmuur die rond de residentie 
ligt. Het middelpunt van de residentie is de drieschepige kathedraal St. 
Maria Himmelfahrt. In 2007 werd de 800 jaar oude kathedraal na jaren-
lange restauratie weer opengesteld. Stadswandeling en vrije tijd.

ZWITSERLAND        7 DAGEN - 6 NACHTEN
Graubünden

VOLPENSION inbegrepen 
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

zo  13/08 995 euro +130 euro  
 

Facultatief vooraf bij te boeken: Treinrit met Glacier Express: ca. 95 euro
(afhankelijk van de wisselkoers Zwitserse Franken naar Euro)

Niet inbegrepen: maaltijden tijdens heen- en terugreis - overige toegangs-
gelden - treinrit Glacier Express - reisverzekering 
Munten: euro onderweg - Zwitserse franken ter plaatse

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middag-
maal 1x lunchpakket welkomstdrink toeristenbe-
lasting alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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212 I FRANKRIJK

De Haute-Savoie beschikt, naast vele waardevolle sites, over een 
uitzonderlijk rijk natuurerfgoed. Het majestueuze massief van de 
Mont Blanc met pieken tot 4.806m hoogte vormt het dak van Euro-
pa en is het paradijs voor alpinisten, skiërs en liefhebbers van over-
weldigende berglandschappen. De natuurreservaten, maar ook de 
beroemde thermale kuuroorden, het bekende Meer van Genève 
met Évian-les-Bains en de schitterende stad Annecy, die men wel 
eens het Venetië van de Alpen noemt, maken van de Haute-Savoie 
een uitverkoren bestemming!

REISBESCHRIJVING:
De volledige reisbeschrijving vindt u terug op blz. 96-97.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats (Mogelijk tot rechtstreekse opstap in Rijkevorsel en Zoersel). 
Heenreis ’s morgens via het Groothertogdom Luxemburg richting 
Franse grens. Verder via Nancy en Dijon richting Bourg-en-Bresse, 
Nantua en Annemasse naar ons verblijfshotel in Les Gets voor avond-
maal en overnachting. Onderweg houden we de gebruikelijke stops.

Dag 2 t/m 5: UITSTAPPEN INBEGREPEN
- Bezoek aan plaatselijke ambachtelijke kaasmakerij.
- Uitstap Morzine - Lindarets met gekend geitendorp, Col de Joux 

1.760m en Avoriaz
- Uitstap Meer van Genève: Évian-les-Bains met bronnen - Thonon-

les-Bains - Yvoire
- Uitstap meer van Annecy en Col de la Colombière
- Uitstap Mont Blancmassief: Lac d’Emosson en Chamonix

Dag 6: Na het ontbijt via de Franse autowegen terug naar België. 
Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor middag- en avond-
maal. Aankomst ca 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen 
afstapplaats.

HOTEL ALPINA***(*)
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 97.

Franse Alpen & Haute-Savoie

SENIORENREIS

FRANKRIJK  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Franse Alpen & Haute-Savoie 

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

ma 21/08  860 euro +90 euro -60 euro 

Niet inbegrepen: maaltijden heen- en terugreis - toegangsgelden - boot-
tochten - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middag-
maal water en wijn bij het avondmaal alle uitstappen 
en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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I 213 FRANKRIJK

SENIORENREIS

De Ligurische kust, ook wel de Italiaanse Rivièra genoemd, is 
250km lang en strekt zich uit van de Frans-Italiaanse grens tot
Toscane. Naar het noorden toe zijn er de maritieme Alpen, hoog en 
met bossen bedekt vormen deze een barrière tegen wind en mist. 
Ligurië is een streek met veel badplaatsen, waarvan er diverse, 
zoals San Remo, “chique” zijn. De Italiaanse Rivièra is, door haar 
milde klimaat, het plezierigste gedeelte van de gehele Middel-
landse Zee. Dit zacht klimaat heeft geleid tot prachtig en veelzijdig 
natuurschoon: olijfgaarden, anjer- en rozentuinen, boulevards met 
palmen en botanische tuinen met zeldzame planten. Daarom wordt 
de streek ook wel de “Bloemenrivièra” genoemd. Verder vindt u in 
deze streek vele bossen en romantische dorpjes, die als het ware 
tegen de bergen “geplakt” lijken te zijn. Zo bezoeken we de mon-
daine staat Monaco met het graf van prinses Grace Kelly, de histori-
sche stad San Remo met de gekende boulevard Via Roma en maken 
we een mooie rondrit langs “Riviera dei Fiori”. Typische pittoreske 
stadjes zoals Albenga en Cervo hebben een fraaie ligging en in het 
middeleeuwse stadje Dolceacqua waant u zich meer dan 1000 jaar 
terug in de tijd! Vanuit Rapallo maken we een boottocht naar het 
schilderachtige havenstadje Portofi no met o.a. het kasteel, de kerk 
San Giorgio en de vuurtoren. Op de terugreis brengen we nog een 
bezoek aan Grasse, de gekende regio voor parfums.

REISBESCHRIJVING:
De volledige reisbeschrijving vindt u terug op blz. 112-113.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Luxemburg richting Frankrijk. Via 
Dijon en Lyon verder naar de omgeving van Orange. Onderweg hou-
den we de gebruikelijke stops. Avondmaal en tussenovernachting.

Dag 2 t/m 7*: UITSTAPPEN INBEGREPEN
- Uitstap Monaco
- Uitstap Bloemenrivièra: San Remo - Dolceacqua
- Uitstap naar Cervo en Albenga
- Uitstap naar Rapallo en Portofi no
- Uitstap Grasse
*er wordt een vrije dag voorzien: wettelijk verplichte rustdag chauf-
feur.

Dag 8: Na het ontbijt, verder door Frankrijk richting België. Onderweg
houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst
ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL CORALLO/RAFFY***
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 113.

Bloemenrivièra

ITALIË  8 DAGEN - 7 NACHTEN
Bloemenrivièra 

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

za 30/09  820 euro +110 euro -40 euro 

*Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in
hotel Corallo/Raffy. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden in
hotel Corallo/Raffy mits toeslag van 185 euro volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt 6x middagmaal tus-
senovernachting op heen- en terugreis toeristenbelasting

alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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214 I ITALIË

In het najaar is het Comomeer omringd door prachtige afwisselen 
de kleuren! De rust is er dan intens op te snuiven in de pittoreske 
stadjes die een veelzijdigheid aan toeristische bezienswaardig-
heden aanbieden. Tijdens deze reis krijg je het mooiste van het
Comomeer en van Lombardije te zien! Het Comomeer is het op 
twee na grootste Italiaanse Alpenmeer en heeft een maximale 
lengte van 46km en een maximale breedte van 4,3km. De groot-
ste watertoevoer is de rivier de Adda, die in het noorden van het 
meer binnenstroomt. Lombardije is gelegen in de groene Povlakte, 
waarvan Milaan de economische hoofdstad is. Bergamo is onder-
verdeeld in een moderne en levendige beneden stad en een prach-
tige oude binnenstad. Kortom, een fantastische reis!

REISBESCHRIJVING:
De volledige reisbeschrijving vindt u terug op blz. 114-115.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
-Zoersel). Vertrek ‘s morgens via Luxemburg, Metz, Strasbourg naar 
de Frans-Zwitserse grens. Gelegenheid tot middagmaal onderweg. 
Verder langs het Vierwoudstedenmeer richting Lugano. Via Como be-
reiken we ons verblijfshotel voor het avondmaal en de overnachting.

Dag 2 t/m 5: UITSTAPPEN INBEGREPEN
- Como-stad met geleide stadswandeling door het historisch cen-

trum, gelegenheid tot boottocht of met de funiculare naar Brunate.
- Rondrit Comomeer, Tremezzo met bezoek Villa Carlotta, Bellagio, 

parel aan het Comomeer.
- Dagexcursie naar Milaan, hoofdstad van Lombardije, met bezoek 

aan het Cimitero Monumentale, Castello Sforzesco, de Duomo, 
Galleria Vittorio Emanuele en Teatro alla Scala.

- De middeleeuwse en ommuurde stad Bergamo en het Lago Iseo 
met boottochtje naar Monte Isola.

Dag 6: Na het ontbijt vertrek via Zwitserland en Frankrijk terug richting
België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

Comomeer & Lombardije
HOTEL LEONARDO DA VINCI****
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 115.

SENIORENREIS

ITALIË  6 DAGEN - 5 NACHTEN
Comomeer & Lombardije 

VOLPENSION - water en wijn bij het 
avondmaal in het hotel inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single 

zo 01/10  860 euro +140 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten - 
reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middag-
maal water en wijn inbegrepen aan tafel in het hotel 

alle uitstappen en rondritten  gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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I 215 ITALIË

SENIORENREIS

Juist over de Alpen aan de zonnige zuidzijde, bevindt zich het 
grootste alpenmeer van Italië: het Gardameer. Rond het meer treft 
u nog oude pittoreske dorpjes aan met gezellige straatjes en plein-
tjes. We verblijven in Riva, gelegen aan de noordzijde, waar het 
Gardameer op zijn mooiste is. Hier wordt het meer omgeven door 
de indrukwekkende berghellingen van de Dolomieten. Tegen de 
kalkrotsen en aan het diepblauwe water, is de ligging van Riva bui-
tengewoon schilderachtig. Het toeristische centrum biedt heel wat 
mogelijkheden: het havenplein, nauwe steegjes en middeleeuwse 
gebouwen. Ook ’s avonds is het heerlijk wandelen over de oever-
promenade langs het meer. We maken tijdens deze seniorenreis 
enkele boeiende excursies. Een mooie tocht is die per boot naar 
Limone, een van de andere schilderachtige plaatsjes aan het meer. 
Een tocht rond het Gardameer met bezoek aan de bedevaarts-
plaats Madonna della Corona, waar het kerkje op 774m hoogte in 
het rotsmassief is ingebouwd. Bezoek aan het schiereiland Sirmi-
one, gelegen op het zuidelijkste puntje van het meer. En natuurlijk 
Venetië, stad van de gondeliers. We varen per vaporetto over het 
Canal Grande naar de Rialtobrug. Geleide stadswandeling over de 
Brug der Zuchten en bezoek aan het San Marcoplein. Gelegenheid 
tot bezoek aan het Dogenpaleis. U kan ook per lift op de 99m hoge
toren, van waaruit u een schitterend zicht heeft over Venetië. Kort-
om, een prachtige seniorenreis!

REISBESCHRIJVING:
De volledige reisbeschrijving vindt u terug op blz. 118-119.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel
- Zoersel). Vertrek ‘s morgens via de Duitse autowegen richting Oos-
tenrijk. Onderweg houden we de gebruikelijke stops. Gelegenheid tot
middagmaal. Verder naar de Duits-Oostenrijkse grens tot in Reutte. 
Avondmaal en tussenovernachting in een 3-sterrenhotel.

Dag 2: Na het ontbijt vertrekken we via Innsbruck en de Brennerbrug 
richting Bolzano. Verder langs Trento naar Riva, gelegen aan het Gar-
dameer. Aankomst in het hotel. Middagmaal en kamerverdeling. Na 
de middag verkennen we Riva en maken er een stadswandeling in het
gezellige stadje met o.a. de promenade, de haven en het marktplein.
Nadien nemen we er nog wat vrije tijd.

Dag 3 t/m 6: UITSTAPPEN INBEGREPEN
- Uitstap Limone (excl. boot)
- Uitstap Malcesine met het Monte Baldo massief
- Uitstap Gardameer met bezoek Madonna della Corona en Sirmione
- Uitstap Venetië (excl. vaporetto)
- Uitstap Cascate Varone

Dag 7: Na een vroeg ontbijt rijden we via de Oostenrijkse en Duitse 
autowegen huiswaarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijke 
stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u. in Zoersel. Verder 
naar de door u gekozen afstapplaats.

SUNLAKE HOTEL***
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 119.

Gardameer

ITALIË  7 DAGEN - 6 NACHTEN
Gardameer 

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag Korting
    single 3de pers. op kamer   

do  28/09 970 euro +130 euro -60 euro

* Er zijn slecht een aantal eenpersoonskamers beschikbaar. Een dubbel 
voor single kan gereserveerd worden mits extra toeslag.

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - toegangsgelden - boottochten - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt 5x middagmaal

tussenovernachting op heenreis toeristenbelasting alle
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding audio tour-
guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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216 I NEDERLAND

De Friese meren zijn een aaneenschakeling van tientallen grote en 
kleine meren en twee voormalige binnenzeeën, het IJsselmeer en 
het Lauwersmeer. Het is een uniek vakantiegebied!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
en verder via Utrecht en Flevoland naar de Noordoostpolder. We maken 
een wandeling in Urk, een voormalig eiland in de Zuiderzee. Na het mid-
dagmaal rijden we naar Lemmer voor een bezoek aan het Woudagemaal, 
het grootste ooit gebouwde stoomgemaal ter wereld en opgenomen in 
de Werelderfgoedlijst, omdat het een belangrijke fase in de strijd tegen 
het water markeert. Nadien wat vrije tijd in Sloten, het kleinste van de 11 
Friese steden met 760 inwoners.

Dag 2: Voor iedere toerist in Friesland is Sneek een must. Het dorpje 
trekt jaarlijks duizenden bezoekers. We wandelen langs de Waterpoort 
de vroegere toegang tot de grachten van de stad, de Martinuskerk, het 
stadhuis en het schaapmarktplein. We brengen een bezoek aan de likeur-
stokerij van de Weduwe Joustra Beerenburg waar al sinds 1864 likeur 
wordt gemaakt. In de namiddag maken we een 2 uur durende rondvaart 
op het Sneekermeer en aangrenzende wateren.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we langs Stavoren, één van de Friese Elfsteden 
dat aan drie kanten is ingesloten door het IJsselmeer, naar Hindeloopen 
een merkwaardige stad anders dan de andere 10 steden van Friesland. Zo 
heeft Hindeloopen een eigen dialect en klederdracht, we genieten er van 
een Hindelooper klederdrachtenshow. Na het middagmaal bezoeken we 
Joure. In de panden 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.

Dag 4: In de voormiddag bezoeken we het nationaal park de Weerribben. 
Het landschap, gevormd door de turfwinning, breidde zich uit tot onge-
veer 600ha. Hier maken we een rondvaart met een speciaal gebouwde 
platbodem rondvaartboot door de kleine en ondiepe slootjes en vaartjes. 
Na het middagmaal rijden we naar Giethoorn, uniek in Nederland met 
veel water, boogbruggetjes en boerderijtjes op de eilanden. Giethoorn 
heeft daarom verschillende bijnamen zoals “Hollands Venetië”.

Dag 5: ’s Morgens langs Bolsward en de 30km lange Afsluitdijk rijden we 
door Twisk, een typisch Westfries monumentendorpje, naar Hoorn waar 
we een geleide wandeling maken. Na het middagmaal rijden we via een 
toeristische route door de Beemster naar de Zaanse Schans, een uniek 
stukje Nederland vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen. 
Na het bezoek terug via Utrecht naar de centrale afstapplaats. Onder-
weg houden we nog de gebruikelijke avondstop. Aankomst omstreeks 
21.00u. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

Friese Meren
FLETCHER HOTEL-RESTAURANT HEIDEHOF
Ligging: Het hotel is gelegen direct aan de golfclub en aan de rand van 
Heerenveen. Hierdoor is dit de ideale uitvalsbasis om Friesland te ontdek-
ken.
Kamers: Alle 42 hotelkamers zijn comfortabel en sfeervol ingericht en 
beschikken over telefoon, tv, WiFi en een badkamer met douche/bad, 
toilet en haardroger.
Maaltijden: ‘s Ochtends ontbijtbuffet en ‘s avonds 3-gangendiner.
Faciliteiten: Receptie, lift, restaurant, bar, tuinterras en gratis WiFi.

SENIORENREIS

NEDERLAND 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Friese Meren

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

zo 18/06  699 euro +150 euro -45 euro  

Niet inbegrepen: 
boottocht - overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf het eerste tot laatste middagmaal 5x middagmaal 

toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten gids-
begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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I 217 DUITSLAND

De Rijn, die met zijn 1320 km door vier landen stroomt, is sinds 
de middeleeuwen een levensbelangrijke verkeersader voor het 
westen. De schoonheid van de landschappen met wijngaarden en 
kastelen vormt de basis voor talrijke mythen en sagen die mee 
bijdroegen tot zijn bekendheid. De Taunus is een klein gebergte 
met als hoogste punt de Grosser Feldberg (880m) en is bezaaid met 
prachtige bossen, vakwerkstadjes en mineraalbronnen. Wiesbaden, 
hoofdstad van de deelstaat Hessen, ademt de verzorgde sfeer van 
een kuuroord. Deze rode stad, soms ook wel het Nice van het noor-
den genoemd, rijst letterlijk op uit het water. Op de plaats waar de 
stad gebouwd werd, ontspringen immers 26 warmwaterbronnen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats en de centrale vertrekplaats 
rijden we richting Aken en Keulen en via Koblenz bereiken we de Rijn. 
Tussen de Loreley, Sankt Goar, Assmannshausen en Rüdesheim wemelt 
het van kastelen, burchten, kloosters en wijngaarden. Dit deel van de Rijn 
staat als beschermd cultuurgebied op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Na het middagmaal maken we een rondrit langs de uitgestrekte wijngaar-
den, waaronder de Johannisberg met wijnkasteel, romantische dorpjes 
zoals Oestrich Winkel en Stephanshausen en het Niederwalddenkmal. 
Het beeld van Germania is 10,5 meter hoog en weegt 32 ton. Avond-
maal en overnachting.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar Wiesbaden. Rond 1900 was deze 
stad een belangrijk en luxueus kuuroord met 26 bronnen. We maken er 
een wandeling langs o.a. het Kurhaus met zijn zuilengalerij en fraaie, met 
mozaïek versierde, grote koepelkapel, het kuurpark en de Kochbrunnen, 
de bekendste bron van de stad, waar 360 liter water per minuut opborrelt 
met een temperatuur van 66°C. Verder langs het staatstheater, het slot, 
het Altes Rathaus uit 1610, de Marktkirche en de Wilhelmstrasse met 
schitterende villa’s. Na het middagmaal nemen we de kabelbaan naar de 
Neroberg, die ons op een hoogte brengt van 245 meter boven de stad. 
Verder bezoeken we er de Russisch-orthodoxe kerk uit 1844: het gebouw 
valt op door de vijf goudkleurige en bolvormige koepels.

Dag 3: Na het ontbijt maken we een mooie rondrit door het natuurpark 
Rijn-Taunus, met prachtige bossen, schilderachtige dorpjes zoals Bad So-
den en Königstein en talrijke waterbronnen. Via de Hochtaunusstrasse 
bereiken we de Grosser Feldberg, die met zijn 880 meter de hoogste 
berg van het Taunusgebergte is. Hier kunnen we genieten van prachtige 
vergezichten over het natuurpark. Na het middagmaal bezoeken we het 
historische stadje Idstein met het Rathaus op de König-Adolf-Platz en de 
vele vakwerkgebouwen, grotendeels uit de 16e en 17e eeuw, vaak voor-
zien van bijzonder houtsnijwerk. De 14e-eeuwse Unionskirche werd in de 

Rijn & Taunusgebergte
Rüdesheim - Wiesbaden - Idstein

jaren 1670 tot protestantse preek- en hofkerk omgebouwd en daarbij 
rijkelijk voorzien van schilderijen uit de school van Pieter Paul Rubens. Het 
hoofdaltaar dateert uit de 16de-eeuw. Nadien richting België en verder 
naar de door u gekozen afstapplaats. Onderweg houden we nog de ge-
bruikelijke avondstop.

HOTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE***SUP

Ligging: Prachtig 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, avondmaal bestaat uit een 3-gan-
gendiner. Voortreffelijke keuken met specialiteiten uit het Rijngebied, en 
Franse gerechten. Eigen wijngoed met Rieslingwijnen die door binnen- en 
buitenlandse gasten zeer gewaardeerd worden.
Faciliteiten: Zeer mooi ingericht in traditioneel “Altdeutsche Stil” met 
smeedijzeren versieringen.

SENIORENREIS

DUITSLAND 3 DAGEN - 2 NACHTEN
Rijn & Taunusgebergte

VOLPENSION + inkomgelden inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op de kamer 

vr 06/10  455 euro +60 euro -35 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste tot en met laatste middagmaal  alle uitstappen en
rondritten gidsbegeleiding inkomgelden volgens pro-
gramma

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Geloei in de verte, rinkelende koebellen en versierde hoofdtooien: 
dat kan alleen de Almabtrieb zijn! In de herfst wordt namelijk het 
vee, geleid door de “Moarkoe” en prachtig uitgedost met bellen, 
bloemen, linten en spreukenbordjes, terug van de alm naar de 
thuisstal gebracht. De Almabtrieb is een vast onderdeel van de 
boerentradities en wordt elk jaar feestelijk gevierd! Hoe uitbun-
diger de tooi, des te uitgelatener zijn de aansluitende feesten. De 
Almabtrieb vormt namelijk altijd wel een aanleiding voor diverse 
feestelijkheden. In de loop der tijd zijn er rondom dit gebruik ware 
volksfeesten ontstaan. Dit mag je beslist niet missen!

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoer-
sel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek
’s morgens via Keulen, Frankfurt richting Nürnberg. Gelegenheid tot vrij mid-
dagmaal. Via München en Rosenheim bereiken we Oostenrijk. Onderweg 
houden we de gebruikelijke stops. Verder naar onze verblijfplaats in het Wild-
schönautal, in de Kitzbüheler Alpen. Aankomst in het hotel. Kamerverdeling 
en avondmaal.

UITSTAPPEN INBEGREPEN
Dag 2: Verkenning van Wildschönautal, het hoogdal waarin vier dorpen liggen:
Niederau, Oberau, Mühltal, Thierbach en Auffach. Met de Bummelzug rijden 
we naar één van de mooiste kloven van Oostenrijk, de Kundler Klamm.

Dag 3: Naar het pittoreske Pertisau voor een boottocht op de Achensee. Na de
middag bezoek aan het Heimatmuseum, een typische Tiroolse boerderij be-
staande uit 21 kamers waar het vroegere leven van de bewoners aan de Achen-
see wordt uitgebeeld. Nadien naar Alpbach, waar de bloembakken aan de 
berghuizen en chalets tot de mooiste van Oostenrijk behoren en zich daardoor
het mooiste bloemendorp van Europa mag noemen.

Dag 4: Via Kitzbühel, ooit de onbetwiste wintersporthoofdplaats van Oostenrijk
naar St. Johann in Tirol, met diverse barokgebouwen en mooie muurschilderin-
gen. Langs het Kaisergebergte naar Walchsee, een betoverend mooi stadje met
schilderachtige huizen. Na de middag langs de Zahmer Kaiser naar Kufstein, 
een toeristisch centrum met een machtige vesting.

Dag 5: Almabtrieb in Reith im Alpbachtal
De Almabtrieb is een bijzonder prachtige gebeurtenis. Uit Zillergrund, Stilluptal,
Ginzling en Tuxertal komen de dieren „naar huis“ naar Reith im Alpbachtal. 
De Moarkoe voert telkens de opgetooide trek aan. In goede volgorde volgen 
de runderen, vaarskalveren, stieren, jonge ossen en het kleinvee zoals schapen 
en geiten. Duizenden mensen uit het binnen- en buitenland laten zich deze 
landelijke feestdag niet ontgaan – alleen al vanwege de lekkernijen die worden 
geserveerd. Een boerenmarkt, een show-jeneverbranderij en talrijke „Standln” 
bieden Zillertaler specialiteiten zoals beignets, Melchermuas, Zerggl, boeren-

brood, spek, gegrilde specialiteiten, Zirbenjenever en zoetigheden. Schuhplat-
tler, Schnalzer en populaire muziekgroepen heten de “huiswaarts komenden” 
langs de hoofdstraat welkom!

Dag 6: Na het ontbijt keren we via de Oostenrijkse en Duitse autowegen terug
richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maal-
tijden. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstap-
plaats.

HOTEL BERGKRISTALL****
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 169.

De “Almabtrieb” in Tirol

SENIORENREIS

OOSTENRIJK 6 DAGEN - 5 NACHTEN
De ’Almabtrieb’ in Tirol

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag  Toeslag dubbel Korting
     single  voor single* 3de pers. op kamer   

wo 27/09 885 euro +60 euro +120 euro -30 euro 

*Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het hotel 
Bergkristall. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden mits extra 
toeslag en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: maaltijden tijdens heen- en terugreis - toegangsgelden -
boottocht - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middagmaal 

welkomstdrink boerenbuffet muziekavond fi lmavond
Tiroleravond bummelzug Kundler Klamm en Niederau 
toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten gids-

begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Karinthië, de zuidelijkste provincie van Oostenrijk waar u een bijna 
mediterraans klimaat aantreft, staat vooral bekend om zijn meren, 
liefl ijke dorpjes en overweldigende berg- en boslandschappen. De 
meren van Karinthië bekoren in elk jaargetijde. De Wörthersee, 
de Millstätter See en de Ossiacher See zijn zeer populair. De na-
tuur speelt in Karinthië de eerste viool! De nationale parken Hohe 
Tauern en Nockberge zijn groot, hoog en van adembenemende 
schoonheid.

REISBESCHRIJVING:
De volledige reisbeschrijving vindt u terug op blz. 154-155.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
Vertrek ’s morgens via Keulen, Frankfurt richting Nürnberg. Gelegenheid 
tot vrij middagmaal. Verder via München en Salzburg naar onze verblijf-
plaats Seeboden am Millstätter See. Onderweg houden we de gebruike-
lijke stops. Aankomst in het hotel. Kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.

Dag 2 t/m 5: UITSTAPPEN INBEGREPEN
- Spittal an der Drau, Goldeck Bergbahnen, Schloss Porcia, Gmünd,

Malta Hochalmstrasse & Maltadal.
- Bad Kleinkirchheim.
- Reisseck Bergbahn, Ossiacher See, boottocht.
- Velden, Wörthersee, Maria Wörth, Pyramidenkogel, Klagenfurt.

Dag 6: Na het ontbijt keren we via de Oostenrijkse en Duitse autowegen 
terug richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops 
voor de maaltijden. Aankomst ca. 21.00u. in Zoersel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

Karinthië
HOTEL KLEIN***
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 155.

SENIORENREIS

OOSTENRIJK 6 DAGEN - 5 NACHTEN
Karinthië

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single 

zo 08/10  860 euro +85 euro  

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - overige toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt 4x middagmaal toe-
gangsgelden zoals beschreven in programma Kärnten-Card

welkomstdrink muziekavond toeristenbelasting alle
uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Lourdes groeide uit tot de meest bezochte Mariabedevaartplaats 
ter wereld. Jaarlijks komen ongeveer 6 miljoen bezoekers naar 
deze plaats. Aan de grot bidden zij tot Onze-Lieve-Vrouw in de 
hoop op genezing, ter verzachting van hun lijden of uit dankbaar-
heid. In de grot van Massabielle verscheen Maria 18 keer aan de 
toen veertienjarige Bernadette Soubirous. De speciale sfeer die dit 
bedevaartsoord steeds omringt, heeft een vreemde aantrekkings-
kracht op alle bezoekers. Leeftijd en geloofsovertuiging blijken 
hiervoor geen hinderpaal te vormen. De charme van Lourdes ligt 
niet alleen in het heiligdom; ook het oude stadsgedeelte is best 
een bezoek waard. U bent niet alleen in Lourdes. Onze chauffeur 
en reisleider/-ster zullen u begeleiden bij de belangrijke religieuze 
activiteiten en zullen u ook het natuurschoon en de bezienswaar-
digheden in de buurt tonen.

WAT KAN IK ER BEZOEKEN?
- de Grot van Massabielle: dag en nacht toegankelijk voor de pelgrims
- de bron: links in de grot
- de crypte: onder de bovenste basiliek
- de bovenste basiliek of basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis: het 

koor bevindt zich juist boven de plaats waar de verschijningen ge-
beurden

- de Rozenkransbasiliek met de 15 kapellen van de rozenkrans
- de Pius-X-basiliek: bidgelegenheid voor 25.000 bedevaarders
- de Bolymolen: geboorteplaats van Bernadette
- het cachot: oorspronkelijke gevangenis
- de huidige parochiekerk met de doopvont waarin Bernadette werd

gedoopt
- de baden: in totaal 17 baden met water van 12°C
- de kruisweg: 1.530m lang, gietijzeren beeldengroepen op de berg met 

mooi panorama
- de Heilige Bernadettekerk: ingezegend in 1988
- de nieuwe ziekenkruisweg

WELKE RELIGIEUZE VIERINGEN KAN IK BIJWONEN?
- de internationale eucharistieviering in de Pius-X-basiliek
- andere eucharistievieringen
- de sacramentsprocessie en de zegening van de zieken
- de kaarskensprocessie

INFO:
Omwille van weersomstandigheden of wanneer de chauffeur/reisleider
het noodzakelijk vindt, kan het programma aangepast worden.
Steeds in het voordeel van de klant!

VERHOEVEN BUSREIZEN
de Lourdesspecialist
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Tijdens deze reis verblijven we 3 volle dagen met 4 overnachtingen
in volpension in het grootste bedevaartsoord ter wereld: Lourdes. 
Hier kreeg Bernadette Soubirous in 1858 achttien verschijningen 
van de Heilige Maagd Maria in de Grot van Massabielle. Hoewel 
het meisje van haar moeder en de plaatselijke rechter niet bij de 
grot mocht komen, kon Bernadette de drang niet weerstaan naar 
de grot te gaan. Al meer dan 150 jaar bezoeken miljoenen pelgrims 
Lourdes. Hier leeft een aparte sfeer die men nergens anders ter 
wereld aantreft. Ter plaatse kunt u onder leiding van onze gespe-
cialiseerde reisleidster alle religieuze vieringen en bezoeken mee-
maken. Ook bedevaarders die Lourdes meermaals bezochten, kun-
nen deze bedevaartplaats en zijn omgeving verder op eigen houtje 
verkennen.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrek-
plaats Zoersel of Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstap-
pen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). In de zeer vroege ochtend ver-
trekken we richting Frankrijk. Vergeet niet een lunchpakket van thuis 
mee te brengen. Onderweg genieten we van de diverse landschap-
pen die Frankrijk rijk is. Ca. 19.00u aankomst in Lourdes, kamerverde-
ling en warme maaltijd.

Dag 2: In de voormiddag rondleiding op het heiligdom en bijwonen 
van de internationale eucharistieviering in de Pius-X-basiliek. In de 
namiddag gelegenheid tot wandeling langs de voornaamste beziens-
waardigheden met o.a. museum Bernadette, ouderlijke woning, ge-
boortehuis, cachot en huidige parochiekerk. U kan ook deelnemen 
aan de sacramentsprocessie. Na het avondmaal is er gelegenheid tot 
het bijwonen van de kaarskensprocessie.

Dag 3: We maken ook weer onze traditionele groepsfoto. Na het mid-
dagmaal uitstap met de autocar door een stukje prachtige natuur in 
de Pyreneeën naar Gavarnie. De Cirque de Gavarnie is een spectacu-
lair door de natuur gevormd theatervormig keteldal. De hoogste wa-
terval van Europa stort zich hier 240m naar beneden, omringd door 
elf bergtoppen van 3.000m hoogte. Avondmaal in het hotel. Nadien 
vrij of deelname aan de kaarskensprocessie.

Dag 4: In de voormiddag brengen we een bezoek aan Bartrès. Berna-
dette verbleef hier bij haar voedstermoeder Marie Lagües van novem-
ber 1844 tot april 1846 en een tweede maal van september 1857 tot 
17 januari 1858. We bezoeken hier de kerk. Middagmaal in hotel. Op 
uw vrije namiddag kan u de sacramentsprocessie bijwonen, de burcht 
of één van de musea bezoeken of wat souvenirs kopen.

Lourdes Express
Dag 5: Na een vroeg ontbijt rijden we via de Franse autowegen huis-
waarts. Onderweg houden we nog de gebruikelijk stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 21.00u in Antwerpen-Zoersel. Verder naar 
de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL SAINT LOUIS DE FRANCE***
De volledige hotelbeschrijving vindt u terug op blz. 223.

BEDEVAART

FRANKRIJK 5 DAGEN - 4 NACHTEN
Lourdes Express

VOLPENSION - water en wijn bij alle maaltijden 
in het hotel + lunchpakket terugreis inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkortingen bij 2 volw.
   single 3de pers. op kamer 4 t/m 7j 8 t/m 11j  

za 08/04 525 euro +85 euro -20 euro -80 euro -50 euro
ma 05/06 585 euro +85 euro -20 euro 
za 12/08 595 euro +85 euro -20 euro -80 euro -50 euro
za 02/09 585 euro +85 euro -20 euro -80 euro -50 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class 4 overnachtingen 
in Lourdes volpension vanaf eerste avondmaal tot laatste 
ontbijt in het hotel 3x middagmaal water en wijn bij alle 
maaltijden in het hotel lunchpakket voor terugreis toeris-
tenbelasting alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of
Antwerpen. (Mogelijkheid tot rechtstreek
opstappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen).
Vertrek in de vroege ochtend, via Parijs naar 
Lourdes. Vergeet niet een lunchpakket mee te 
brengen. Aankomst ca. 19.00u in het hotel,
kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

Dag 2*: Na het ontbijt wonen we in de Pius-
X-basiliek de internationale eucharistievie-
ring bij en maken nadien een rondwandeling 
op het heiligdom. Na het middagmaal in ons 
hotel zetten we onze wandeling verder langs-
heen de voornaamste bezienswaardigheden 
van Lourdes: het museum van Bernadette, 
de ouderlijke woning, het geboortehuis en 

Dag 4: Vrije dag te Lourdes met gelegen-
heid tot deelname aan de eucharistieviering 
en aan de kruisweg. Middagmaal in het ho-
tel voorzien. Wie wenst kan mee op uitstap 
naar Biarritz. We nemen rustig de tijd om 
deze koninklijke badstad te verkennen en 
een terrasje te doen. Middagmaal in Biarritz 
voorzien.

Dag 5: Na het ontbijt verlaten we Lourdes en 
rijden via de snelweg richting Toulouse en via 
Cahors bereiken we Rocamadour, gelegen 
in het departement Lot. Rocamadour is een 
middeleeuwse bedevaartplaats, gebouwd in 
de smalle kloof van de Alzou tegen een steile 
150m hoge rotswand. Het stadje bestaat in 
feite uit één enkele middeleeuwse straat en 
wordt gedomineerd door het heiligdom. Nog 
jaarlijks wordt deze plaats door bedevaarders 
en door toeristen bezocht. Verder naar Limo-
ges, de stad van het porselein. Avondmaal en 
overnachting in Limoges.

Dag 6: Na het ontbijt bezoeken we een oude 
porseleinoven, een uniek historisch monu-
ment en kunnen we zien hoe de productie 
in de oudste porseleinfabriek van Limoges 
geëvolueerd is. Nadien verkennende stads-
wandeling. Na het middagmaal vertrek naar 
Oradour-sur-Glane. Dit dorp werd totaal 
vernield op 10 juni 1944 en is tot op heden 
gebleven zoals de dag waarop het werd ver-
woest. Jaarlijks trekt dit dorp duizenden be-
zoekers. Nadien vrij in Limoges. Avondmaal 
en overnachting.

Dag 7: Na het ontbijt vertrekken we via 
Châteauroux naar Cheverny waar we het im-
posante kasteel bezoeken. Na het middag-
maal rijden we via Parijs verder huiswaarts. 
Aankomst ca. 22.00u in Antwerpen-Zoersel. 
Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

Lourdes Toeristisch 1
Biarritz - Rocamadour - Limoges

FRANKRIJK

BEDEVAART

het cachot. Mogelijkheid tot deelname aan 
de sacramentsprocessie. Na het avondmaal is 
er gelegenheid tot deelname aan de kaars-
kensprocessie.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 3: Daguitstap naar Col du Pourtalet en 
naar Lac d’Artouste. Via Bétharram, Louvie-
Juzon, Vallée d’Ossau naar de Col du Pourta-
let op de Frans-Spaanse grens op een hoogte 
van 1.802m. Nadien stijgen we met de tele-
cabine naar de Pic de la Sagette. Op 2.000m 
hoogte genieten we van een adembene-
mend zicht tijdens ons middagmaal. Daarna 
rijden we 10km per toeristisch treintje door 
de bergen tot aan Lac d’Artouste en terug. 
Vrije avond.

Lourdes staat bekend als één van de grootste bedevaartplaatsen van de wereld. De alge-
mene informatie van Lourdes treft u aan in ons programma van “Lourdes Express”. Verhoe-
ven autocarreizen stelt u ook in de mogelijkheid een toeristische reis te maken met prach-
tige uitstappen naar o.a.: Lac d’Artouste, Col du Pourtalet en Biarritz. Deze toeristische reis 
gaat verder via Rocamadour, Limoges en langs enkele kastelen van de Loire.
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HOTEL SAINT LOUIS DE FRANCE***
Ligging: Modern hotel met zeer goede ligging, vlakbij Pont Vieux en 
aan de oever van de Gave, op enkele meters van de zij-ingang van het 
heiligdom.
Kamers: Moderne kamers met telefoon, tv en badkamer met bad/
douche en toilet. Sommige kamers met balkon. WiFi.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid Frans ontbijt, ’s middags 3-gangen-
menu en ‘s avonds 4-gangenmenu met tafelbediening.
Faciliteiten: Bar, salon, lift en 2 moderne restaurants met airco. WiFi.

HOTEL KYRIAD LIMOGES SUD-FEYTIAT***
Ligging: Gelegen aan de rand van Limoges op 5 min van het centrum.
Kamers: Alle kamers met tv, telefoon, airco, WiFi (gratis) en badkamer
met bad/douche, toilet en haardroger.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds warm en koud buffet.
Faciliteiten: Receptie en restaurant.

HOTEL SAINT LOUIS DE FRANCE*** HOTEL KYRIAD LIMOGES SUD-FEYTIAT***

FRANKRIJK 7 DAGEN - 6 NACHTEN
Lourdes Toeristisch 1

VOLPENSION - water en wijn bij alle maaltij-
den in het hotel in Lourdes inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single 

za 09/09  925 euro +145 euro   

Driepersoonskamer niet mogelijk in Limoges. Toeslag: + 25 euro
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste middagmaal 6x mid-
dagmaal water en wijn bij alle maaltijden in het hotel in 
Lourdes toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten 

gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Ant-
werpen. (Mogelijkheid tot rechtstreeks op-
stappen in Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). 
Vertrek in de vroege ochtend, via Parijs, Or-
léans naar Blois. In de namiddag rijden we 
doorheen de Loirestreek. We bezoeken Che-
nonceau, het meest “vrouwelijke” kasteel 
van Frankrijk. De geschiedenis van dit kasteel 
is verbonden aan enkele opmerkelijke vrou-
wen zoals Diane de Poitiers en Catharina de 
Medici. De wachtzaal met Vlaamse wand-

vakwerkhuizen met voorgevels van hout en 
natuursteen. Daarna naar Niort voor mid-
dagmaal. Verder via Bordeaux door Landes 
naar Lourdes.

Dag 3: Na het ontbijt gelegenheid tot het 
bijwonen van de eucharistieviering. Aanslui-
tend maken we een rondwandeling op het 
heiligdom. Na het middagmaal zetten we 
onze wandeling verder langsheen de voor-
naamste bezienswaardigheden van Lourdes: 
het museum van Bernadette, de ouderlijke 
woning, het geboortehuis en het cachot.
‘s Avonds mogelijkheid tot deelname aan de 
kaarskensprocessie.

Dag 4: Daguitstap naar Frans-Baskenland en 
Saint-Jean-de-Luz. Ongeveer 10 procent van 
het Baskenland ligt in Frankrijk. De Basken 
hebben hun eigen taal, die niet verwant is 
met enige andere Europese taal. Zij hebben 
hun eigen muziek, sport en folklore. Onze 
eerste halte is in St.Jean-Pied-de-Port, aan 
de voet van de Pyreneeën, op de grens met 
Spanje. In de middeleeuwen was deze ver-
sterkte stad van rode zandsteen het laatste 
verzamelpunt, voordat de pelgrims Spanje 
binnentrokken op weg naar Santiago de 
Compostela. Nadien verder langs de typische 
Baskische huizen naar het dorpje Espelette, 
dat synoniem is voor de Spaanse peper. Ki-
lometers aan draad geregen rode pepers, die 
te drogen hangen in de zon, bedekken de 
witte huizen. Na het middagmaal langs het 
bergdorpje Sare, dat prijkt op de lijst van “de 
mooiste dorpjes van Frankrijk”, naar Saint-
Jean-de-Luz. We maken er een wandeling 
langs de haven met kleurige boten en langs 
de prachtige kerk van Saint-Jean-Baptiste. 
Dit gebouw, het beroemdste van Basken-
land, heeft een dichtgemetselde deur. Door 
deze deur zijn Lodewijk XIV en Marie-Thé-
rèse van Oostenrijk na hun huwelijk vertrok-
ken. De verscheidene eiken gaanderijen en 

FRANKRIJK

Lourdes Toeristisch 2
Baskenland & Pyreneeën

BEDEVAART

Deze toeristische Lourdesreis maken we in twee dagen heen en twee dagen terug. Op de 
heenreis verkennen we de Loirestreek met een bezoek aan het romantische kasteel Che-
nonceau en een wandeling door het oude stadsgedeelte van Tours. In Lourdes kan u onder 
leiding van onze ervaren reisleider alle religieuze vieringen en bezoeken meemaken. Vanuit 
dit bedevaartsoord maken we twee mooie daguitstappen. We verkennen Frans-Baskenland 
met o.m. het bij de Compostelabedevaarders zo bekende St.-Jean-Pied-de-Port en de bad-
stad Saint-Jean-de-Luz. De tweede daguitstap, een bergrit doorheen de Hautes-Pyrénées, 
laat ons kennismaken met de koninginnenrit van de Ronde van Frankrijk, de Tourmalet. 
Op de terugreis passeren we de wijngaarden rond Bordeaux en bezoeken er het plaatsje 
Saint-Émilion, gekend om zijn uitstekende wijnen. Orléans, de stad van Jeanne d’Arc, wordt 
onze laatste halte.

tapijten, de keuken, de slaapkamers, de 
beroemde galerij over de Cher zijn allen ver-
sierd met prachtige bloemstukken gemaakt 
van bloemen uit de tuin. Nadien verder naar 
ons tussenovernachtingshotel in Tours.

Dag 2: Na het ontbijt maken we een wan-
deling in het oude stadsgedeelte van Tours. 
Tussen de Loire en het statige stadhuis tref je 
rijke bouwwerken aan zoals de Église Saint-
Julien, de Saint-Martinbasiliek en de Saint-
Gatienkathedraal, gezellige straatjes en oude 
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Dag 7: Na het ontbijt rijden we richting Orléans. Een wandeling brengt
ons tot bij het grote standbeeld van Jeanne d’Arc, de nationale heldin
van Frankrijk. Na het middagmaal via Parijs verder huiswaarts. Aan-
komst ca. 20.00u in Antwerpen-Zoersel. Verder naar de door u ge-
kozen afstapplaats.

HOTEL SAINT LOUIS DE FRANCE***
Ligging: Modern hotel met zeer goede ligging, vlakbij Pont Vieux en 
aan de oever van de Gave, op enkele meters van de zij-ingang van het
heiligdom.
Kamers: Moderne kamers met telefoon, tv en badkamer met bad/
douche en toilet. Sommige kamers met balkon. WiFi.
Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid Frans ontbijt, ’s middags 3-gangen-
menu en ‘s avonds 4-gangenmenu met tafelbediening.
Faciliteiten: Bar, salon, lift en 2 moderne restaurants met airco. WiFi.

een prachtig retabel geven een ongeloofl ijke uitstraling aan de kerk. 
Na de wandeling nemen we nog wat vrije tijd.

Dag 5: We maken een uitstap door de Hautes-Pyrénées en passe-
ren enkele cols en bergpassen, gekend uit de koninginnenrit van de 
Ronde van Frankrijk. Via Gorge de Luz en Luz-Saint-Sauveur rijden 
we naar de Col du Tourmalet (2.115m). Van hieruit krijgen we een 
prachtig uitzicht over het Parc National des Pyrénées en de Pic du 
Midi (2.872m) met observatiecentrum voor astronomisch onderzoek, 
uitgerust met de grootste telescoop van Frankrijk. Na het middagmaal 
rijden we verder over de Col d’Aspin (1.489m) en na een adembene-
mende afdaling keren we terug naar Lourdes.

Dag 6: Na het ontbijt rijden we via Pau door Landes naar Saint-Émilion.
Je ziet er tientallen daken bedekt met romaanse pannen. Daarom-
heen, zie je tot in de verte niets anders dan wijngaarden die de we-
reldberoemde wijnen voortbrengen. Onder de bezienswaardigheden 
van Saint-Émilion is de kloostergang van de collegiale kerk. Maar er 
is ook een groot ondergronds gedeelte met een grot, een genees-
krachtige bron waarnaast Saint-Émilion (8ste eeuw) woonde, de on-
deraardse kerk, een juweel van middeleeuwse christelijke kunst en 
tientallen kilometers gaanderijen. De oude steengroeven veranderden 
in wijnkelders waarin de wijn de tijd neemt om te rijpen. Want hier is 
de wijn alomtegenwoordig! Verder via Libourne en Saintes naar ons 
tussenovernachtingshotel in de omgeving van Niort.

FRANKRIJK 7 DAGEN - 6 NACHTEN
Lourdes Toeristisch 2

VOLPENSION - water en wijn bij alle maaltij-
den in het hotel in Lourdes inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single 

za 01/07  880 euro +130 euro   

Driepersoonskamer niet mogelijk in Tours. Toeslag: +12 euro
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste middagmaal 6x mid-
dagmaal water en wijn bij alle maaltijden in het hotel in 
Lourdes toeristenbelasting alle uitstappen en rondritten 

gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

212-237 Senioren 2023.indd   225 8/12/22   16:48



226 I BOSNIË

Medjugorje was een klein dorpje : vijf gehuchten en midden daar-
tussen een veel te grote kerk. Sedert Onze-Lieve-Vrouw hier op 24
juni 1981 voor het eerst verscheen, is deze plaats uitgegroeid tot 
een groot dorp met heel veel bedevaarders en een veel te kleine 
kerk. Iedere avond wordt hier samen gebeden door de parochianen
en de bedevaarders. Eerst twee rozenhoedjes, dan een eucharistie-
viering in concelebratie met veel aanwezige priesters en daarna 
volgt er een aanbidding of rozenhoedje of kruisverering.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats 
Zoersel. (Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
’s Morgens vertrek in de vroege ochtend via de Duitse autowegen richting 
Oostenrijk en Slovenië. Gelegenheid tot picknick onderweg. Ondertussen 
geniet u van de prachtige Duitse landschappen en van de Oostenrijkse 
Alpen. Avondmaal en overnachting in Slovenië.

Dag 2: Na het ontbijt rijden we via de Sloveense Mariabedevaartplaats 
Brezje (eucharistieviering) verder door Kroatië naar Medjugorje. Voor het 
middagmaal gebruiken we een lunchpakket. Aankomst in ons hotel/pen-
sion te Medjugorje, avondmaal en overnachting. Vrije avond.

Dag 3 tot 6: De samenstelling van het programma in Medjugorje is steeds 
onder voorbehoud en wordt ter plaatse vastgelegd. Op het programma:
- Geleide wandeling
- Dagelijks een Nederlandstalige mis
- ’s Avonds mogelijkheid tot het bijwonen van de rozenkrans en de

eucharistieviering
- Bezoek aan het graf van pater Slavko
- We beklimmen de Podbrdo (verschijningsberg) en bidden de rozen-

krans
- We beklimmen de Krizevac (kruisberg) terwijl we de kruisweg bidden 
- Voor de bedevaarders die deze beklimmingen niet aankunnen is er een 

alternatief programma voorzien
- We bezoeken het Cenaculo waar drugsverslaafden ontwennen zonder 

medicatie
- We bezoeken het kinderdorp, waar oorlogswezen verbleven en nu ook 

verlaten kinderen en/of straatkinderen verblijven
- Bijwonen van een toespraak van één van de zieners (onder voorbe-

houd)
- Bezoek aan een rusthuis in Ljubuski
- Eucharistieviering in de prachtige mozaïekkapel
- Bezoek aan het beeld van Gospa in de kerk van Tihaljina
- Ook is er mogelijkheid om tijdens uw vrije tijd in Medjugorje inkopen te 

doen in de diverse souvenirwinkeltjes

Dag 7: Na het ontbijt nemen we afscheid van Medjugorje en keren terug 
richting Slovenië. Picknick onderweg. Avondmaal en tussenovernachting.

Dag 8: Ontbijt. We rijden verder huiswaarts via Oostenrijk en de Duitse 
autowegen. Voor het middagmaal gebruiken we een lunchpakket. Aan-
komst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL PENSION JERKO***
Ligging: Vernieuwd hotel pension met een prachtige ligging op 200m
van het heiligdom.
Kamers: De kamers zijn voorzien van badkamer met toilet en douche.
Maaltijden: Alle maaltijden worden aan tafel geserveerd, drank bij de
maaltijden is inbegrepen.
Faciliteiten: Lift, airco in de gemeenschappelijke ruimten, restaurant 
met WiFi-zone (gratis), bar en een salon/zithoek.

Medjugorje

BEDEVAART

BOSNIË 8 DAGEN - 7 NACHTEN
Medjugorje

VOLPENSION - drank bij de maaltijden 
in Medjugorje inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single 

ma 05/06  899 euro +110 euro
di 22/08  930 euro +110 euro   

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden
Munten: 
euro voor onderweg - ter plaatse euro omwisselen in plaatselijke munt
Belangrijk:
Identiteitskaartgegevens van alle reizigers door te geven bij boeking

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort  Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste middagmaal 7x mid-
dagmaal drank bij de maaltijden in Medjugorje toe-
ristenbelasting alle uitstappen en rondritten gids-
begeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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San Damiano is een klein dorpje van 150 inwoners in het noorden 
van Italië. Op 29 september 1961, op het feest van de aartsengel 
Michaël, lag Rosa Quattrini, een nederige huismoeder, op sterven. 
Na het bezoek van een jongedame kon zij haar ziekenbed verlaten 
en haar huishoudelijke activiteiten terug opnemen. Op 16 oktober 
1964 verscheen de Heilige Maagd voor de eerste keer aan Rosa 
in haar tuin boven de perenboom en kreeg zij de EERSTE BOOD-
SCHAP die zij aan de hele wereld moest bekendmaken. Tot aan haar 
dood in 1981, bleef mama Rosa haar belangrijke missie trouw: de 
boodschappen die de Heilige Maagd haar tijdens verschillende ver-
schijningen meedeelde, wereldwijd bekendmaken. Nu komen dui-
zenden pelgrims van over de hele wereld hiernaartoe om samen 
met Onze-Lieve-Vrouw-der-Mirakelen-van-de-Rozen de rozenkrans 
te bidden. Montichiari ligt nabij het Gardameer en is omringd door 
bergen. De dichtstbijzijnde stad is Brescia. In dit kleine dorp ver-
scheen in de lente van 1947 in de kapel van het hospitaal de Hei-
lige Maagd aan Pierina. De Maagd Maria, omgeven door licht als 
de “Verheven Dame” zou in totaal 7 maal verschijnen aan Pierina. 
Nadien trok Pierina zich terug in een klooster, in alle stilte, verbor-
gen voor de hele wereld.

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens 
vroeg via Luxemburg richting Metz en Strasbourg naar de Zwitserse grens. Gele-
genheid tot vrij middagmaal onderweg. Verder langs Luzern en het Vierwoudste-
denmeer naar de Italiaanse grens. Via Milaan bereiken we Piacenza en ons hotel 
voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 2: Na de misviering en het ontbijt vertrek naar San Damiano. We brengen een 
bezoek aan het graf van mama Rosa en aan haar eerste woning waar alles destijds 
begonnen is. Vrije tijd. Deelname aan de gebeden van het Paradijshofke en de 
zegen. Vrij middagmaal. Na de middag naar Montichiari voor bezoek aan onze 
tweede bedevaartplaats. Bezoek aan de ouderlijke woning met huiskamer van zus-
ter Pierina. Zij heeft hier altijd gewoond en is hier ook gestorven. Een gedeelte van 
de woning is omgevormd tot kapel. Nadien bezoek aan de dom van Montichiari. 
Verder naar het gehuchtje Fontanelle, een plaats van nederigheid, boete en gebed. 
We gaan naar het grote en kleine kruis, naar de trappen en naar de bron. Hier 
drinken we van het water, wassen er onze handen en gaan er driemaal in rond met 
onze intenties. Bezoek aan de kleine kapel, waar we afscheid nemen en de dag 
afsluiten. Nadien terug naar het hotel.

Dag 3: Na de misviering, het ontbijt en het inladen van de bagage vertrek naar 
San Damiano. We brengen een mooie korf met bloemen naar het Paradijshofke. 
Nadien vrije tijd. Deelname aan de gebeden in het Paradijshofke. Na het facultatief 

San Damiano & Montichiari
middagmaal nemen we afscheid van San Damiano. Van hieruit rijden we richting 
Zwitserland naar ons tussenovernachtingshotel.

Dag 4: Ontbijt. Misviering in Zwitserland. Daarna vertrek over de Zwitserse en Fran-
se autowegen richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijk stops 
voor de maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u geko-
zen afstapplaats.

VERBLIJFHOTELS
Ligging: Centraal gelegen hotels.
Kamers: Mooie kamers voorzien van WiFi, tv, telefoon, minibar, airco en badkamer 
met bad/douche, haardroger en toilet.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avondstafelbediening of keuzebuffet.
Faciliteiten: Beide hotels beschikken over het nodige comfort zoals receptie, res-
taurant, bar en lift.

BEDEVAART

ITALIË 4 DAGEN - 3 NACHTEN
San Damiano & Montichiari

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek   Prijzen  Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

do 04/05  530 euro +70 euro -60 euro
do 02/11  530 euro +70 euro -60 euro 

Er zijn slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het hotel voor 
onze tussenovernachting in Zwitserland. Een dubbel voor single kan gereser-
veerd worden afhankelijk van beschikbaar en mits extra toeslag.

Niet inbegrepen: 
overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort  Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt alle uitstap-
pen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel-Zoersel). Vertrek ’s morgens vroeg 
via Luxemburg richting Metz en Strasbourg 
naar de Zwitserse grens. Gelegenheid tot 
middagmaal onderweg. Verder langs Luzern 
en het Vierwoudstedenmeer naar de Itali-
aanse grens. Via Milaan bereiken we ons ho-
tel voor avondmaal en tussenovernachting.

verwoesting door de muzelmannen. Na de 
middag rijden we langs de Adriatische kust 
naar de bedevaartplaats van Pater Pio: San 
Giovanni Rotondo. Avondmaal en overnach-
ting.

Dag 3*: Na het ontbijt, gelegenheid tot het 
bijwonen van de heilige mis. Nadien bren-
gen we een bezoek aan de kliniek die opge-
richt werd door Pater Pio en maken we een 
wandeling langs de voornaamste beziens-
waardigheden op het heiligdom met o.a. de 
nieuwe basiliek, de crypte en het schrijn van 
Pater Pio. Na het middagmaal doen we de 
kruisweg op de Monte Castellana. Nadien 
vrije tijd. Avondmaal en overnachting.
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur

Dag 4: Ontbijt. In de voormiddag maken 
we een halve daguitstap naar Monte Sant’ 
Angelo. Een steile weg voert ons het dorp 
binnen waar smalle steegjes en oude huizen 
een eeuwenoude geschiedenis vertellen. 
We bezoeken het heiligdom van aartsengel 
Michaël die hier in de grot verschenen is. In 
de namiddag vrije tijd aan het heiligdom van 
San Giovanni Rotondo. Avondmaal en over-
nachting.

Dag 5: Na het ontbijt rijden we via de au-
tosnelweg richting Benevento tot Pietrelcina, 
de geboorteplaats van Pater Pio. Hier werd 
Pater Pio geboren op 25 mei 1887 en bracht 
hij zijn jeugd door. We bezoeken de voor-
naamste plaatsen met o.a. de ouderlijke wo-
ning en de doopkerk. Nadien verder via een 
toeristische route naar onze verblijfplaats in 
de omgeving van Rome.

Dag 6: Na het ontbijt rijden we richting Rieti 
en via het Apennijnengebergte bereiken we 
Cascia. Na het middagmaal maken we een 
wandeling en bezoeken de voornaamste 
bezienswaardigheden van deze bedevaart-

San Giovanni Rotondo
Bedevaartreis Loreto - Pater Pio - Pietrelcina - Cascia - Assisi

ITALIË

BEDEVAART

Dag 2: Na het ontbijtbuffet verder langs Bo-
logna en Rimini naar Loreto. In dit dorpje 
vereert men sinds 1294 het Heilig Huisje van 
Nazareth, waar Jezus als zoon van Jozef is 
opgegroeid. De tempeliers, zeer gelovige en 
moedige ridders die onder religieuze geloften 
leefden, hebben steen voor steen het huisje 
op een schip geladen en naar Italië gebracht, 
zo vertelt de legende. Door deze overplaat-
sing bleef het Heilig Huisje gespaard voor de 

San Giovanni ligt aan de oostkust van Italië, op de Garganoberg. In de Romeinse tijd be-
stond er al een landbouwnederzetting rond een heiligdom voor de godheid Janus. De chris-
tenen wijdden deze plaats toe aan San Giovanni, de heilige Johannes de Doper. In 1601 
legden de kapucijnen de laatste hand aan het klooster. Na een aardbeving moest het ge-
heel herbouwd worden en construeerden de bewoners in 1667 een publieke kapel, die nog 
bestaat. Pater Pio kwam voor het eerst in 1916 in San Giovanni en vanaf 1918 heeft hij de 
plaats nooit meer verlaten. Vanaf het begin van zijn apostolisch leven in San Giovanni zette 
Pater Pio zich steeds in voor het welzijn van de zieken. Inmiddels is deze plaats uitgegroeid 
tot een ware bedevaartplaats. In de crypte onder het altaar staat de graftombe van Pater 
Pio, die steeds omringd is door biddende pelgrims. Pater Pio werd op 02/05/99 zalig en op 
16/06/02 heilig verklaard door Paus Johannes Paulus II.
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HOTEL ROSAMARINA***
Ligging: Het hotel Rosamarina in San Giovanni Rotondo is gelegen in
het centrum, vlakbij het heiligdom.
Kamers: Alle kamers met tv, telefoon, WiFi (gratis) en badkamer met 
bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of 
buffet. Water en wijn aan tafel in het hotel Rosamarina in San Gio-
vanni inbegrepen.
Faciliteiten: Alle overige overnachtingen gebeuren in 3 en 4-sterren-
hotels die voorzien zijn van alle nodige comfort.

plaats. Deelname aan de heilige mis en bezoek aan het schrijn van de 
Heilige Rita. Na wat vrije tijd rijden we naar ons hotel in
Roccaporena.

Dag 7: Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we Roccaporena de ge-
boorteplaats van de Heilige Rita, met o.a. het woonhuis, de dorpskerk
en de berg met kruisweg. Na het middagmaal via een toeristische 
route naar Assisi, de stad van St. Franciscus en bezoek aan de basiliek 
met de crypte. Vrije tijd. Overnachting in Assisi.

Dag 8: Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we de Basilica di Santa 
Maria degli Angeli. Boven het altaar ziet men het fresco dat de ge-
schiedenis van de franciscanen weergeeft. Nadien nog wat vrije tijd. 
Na het middagmaal rijden we via Perugia en Bologna naar ons hotel 
voor avondmaal en tussenovernachting.

Dag 9: Ontbijt. Vertrek over de Zwitserse en Franse autowegen rich-
ting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijk stops voor de 
maaltijden. Aankomst ca. 22.00u in Zoersel. Verder naar de door u 
gekozen afstapplaats.

ITALIË 9 DAGEN - 8 NACHTEN
Pater Pio

VOLPENSION - water en wijn in het hotel 
Rosamarina in San Giovanni inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

Vertrek  Prijzen  Toeslag single  Korting 3de pers. op kamer  

ma 01/08 1125 euro +165 euro  -70 euro 
vr 22/09* 1165 euro +165 euro  -60 euro

*Afreis 22/09: aangepast reisprogramma, incl. San Damiano 
zie www.verhoeven.be
Niet inbegrepen: maaltijden tijdens heen- en terugreis - toegangsgelden -
reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt 7x middagmaal 
alle uitstappen en rondritten gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: België - Porto
Van de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen. 
Transfer naar de luchthaven van Zaventem 
en vlucht naar Porto. Transfer naar de haven 
van Porto en inscheping. Onthaal aan boord 
en intrek in de hutten. Voorstelling van de 
crew gevolgd door een welkomstdrinkje in 
het salon. Daarna diner aan boord. ’s Avonds 
uitstap per autocar op ontdekking van het 
verlichte Porto. Geniet van de schoonheid 
van een van de oudste steden van Europa tij-
dens een rondrit. Porto, wereldwijd bekend 
bij wijnliefhebbers, ligt aan de monding van 
de “rio Douro”. Deze “stad van graniet” 

stad is eveneens Unesco Werelderfgoed. We 
keren terug voor het middagmaal zodat we 
in de namiddag, tijdens het varen, kunnen 
genieten van een vrije namiddag aan boord. 
Avondmaal, avondanimatie en overnachting.

Dag 3: Régua - Pinhão - Vega de Terron
Vertrek per autocar vanuit Régua of Pinhão 
naar Vila Real, een klein stadje met talrijke 
huizen uit de 16de en 18de eeuw. Panorami-
sche rondrit gevold door een proeverij van 
“Cristas de Galo”, een lokaal gebak. Daarna 
ontdekt u het kasteeltje van Solar de Mateus, 
het mooiste en meest verbazende kasteel van 
het noorden van Portugal. U wandelt o.a. in 
de prachtige tuin met buxushagen en prielen 
die een “tunnel van groen” vormen. Terug 
aan boord in Régua of Pinhão waar de boot 
op u wacht. In de namiddag varen we naar 
Vega de Terron. Avondmaal en overnachting 
aan boord.

Dag 4: Porto Antigo - Porto
Na het ontbijt aan boord genieten we van 
een dagexcursie met de autocar naar Sala-
manca. Tijdens deze tocht ontdekken we de 
stad te voet onder begeleiding van plaatse-
lijke stadsgidsen. We bezoeken de kathe-
draal waar de opeenvolgende uitbreidingen 
een combinatie van stijlen heeft gecreëerd, 
gaande van gotiek tot de barok via de renais-
sancestijl. We bezoeken de universiteit die 
zijn deuren opende in 1218, een van de oud-
ste universiteiten ter wereld. Na ons middag-
maal ter plaatse genieten we van vrije tijd om 
de stad zelf verder te ontdekken. Terugkeer 
aan boord, avondanimatie en overnachting.

Dag 5: Porto - Guimarães - Porto
Ontbijt en middagmaal aan boord. Vanuit 
Ferradosa vertrekken we voor een wijnroute 
door Porto. We bewonderen deze ongeloof-
lijke wijngaard die zich kilometers langs de 
Douro tot aan de Spaanse grens uitstrekt. 

Porto en de Dourovallei
Duizelingwekkende wijngaarden en nostalgische fado

PORTUGAL

Vlucht heen 
en terug!

RIVIERCRUISE

Tijdens een spectaculaire cruise in het hart van Portugal en de Douro-vallei zal u unieke 
plaatsen kunnen ontdekken met een ongekende schoonheid. U kan Porto en Lamego ver-
kennen, steden rijk aan erfgoed en traditie, of ook Aveiro. We verblijven tijdens onze cruise 
op het 5 ankerschip MS Miguel Torga, vernoemd naar de gelijknamige Portugese schrijver. 
Vanuit uw buitenkajuit of het gezellige zonneterras geniet u van het schilderachtige decor 
van de Douro! Puur genieten!

is uitgestrekt over nauwe straatjes tussen 
de heuvels en de meanders van de rivier. U 
houdt natuurlijk halt om een bezoek te bren-
gen aan het station van São Bento, beroemd 
omwille van zijn beroemde azulejos. Deze 
keramieken tegels vormen grote fresco’s die 
de grote momenten vertellen uit het verle-
den van de stad of die traditionele beelden 
uit het Portugese leven tonen.

Dag 2: Porto - Régua
In de voormiddag kan u genieten van een 
excursie naar Porto waar u met een plaat-
selijke gids een van de oudste steden van 
Europa kunt ontdekken. De oude binnen-
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CRUISESCHIP MS MIGUEL TORGA
Kajuiten: Alle 66 kajuiten zijn buitenhutten voorzien van douche, WC, 
haardroger, televisie, kluis, radio en airco. Elektriciteit 220V.
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet, ’s middags en ‘s avonds buffet 
of tafelbediening.
Faciliteiten: WiFi (betalend) beschikbaar aan boord, salon met dans-
vloer, eetzaal, groot zonnedek met ligstoelen, shop, terras, lift,
tele-video in het salon, airco en centrale verwarming over heel het 
schip.

We gaan naar San Salvador do Mundo en São João da Pesqueira, 
kleine dorpjes in de wijngaarden van de vallei “Rio Torto”. We gaan 
terug aan boord in Folgosa zodat we tijdens onze vrije namiddag kun-
nen genieten van de faciliteiten aan boord. Avondmaal met folklore-
avond en overnachting.

Dag 6: Porto - België
Ontbijtbuffet aan boord van het schip en ontscheping om 09.00u. 
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Zaventem. Transfer 
verder naar de centrale vertrekplaats en de door u gekozen afstap-
plaats.

NOTA: De vaarroute en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde 
gewijzigd worden door de cruisemaatschappij. Verhoeven Autocar-
reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele programmawijzigingen, 
vertragingen en/of annulaties door de cruise en/of luchtvaartmaat-
schappij.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

PORTUGAL 6 DAGEN - 5 NACHTEN
Riviercruise Porto en de Dourovallei

VOLPENSION - dranken aan boord en
alle excursies inbegrepen 

ONZE TROEVEN: welkomstcocktail dranken in 
de bar (uitgez. wijnen à la carte en champagne) 
gala-avond folklore-avond audiofoonsysteem 

tijdens excurseis presentatie van de kapitein en 
zijn bemanning animatie aan boord haven-

taksen alle uitstappen zoals beschreven
MS Miguel Torga VERTREK: za 12/08/2023
Volpension met dranken aan boord - Luxe touringcar
Prijs per persoon in tweepersoonsbuitenkajuit

   Prijzen   Prijs single*   

Hoofddek 1680 euro 2115 euro 
Middendek 1810 euro 2240 euro
Bovendek 1850 euro 2280 euro  

* Eenpersoonskajuiten op aanvraag en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: maaltijden en dranken op heen- en terugreis - dranken 
op de à la carte wijnkaart & champagne - dranken bij maaltijden tijdens 
excursies - toegangsgelden - persoonlijke uitgaven - reisverzekering
Reisformaliteiten: geldige identiteitskaart of geldig paspoort verplicht. 
Niet-EU-burgers worden verzocht hun ambassade of hun consulaat te 
raadplegen
Routing: omwille van de veiligheid tijdens het varen kunnen alleen de 
crew en de kapitein van het schip beslissen om de vaarroute te wijzi-
gen. Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kunnen 
worden gewijzigd. Het aantal aanlegplaatsen langs de Douro is beperkt, 
daarom is het mogelijk dat de schepen naast elkaar moeten aanmeren.

Inbegrepen: heen- en terugvlucht transfers vanaf de op-
stapplaatsen naar luchthaven Zaventem transfers van/naar 
luchthaven Porto en inschepingshaven volpension (incl. 
dranken bij de maaltijden) aan boord vanaf eerste avondmaal 
tot laatste ontbijt aan boord dranken in de bar (uitgez. wijnen 
à la carte & champagne) dranken aan tafel bij de maaltijden 
(water, wijn, bier, fruitsap en koffi e) audiofoonsysteem tij-
dens de excursies welkomstdrank gala-avond folklore-
avond assistentie van de CroisiEurope host/hostess aan boord

animatie aan boord haventaksen uitstappen zoals be-
schreven in het programma  Verhoeven gidsbegeleiding
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Dag 1: België - Passau
Via de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel. (Mogelijkheid tot 
rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel-Zoersel). 
Heenreis via de Duitse autowegen richting Oos-
tenrijk. Onderweg houden we de gebruikelijke 
stops. Tussenovernachting en avondmaal in de 
omgeving van Passau.

rad van het Prater, dankt de stad haar groots-
heid ook aan de rijkdommen in de musea, de 
muzikale traditie in de opera en het raffi nement 
van de winkels. Inscheping om 18.00u en in-
stallatie op ons cruiseschip. Voorstelling van 
de bemanning en welkomstdrank in het salon. 
Avondmaal “Oostenrijks thema” aan boord. 
Aanlegplaats voor de nacht.

Dag 3: Wenen - Boedapest
Ontbijtbuffet aan boord. In de voormiddag nog 
gelegenheid om deel te nemen aan een geleid 
bezoek aan Wenen. Terugkeer aan boord voor 
het middagmaal. Vertrek van de cruise richting 
Boedapest. In de namiddag wordt er gevaren 
over de Donau. Avondmaal aan boord, gevolgd 
door dans. In de loop van de avond komen we 
aan in Boedapest. Aanlegplaats voor de nacht.

Dag 4: Boedapest - Bratislava
Na het ontbijt geleid bezoek aan Boedapest, 
een tweeduizend jaar oude stad! Boedapest 
houdt het schrille contrast in van twee samen-
gevoegde steden, gesplitst door de Donau en 
verenigd sinds 1872. Tijdens een wandeling 
ontdekken we het prachtige parlementsge-
bouw, het Russisch monument, de Istvanka-
thedraal en nog vele prachtige bezienswaar-
digheden. Na de lunch wandelen we over de 
Vrijheidsbrug richting Gellértbad, Markthalle... 
of vrije tijd in Boedapest. Terugkeer aan boord. 
Diner “Hongaars thema” gevolgd door een 
folkloreavond aan boord. Vertrek van het schip 
om middernacht richting Bratislava.

Dag 5: Bratislava - Wenen
Ontbijt aan boord. In de voormiddag wordt er 
gevaren. Middagmaal tijdens de vaart naar Bra-
tislava. Facultatief geleid bezoek aan Bratislava. 
In het noorden gedomineerd door de hellingen 
van de Kleine Karpaten en gelegen aan de 
Donau, heeft Bratislava een bevoorrechte geo-
grafi sche positie. De charme van de Slovaakse 
hoofdstad schuilt in de oude stad met prach-

Donau
Wenen - Boedapest - Bratislava - Wenen

OOSTENRIJK - HONGARIJE - SLOVAKIJE

RIVIERCRUISE

Dag 2: Passau - Wenen
Ontbijt. Verder naar Wenen, hoofdstad van 
Oostenrijk. Tijdens een rondrit en een geleide 
wandeling ontdekken wij deze keizerlijke ver-
blijfplaats die gedurende meer dan zes eeuwen 
werd bestuurd door de Habsburgse dynastie. 
Hoewel Wenen meestal synoniem staat voor de 
walsmuziek van de familie Strauss, of het groot 

Een riviercruise is een ontspannen en uiterst comfortabele vakantie. Aan boord geniet u 
van een volledige verzorging en wordt u omringd door de goede zorgen van een vriende-
lijke en servicegerichte bemanning. Onderweg is er genoeg afwisseling, want zonder uw 
koffers in of uit te pakken reist u van de ene naar de andere interessante bestemming. 
De Donau is na de Wolga de langste rivier van Europa. Hij ontspringt in het Zwarte Woud 
in Duitsland, stroomt oostwaarts door Centraal- en Zuidoost-Europa en mondt na meer 
dan 2.800km via de Donaudelta uit in de Zwarte Zee. Langs zijn oevers wenken zowel in 
Oostenrijk als in Hongarije en in Slovakije tal van toeristische blikvangers. Bijna aan de 
Slovaakse grens stroomt de Donau door Wenen. Deze stad, gedurende eeuwen de grootste 
en belangrijkste van alle Donausteden, moet deze onderscheiding ondertussen delen met 
Boedapest. De Hongaarse hoofdstad is, met haar 1,8 miljoen inwoners, de allergrootste 
stad aan de loop van deze rivier. Bratislava is de hoofdstad van Slovakije. De Blauwe
Donau met deze 3 prachtsteden, een onvergetelijke reis.
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CRUISESCHIP: MS VIVALDI
Kajuiten: Alle kajuiten zijn buitenkajuiten voorzien van tv, radio, airco, 
safe, douche, toilet en haardroger. Voorziening van elektriciteit 220V. 
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening of buffet.
Faciliteiten: Het schip heeft 3 passagiersdekken. Panoramalounge met 
bar, restaurant, indrukwekkende foyer, scheepsboetiek, bibliotheek en 
groot zonnedek met ligstoelen. WiFi (gratis).

tige paleizen in barokstijl, kerken en aangename pleinen. Terugkeer aan 
boord. Avondmaal en gala-avond. Vertrek van de cruise tijdens de nacht 
richting Wenen.

Dag 6: Wenen - Passau
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9.00u en vertrek naar Wenen, 
waar we genieten van wat vrije tijd. Nadien rijden we verder richting de 
prachtige abdij van Heiligenkreuz. De romaanse kapittelkerk heeft prach-
tige 13de eeuwse glasramen en een rijk bewerkt koorgestoelte. De rond-
leiding voert onder andere door de vroeggotische kruisgang met meer 
dan 300 marmeren zuilen en veel werken van de Venetiaanse beeldhou-
wer Giuliani, die verschillende jaren als “huisgenoot” in het klooster ver-
bleef. Nadien verder richting Duitsland voor avondmaal en tussenover-
nachting in Passau.

Dag 7: Passau - België
Na het ontbijt keren we via de Duitse autowegen huiswaarts. Onderweg
houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. Aankomst ca. 
20.00u in Zoersel. Verder naar de door u gekozen afstapplaats.

Nota: De vaarroute en volgorde van de excursies kunnen te allen tijden 
gewijzigd worden door de cruisemaatschappij. Verhoeven autocarreizen 
is niet verantwoordelijk voor eventuele programma wijzigingen, vertra-
gingen en/of annulaties door de cruisemaatschappij.

OOSTENRIJK - HONGARIJE - SLOVAKIJE
          7 DAGEN - 6 NACHTEN
Riviercruise Donau

VOLPENSION - dranken aan boord inbegrepen
ONZE TROEVEN: welkomstcocktail volpension 

aan boord vanaf avondmaal dag 2 tot ontbijt dag 6
tussenovernachtingen in halfpension dranken 

in de bar aan boord (uitgez. wijnen à la carte en 
champagne) diner en gala-avond presentatie 

van de kapitein en zijn bemanning animatie aan 
boord haventaksen

alle uitstappen zoals beschreven
MS Vivaldi VERTREK: za 15/07/2023
Volpension met dranken aan boord** - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonsbuitenkajuit

   Prijzen   Prijs single*   

Hoofddek 1480 euro 1825 euro 
Middendek 1600 euro 1915 euro
Bovendek 1610 euro 1970 euro  

*Eenpersoonskajuiten op aanvraag en volgens beschikbaarheid
**halfpension op heen- en terugreis
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - dranken tijdens 
excursies - dranken op de à la carte wijnkaart & champagne - facultatieve 
excursies - reisverzekering
Routing: omwille van de veiligheid tijdens het varen kunnen alleen de 
crew en de kapitein van het schip beslissen om de vaarroute te wijzigen. 
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kunnen wor-
den gewijzigd. Het is soms mogelijk dat schepen naast elkaar moeten 
aanmeren.
Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class tussenovernach-
tingen op heen- en terugreis riviercruise zoals beschreven 

overnachtingen in 2-persoonsbuitenkajuit Volpension 
(incl. dranken bij de maaltijden) aan boord vanaf het avond-
maal dag 2 tot ontbijt dag 6 3x middagmaal dranken 
in de bar (uitgez. wijnen à la carte en champagne) tus-
senovernachtingen in halfpension welkomstdrink assis-
tentie van hostess aan boord haventaksen animatie aan 
boord gala-avond & folkloreavond alle uitstappen zoals 
beschreven gidsbegeleiding

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*
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Dag 1: België - Bordeaux
Via de door u gekozen opstapplaats naar de 
centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen. 
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in 
Rijkevorsel-Zoersel-Antwerpen). Heenreis via 
Parijs en Tours en verder tot Bordeaux, gele-
gen aan de Garonne. Inscheping en verde-
ling van de kajuiten. Welkomstdrankje en 
voorstelling van de bemanning. Avondmaal 

bereiken we onze eerste aanlegplaats Pauil-
lac, destijds gebouwd door de wijnhande-
laren of kapiteins op de lange omvaart. Zij 
bouwden op de kades prachtige herenhui-
zen in natuursteen. Middagmaal aan boord. 
In de namiddag maken we een rondrit door 
de Médoc, één van de beroemdste wijnstre-
ken van het bordeauxgebied. Het zacht en 
vochtig microklimaat is ideaal voor de wijn-
gaarden. Langs de kastelenroute lezen we 
klinkende wijnstreeknamen als Saint-Julien, 
Margaux en Haut-Médoc en komen we 
langs enkele van de beroemdste châteaus: 
Lafi te-Rothschild, Latour en Mouton Roth-
schild. Terugkeer aan boord voor het avond-
maal. De avondanimatie staat in het teken 
van de bemanning. Overnachting op het 
cruiseschip.

Dag 3: 
Pauillac - Estuarium van Gironde - Blaye
In de vroege ochtend verlaten we Pauillac 
richting Blaye. Ontbijtbuffet aan boord. Het 
stadje wordt gedomineerd door de mooie 
citadel, in de 17de eeuw gebouwd door Vau-
ban. We ruilen het schip opnieuw voor onze 
autocar voor een excursie langs de route 
van de Corniche. We ontdekken er mooie 
tuinen, oude vissershuizen, opmerkelijke 
huizen tegen de kliffen aangebouwd en de 
zogenaamde carrelets, vissershutjes op hoge 
palen in het water. De vestingstad Bourg is 
gebouwd op een rotspunt en omringd door 
een middeleeuwse omwalling. Terugkeer 
naar Blaye en bezoek aan de citadel, Werel-
derfgoed, vanwaar we een prachtig verge-
zicht krijgen over de Gironde. Terugkeer aan 
boord voor het middagmaal. Afvaart van de 
cruise. We komen opnieuw langs het île Ca-
zeau. Afhankelijk van de getijden varen we 
ofwel de Garonne op richting Bourg ofwel 
de Dordogne richting Libourne. Aankomst 
in de loop van de avond. Dansavond. Over-
nachting op het cruiseschip.

Gironde
Bordeaux - Pauillac - Blaye - Bourg of Libourne - Saint-Émilion - Bordeaux

FRANKRIJK

RIVIERCRUISE

Het estuarium van de Gironde, in het gelijknamige departement in het zuidwesten van 
Frankrijk, is eigenlijk de samenvloeiing van de Garonne met de Dordogne. In de bronstijd 
was de Gironde belangrijk voor de handel in tin uit Cornwall (Engeland) en de import van 
koper uit Spanje. Dat verkeer zorgde voor de opkomst en de stichting van Burdigala, de 
toekomstige stad Bordeaux, nu hoofdplaats van de regio Aquitaine. In de 9de eeuw voeren 
de Vikingen het estuarium op en ze plunderden handelsschepen. Zij werden op hun beurt 
gevolgd door de Engelse koningen in de 12de eeuw. In 1152 trouwde Hendrik II van Enge-
land met Eleonora van Aquitanië en ontving als bruidsschat de streek rond Bordeaux. Het 
estuarium werd de toegangsweg voor de koning van Engeland en de wijnhandel fl oreerde. 
Ondertussen is de bordeauxstreek het grootste wijngebied van Frankrijk. In Bordeaux gaan 
we aan boord van het cruiseschip, dat ons over de Garonne, Dordogne en de Gironde zal 
voeren. Elke aanlegplaats langs onze route staat garant voor een boeiende excursie. Onze 
autocar volgt dezelfde route, zodat we al onze excursies kunnen uitvoeren met eigen auto-
car en met onze eigen Nederlandstalige gids.

aan boord. Overnachting op het cruise schip. 
Het bezoek te voet aan Bordeaux by night is 
zeker een aanrader!

Dag 2: Bordeaux - Pauillac - Médoc
Afvaart van ons cruiseschip in de vroege och-
tend. Ontbijtbuffet aan boord. We varen van 
de Garonne naar de Gironde en passeren de 
eilandjes Cazeau en Patiras. Rond de middag 
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Dag 4: Blaye - Bourg of Libourne - Saint-Émilion
Na het ontbijtbuffet vertrekken we op excursie naar Saint-Émilion. 
Mogelijkheid tot bezoek aan de ondergrondse monumenten van het 
dorp Saint-Émilion. De lokale gids vertelt de geschiedenis van dit mid-
deleeuws dorp en we ontdekken er uitzonderlijke holwoningen: de 
grot van monnik Émilion, de stichter van het dorp, de Kapel van de 
Drievuldigheid, gebouwd te zijner eer en de catacomben. Tot slot ko-
men we bij het meest uitzonderlijke monument: de monolithische 
kerk, volledig uitgehouwen uit de kalk rotsen, de grootste in Europa. 
Bij een verkenning door één van de beroemdste wijnstreken ter we-
reld kan een bezoek aan een wijnbouwer natuurlijk niet ontbreken. 
We krijgen uitleg over de verschillende fases in het wijnproces en daar 
hoort uiteraard ook een kleine degustatie bij. Terugkeer aan boord 
voor het middagmaal en afvaart richting Bourg of Libourne. Gala-
avond en overnachting op het cruiseschip.

Dag 5: Bourg of Libourne - Bordeaux
We varen terug naar Bordeaux. In de namiddag brengen we een be-
zoek aan Bordeaux. De helft van de stad, de lanen aan de oevers van 
de Garonne werd als werelderfgoed erkend omwille van het architec-
turale patrimonium. Panoramische rondrit door de randstad om ken-
nis te maken met enkele belangrijke monumenten zoals de onderzee-
basis uit WOII. Nadien bezoeken we het oude Bordeaux. Avondmaal 
en overnachting aan boord. Animatieavond.

Dag 6: Bordeaux - België
Ontbijtbuffet en ontscheping. Langs Tours en Parijs richting België. 
Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden. 
Aankomst ca. 22.00 u. in Antwerpen - Zoersel. Verder naar de door 
u gekozen afstapplaats.

NOTA: De vaarroute en volgorde van de excursies kunnen te allen tijde
gewijzigd worden door de cruisemaatschappij. Verhoeven autocar-
reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele programmawijzigingen,
vertragingen en/of annulaties door de cruisemaatschappij.

CRUISESCHIP: MS CYRANO DE BERGERAC
Kajuiten: Alle kajuiten zijn buitenkajuiten voorzien van tv, airco, safe,
telefoon en badkamer met douche en toilet. Voorziening van elektri-
citeit 220v.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet, ’s middags en ‘s avonds tafelbe-
diening of buffet.
Faciliteiten: Het schip heeft 3 passagiersdekken. Loungebar met dans-
piste, restaurant, terras, gym en zonnedek met ligstoelen. WiFi
(gratis).

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK 6 DAGEN - 5 NACHTEN
Riviercruise Gironde

VOLPENSION - dranken aan boord inbegrepen 
ONZE TROEVEN: welkomstcocktail dranken in 
de bar (uitgez. wijnen à la carte en champagne) 
gala-avond presentatie van de kapitein en zijn 

bemanning animatie aan boord haven-
taksen alle uitstappen zoals beschreven

MS Cyrano de Bergerac VERTREK: za 19/08/2023
Volpension met dranken aan boord - Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonsbuitenkajuit

   Prijzen   Prijs single*   

Hoofddek 1420 euro 1805 euro 
Middendek 1545 euro 1925 euro
Bovendek 1570 euro 1945 euro 

* Eenpersoonskajuiten op aanvraag en volgens beschikbaarheid.

Niet inbegrepen: maaltijden en dranken op heen- en terugreis - dranken 
op de à la carte wijnkaart & champagne - dranken tijdens excursies - toe-
gangsgelden - facultatieve excursies - reisverzekering.
Routing: omwille van de veiligheid tijdens het varen kunnen alleen de 
crew en de kapitein van het schip beslissen om de vaarroute te wijzigen. 
Aankomsttijden aan de haltes en de volgorde van excursies kunnen wor-
den gewijzigd. Het is soms mogelijk dat schepen naast elkaar moeten 
aanmeren.

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class riviercruise zoals 
beschreven overnachtingen in 2-persoonsbuitenkajuit Vol-
pension aan boord vanaf eerste avondmaal tot ontbijt dag 6 

4x middagmaal  dranken aan tafel bij de maaltijden aan 
boord (water, wijn, bier, frisdrank en koffi e) dranken in de 
bar (uitgez. wijnen à la carte & champagne) welkomstdrank

gala-avond assistentie van de CroisiEurope hostess aan 
boord animatie aan boord haventaksen uitstappen per 
autocar zoals beschreven in programma gidsbegeleiding
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Dag  Haven - aanlegplaats  Aankomst  Vertrek
Dag  1  Kiel  -  17:30
Dag  2  Op zee  -  -
Dag  3  Op zee  -  -
Dag  4  Leknes (NOR)  13:00  21:00
Dag  5  Op zee  -  -
Dag  6  Honningsvag  08:00  16:00
Dag  7  Tromso  08:00  17:00
Dag  8  Op zee  -  -
Dag  9  Trondheim  08:00  17:00
Dag 10  Olden  09:00  17:00
Dag 11  Haugesund (NOR)  09:00  19:00
Dag 12  Op zee  -  -
Dag 13  Kiel  08:00  -
Route en uurschema onder voorbehoud van wijzigingen

Dag 1: Via de door u gekozen opstapplaats 
naar de centrale vertrekplaats Zoersel. (Mo-
gelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rij-
kevorsel en Zoersel). We rijden via de Duitse 
autowegen naar Hamburg en verder recht-
streeks naar Kiel. Inscheping en eerste ken-
nismaking met het prachtige schip Costa Fas-
cinosa. Afvaart 17.30u.

Dag 2: Tijdens het varen kan u genieten van 
het heerlijke leven aan boord en van alle acti-
viteiten en culinaire genoegens die de Costa 
Fascinosa haar passagiers aanbiedt.

Dag 3: We genieten aan boord van een dagje 
op zee, terwijl we richting Lofoten cruisen. 
Het landschap van deze eilandengroep is van 
ongerepte, magische schoonheid. We varen 

tends tot ‘s avonds bezig te houden, te ont-
spannen en nieuwe dingen te proberen. We 
cruisen richting Honningsvåg, de meest noor-
delijke stad van Noorwegen.

Dag 6: Aankomst ’s ochtends in Honnings-
vag. Facultatief excursievoorstel: Noordkaap 
– duur 3u. Deze excursie brengt ons naar de 
Noordkaap, het meest noordelijke punt van 
Europa en een plek die al honderden jaren 
generaties ontdekkingsreizigers van over de 
hele wereld aantrekt. Hier vinden we ook 
de Nordkapphallen, een toeristisch bezoe-
kerscentrum dat veel ruimte biedt om van 
het spectaculaire landschap te genieten. We 
kunnen ontspannen, een koffi epauze ne-
men, souvenirs kopen of de meest noorde-
lijke kapel van de planeet bezoeken. Op de 
bovenste verdieping van het gebouw bevindt 
zich een restaurant dat een ongeloofl ijk uit-
zicht biedt over de hooglanden en de onein-
dige oceaan. We zijn betoverd door een fi lm 
op een 180°-scherm, die ons vertelt over de 
geschiedenis van generaties inwoners en ons 
meeneemt op een reis door vier seizoenen in 
dit landschap van contrasten, spectaculaire 
lichten en adembenemende landschappen. 
Terug aan boord zetten we onze cruise verder 
richting Tromsø.

Dag 7: De haven van Tromsø is een tussen-
stop op onze Costa Cruise in Noorwegen. 
Het is gelegen tussen de steile bergen en 
prachtige fjorden. Nadat we de stad vanaf de 
zee hebben gezien, kan je de kabelbaan ne-
men om te genieten van het panorama vanaf 

NOORWEGEN

ZEECRUISE

Noorwegen  en de Noordkaap
Deze cruise leidt u naar het fantastische Noorwegen en de Noordkaap, en daarom is deze 
uitermate geschikt voor liefhebbers van mooie natuur. De Noorse natuur staat niet voor 
niks bekend als één van de mooiste van Europa. Op het dek geniet u van de prachtigste 
uitzichten met gletsjers, hoge bergen, watervallen, Noorse dorpen en adembenemende 
fjorden. Honnigsvag is van oudsher een vissersplaatsje met, in de haven, vele authentie-
ke vissersbootjes. Deze plaats wordt door de cruiseschepen vanwege een bezoek aan de 
Noordkaap, een onherbergzame rots met, bij goed weer, een prachtig uitzicht op de fjor-
denkust en de Noordelijke IJszee. We reizen per luxe autocar naar Kiel, waar we inschepen 
op de Costa Fascinosa, wat ‘fascinerend’ betekend. Aan boord is het pure verwennerij en 
kan u volop genieten van uw droomvakantie! Verhoeven heeft zijn eigen reisbegeleiding 
mee op de cruise ! Welkom aan boord!!

langs een ongerepte wildernis vol woeste 
bergketens, diepe fjorden en lange zand-
stranden waar de bevolking in idyllische vis-
sersdorpjes met typische rode huisjes woont. 
Vanaf het cruiseschip hebben we fantastische 
uitzichten op de wondermooie panorama’s 
die voorbij komen.

Dag 4: Aankomst in Lekness, gelegen in de 
prachtige Lofoten en gevormd door de kracht 
van de Vikingen. Facultatief excursievoorstel: 
Panorama Tour Lofoten – duur 7u. Deze ex-
cursie neemt ons mee naar de fascinerende 
Lofoten-eilanden, waar we zeker versteld zul-
len staan van de adembenemende uitzichten 
die te zien zijn. 190 km bergen die steil in zee 
vallen, de valleien en vissersdorpjes vol met 
weelderige vegetatie. We rijden langs witte 
stranden en betoverende dorpjes tot we Å 
bereiken, een klein vissersdorpje aan het ein-
de van de Lofoten snelweg. Vroeger behoor-
de dit pittoreske dorpje toe aan slechts één 
man. We bezoeken enkele van de typische 
vissershutten, die vandaag allemaal prach-
tig bewaard zijn gebleven. Daarna gaan we 
verder naar het nabijgelegen Stokvismuseum 
(Tørrfi skmuseum), waar we ontdekken hoe 
de vis wordt gedroogd en klaargemaakt voor 
export. Op onze terugreis stoppen we voor 
een aangename wandeling rond Reine Villa-
ge, een van de mooiste en best bewaarde vis-
sersdorpjes op de Lofoten-eilanden. Traditio-
nele lunch met zicht op de baai inbegrepen.

Dag 5: Dompel uzelf onder in het leven aan 
boord: alles is ontworpen om u van ‘s och-
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de top van de Tromsdalstinden. Facultatief excursie voorstel: Tromsø 
Tour en panoramische kabelbaan – duur 3.30u. De eerste stop van ons 
bezoek is het Universiteitsmuseum. Vervolgens steken we de Tromsø-
brug over en gaan naar de Arctische kathedraal, die we van buitenaf 
zullen bekijken. Deze prachtige kathedraal heeft een ultramoderne 
bouwstijl en een vorm die doet denken aan een Sami-tent, of zelfs aan 
het topje van een ijsberg. Onze tour eindigt met een prachtige pano-
ramische kabelbaanrit om de stad, de omliggende fjorden en bergen 
van bovenaf te bekijken.

Dag 8: Dag op zee. We cruisen richting Trondheim, gelegen aan de 
Trondheimfjord. We genieten van een dagje relaxen aan boord. Het 
animatieteam staat klaar met diverse activiteiten op het schip of ge-
woon lekker ontspannen en genieten van alle comfort aan boord.

Dag 9: Aankomst ’s ochtends in Trondheim. Noorwegen is een fascine-
rend land dat bekend staat om zijn natuurlijke schoonheid, maar ook 
om zijn architectonische schoonheid, zoals te zien is als we stoppen 
in de haven van Trondheim. In de levendige stad Trondheim kom je 
tijd tekort. Je kan er zelf op ontdekking gaan, of facultatief excursie-
voorstel: Trondheim panoramatour – duur 3u. We rijden met de auto-
car naar het stadscentrum. We komen dan bij de Nidaros-kathedraal, 
oorspronkelijk gebouwd in 1070. Het is een van de mooiste en meest 
imposante kathedralen van het Scandinavische schiereiland. Nadat we 
de buitenkant van de kathedraal hebben bekeken, gaan we verder 
met onze rondleiding langs de belangrijkste bezienswaardigheden 
van de stad voordat we de excursie afsluiten met een bezoek aan 
het Trøndelag Folk Museet. We keren dan terug naar het schip via de 
Elgeseter-brug. We cruisen verder richting Olden.

Dag 10: Aankomst ’s ochtends in Olden, prachtig gelegen aan de oe-
vers van de uitgestrekte Innvikfjorden. Een aangenaam dorp aan de 
monding van de rivier de Oldeeva, omringd door torenhoge bergen, 
prachtige watervallen en verschillende gletsjers, Olden is een popu-
laire badplaats voor zowel inwoners als toeristen. Facultatief excursie-
voorstel: Kjenndalen Gletscher – duur 4u. We beginnen onze excursie 
vanuit het dorp Olden, genesteld aan de kop van de Innvikfjord, een 
arm van de Nordfjord. We rijden verder per autocar langs de oevers 
van twee prachtige meren: het meer van Floen wacht op ons met zijn 
prachtige, kleine, rode kerk en het zeer mooie, lange, smalle meer 
van Olden, een van de meest bewonderde in Noorwegen. We krijgen 
panoramische uitzichten op watervallen, betoverende berglandschap-
pen en de majestueuze Briksdalen-gletsjer die achter ons oprijst. Terug 
aan boord zetten we koers naar Haugesund.

Dag 11: Aankomst in Haugesund, rijk aan cultuur en natuur en idyl-
lisch gelegen aan de kust van west-Noorwegen. De regio was vroe-
ger de thuisbasis van de Vikingkoningen. Facultatief excursievoor-
stel: Charming Skudeneshavn – duur 3u. We begeven ons naar het 
magische eiland Karmøy, een smeltkroes van culturele en historische 
schatten uit een periode die zich uitstrekt van de Vikingtijd tot de late 
middeleeuwen. Aankomst in Skudeneshavn, een charmant stadje met 
5.000 inwoners aan de zuidpunt van Karmøy. We ontdekken de 125 
huizen en 100 boothuizen die hun authentieke, traditionele buiten-
kant hebben behouden, waardoor de unieke charme van het histori-
sche centrum behouden blijft. De excursie eindigt met een bezoek aan 
de Mælandsgården, een 18e-eeuws koopmanshuis. De route terug 
naar het schip slingert langs de oostkant van het eiland.

Dag 12: Dag op zee. Na deze prachtige cruise langs de Lofoten, Noor-
se fjorden en de Noordkaap varen we terug richting Kiel. We kun-
nen volop genieten van alle luxueus comfort aan boord van de Costa 
Fascinosa.

Dag 13: Aankomst ca 08.00u. Ontscheping na het ontbijt en recht-
streekse terugreis naar België. Aankomst ca 20.00u op de centrale 
afstapplaats en verder naar de door u gekozen afstapplaats.
*Wanneer het schip aanlegt in een haven, kan je steeds vrij van boord 
stappen en zelf op ontdekking gaan. De voorgestelde (facultatieve) 
excursies zijn louter een voorstel en kunnen aan boord bij onze reislei-
der ingeschreven worden. Aan boord kunnen er tevens diverse andere 
voorstellen van excursies gereserveerd worden.

UW CRUISESCHP: COSTA FASCINOSA
De Costa Fascinosa, heeft als thema de fi lm-en theaterwereld meegekregen. 
Zo zijn de bruggen vernoemde naar beroemde mensen zoals: Zhivago, Aida, 
Tosca. Het hart van de Costa Fascinosa wordt gevormd door een groot atrium 
met een centrale trap die toegang biedt tot negen bruggen. Dit gedeelte is 
ingericht met grote spiegels die het visuele effect versterken, met name bij 
de panoramische liften. Dit schip behoort tot de Concordia Klasse! Voor de 
momenten waarop u zich wilt ontspannen is er de Samsara Spa van 6000 
m2 met een fi tnessruimte, een zwembad voor thalassotherapie, massage- en 
schoonheidsbehandelkamers, sauna’s  en stoombaden. Het typisch Italiaan-
se ontbijt of een heerlijk internationaal ontbijt, geserveerd aan tafel in het 
hoofdrestaurant en vers bereid, geeft u de juiste impuls voor een enthousiast 
begin van uw dag. Tijdens het diner zullen ze de meest beroemde Italiaanse 
gerechten proeven, maar ook gastronomische gerechten van de plaatsen die 
we bezoeken. Zodra de avond valt, komt Costa Fascinosa tot leven met een 
scala aan opwindend en levendig entertainment!
Aan boord: restaurants, bubbelbaden, 4 zwembaden, whirlpools, wellness-
centrum, fi tness, theater, casino, bibliotheek.
Dress Code: De dress code is casual. Dus u kan dragen waar u zich prettig in 
voelt. Voor het Captain’s diner wordt u in feestelijke kledij verwacht. 
Kajuiten: Elke Costa-kajuit is comfortabel en knus. Ze beschikken over airco 
met regelbare thermostaat, interactieve fl atscreen-tv, minibar (betalend), WiFi 
(betalend) en badkamer met douche, toilet en haardroger. U kan kiezen uit 
verschillende types kajuiten: binnenkajuit, buitenkajuit met zeezicht of buiten-
kajuit met zeezicht en balkon.
Maaltijden: Het schip heeft verschillende restaurants met diverse keukens en 
stijlen. Ontbijt, lunch en diner in het à la carte restaurant. De meeste speciale 
diëten zijn mogelijk, maar dienen bij reservering (min. 2 maanden voor afreis) 
aangevraagd te worden.

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NOORWEGEN 13 DAGEN - 12 NACHTEN
Zeecruise Noorwegen en de Noordkaap

VOLPENSION aan boord* inbegrepen
COSTA FASCINOSA VERTREK: do 06/07/2023
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon

Vertrek  Prijzen  Prijs single* Korting 3e/4e pers. in kajuit   

Binnenkajuit classic 1890 euro 2285 euro -395 euro 
Buitenkajuit classic 2210 euro 2440 euro -395 euro 
Balkonkajuit classic 2590 euro 2640 euro -395 euro 
*Eenpersoonskajuiten en 3-/4-persoonskajuiten op aanvraag en volgens
beschikbaarheid. 
Niet inbegrepen: optionele excursies* - toegangsgelden - persoonlijke 
uitgaven - reisverzekering.
Reisformaliteiten: geldige identiteitskaart. Bij boeking doorgeven: Identi-
teitskaartgegevens van alle reizigers.
Munten: euro (aan boord)
*De facultatieve excursievoorstellen zijn slechts een greep uit het aanbod. 

Inbegrepen: Volpension met verschillende maaltijden doorheen 
de dag: thee en koffi e op het dek voor de vroege vogels, ontbijt, 
lunch, vieruurtje, pizza’s en snacks, diner en middernachtbuffet

cocktailreceptie met de kapitein gala-avond met speciale menu 
kruierdienst voor bagage bij in- en ontschepen Piu Gusto dran-

kenpakket alle haventaksen fooien Haventaksen en service 
fooien aan boord Drankenpakket “Piu’Gusto”: is het All inclusive 
drankenpakket aan boord. Frisdrank, wijn, bier, koffi e, alcoholische 
en non-alcoholische cocktails geserveerd per glas (Niet van toepas-
sing op prestigieuze merken en dranken uit de minibar in uw kajuit). 
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SPANJE info

STRANDVAKANTIES

GRATIS WiFi onderweg
We willen onze passagiers meer bieden dan een rit van “A naar B”… Wij bieden onze klanten gratis draadloos internet (WiFi) 
aan in onze autocar naar Spanje. Onderweg doorwerken, gezellig chatten met de vrienden/vriendinnen, facebook bijwerken, 
vakantiefoto’s doorsturen of via uitzending gemist die spannende serie nog eens terugzien…. Met gratis WiFi speelt Verhoe-
ven in op de steeds grotere behoefte en comfort van haar passagiers. Uw reis in onze autocar naar de Spaanse Costa wordt 
hierdoor nog een stuk aangenamer!

FIRST CLASS
Nog méér zitcomfort tijdens uw reis naar de Costa Brava, met onze nieuwe clubfauteuils! Op de bovenverdieping is er een 
aangename First-Class-zone ingericht. In dit rustige gedeelte, vertoeft u in luxueus uitgevoerde clubfauteuils. Deze zetels 
zijn extra breed uitgerust en staan daardoor met 3 op een rij (i.p.v. 4). Hierdoor krijgt u nog meer bewegingsruimte en geniet 
u van maximaal zitcomfort. Tijdens de reis zit u dus zéér comfortabel naast elkaar, of wanneer u achter elkaar zit geniet u 
van de méést maximale ruimte! Tijdig reserveren is noodzakelijk want deze “vip” plaatsen zijn beperkt!

Royal Class:
• 4****-autocar
• extra beenruimte 90 cm
• verstelbare rugleuning 60°
• verstelbare armleuning
• verstelbare voetsteun
• verstelbare beensteun (bij Spanje-pendel)
• klaptafeltje en bekerhouder
• zetel zijdelings verstelbaar

First Class:
• 4****-autocar
• comfortabele brede clubzetel
• extra bewegingsvrijheid
• extra beenruimte 98 cm
• verstelbare rugleuning 60°
• verstelbare voetsteun
• verstelbare armleuning
• verstelbare beensteun
• klaptafeltje en bekerhouder

GRATIS
35 euro

pp/rit

GRATIS
FLES CAVA* TIJDENS DE HEENREIS

BIJ BOEKING VAN UW FIRST CLASS.
*1 fl es per dossier
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VAKANTIE INFO: Voor vertrek zal u met uw reisdocumenten een 
informatiebundel ontvangen met details over het verloop van de 
reis, mogelijke excursies, vertrek- en aankomsttijden en de nodige 
contactgegevens in geval van vragen.

EXCURSIES: Bijkomende info over verschillende excursiemoge-
lijkheden kan u ook ter plaatse in het hotel verkrijgen. De hotel 
medewerkers helpen u graag bij het reserveren van uw gekozen 
uitstappen.

KORTINGEN: Kinderkortingen, korting 3de en 4de persoon zijn 
enkel geldig op basis van een tweepersoonskamer.

KAMERS/FAMILIEKAMERS: Tenzij anders beschreven bij de hotel-
informatie, worden bij 3 of 4 personen in één kamer, meestal 1 of 
2 extra bedden bijgeplaatst. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met de ruimtebeperking en het comfort. WENST U MEER 
RUIMTE EN COMFORT, RESERVEER DAN EEN FAMILIEKAMER.

HALFPENSION: Het HALFPENSION begint bij het eerste avond-
maal tot het laatste ontbijt in het hotel.

VOLPENSION: Indien u graag uw verblijf in VOLPENSION wenst, 
kan u dit bij de boeking reserveren. De toeslag hiervoor is zeer 
beperkt en vindt u onderaan de prijstabel. Het VOLPENSION be-
gint bij het eerste middagmaal tot het laatste ontbijt in het hotel.

ALL-INCLUSIVE: Indien u graag uw verblijf in ALL-INCLUSIVE 
wenst, kan u dit bij de boeking reserveren (afhankelijk van de mo-
gelijkheid in het hotel). De toeslag hiervoor is zeer beperkt en 
vindt u onderaan in de prijstabel. Het ALL-INCLUSIVE begint bij 
het eerste middagmaal tot het laatste ontbijt in het hotel.

KAMERS: Bij aankomst: omdat de kamers in de voormiddag ge-
poetst worden en u graag uw intrek neemt in een nette kamer, 
heeft de hoteldirectie het recht u deze beschikbaar te stellen ten 
vroegste om 13.00u. Bij vertrek dient u de kamer te verlaten voor 
10.00u. U kunt steeds uw koffers opbergen in de daarvoor be-
stemde bergruimte/-kamer.

BETAALMIDDELEN: euro - bankkaarten.

GRENSDOCUMENTEN: Geldige identiteitskaart.

INBEGREPEN:
• heen- en terugreis in Royal Class of First Class
• 2 chauffeurs voor heen- en terugreis
• halfpension, volpension of all-inclusive
• 10 dagen = 7 overnachtingen
• 17 dagen = 14 overnachtingen

NIET-INBEGREPEN:
• ontbijt bij aankomst in het hotel
• maaltijden onderweg
• eventuele toegangsgelden
• uitstappen ter plaatse
• reisverzekering
• toeristenbelasting

ZITPLAATSEN IN DE AUTOCAR: Uw voorkeurzitplaatsen op de
autocar kunnen op de heen- en terugreis verschillen afhankelijk 
van de beschikbaarheid bij reservatie. Een beperkte wijziging van 
uw zitplaats is mogelijk afhankelijk van het type autocar.

II 223939 STSTRARANDNDVAVAKAKANTNTIEIESS

Busticket
only

Costa Brava
LLORET DE MAR - BLANES

Costa del Maresme
MALGRAT DE MAR - SANTA SUSANNA - PINEDA DE MAR

PRIJS PER RIT 125 euro

* Geen opstapkorting bij busticket only

TOESLAG FIRST CLASS = 35 euro pp/per rit

First Class clubzetels
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SPANJE info

STRANDVAKANTIES

De Costa Brava of “wilde kust” dankt haar naam aan de talrijke baaien en rustige inhammen die het gebied sieren en die 
het mee hebben ontwikkeld tot de meest bezochte kuststreek. Langsheen deze wereldberoemde kust heeft VERHOEVEN
AUTOCARREIZEN voor u Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Pineda de Mar en Santa Susanna als verblijfplaatsen uitge-
kozen. Deze prachtige kuststreek maakt deel uit van de streek Catalonië, landschappelijk één van de rijkste gebieden van 
Spanje. Een plaats met zon, zee, strand en gezellige terrasjes. Ter plaatse worden er tal van excursies georganiseerd, die bij 
aankomst aan u worden voorgesteld. Indien u de voorkeur aan een strandvakantie geeft, kan u hiervan naar eigen wensen 
genieten!

Costa Brava

Lloret de Mar
Één van de meest bekende badplaatsen in Spanje! Lloret de Mar, 
één en al gezelligheid en tevens een leuk Catalaans stadje. De 
oude stadskern, het mooie kerkje, het kasteel op het einde van de
mooie palmenpromenade, het kleine gezellige strand, de vele 
winkelstraatjes en het uitgaansleven maken deze badplaats de 
nummer één van het toerisme voor jong en oud aan de Costa Bra-
va. Voor de jeugd hebben wij budgethotels, zowel in het drukke 
centrum dichtbij het uitgaansleven, als aan de rand van het stadje
waar het wat rustiger is, maar waar toch alles op loopafstand ligt.
Voor families met kinderen en mensen die wat meer rust willen, 
hebben wij uitstekende hotels, gelegen op 10 minuten van strand
en uitgaansleven. Vanuit Lloret de Mar zijn er verschillende uit-
stappen te maken met boot en bus en natuurlijk zijn er de vele 
watersportactiviteiten op het strand. De markt wordt op dinsdag-
ochtend gehouden vlakbij het Olympic complex. Niet de rustigste
bestemming uit onze brochure maar wel de gezelligste!

Blanes
Vissersdorp en toeristenplaats! 
Blanes is van oudsher en nog 
steeds een vriendelijk vissers-
dorp. Verdeeld in 2 gedeelten: 
de oude stadskern met jachten 
vissershaven met vismijn, waar 
boven één van de mooiste bo-

tanische tuinen van Europa gelegen is en de nieuwe toeristische 
wijk “Los Pinos”. Toeristisch maar toch rustig, met maar een 20-tal 
hotels is Blanes een aanrader voor die mensen die kwaliteit en rust 
wensen. In de derde week van juli worden hier de dorpsfeesten 
en de internationale vuurwerkcompetities gehouden. Ook Bla-
nes heeft goede verbindingen per trein, boot en bus met andere 
plaatsen. Op maandagochtend wordt hier de wekelijkse markt ge-
houden aan de boulevard, vanaf de in het water liggende rots “La 
Palomera” tot aan de haven. Watersportactiviteiten zijn ook hier 
mogelijk aan het 3 kilometer lange strand. Aan te bevelen zijn de 
goede visrestaurantjes in de haven!

Costa del Maresme

Malgrat de Mar - Santa Susanna
Waar uw vakantie nog echt vakantie is!!! Malgrat de Mar en Santa 
Susanna zijn 2 verschillende gemeenten die vaak samen als één 
plaats worden aangeduid, doordat de kilometerslange boulevard 
in beide plaatsen doorloopt. Malgrat de Mar heeft een authentiek 
Catalaans centrum met kleine gezellige straatjes, waar op donder-
dagochtend de markt gehouden wordt vlakbij hotel Aqua Silhou-
ette & Spa. Er zijn verder vele uitgaansmogelijkheden en winkels 
aan de gezellige boulevard. Santa Susanna is het wat nieuwere 
gedeelte met vrijwel alleen recente en moderne hotels. Op dins-
dagochtend is er hier markt aan de boulevard. De meeste hotels 
bevinden zich aan de boulevard of er vlak achter, dus op 100-200m 
van het strand. Op het strand zijn verschillende gezellige strand-
paviljoenen gevestigd waar ‘s avonds live-muziek te horen is. Zeer 
goede trein-, boot- en busverbindingen met andere plaatsen aan 
de Costa Brava en de Costa del Maresme. Ongetwijfeld een zéér 
geliefde vakantiebestemming, vooral wat betreft kwaliteit, rust 
en toch ook gezelligheid!

Pineda de Mar
Pineda de Mar, gelegen tussen Malgrat de Mar en Calella is een 
gezellig vakantiedorp. In het pittoreske centrum vindt u smalle 
steegjes en winkelstraatjes waar u rustig kan rondslenteren. Het 
heeft een mooi breed zandstrand dat voldoet aan alle normen 
voor een leuke en rustige vakantie.
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Superpromotie Spanje - Pasen 2023
LLORET DE MAR - SANTA SUSANNA

HOTEL OLYMPIC PARK****

HOTEL ONABRAVA****& SPA

HOTEL OLYMPIC GARDEN**** HOTEL OLYMPIC SUITES****

HOTEL ONABRAVA****& SPA
PREMIUM

€499

€515

€530 €565

€565
EVENIA OLYMPIC RESORT**** - LLORET DE MAR
Uitstekend resort met een kwalitatief hoogstaande keuken en een uitgebreid aanbod aan sport en ontspanning. Gelegen op 
1000m van het strand, aan de rand van het centrum. Alle maaltijden in buffetvorm. Exotisch zwembad met tropische bar, zon-
neterras, 3 openluchtzwembaden, kinderbad, ligstoelen en parasols, kinderspeeltuin, snackbar, overdekt zwembad, receptie, 
bars, salons, winkels en disco. Uitgebreid animatieaanbod voor klein en groot. Olympic Sport Club tegen betaling.

AQUA HOTEL ONABRAVA**** - SANTA SUSANNA
Aquahotel Onabrava & Spa ligt in Santa Susanna op slechts 100m van het zandstrand. Het centrum van Malgrat de Mar 
bevindt zich op ca. 1,5 km, het treinstation op slechts 150m. Het zeer comfortabel hotel beschikt over een tuin met een groot 
openluchtzwembad, een kinderbad en een speeltuin. Animatieprogramma en miniclub. Tegen betaling kunt u gebruik maken 
van het wellnesscentrum met overdekt zwembad, sauna, jacuzzi, fi tness, zonnebank en massages. In het restaurant worden 
fantastische buffetmaaltijden aangeboden. Een ideaal hotel voor liefhebbers van luxe, zon en zee.

VERTREK
ZA. 01/04

8 DAGEN
VOLPENSION

+ WATER EN WIJN
+ 3 EXCURSIES INBEGREPEN!

AUTOCARREIS IN ROYAL CLASS

AUTOCARVAKANTIE: 8 DAGEN - 5 NACHTEN VOLPENSION - water en wijn inbegrepen
        Prijzen  Toeslagen  Dubbel   Korting bij 2 volw. op kamer
        Volwassene zwembadzicht voor single 1e kind 2e kind  3e kind 3e pers 4e pers   

Olympic Park      499 euro +25    +160 -110 -110  - -60 - 
Olympic Garden     530 euro +25    +160 -115 -115  - -65 -
Olympic Suites - familiekamer  565 euro +25    +160 -120 -120  -40 -70 -40
* Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Min. 2 kinderen bij bezetting van 5 pers. in familiekamers Olympic Suites
Kinderkortingen: 2 t/m 12 jaar
        Prijzen  Toeslag Korting bij 2 volw. op kamer
        Volwassene single  1e kind 2e kind 3e pers 

Aqua Hotel Onabrava & Spa  515 euro +120  -200 -40 -40  
Aqua Hotel Onabrava & Spa - Premium 565 euro +120  -200 -40 -40 
* Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Kinderkortingen: 2 t/m 12 jaar
8 dagen = 5 hotelovernachtingen
ter plaatse te betalen toeristenbelasting: 1,32 euro pppn, v.a. 17 jaar                Geen opstapkorting van toepassing bij onze Paaspromotie 2023. 
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SUPERPROMOTIE
Herfstvakantie 2023

LLORET DE MAR - za 28/10/2023
Verhoeven Autocarreizen organiseert in Lloret de Mar dé Vlaamse week bij uitstek! Tal van Vlaamse artiesten
staan een ganse week paraat om elke avond een topshow te geven. Zang en humor wisselen elkaar af op een

kwalitatief hoogstaand niveau. Dit jaar verblijven we opnieuw in het prachtige Olympic resort, met
keuzemogelijkheden tussen Olympic Park, Olympic Garden en Olympic Suites. Het resort biedt diverse

ontspanningsmogelijkheden en heeft binnen- en buitenzwembaden, aqua-park, spa & wellness en
sportcomplex. Alle maaltijden zijn van hoogstaand niveau en in buffetvorm.

Onze autocars blijven ter plaatse om enkele geselecteerde mooie uitstappen te maken.
Ook aan de jongsten werd gedacht: zij genieten immers van een grote kinderkorting!!

8 DAGEN
met Matthias Lens - Vanessa Chinitor & Dirk Sauters - Bandit

Gio Vano - Thomas - Danny & Marleen - Animolly - De Verroeste Snaar
De Patrons - De Havenzangers - John Dennis

20-jaar muziekreis LLoret de Mar
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IEDEREEN ALL-INCLUSIVE VAN 10u TOT 24u!!

DAGELIJKS AVOND-SHOWPROGRAMMA
MET 4 GRATIS OPTREDENS

AFZONDERLIJKE FEESTZAAL VOOR VERHOEVEN KLANTEN

INBEGREPEN:
8 DAGEN ALL-INCLUSIVE DRANKEN GRATIS 4 SHOWAVONDEN

GRATIS  EXCURSIES: TOSSA DE MAR - LA ROCA VILLAGE - BODEGA
WiFi (gratis) AUTOCARREIS IN ROYAL CLASS OF VLUCHT

All-inclusive dranken vanaf 1e middag- of avondmaal bij aankomst tot laatste ontbijt of middagmaal bij vertrek. (afhankelijk van de vluchturen)

HOTEL OLYMPIC PARK**** HOTEL OLYMPIC GARDEN**** HOTEL OLYMPIC SUITES****

v.a.

€555
v.a.

€585
v.a.

€595

AUTOCARREIS: 8 DAGEN/5 NACHTEN - ALL-INCLUSIVE DRANKEN

VLIEGVAKANTIE: 8 DAGEN/7 NACHTEN - ALL-INCLUSIVE DRANKEN

        Prijs* Toeslagen en reducties per verblijf
          single   3e pers 1e kind 2e kind   

Olympic Park (max 3 pers of 2vw + 2k)  555 euro +155 euro -60 euro -190 euro -120 euro
Olympic Garden (2/4 pers)    585 euro +165 euro -60 euro -190 euro -120 euro 
Olympic Suites - familiekamers (2/5 pers.) 595 euro +180 euro -80 euro -200 euro -140 euro  
*Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Kinderkortingen geldig bij 2 volw. op de kamer: Olympic 2 t/m 12 jaar
8 dagen = 5 hotelovernachtingen

TOESLAG FIRST CLASS: 50 euro p.p. heen en terug. (Enkel geldig bij dubbeldekker.)

        Prijs* Toeslagen en reducties per verblijf
          single   3e pers 1e kind 2e kind   

Olympic Park (max 3 pers of 2vw + 2k)  860 euro +210 euro -90 euro -260 euro -170 euro
Olympic Garden (2/4 pers)    875 euro +225 euro -105 euro -280 euro -180 euro 
Olympic Suites - familiekamers (2/5 pers.) 895 euro +250 euro -110 euro -290 euro -205 euro  
*Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Kinderkortingen geldig bij 2 volw. op de kamer: Olympic 2 t/m 12 jaar
8 dagen = 7 hotelovernachtingen          Geen opstapkorting van toepassing bij onze Herfstpromotie 2023.

Alle single kamers zijn 2-persoonskamers voor single gebruik.
HOTELBESCHRIJVINGEN EN KAMERBEZETTING: zie pag. 246-251.

238-269 Strandvakanties 2023.indd   243 7/12/22   21:26



244 I 244 I STRANDVAKANTIES

bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: op 500m van het strand en op 200m van het oude centrum.

FACILITEITEN: Receptie, liften, gratis WiFi, salons,  diverse bars waar-
onder een rooftop bar, buffetrestaurant, à la carte restaurant, tapasbar.  
Zwembad en kindersplashbad, rooftopzwembad (alleen voor volw), ul-
tra wellnesscenter (toegang tegen betaling)  met verwarmd zwembad, 
sauna, Turks stoombad, relaxruimte, massages en schoonheidsbehande-
lingen tegen betaling. Fitnessruimte (gratis). Als extra is er een ‘adults 
only’ gedeelte in het hotel.

KAMERS: 
Alle kamers beschikken over volgende standaard faciliteiten: 
koelkast, televisie (fl atscreen, satelliettelevisie), badkamer met: douche, 
wastafel, toilet, haardroger, make-upspiegel, telefoon, airco, kluis (gratis), 
gratis babybed op aanvraag.

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL L’AZURE****(*) superieur

Dit tophotel dat totaal vernieuwd is, overtreft alle verwachtingen! Zeer 
vriendelijk en behulpzaam meertalig personeel. Zeer ruime, uiterst luxueuze 
kamers en de beste keuken met ongeziene buffetten !

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

Totaal vernieuwd
luxe hotel!

2-PERSOONSKAMER ALGEMEEN VOOR ALLEENGEBRUIK
geschikt voor 1 persoon
oppervlakte circa 21m²
2x eenpersoonsbed - 1x eenpersoons zetelbed
balkon met buitenzitje

2-PERSOONSKAMER STANDAARD 
geschikt voor 2 tot 3 personen
oppervlakte circa 21m²
2x eenpersoonsbed - 1x eenpersoons zetelbed
balkon met buitenzitje

2-PERSOONSKAMER SUPERIEUR
geschikt voor 2 tot 3 personen
oppervlakte circa 30m²
2x eenpersoonsbed - 1x eenpersoons zetelbed
balkon met buitenzitje

2-PERSOONSKAMER ZWEMBADZIJDE
geschikt voor 2 tot 3 personen
oppervlakte circa 21m²
2x eenpersoonsbed - 1x eenpersoons zetelbed - balkon

2-PERSOONSKAMER SUPERIEUR ZWEMBADZIJDE
geschikt voor 2 tot 3 personen
oppervlakte circa 30m²
2x eenpersoonsbed - 1x eenpersoons zetelbed - balkon

FAMILIEKAMER 
geschikt voor min./max. 4 personen
oppervlakte circa 45m²
aantal slaapplaatsen: 4
balkon met buitenzitje - slaapkamer(s): 1 slaapkamer, 4 slaapplaatsen 
(1x tweepersoonsbed 190 x 180 cm; 2x eenpersoonsbed 190 x 90 cm)
badkamer(s): 1 badkamer met douche, wastafel, toilet, haardroger, make-
upspiegel

FAMILIEKAMER ALGEMEEN ZWEMBADZIJDE
geschikt voor 4 personen
oppervlakte circa 40m²
aantal slaapplaatsen: 4 
balkon met buitenzitje - slaapkamer(s): 1 slaapkamer, 4 slaapplaatsen 
(1x tweepersoonsbed 190 x 180 cm; 2x eenpersoonsbed 190 x 90 cm)
badkamer(s): 1 badkamer met douche, wastafel, toilet, haardroger, make-
upspiegel

MAALTIJDEN: zeer rijkgevulde buffetten in een ruim, prachtig restau-
rant, met uitgebreide keuzemogelijkheden.

ONTSPANNING: animatie overdag en ’s avonds voor alle leeftijden.
Afzonderlijke kinderanimatie. 

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2023

SPANJE
Hotel L’Azure****sup

Kamer & ontbijt - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  19/05  713  1136 
A  vr  26/05  713  1136 
A  vr  02/06  713  1136 
A  vr  09/06  713  1160 
A  vr  16/06  737  1329
C  vr  23/06  882  1473
C  vr  30/06  882  1634
D  vr  07/07  1043  1795
D  vr  14/07  1043  1795
D  vr  21/07  1043  - 
B  vr  01/09  800  1303
B  vr  08/09  794  1228
A  vr  15/09  725  1148
A  vr  22/09  713  -

Reducties per nacht** volgens periode
 A B C D  
1e kind (2-13) met 2 vw  -21.00  -25.00  -30.00  -40.00 
2e kind (2-13) met 2 vw  -21.00  -25.00  -30.00  -40.00 
3e/4e persoon  -4.80  -9.50  -10.60  -16.00 

Toeslagen per nacht** volgens periode
 A B C D 
Halfpension  12.00  12.00  12.00  12.00 
Volpension  23.00  23.00  23.00  23.00 
Single standaard  29.00  29.00  45.00  45.00 
Zwembadzicht  5.00  6.00  7.00  9.50 
Superior zwembadzicht  10.50  12.50  15.00  20.00 

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
Hotel L’Azure****sup

Kamer & ontbijt - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  19/05  750  1209
A  vr  26/05  750  1209
A  vr  02/06  750  1209
A  vr  09/06  750  1236
A  vr  16/06  776  1423
C  vr  23/06  937  1584
C  vr  30/06  937  1763
D  vr  07/07  1116  1942
D  vr  14/07  1116  1942
D  vr  21/07  1116  -
B  vr  01/09  853  1402
B  vr  08/09  839  1312
A  vr  15/09  763  1222
A  vr  22/09  750  -

Reducties per nacht** volgens periode
 A B C D  
1e kind (2-13) met 2 vw  -24.00  -30.00  -35.50  -47.00
2e kind (2-13) met 2 vw  -24.00  -30.00  -35.50  -47.00
3e/4e persoon  -9.60  -12.00  -14.20  -18.60 

Toeslagen per nacht** volgens periode
 A B C D 
Halfpension  12.00  12.00  12.00  12.00
Volpension  23.00  23.00  23.00  23.00
Single standaard  29.00  29.00  45.00  45.00
Zwembadzicht  5.00  6.00  7.00  9.50
Superior zwembadzicht  10.50  12.50  15.00  20.00 

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Rustige centrale ligging op 1.000m van het strand, aan de rand van Lloret de Mar.
FACILITEITEN: Exotisch zwembad met tropische bar, zonneterras, ligstoelen en parasols, kinder-
speeltuin, snackbar, overdekt en verwarmd zwembad, receptie, bars, salons, winkel, discotheek en WiFi
(betalend). Gratis sport en ontspanning met uitgebreid animatieaanbod voor volwassenen en kinde-
ren, 3 openluchtzwembaden, kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols.
Olympic Sport Club (te betalen): spinningzaal, bodybuilding, aerobic, cardiofi tness, squash, tennis en 
verwarmd zwembad.
MAALTIJDEN: In buffetvorm.
KAMERS: Moderne 2/4-persoonskamers met balkon, tv, telefoon, airconditioning en volledig inge-
richte badkamer met bad/douche en toilet.
Kamerbezetting: max. 3 volwassenen OF 2 volwassenen + max. 2 kinderen (t/m 12 jaar)

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL OLYMPIC PARK****
Gerenoveerde 2/4-persoonskamers!

GANS HET SEIZOEN AAN PROMOTIEPRIJZEN!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

Fantastisch
hotelcomplex!

EVENIA HOTELS -
OLYMPIC RESORT & SPA
Uitstekend resort met een kwalitatief 
hoogstaande keuken en een uitgebreid 
aanbod aan sport en ontspanning!
Het Olympic resort, een groot toeristisch en 
uniek hotelcomplex van 30.000m2, bevindt 
zich in een rustige buurt van Lloret de Mar, 
op ca. 1.000m van het strand en de zee en 
op 500m van het centrum. Rond grote tuinen 
zijn de hotels Evenia Olympic Park, Evenia 
Olympic Garden, Evenia Olympic Suites en 
Evenia Olympic Palace en het Olympic Sport 
te vinden, met 3 tennisbanen en 5 zwemba-
den, waarvan er 2 verwarmd zijn.
Airconditioning in alle hotels.

GRATIS
AQUA-PARK

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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Reserveer nu
laagste prijzen

in een
4-sterrenhotel

Profi teer
van de extra

VROEGBOEKKORTING
tot 31.01.2023

zie pag 252

All-inclusive inbegrepen voor vertrek 
van 23/06 t.e.m. 29/07/2023

ALL-INCLUSIVEFORMULE:
• ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm 

met showcooking
• water & huiswijn, bier of frisdranken tijdens de 

maaltijden
• consumptie van lokale alcoholische dranken 

(uitgez. premium of aged dranken), water, huis-
wijn, sangria, bier, fruitsap, frisdranken in elke 
bar van het hotel (uitgezonderd in de disco) van 
10u tot 24u

• water, frisdranken, fruitsap, schepijs voor de 
kinderen van 10u tot 24u

• snacks aan de “hot bar” van 10u tot 17u (t.e.m. 
30/09)

• fi tnesscenter Sport Club: 1u per dag met body-
building of cardio-fi tness (afh. van de openings-
uren)

• dranken zijn lokale dranken, geen merknamen.

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2023

PROMO!

SPANJE
HOTEL OLYMPIC PARK****
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  GEEN VROEGBOEKKORTING
A  vr  19/05  GEEN VROEGBOEKKORTING 
A  vr  26/05  625  960 
A  vr  02/06  625  1066
C  vr  09/06  731  1172
C vr  16/06  731  1239
D  vr  23/06  965  1639
D  vr  30/06  965  1723
E  vr  07/07  1048  1807
E  vr  14/07  1048  1807
E  vr  21/07  1048  - 
C  vr  01/09  735  1122
B  vr  08/09  677  1064
B  vr  15/09  677  - 
A  vr  22/09  GEEN VROEGBOEKKORTING 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw -28,70  -33,50  -38,60  -60,00  -45,20 
2e kind (2-12) met 2 vw -19,10  -22,30  -25,70  -40,00  -45,20 
3e persoon  -11,50  -13,40  -15,40  -24,00  -27,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
All-Inclusive  22,00  22,00  22,00  incl. incl. 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL OLYMPIC PARK****
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  676  1061
A  vr  19/05  676  1061
A  vr  26/05  676  1061
A  vr  02/06  676  1186
C  vr  09/06  799  1310
C  vr  16/06  799  1388
D  vr  23/06  1074  1857
D  vr  30/06  1074  1957
E  vr  07/07  1173  2056
E  vr  14/07  1173  2056
E  vr  21/07  1173  -
C  vr  01/09  804  1251
B  vr  08/09  737  1183
B  vr  15/09  737  1089
A  vr  22/09  642  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -33,40  -39,00  -45,00  -70,00  -52,80
2e kind (2-12) met 2 vw  -22,20  -26,00  -30,00  -46,70  -52,80
3e persoon  -13,30  -15,60  -18,00  -28,00  -31,70

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
All-Inclusive  25,00  25,00  25,00  incl. incl. 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit
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*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Rustige centrale ligging op 1.000m van het strand, aan de rand van Lloret de Mar.
FACILITEITEN: Exotisch zwembad met tropische bar, zonneterras, ligstoelen en parasols, kinder-
speeltuin, snackbar, overdekt en verwarmd zwembad, receptie, bars, salons, winkel, discotheek en 
WiFi (betalend). Gratis sport en ontspanning met uitgebreid animatieaanbod voor volwassenen en 
kinderen, 3 openluchtzwembaden, kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols.
Olympic Sport Club (te betalen): spinningzaal, bodybuilding, aerobic, cardiofi tness, squash, tennis en 
verwarmd zwembad.
MAALTIJDEN: In buffetvorm.
KAMERS: Moderne 2/4-persoonskamers, met balkon, tv, telefoon, airconditioning en volledig inge-
richte badkamer met bad/douche en toilet.
Kamerbezetting: max. 3 volwassenen + 1 kind OF 2 volwassenen + max. 2 kinderen (t/m 12 jaar)

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL OLYMPIC GARDEN****
Gerenoveerde 2/4-persoonskamers!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

Fantastisch
hotelcomplex!

EVENIA HOTELS -
OLYMPIC RESORT & SPA
Uitstekend resort met een kwalitatief 
hoogstaande keuken en een uitgebreid 
aanbod aan sport en ontspanning!
Het Olympic resort, een groot toeristisch en 
uniek hotelcomplex van 30.000m2, bevindt 
zich in een rustige buurt van Lloret de Mar, 
op ca. 1.000m van het strand en de zee en 
op 500m van het centrum. Rond grote tuinen 
zijn de hotels Evenia Olympic Park, Evenia 
Olympic Garden, Evenia Olympic Suites en 
Evenia Olympic Palace en het Olympic Sport 
te vinden, met 3 tennisbanen en 5 zwemba-
den, waarvan er 2 verwarmd zijn.
Airconditioning in alle hotels.

GRATIS
AQUA-PARK

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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Profi teer
van de extra

VROEGBOEKKORTING
tot 31.01.2023

zie pag 252

All-inclusive inbegrepen voor vertrek 
van 23/06 t.e.m. 29/07/2023

ALL-INCLUSIVEFORMULE:
• ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm 

met showcooking
• water & huiswijn, bier of frisdranken tijdens de 

maaltijden
• consumptie van lokale alcoholische dranken 

(uitgez. premium of aged dranken), water, huis-
wijn, sangria, bier, fruitsap, frisdranken in elke 
bar van het hotel (uitgezonderd in de disco) van 
10u tot 24u

• water, frisdranken, fruitsap, schepijs voor de 
kinderen van 10u tot 24u

• snacks aan de “hot bar” van 10u tot 17u (t.e.m. 
30/09)

• fi tnesscenter Sport Club: 1u per dag met body-
building of cardio-fi tness (afh. van de openings-
uren)

• dranken zijn lokale dranken, geen merknamen.

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2023

PROMO!

Familiekamers
beschikbaar

prijzen idem als

Olympic Suites

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN****
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05 GEEN VROEGBOEKKORTING 
A  vr  19/05 GEEN VROEGBOEKKORTING 
A  vr  26/05  648  1006 
A  vr  02/06  648  1121 
C  vr  09/06  763  1235
C  vr  16/06  763  1482
D  vr  23/06  1009  1729
D  vr  30/06  1009  1823
E  vr  07/07  1104  1918
E  vr  14/07  1104  1918
E  vr  21/07  1104  - 
C  vr  01/09  767  1182
B  vr  08/09  705  1120
B  vr  15/09  705  - 
A  vr  22/09 GEEN VROEGBOEKKORTING

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -30,80  -36,00  -41,60  -64,40  -48,50 
2e kind (2-12) met 2 vw  -20,50  -24,00  -27,70  -42,90  -48,50 
3e persoon  -12,30  -14,40  -16,60  -25,70  -29,10

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00 
All-inclusive  20,00  27,00  27,00  incl. incl. 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN****
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  699  1115
A  vr  19/05  699  1115
A  vr  26/05  699  1115
A  vr  02/06  699  1249
C  vr  09/06  837  1384
C  vr  16/06  837  1467
D  vr  23/06  1130  1970
D  vr  30/06  1130  2078
E  vr  07/07  1238  2186
E  vr  14/07  1238  2186
E  vr  21/07  1238  -
C  vr  01/09  841  1320
B  vr  08/09  769  1248
B  vr  15/09  769  1145
A  vr  22/09  666  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -35,90  -40,00  -47,00  -75,20  -56,80
2e kind (2-12) met 2 vw  -23,90  -26,50  -31,30  -50,20  -56,80
3e persoon  -14,30  -16,00  -18,70  -30,00  -34,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00
All-inclusive  20,00  27,00  27,00  incl. incl. 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit
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*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Rustige centrale ligging op 1.000m van het strand, aan de rand van Lloret de Mar.
FACILITEITEN: Exotisch zwembad met tropische bar, zonneterras, ligstoelen en parasols, kinder-
speeltuin, snackbar, overdekt en verwarmd zwembad, receptie, bars, salons, winkel, discotheek en 
WiFi (betalend). Gratis sport en ontspanning met uitgebreid animatieaanbod voor volwassenen en 
kinderen, 3 openluchtzwembaden, kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols.
Olympic Sport Club (te betalen): spinningzaal, bodybuilding, aerobic, cardiofi tness, squash, tennis en 
verwarmd zwembad.
MAALTIJDEN: In buffetvorm.
KAMERS: Moderne familiekamers* voor 2 tot 4/5 personen met balkon, tv, telefoon, airconditioning
en volledig ingerichte badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
*Familiekamers: aparte slaapkamer voor de kinderen, afgescheiden door schuifdeur.
Kamerbezetting: max. 3 volw + 2 kinderen OF 2 volw. + max. 3 kinderen t/m 12j.

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL OLYMPIC SUITES****
Ideaal voor families met kinderen!    familiekamers

FAMILIEKAMERS MET GROTE KINDERKORTING!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

Fantastisch
hotelcomplex!

EVENIA HOTELS -
OLYMPIC RESORT & SPA
Uitstekend resort met een kwalitatief 
hoogstaande keuken en een uitgebreid 
aanbod aan sport en ontspanning!
Het Olympic resort, een groot toeristisch en 
uniek hotelcomplex van 30.000m2, bevindt 
zich in een rustige buurt van Lloret de Mar, 
op ca. 1.000m van het strand en de zee en 
op 500m van het centrum. Rond grote tuinen 
zijn de hotels Evenia Olympic Park, Evenia 
Olympic Garden, Evenia Olympic Suites en 
Evenia Olympic Palace en het Olympic Sport 
te vinden, met 3 tennisbanen en 5 zwemba-
den, waarvan er 2 verwarmd zijn.
Airconditioning in alle hotels.

GRATIS
AQUA-PARK

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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Families &
kinderen!

Familiekamers ook

beschikbaar in

Olympic Garden!

Profi teer
van de extra

VROEGBOEKKORTING
tot 31.01.2023

zie pag 252

All-inclusive inbegrepen voor vertrek 
van 23/06 t.e.m. 29/07/2023

ALL-INCLUSIVEFORMULE:
• ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm 

met showcooking
• water & huiswijn, bier of frisdranken tijdens de 

maaltijden
• consumptie van lokale alcoholische dranken 

(uitgez. premium of aged dranken), water, huis-
wijn, sangria, bier, fruitsap, frisdranken in elke 
bar van het hotel (uitgezonderd in de disco) van 
10u tot 24u

• water, frisdranken, fruitsap, schepijs voor de 
kinderen van 10u tot 24u

• snacks aan de “hot bar” van 10u tot 17u (t.e.m. 
30/09)

• fi tnesscenter Sport Club: 1u per dag met body-
building of cardio-fi tness (afh. van de openings-
uren)

• dranken zijn lokale dranken, geen merknamen.

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2023

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN/SUITES****
familiekamers  
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  GEEN VROEGBOEKKORTING 
A  vr  19/05  GEEN VROEGBOEKKORTING 
A  vr  26/05  660  1030 
A  vr  02/06  660  1148 
C  vr  09/06  778  1266 
C  vr  16/06  778  1528
D  vr  23/06  1040  1791
D  vr  30/06  1040  1886
E  vr  07/07  1136  1981
E  vr  14/07  1136  1981
E  vr  21/07  1136  - 
C  vr  01/09  782  1210
B  vr  08/09  718  1146
B  vr  15/09  718  - 
A  vr  22/09  GEEN VROEGBOEKKORTING

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -31,90  -37,30  -43,00  -67,00  -50,50 
2e/3e kind (2-12) met 2 vw  -21,30  -24,80  -28,60  -44,60  -50,50 
3e/4e persoon  -12,80  -14,90  -17,20  -26,80  -30,30

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  45,00  45,00  45,00  108,00  108,00 
All-inclusive  29,00  29,00  29,00  incl. incl. 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN/SUITES****
familiekamers  
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  716  1143
A  vr  19/05  716  1143
A  vr  26/05  716  1143
A  vr  02/06  716  1282
C  vr  09/06  856  1421
C  vr  16/06  856  1729
D  vr  23/06  1163  2036
D  vr  30/06  1163  2148
E  vr  07/07  1275  2259
E  vr  14/07  1275  2259
E  vr  21/07  1275  -
C  vr  01/09  860  1354
B  vr  08/09  785  1279
B  vr  15/09  785  1173
A  vr  22/09  678  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -36,70  -41,30  -50,60  -78,00  -59,00
2e/3e kind (2-12) met 2 vw  -24,50  -27,60  -33,70  -53,40  -59,00
3e/4e persoon  -14,70  -16,50  -20,40  -32,00  -38,70

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  45,00  45,00  45,00  108,00  108,00
All-inclusive  29,00  29,00  29,00  incl. incl.
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit
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*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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SPANJE
HOTEL OLYMPIC PARK****
Halfpension en/of All-inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  26/05  592  893 
A  vr  02/06  592  986 
C  vr  09/06  685  1079 
C  vr  16/06  685  1138 
D  vr  23/06  891  1493 
D  vr  30/06  891  1567 
E  vr  07/07  965  1641 
E  vr  14/07  965  1641 
E  vr  21/07  965  - 
C  vr  01/09  689  1036 
B  vr  08/09  637  985 
B  vr  15/09  637  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw -25,60  -29,80 - 34,50  -53,25  -40,00 
2e kind (2-12) met 2 vw -17,10  -19,90  -23,00  -35,50  -40,00 
3e persoon  -10,20  -12,00  -13,80  -21,30  -24,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
All-inclusive  19,00  19,00  19,00  incl. incl. 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN****
Halfpension of All-Inclusive - Royal Class

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  26/05  611  933 
A  vr  02/06  611  1033 
C  vr  09/06  712  1134 
C  vr  16/06  712  1198 
D  vr  23/06  933  1576 
D  vr  30/06  933  1657 
E  vr  07/07  1014  1738 
E  vr  14/07  1014  1738 
E  vr  21/07  1014  - 
C  vr  01/09  716  1088 
B  vr  08/09  662  1033 
B  vr  15/09  662  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -27,40  -32,00  -36,90  -57,00  -43,00 
2e kind (2-12) met 2 vw  -18,30  -21,40  -24,60  -38,00  -43,00 
3e persoon  -11,00  -13,00  -14,80  -22,80  -25,80

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  35,00  35,00  35,00  83,00  83,00 
All-inclusive 20,00  27,00  27,00  incl. incl. 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

SPANJE
HOTEL OLYMPIC GARDEN/SUITES****
familiekamers
Halfpension of All-Inclusive - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  26/05  622  954
A  vr  02/06  622  1058
C  vr  09/06  726  1162
C  vr  16/06  726  1370
D  vr  23/06  934  1602
D  vr  30/06  958  1710
E  vr  07/07  1042  1794
E  vr  14/07  1042  1794
E  vr  21/07  1042  -
C  vr  01/09  730  1113
B  vr  08/09  673  1056
B  vr  15/09  673  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -28,40  -33,10  -38,20  -59,40  -44,75
2e kind (2-12) met 2 vw  -18,90  -22,10  -25,50  -39,60  -44,75
3e/4e persoon  -11,40  -13,30  -15,30  -23,80  -26,90

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Dubbel voor single  45,00  45,00  45,00  108,00  108,00
All-inclusive  29,00  29,00  29,00  incl. incl. 
Zwembadzicht  4,50  5,80  5,80  5,80  5,80

PROFITEER VAN
DEZE EXTRA VOORDELIGE

VROEGBOEKKORTING
TOT 31.01.2023

Bij reservatie tot 31.01.2023 bieden wij u de Evenia Olympic Resort Hotels aan een voordelige prijs. Op de zitplaats in de 
autocar wordt bovendien 100 euro extra korting toegekend voor een kind t.e.m. 15 jaar (1 kind per volbetalende persoon).
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Meer ruimte en comfort BOEK FIRST CLASS = 35 euro pp/per rit

* Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een 
pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten. 

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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LIGGING: Direct aan de boulevard van Malgrat de Mar op de grens van Santa Susanna. Op ±100m van 
het strand.
FACILITEITEN: Receptie, 2 liften, bar met dansvloer, restaurant met airco, zwembad met zonneterras en 
ligstoelen, sauna, jacuzzi, klein kinderbad, biljart en videospelletjes.
KAMERS: Telefoon, tv, kluis (betalend), en volledig ingerichte badkamer met bad/douche en airco.
MAALTIJDEN: Goed verzorgde buffetmaaltijden.
ONTSPANNING: Animatieprogramma met regelmatig livemuziek.

MALGRAT DE MAR  Costa del Maresme

HOTEL REYMAR***
Degelijk 3-sterrenhotel aan promotieprijzen.

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

* Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende 
volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten

STRANDVAKANTIES

Volpension water en wijn inbegrepen!

PROMO
2023!

          bij opstap:  Rijkevorsel bureel,
 Turnhout Stadspark,
 Geel fl y-over, 
 Zoersel carpoolparking E34,
 Antwerpen Piva parking.
 *per persoonKORTING*KORTING*
15€
KORTING*

SPANJE
HOTEL REYMAR***
Water en wijn inbegrepen
Volpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
              Halfpension     Volpension
vertrek  10 d  17 d  10 d  17 d
A  vr  12/05  505  719  537  784
A  vr  19/05  505  719  537  784
A  vr  26/05  505  805  537  870
C  vr  02/06  590  890  623  955
C  vr  09/06  590  890  623  955
C vr  16/06  590  951  623  1016
D  vr  23/06  651  1012  684  1077
D  vr  30/06  651  1012  684  1077
D  vr  07/07  651  1012  684  1077
D  vr  14/07  651  1110  684  1175
E  vr  21/07  749  -  781  -
B  vr  01/09  521  752  554  817
B  vr  08/09  521  752  554  817
B  vr  15/09  521  719  554  784
A  vr  22/09  488  -  521  -

Reducties per nacht* volgens periode - halfpension
 A B C D E 
1e kind (2-9) met 2 vw  -22,50  -25,50  -34,00  -41,50  -53,50 
2e kind (2-9) met 2 vw  -11,25  -12,75  -17,00  -20,75  -26,75 
3e persoon  -3,40  -3,80  -5,10  -6,20  -8,00

Reducties per nacht* volgens periode - volpension
 A B C D E 
1e kind (2-9) met 2 vw  -26,00  -29,50  -38,00  -45,50  -57,50
2e kind (2-9) met 2 vw  -13,00  -14,75  -19,00  -22,75  -28,75
3e persoon  -3,90  -4,50  -5,70  -6,80  -8,60

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Single 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: 300m van het strand en in het centrum gelegen.
FACILITEITEN: Comfortabel hotel op enkele minuten wandelen van het strand van Lloret, het
beschikt over een buiten- en kinderzwembad, een zwembadbar en een kinderclub. Het hotel heeft
5 verdiepingen en 4 liften, WiFi (gratis), 24-uurreceptie, airconditioning op de kamers en in de open-
bare ruimtes, koffi ebar/café in de lobby, pooltafel, biljart, buffetrestaurant.
MAALTIJDEN: In het restaurant worden een uitstekend ontbijt, lunch en diner geserveerd.
Alle maaltijden in buffetvorm en showcooking. Water en wijn aan tafel inbegrepen.
KAMERS: 318 ruime 2/4 persoonskamer met balkon, tv, airconditioning, minibar/koelkast, kluis
(betalend), bureau en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.
Kamerbezetting: max. 3 volw OF 2 volw. + max. 2 kinderen t/m 12j.
ONTSPANNING: Dag- en avondanimatie, biljart, pool, live- en discomuziek, dansavonden, fl amen-
co, kinderspeelruimte.

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL MARIA DEL MAR****
Comfortabel hotel met een centrale ligging.    

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2021

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2021

SPANJE
HOTEL MARIA DEL MAR****
Volpension - Royal Class
Water en wijn inbegrepen
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  598  906
A  vr  19/05  598  910
A  vr  26/05  599  923
A  vr  02/06  611  932
A  vr  09/06  611  942
A  vr  16/06  621  1013
C  vr  23/06  682  1181
E  vr  30/06  789  1288
E  vr  07/07  789  1313
E  vr  14/07  814  1337
E  vr  21/07  814  -
D  vr  01/09  713  1097
D  vr  08/09  674  1028
B  vr  15/09  644  998
B  vr  22/09  644  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw -26,25  -30,50  -34,00  -36,80  -45,00
2e kind (2-12) met 2 vw -17,50  -20,30  -22,60  -24,60  -30,00
3e/4e persoon  -5,25  -6,10  -6,80  -7,40  -9,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Single  21  21  21  21  21

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in 
de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een 
pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn 
voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Centraal gelegen op 150m van het strand en in het midden van het levendige centrum 
en de uitgaansbuurt.
FACILITEITEN: Receptie, gratis WiFi, liften, ruime bar met terras, publiek salon met panorama-tv, 
restaurant (toegang via trap, geen lift), zwembad, gratis ligstoelen, zonneterras. Airconditioning in 
openbare ruimtes.
KAMERS: 228 kamers met volledig ingerichte badkamer, haardroger, tv, telefoon, kluisje (te huur 
aan de receptie), centrale verwarming, airconditioning, terras.
MAALTIJDEN: Alle maaltijden in buffetvorm.
ONTSPANNING: Elke avond muziek en op regelmatige basis dansavond.

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL HELIOS****
In het levendige hart van Lloret de Mar!
Geliefd hotel door jongeren in het hoogseizoen
en ouderen in het laagseizoen!

Prijs/kwaliteit
topper!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.03.2023

Hotel in het
levendige
centrum

van Lloret de Mar

en vlakbij de zee!

SPANJE
HOTEL HELIOS**** 
Kamer en ontbijt

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  19/05  521  785
A  vr  26/05  554  816
B  vr  02/06  553  815
B  vr  09/06  553  822
B  vr  16/06  559  866
D  vr  23/06  597  919
D  vr  30/06  612  1020
E  vr  07/07  698  1107
E  vr  14/07  698  1120
E  vr  21/07  711  - 
D  vr  01/09  626  919
C  vr  08/09  583  869
C  vr  15/09  576  863
C  vr  22/09  576  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Halfpension**  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 
Zwembadzijde  3,80  4,20  4,80  5,00  5,50 

**bij vertrekken 19/05, 26/05, 15/09 en 22/09: water en wijn  
inbegrepen bij halfpension.

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL HELIOS**** 
Volpension water en wijn inbegrepen - 
Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  19/05  537  820
A  vr  26/05  573  853
B  vr  02/06  571  851
B  vr  09/06  571  858
B  vr  16/06  578  907
D  vr  23/06  619  965
D  vr  30/06  636  1078
E  vr  07/07  733  1175
E  vr  14/07  733  1189
E  vr  21/07  746  -
D  vr  01/09  651  964
C  vr  08/09  604  910
C  vr  15/09  597  903
C  vr  22/09  597  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Halfpension**  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00
Zwembadzijde  3,80  4,20  4,80  5,00  5,50

**bij vertrekken 19/05, 26/05, 15/09 en 22/09: water en wijn  
inbegrepen bij halfpension.

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Gelegen in het centrum van Lloret de Mar en op loopafstand van het strand, de winkels 
en de terrasjes. 
FACILITEITEN: 24-uur klantendienst, gratis WiFi, Fitness, wellness met zwembad, jacuzzi en sola-
rium, bordspellenruimte, bar, restaurant, mogelijkheid om fi etsen, motoren en auto’s te huren alsook 
excursies te boeken.
KAMERS: Gezellige en goed verlichte kamers voorzien van een gemeubileerd balkon, 2 eenper-
soonsbedden of 1 tweepersoonsbed (op aanvraag), nachtkastjes, bureau, telefoon, tv, plafondventi-
lator en airconditioning. De badkamer is uitgerust met douche, vergrootspiegel, haardroger en toilet. 
MAALTIJDEN: In buffetvorm met diners in thema en show cooking.
ONTSPANNING: Dagelijks entertainment en shows voor kinderen en volwassenen, zowel ’s mid-
dags als ‘s avonds. 

LLORET DE MAR        Costa Brava

HOTEL XAINE PARK ****
Hotel met gunstige ligging, onmiddellijk bij het strand!

Centrale ligging
dichtbij het strand!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 28.02.2023

SPANJE
HOTEL XAINE PARK**** 

Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
B  vr  12/05  609  928
B  vr  19/05  609  928
B  vr  26/05  609  928
B  vr  02/06  609  928
B  vr  09/06  609  942
B  vr  16/06  623  1043
C  vr  23/06  710  1266
D  vr  30/06  847  1499
E  vr  07/07  GEEN VROEGBOEKKORTING  
E  vr  14/07  GEEN VROEGBOEKKORTING  
E  vr  21/07  GEEN VROEGBOEKKORTING  
A  vr  01/09  606  905
A  vr  08/09  589  887
A  vr  15/09  589  881
A  vr  22/09  582  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2- 12) met 2 vw  - 16,50  - 18,00  - 24,50  - 32,80  - 34,00
2e kind (2- 12) met 2 vw  -16,50  - 18,00  - 24,50  - 32,80  - 34,00
3e/4e persoon  - 5,00  - 5,50  - 7,30  - 10,00  - 11,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 
Single  19,50  23,00  23,00  23,00  23,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL XAINE PARK**** 

Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
B  vr  12/05  634  978
B  vr  19/05  634  978
B  vr  26/05  634  978
B  vr  02/06  634  978
B  vr  09/06  634  994
B  vr  16/06  650  1104
C  vr  23/06  744  1346
D  vr  30/06  892  1494
E  vr  07/07  892  1494
E  vr  14/07  892  1494
E  vr  21/07  892  - 
A  vr  01/09  632  954
A  vr  08/09  612  934
A  vr  15/09  612  927
A  vr  22/09  605  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2- 12) met 2 vw  - 18,00  - 19,70  - 26,50  - 35,50  - 35,50
2e kind (2- 12) met 2 vw  - 18,00  - 19,70  - 26,50  - 35,50  - 35,50
3e/4e persoon  - 5,40  - 5,90  - 8,00  - 10,60  - 11,60

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 
Single  19,50  23,00  23,00  23,00  23,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Gelegen in het centrum van Los Pinos en 1km van het oude centrum van Blanes.
Het strand bevindt zich op 100m.
FACILITEITEN: Receptie, 2 liften, bagageruimte, bar, restaurant met airco, lounge met tv, zwembad 
met afgescheiden kinderbad, zonneterras, ligstoelen, speeltuin, spa (betalend), gym en speelruimte. 
Gratis WiFi.
KAMERS: 168 kamers met balkon, volledig ingerichte badkamer, tv, kluisje (te huur), telefoon
en airco.
MAALTIJDEN: Uitstekend verzorgde buffetmaaltijden.
ONTSPANNING: ‘s Avonds regelmatig animatie voor jong en oud.

BLANES        Costa Brava

HOTEL BEVERLY PARK****SUP

Tophotel, prijs/kwaliteit zéér gunstig!!
Aanrader voor families met kinderen en voor jong en oud.

Rustige ligging
vlakbij het strand!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.01.2023

SPANJE
HOTEL BEVERLY PARK****SUP 

Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  605  940
B  vr  19/05  625  960
B  vr  26/05  625  1019
C  vr  02/06  684  1077
C  vr  09/06  684  1099
D  vr  16/06  705  1120
D  vr  23/06  705  1154
E  vr  30/06  739  1188
E  vr  07/07  739  762
F  vr  14/07  GEEN VROEGBOEKKORTING
F  vr  21/07  GEEN VROEGBOEKKORTING 
E  vr  01/09  743  1196
E  vr  08/09  743  1117
C  vr  15/09  663  978
A  vr  22/09  605  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw -18,00  -19,20  22,75  -24,00  -26,20 
2e kind (2-12) met 2 vw -18,00  -19,20  22,75  -24,00  -26,20 
3e persoon  -7,00  -7,60  9,10  -9,60  -10,50 
4e persoon  -10,70  -11,50  -13,70  -14,50  -15,70

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  11,00  11,00  11,00  11,00  11,00
Single  24,00  24,00  24,00  24,00  33,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL BEVERLY PARK****SUP 

Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  651  1037
B  vr 19/05  676  1061
B  vr  26/05  676  1120
C  vr  02/06  735  1190
C  vr  09/06  745  1224
D  vr  16/06  769  1248
D  vr  23/06  769  1289
E  vr  30/06  810  1330
E  vr  07/07  810  1415
F  vr  14/07  895  1566
F  vr  21/07  961  -
E  vr  01/09  814  1338
E  vr  08/09  814  1244
C  vr  15/09  720  1081
A  vr  22/09  651  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E F 
1e kind (2-12) met 2 vw -20,70  -22,25  -26,50  -28,00  -30,50  -36,00
2e kind (2-12) met 2 vw -20,70  -22,25  -26,50  -28,00  -30,50  -36,00
3e persoon  -8,30  -9,00  -10,60  -11,20  -12,20  -14,40
4e persoon  -12,40  -13,40  -15,90  -16,80  -18,30  -21,60

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E F 
Volpension  12,80  12,80  12,80  12,80  12,80  12,80
Single  24,00  24,00  24,00  24,00  33,00  34,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Prachtige ligging langs de strandpromenade van Santa Susanna.
FACILITEITEN: Receptie, 6 liften, bagageruimte, tv-ruimte, restaurant met airco, 3 bars, zwembad met 
kinderbad, zonneterras met ligstoelen. Betalend: fi tness, welness, verwarmd binnenzwembad, biljart, ta-
feltennis en brasserie. Gratis WiFi.
KAMERS:
Standaardkamer: 545 luxekamers met terras. Badkamer met bad/douche, toilet, haardroger, tv, tele-
foon, airconditioning, kluisje (te huur) en minibar. Gratis handdoek aan het zwembad (met waarborg).
3-persoonskamer = 1 tweepersoons- en 1 eenpersoonsbed.
4-persoonskamer = 2 tweepersoonsbedden.
Premiumkamer: Standaardkamer. Flatscreen-tv, WiFi (gratis), kluisje (te huur), make-upspiegel, minibar, 
gratis handdoek aan zwembad, zwembad- of zeezicht (min. 2 pers. - max. 4 pers.).
Familiekamer: 2 x 2-persoonskamer met balkon en 1 badkamer (min. 3 /max. 4 pers). Verder zelfde 
faciliteiten als standaardkamer. Vroeg reserveren!
MAALTIJDEN: Uitstekende buffetmaaltijden en showcooking.
ONTSPANNING: Dagelijkse animatie, miniclub en aerobic.

SANTA SUSANNA  Costa del Maresme

AQUA HOTEL AQUAMARINA
& SPA****
Zeer mooi viersterrenhotel, gelegen vlak bij het strand.
Een aanrader voor families!

Familiehotel!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.01.2023

SPANJE
HOTEL AQUAMARINA & 
SPA**** 
Halfpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  562  835
A  vr  19/05  562  850
A  vr  26/05  579  908
B  vr  02/06  619  949
B  vr  09/06  619  992
C  vr  16/06  663  1053
C  vr  23/06  681  1108
D  vr  30/06  717  1189
D  vr  07/07  762  1252
E  vr  14/07  780  1270
E  vr  21/07  780  - 
C  vr  01/09  699  1113
C  vr  08/09  699  1036
B  vr  15/09  624  959
B  vr  22/09  624  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -30,60  -38,00  -47,00  -15,00  -17,20 
2e kind (2-12) met 2 vw  -9,20  -11,40  -14,10  -15,00  -17,20 
3e/4e persoon  -9,20  -11,40  -14,10  -15,00  -17,20

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  33,00  33,00 
Premiumkamer  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00 
Familiekamer  9,90  9,90  9,90  9,90  9,90

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
HOTEL AQUAMARINA & 
SPA**** 
Halfpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  618  946
A  vr  19/05  618  966
A  vr  26/05  638  1038
B vr  02/06  689  1089
B  vr  09/06  689  1143
C  vr  16/06  744  1219
C  vr  23/06  765  1286
D  vr  30/06  811  1387
D  vr  07/07  867  1465
E  vr  14/07  889  1488
E  vr  21/07  889  -
C  vr  01/09  791  1292
C  vr  08/09  791  1197
B  vr  15/09  696  1102
B  vr  22/09  696 -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -37,40  -46,80  -57,00  -18,75  -21,20
2e kind (2-12) met 2 vw -11,20  -14,00  -17,10  -18,75  -21,20
3e/4e persoon  -11,20  -14,00  -17,10  -18,75  -21,20

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  33,00  33,00
Premiumkamer  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00
Familiekamer  9,90  9,90  9,90  9,90  9,90

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Langs de strandpromenade in het nieuwe gedeelte van Santa Susanna en op 150m van het 
treinstation.
FACILITEITEN: Receptie, bar, liften, tuin met 400m2 groot zwembad met hydromassage, kinderzwembad,
speeltuintje. Binnenzwembad, sauna, jacuzzi, fi tness, aerobic en speciale douches en verwarmde stenen 
banken tegen reuma (alles tegen betaling). Aangepaste faciliteiten voor mindervaliden.
KAMERS:
Designkamer: 350 luxekamers met volledig ingerichte badkamer met bad/douche, toilet, haardroger, fl at-
screen-tv, telefoon, kluisje, airco, minibar, WiFi (gratis), balkon en handdoeken aan het zwembad (met 
waarborg). Bijna alle kamers beschikken over 2 queensize bedden (max. 4 pers).
Premiumkamer: idem standaardkamer met zee- of zwembadzicht. (min. 2 pers. / max. 3 pers.)
MAALTIJDEN: Fantastische buffetmaaltijden met een ongelofelijke keuze, ook showcooking. Vegetari-
sche, lactose- en glutenvrije maaltijden mogelijk.
ONTSPANNING: Animatieprogramma en miniclub. ‘s Avonds internationale shows, fl amencoshows, live-
muziek, enz.

SANTA SUSANNA  Costa del Maresme

AQUA HOTEL
ONABRAVA****SUP

Het paradepaardje van ons programma. Topklasse!

Absoluut het
beste hotel van
Santa Susanna

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.01.2023

SPANJE
AQUAHOTEL ONABRAVA****
 
Halfpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  593  897 
A  vr  19/05  593  915
A  vr  26/05  611  977
B  vr  02/06  656  1022
B  vr  09/06  656  1055
C  vr  16/06  689  1100
C  vr  23/06  699  1150 
D  vr  30/06  738  1235
D  vr 07/07  787  1302 
E  vr  14/07  806  1322
E  vr  21/07  806  - 
C  vr  01/09  717  1144
C  vr  08/09  717  1083
B  vr  15/09  656  1022
B  vr  22/09  656  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -34,40  -42,10 -12,10  -13,50  -15,00 
2e kind (2-12) met 2 vw  -8,60  -10,50  -12,10  -13,50  -15,00
3e/4e persoon  -8,60  -10,50  -12,10  -13,50  -15,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  33,00  33,00
Premiumkamer  8,00  8,00  10,00  10,00  10,00
Juniorsuite  17,00  17,00  17,00  17,00  17,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
AQUAHOTEL ONABRAVA & 
SPA****SUP 
Halfpension - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  657  1024
A  vr  19/05  657  1046
A  vr  26/05  679  1124
B  vr  02/06  735  1180
B  vr  09/06  735 1220
C  vr  16/06  775  1276
C  vr  23/06  791  1338
D  vr  30/06  837  1444
D  vr  07/07  897  1529
E  vr  14/07  921  1553
E  vr  21/07  921  -
C  vr  01/09  811  1331
C  vr  08/09  811  1256
B  vr  15/09  735  1180
B  vr  22/09  735  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -42,20  -51,80  -15,00  -16,50  -18,70
2e kind (2-12) met 2 vw  -10,50  -13,00  -15,00  -16,50  -18,70
3e/4e persoon  -10,50  -13,00  -15,00  -16,50  -18,70

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  33,00  33,00
Premiumkamer  8,00  8,00  10,00  10,00  10,00
Juniorsuite  17,00  17,00  17,00  17,00  17,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Gelegen op 50m van het strand, op de promenade van Pineda de Mar. Het strand bereikt men
via een korte voetgangerstunnel.
FACILITEITEN: Receptie, (snack)bar, tv-zaal, biljart, tafeltennis, fi tness, massageruimte (betalend), WiFi 
(gratis) en zwembad met apart kinderbad.
MAALTIJDEN: Alle maaltijden in buffetvorm.
KAMERS:
Standaardkamer: luxekamers met badkamer met bad/douche, toilet, minibar, haardroger, fl atscreen-tv,
telefoon, airconditioning, kluisje (te huur), WiFi (gratis) en balkon. (max. 3 pers.)
Premiumkamer: idem standaardkamer met bovendien make-upspiegel, WiFi (gratis), gratis handdoek 
aan zwembad (met waarborg), zeezicht (min. 3 pers. / max. 4 pers).
Familiekamer: 2 x 2-persoonskamer met balkon en 1 badkamer (min/max 4 pers). Verder zelfde facilitei-
ten als standaardkamer. Vroeg reserveren!
ONTSPANNING: Op regelmatige basis animatieprogramma voor alle leeftijden.

PINEDA DE MAR  Costa del Maresme

AQUA HOTEL PROMENADE****
Zeer goed hotel, gelegen direct aan het strand!

-100 euro EXTRA KINDERKORTING ( t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*

Aan het strand!

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*

238-269 Strandvakanties 2023.indd   266 7/12/22   21:27



I 267 STRANDVAKANTIES I 267 STRANDVAKANTIESSTRANDVAKANTIES

VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.01.2022

SPANJE
AQUA HOTEL  PROMENADE**** 
Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  553  815
A  vr  19/05  553  833
A  vr  26/05  570  895
B  vr  02/06  615  939
B  vr  09/06  615  975
C  vr  16/06  651  1026
C  vr  23/06  665  1087
D  vr  30/06  712  1168
D  vr  07/07  745  1214
E  vr  14/07  759  1227
E  vr  21/07  759  - 
C  vr  01/09  691  1092
C  vr  08/09  691  1020
B  vr  15/09  619  949
B  vr  22/09  619  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -29,40  -37,00  -45,00  -24,70  -27,30
2e kind (2-12) met 2 vw  -8,80  -11,10  -13,50  -14,80  -16,40 
3e/4e persoon  -8,80  -11,10  -13,50  -14,80  -16,40

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  28,00  28,00 
Premiumkamer  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
Familiekamer  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
AQUA HOTEL  PROMENADE**** 
Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  607  924
A  vr  19/05 607  946
A  vr  26/05  629  1022
B  vr  02/06  683  1076
B  vr  09/06  683  1121
C  vr  16/06  728  1183
C  vr  23/06  746  1260
D  vr  30/06  804  1360
D  vr  07/07  846  1419
E  vr  14/07  863  1436
E  vr  21/07  863  -
C  vr  01/09  778  1266
C  vr  08/09  778  1178
B  vr  15/09  689  1089
B  vr  22/09  689  -

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
1e kind (2-12) met 2 vw  -36,00  -46,00  -55,00  -30,50  -33,70
2e kind (2-12) met 2 vw  -10,80  -13,80  -16,50  -18,30  -20,20
3e/4e persoon  -10,80  -13,80  -16,50  -18,30  -20,20

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  24,00  24,00  24,00  28,00  28,00
Premiumkamer  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Familiekamer  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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bij opstap: Rijkevorsel bureel, Turnhout Stadspark, Geel fl y-over, Zoersel carpoolparking E34, Antwerpen Piva parking. *per persoon

LIGGING: Rustig gelegen op 250m van het strand en winkels.
FACILITEITEN: Receptie, 3 liften, lounge bars, openluchtzwembad met Wellness Center Silhouette (betalend) 
en fi tness (betalend). Handdoeken aan het zwembad (met waarborg).
KAMERS:
Design: nieuwe kamers met individuele airco, tv, telefoon, WiFi (gratis), koelkast, safe (gratis), badkamer 
met douche, toilet, haardroger, make-upspiegel. Gemeubileerd balkon. Oppervlakte: ca: 25m². (max. 3 pers.)
Premium kamer: idem designkamer met zwembadzicht. (Oppervlakte: ca. 25m². (max. 2 pers.)
Junior suite: een suite in loftstijl, met tweepersoonsbed en divanbed, WiFi (gratis), koelkast, safe, TV, minibar 
en geïntegreerde badkamer met douche. Gemeubileerd balkon, handdoeken aan het zwembad (met waar-
borg) Oppervlakte ca. 38m². (max. 3 pers.)
MAALTIJDEN: Mediterrane keuken, uitgebreide warme en koude buffetten met showcooking.
ONTSPANNING: Op regelmatige basis animatieprogramma.

MALGRAT DE MAR   Costa del Maresme

AQUA HOTEL SILHOUETTE
& SPA****SUP

Geniet van de heerlijke rust in dit schitterend totaal vernieuwd
“Adults only” hotel. Minimum leeftijd voor de hotelgasten 16 jaar.

All-inclusive
mogelijk!

KORTING*
b

KORTING*NG*
15€
KORTING*
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VROEGBOEKKORTING
Reservaties voor 31.01.2023

SPANJE
AQUAHOTEL SILHOUETTE & 
SPA****SUP 
Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  615  939
A  vr  19/05  615  958
A  vr  26/05  634  1026
B  vr  02/06  682  1074
B  vr  09/06  682  1114
C  vr  16/06  722  1170
C  vr  23/06  738  1217
D  vr  30/06  769  1301
D  vr  07/07  822  1374
E  vr  14/07  843  1395
E  vr  21/07  843  - 
C  vr  01/09  754  1217
C  vr  08/09  754  1146
B  vr  15/09  682  1074
B  vr  22/09  682  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
3e persoon  -11,10  - 13,60  - 15,90  - 17,40  - 19,50

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  19,00  19,00  28,00  28,00  28,00 
Premiumkamer  5,00  5,00  8,00  8,00  8,00 
Junior suite  12,00  12,00  28,00  28,00  28,00
All-inclusive  39,00  39,00  39,00  39,00  39,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

SPANJE
AQUAHOTEL SILHOUETTE & 
SPA****SUP 
Halfpension* - Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
 vertrek 10 d  17 d
A  vr  12/05  683  1076
A  vr  19/05  683  1100
A  vr  26/05  707  1185
B  vr  02/06  768  1245
B  vr  09/06  768  1295
C  vr  16/06  817  1364
C  vr  23/06  837  1423
D  vr  30/06  876  1527
D  vr  07/07  941  1618
E  vr  14/07  967  1644
E  vr  21/07  967  - 
C  vr  01/09  856  1423
C  vr  08/09  856  1334
B  vr  15/09  768  1245
B  vr  22/09  768  - 

Reducties per nacht* volgens periode
 A B C D E 
3e persoon  -13,60  - 16,75  - 19,50  - 21,30  - 24,00

Toeslagen per nacht* volgens periode
 A B C D E 
Volpension  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00
Dubbel voor single  19,00  19,00  28,00  28,00  28,00 
Premiumkamer  5,00  5,00  8,00  8,00  8,00 
Junior suite  12,00  12,00  28,00  28,00  28,00
All-inclusive  39,00  39,00  39,00  39,00  39,00

Meer ruimte en comfort
BOEK FIRST CLASS

= 35 euro pp/per rit

*Uitzonderlijke extra kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende vol-
wassene. Enkel geldig, zolang beschikbaar, bij reservatie van een pakketreis in Royal class (hotel + autocar).  Ter plaatse te betalen: 
toeristenbelasting: 1,32 euro pppn voor 4*-hotels, 0,66 euro pppn voor 3*-hotels, v.a. 17 jaar en max. 7 nachten.  

**10 dagen = 7 nachten - 17 dagen = 14 nachten
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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.

Kopenhagen
Sprookjesachtige kerstsfeer in Tivoli Gardens

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.

DENEMARKEN         5 DAGEN - 4 NACHTEN
Kopenhagen

HALFPENSION inbegrepen
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

di 26/12 750 euro +185 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 van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt gidsbegeleiding 

alle uitstappen en rondritten audio tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

WINTERREIZEN
                     2023
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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!

Berlijn
Betovering in de winter

DUITSLAND I 271 

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.
Faciliteiten: Receptie, restaurant, salon, wintergarten, WiFi (betalend),
wellness, fi tness, liften en bar.

DUITSLAND                5 DAGEN - 4 NACHTEN
Berlijn

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9) 
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single Korting 3de pers. op kamer

di 26/12 670 euro +150 euro -25 euro 

Er zijn slechts een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar in het 
hotel. Een dubbel voor single kan gereserveerd worden mits beschikbaar-
heid en toeslag.
Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt toeristenbelasting 

gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten audio 
tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

WINTERREIZEN
      2023

AFREIS 26/12/2023
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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.

Kerst in de Duitse Ferienstrasse
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).

WINTERREIZEN
                     2023

DUITSLAND               3 DAGEN - 2 NACHTEN
Kerst in de Duitse Ferienstrasse

VOLPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 08/12 370 euro +30 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Superior Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt toeristenbelasting 

gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten audio 
tour-guide systeem

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

AFREIS 08/12/2023
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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 middag- en 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.

Kerstmarktencruise op de Rijn
Keulen - Rüdesheim - Koblenz - Aken

DUITSLAND I 273 

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND                4 DAGEN - 3 NACHTEN
Kerstmarktencruise op de Rijn

VOLPENSION AAN BOORD inbegrepen
MS Rhein Symphonie  VERTREK: zo 17/12/2023
Volpension aan boord - Luxe touringcar
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
  Prijzen Prijs single* 

Hoofddek 545 euro 645 euro
Middendek 655 euro 785 euro
Bovendek 735 euro 890 euro

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

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class reisbegeleiding
volpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt over-

nachtingen in tweepersoonsbuitenkajuit haventaksen
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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 Rüdes-
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.

Rüdesheim
Weihnachtsmarkt

WINTERREIZEN
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND                       2 DAGEN - 1 NACHT
Rüdesheim

VOLPENSION + BOOTTOCHT inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Prijs single

do 07/12 299 euro +35 euro
do 14/12 299 euro +35 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 07/12/2023
AFREIS 14/12/2023
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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.

Romantische Advent in de
Sächsischen Schweiz & Dresden

DUITSLAND I 275 

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND                    5 DAGEN - 4 NACHTEN
Sächsichen Schweiz & Dresden

HALFPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Prijs single

za 16/12 580 euro +155 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

AFREIS 16/12/2023
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De kerstmarkt in Sankt Wendel rondom het stadhuis en de dom en 
in de voetgangerszones, met zijn fantasievol gedecoreerde houten 
huisjes en middeleeuwse karakter is allang veel meer dan een tip 
voor insiders. Handelaars en handwerkers in historische kleding 
nemen u mee op een romantisch-mystieke reis door de tijd. Iedere 
middag trekt de karavaan van de Driekoningen met kamelen, muzi-
kanten en vuurvreters door de stad. Op de schitterend gedecoreer-
de Lagerplatz spelen in kleurrijke gewaden gehulde acteurs het 
kerstverhaal. Hun indrukwekkende show met muziek, vuur en dans 
fascineert iedereen. De enorme kerstpiramide, het kabouterbos 
met 200 kleine mannetjes met puntmutsen, de “Himmlische Meile” 
met levensgrote fi guren uit het Ertsgebergte en de grote kerststal-
lenexpositie zijn slechts enkele van de vele andere highlights. De 
dubbelstad Traben-Trarbach met de wereldberoemde Moezelwijn 
“Riesling” en de prachtige gebouwen in art nouveau ligt in het 
hart van de Moezel, tussen Trier en Koblenz. Uniek is de romantisch 
verlichte traditionele voormalige wijnkelder van de stad met de 
ondergrondse kerstmarkt.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
 Bezoek aan de traditionele middeleeuwse kerstmarkt in Sankt 
Wendel, waarbij handelaars in historische klederdrachten er hun 
producten te koop aanbieden. Ambachtslui demonstreren oude 
sierkunst en kunstenaars weten hun publiek op het podium en in 
steegjes te fascineren. Dagelijks trekken kleurrijke fi guren in op-
tocht door de binnenstad en authentieke muziek neemt het pu-
bliek mee naar de wereld van de middeleeuwse spelers en vagan-
ten.

 Rondrit door de Moezelvallei.

 Bezoek aan de traditionele kerstmarkt van Traben-Trarbach.

 Bezoek aan de ondergrondse kerstmarkt van Traben-Trarbach in 
romantische verlichte 16de eeuwse wijnkelders. Bij het betreden van 
de kelders, komt de behaaglijke warme geur van de glühwein en 
gebrande amandelen u tegemoet!

Kerstmagie in Sankt Wendel
en Traben-Trarbach

VICTOR’S SEEHOTEL WEINGÄRTNER****
Ligging: In de groene heuvels van het natuurpark Saar-Hunsrück op 
300m van de Bostalsee.
Kamers: Alle kamers zijn voorzien van LCD-tv, minibar en badkamer 
met bad/douche en toilet.
Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en avondmaal met tafelbedie-
ning of buffet.
Faciliteiten: Modern hotel met alle voorzieningen zoals bierstube,
restaurant, terras, lift, gratis wellness met binnenzwembad, enz.

WINTERREIZEN
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND                       2 DAGEN - 1 NACHT
Sankt Wendel en Traben-Trarbach

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Prijs single

za 09/12 240 euro +30 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class halfpension met 
avondmaal en uitgebreid ontbijtbuffet gidsbegeleiding 

alle uitstappen en rondritten
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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.

Betoverend Frankenland & Spessart
Naar de grootste en mooiste kerstmarkt van Duitsland!

DUITSLAND I 277 

HOTEL JAGERHOF***
Ligging: Dit traditionele hotel is omringd door 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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

DUITSLAND                 4 DAGEN - 3 NACHTEN
Frankenland & Spessart

VOLPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

ma 18/12 525 euro +70 euro  

Niet inbegrepen: toegangsgelden – reisverzekering – overige maaltijden 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt 2x middag-
maal glaasje cava bij aankomst 4-gangen Adventsmenu 

gezellige avond met Glühwein bij vuurkorven gidsbege-
leiding alle uitstappen en rondritten toeristenbelasting
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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 enkele 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.

Elzas & Vogezen
In kerstsfeer

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).

WINTERREIZEN
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

AFREIS 11/12/2023

FRANKRIJK                     4 DAGEN - 3 NACHTEN
Elzas & Vogezen

VOLPENSION inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

ma 11/12 560 euro +70 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
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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.

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

FRANKRIJK I 279 

©Disney

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK                     3 DAGEN - 2 NACHTEN
Disneyland Paris

KAMER & ONTBIJTBUFFET +
TOEGANG 2 PARKEN inbegrepen
Disneyland Paris
Kamer en ontbijt - Comfort Class/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

Datum en prijs nog niet gekend - zie www.verhoeven.be

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering 

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
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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 bij Crazy 
Horse (of gelijkwaardig).

 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 cabaret shows in Parijs 
bijwonen. Cabaretshow 2u + 1/2 fl es champagne inbegrepen. Volw.: 
ca. 130 euro (prijzen onder voorbehoud). Bij boeking te reserveren, 
betaling ter plaatse via onze gids.

Parijs
Lichtstad

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).

WINTERREIZEN
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

FRANKRIJK                     3 DAGEN - 2 NACHTEN
Parijs

KAMER & ONTBIJTBUFFET inbegrepen
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

wo 27/12 325 euro +99 euro -15 euro -70 euro

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class kamer en ont-
bijtbuffet toeristenbelasting gidsbegeleiding alle uit-
stappen en rondritten audio tour-guide systeem
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De gemoedelijke sfeer in Luxemburg stad en het liefelijke Saarland
zijn zeker een aanrader 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.

Kerstmarkt Luxemburg stad
en Kerstmarkt Saarburg

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG I 281 

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG                      
2 DAGEN - 1 NACHT

Luxemburg stad en Saarburg

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

za 02/12 190 euro +20 euro -18 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

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

toeristenbelasting
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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.

Amsterdam
Historische en bruisende stad!

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
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NEDERLAND                      2 DAGEN - 1 NACHT
Amsterdam

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

wo 27/12 220 euro +50 euro -25 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
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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.

Friesland
Kerstsfeer in het Nederlandse Noorden

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NEDERLAND                  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Friesland

HALFPENSION inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

wo 27/12 455 euro +105 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
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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.

Kerstavond in Tirol
Paznauntal - Silvretta

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
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

OOSTENRIJK                 6 DAGEN - 5 NACHTEN
Tirol

VOLPENSION + KERSTGALADINER
+ KERSTSLEETOCHT inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single

do 21/12 999 euro +135 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
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Kerstmis in Wenen
Oostenrijkse kerstsfeer! 

HOTEL WIENTAL****
Ligging: Gelegen in Pressbaum, een dorpje net buiten het centrum 
van Wenen en omringd in het Wienerwald.
Kamers: Ruime kamers met toilet en badkamer voorzien van een bad/
douche, toiletartikelen, tv en telefoon. 
Maaltijden: ‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3-gangendiner.
Faciliteiten: Verschillende spafaciliteiten in het wellnesscentrum zo-
als een sauna en hamman. Voor de sportievelingen is er een fi tness-
ruimte en gelegenheid tot hiken, fi etsen, boogschieten en tennissen 
(mogelijks betalend).

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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 inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)

Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

za  23/12 830 euro +99 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - reisverzekering - toegangsgelden 

Inbegrepen: reis in Superior Class halfpension vanaf
eerste avondmaal tot laatste ontbijt toeristenbelasting 

gidsbegeleiding alle uitstappen en rondritten audio 
tour-guide systeem

AFREIS 23/12/2023

270-291 Winterreizen 2023.indd   285 8/12/22   14:38



286 I 286 I TSJECHIË

“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.

Praag
Kerstsfeer

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.

WINTERREIZEN
                     2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

TSJECHIË                     5 DAGEN - 4 NACHTEN
Praag

HALFPENSION + 
ZIGEUNERAVOND inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting Kinderkorting
   single 3de pers. op kamer bij 2 volw. 3 t/m 6j

di 26/12 625 euro +160 euro -15 euro -90 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 Maxi Comfort Class halfpension 
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt in het hotel 

zigeuneravond met uitgebreid diner alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding toeristenbelasting audio 
tour-guide systeem
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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 of ferry.

 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.

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

ENGELAND I 287 

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.

WINTERREIZEN
      2023

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ENGELAND                  3 DAGEN - 2 NACHTEN
Londen

KAMER & ENGELS ONTBIJT inbegrepen
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

wo 27/12 370 euro +120 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 uit-
stappen en rondritten audio tour-guide systeem
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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 2024 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 kerst-
sfeer.

 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.

Magisch Nieuwjaar
aan het Comomeer

Como - Bergamo - Milaan - Bellinzona

WINTERREIZEN
                    23/24

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ITALIË                              7 DAGEN - 6 NACHTEN
Comomeer

VOLPENSION + 7-gangen oudejaarsavondfeest 
+ liveorkest + water & wijn inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

wo 27/12 970 euro +175 euro 

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - reisverzekering 

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension vanaf 
eerste avondmaal tot laatste ontbijt welkomstdrink oude-
jaarsavondfeest met 7-gangen Galadiner water en wijn inbe-
grepen aan tafel in het hotel livemuziek 1 nieuwjaardrank 
om middernacht gidsbegeleiding alle uitstappen en rondrit-
ten audio tour-guide systeem
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Centraal-Zwitserland wordt gedomineerd door de Vierwaldstät-
tersee, met de Voor-Alpen ten noorden van het meer en de Berner 
Alpen ten zuiden. Luzern, met zijn historische stadscentrum en de 
Kapellebrücke, is de belangrijkste stad van Centraal-Zwitserland.

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS:
 Oudejaarsavonddiner met livemuziek.

 Groot vuurwerk op het Vierwoudstedenmeer.

 Winterwandeling tot in het kloosterdorp Engelberg (duur: 1u30).

 Romantische rondrit per paardenkoets door het dorp Engelberg en 
de omgeving.

 Vrij facultatief bezoek aan de kloosterkaasmakerij en de mooie kerk 
met het grootste orgel van Zwitserland.

 Vlakke wandeling in Seedorf (duur: 1u20) door het bescherm na-
tuurgebied van de Reusch Delta tot Flüelen.

 Kort bezoek aan de Astridkapelle in Küssnacht.

 Begeleid bezoek aan Luzern, de mooiste stad van Zwitserland, met 
de Kapellebrücke, Jesuïtenkirche en de mooie Altstadt.

 Bezoek aan de thuishaven van Willem Tell met een korte wandeling 
door Altdorf.

 Rit met kleine postauto’s via Seedorf naar Isleten, daar een smalle 
bergweg op naar het Uri Bergdorpje Isenthal voor een begeleid 
bezoek.

 Boottocht op de Urnersee.

 Rit met de Tsb-Bahn naar Seelisberg.

Betoverend nieuwjaar
in Centraal-Zwitserland

ZWITSERLAND I 289 

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 wande-
len of na de uitstappen, kan u genieten van de sauna en fi tnessruimte.
Gratis WiFi in de gemeenschappelijke ruimtes.

WINTERREIZEN
       23/24

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

ZWITSERLAND           5 DAGEN - 4 NACHTEN
Centraal Zwitserland

VOLPENSION + EXCURSIES + 
INKOMGELDEN inbegrepen
Maxi Comfort Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag single 

vr 29/12 940 euro +125 euro  

Niet inbegrepen: overige maaltijden - toegangsgelden - dranken bij de 
maaltijden - reisverzekering - toeristenbelasting

Inbegrepen: reis in Maxi Comfort Class volpension van-
af eerste avondmaal tot laatste ontbijt Oudejaarsavond-
menu 3x middagmaal welkomstdrink alle toegangs-
gelden & liften volgens programma alle uitstappen en 
rondritten gidsbegeleiding
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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 & OLYMPIC GARDEN****
Uitstekend resort, rustig gelegen op 1000m van het centrum en het 
strand.
Faciliteiten: Exotisch buitenzwembad en overdekt en klein verwarmd
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.

Oudejaarsavond & Nieuwjaar
Lloret de Mar - Costa Brava

Kamerbezetting:
• Olympic Park; max. 3 volwassenen, of 2 volwassenen + max. 2 kin-

deren (t/m 12j)
• Olympic Garden; max. 3 volwassenen + 1 kind, of 2 volwassenen + 

max. 2 kinderen (t/m 12j)

WINTERREIZEN
                 23/24

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

SPANJE                              8 DAGEN - 5 NACHTEN
Lloret de Mar - Costa Brava

VOLPENSION + WATER & WIJN inbegrepen
Royal Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslag Korting
  single 3de pers. op kamer

Olympic Park - Olympic Garden 
wo 27/12 nog niet gekend - zie www.verhoeven.be 

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.
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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.

Winterwonderland in Noorwegen
Oslo - Hamar - Flåm - Bergen

NOORWEGEN I 291 

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.

WINTERREIZEN
     23/24

KORTING*KORTINGKORTING*

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

Antwerpen Piva parking. *per persoon
15€
KORTING*

NOORWEGEN               6 DAGEN - 5 NACHTEN
Winterwonderland in Noorwegen

HALFPENSION + Hondensleetocht door het 
fascinerende Noorse sneeuwlandschap 
inbegrepen
Superior Class (zie pag. 6-9)
Prijs per persoon in tweepersoonskamer
Vertrek  Prijzen Toeslagen Single Single
  buitenkajuit binnenkajuit buitenkajuit

za 10/02/2024 nog niet gekend - zie www.verhoeven.be  

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 

Inbegrepen: reis in Superior Class volpension vanaf eer-
ste avondmaal tot laatste ontbijt overtochten met Stena 
Line/Fjord Line in binnenkajuiten Verhoeven reisbegelei-
ding hondensleetocht in Sjusjøen stadsrondleiding Ber-
gen treinrit Flåm-Myrdal-Voss audio tour-guide systeem

AFREIS 10/02/2024
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292 I 292 I OPSTAPPLAATSEN

Een dagje uit, dag in, dag uit...!

HOE BOEK IK SNEL MIJN DAGREIS
U kan uw dagreis boeken:
- 24u/24u VIA ONZE WEBSITE - www.verhoeven.be (voor meer info zie pag. 18)
- 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
- Dagreis
- Reisdatum
- Aantal personen
- Opstapplaats
- Offi ciële naam en voornaam van alle reizigers (zoals vermeld op uw identiteitskaart)

Annulatievoorwaarden dagreizen: - tot 15 dagen voor vertrek: geen kosten
     - vanaf 14 dagen voor vertrek: 
      10% met een minimum van 10 euro per persoon,
      uitgezonderd van vooraf betaalde tickets, 
      concerten en evenementen.  

24u/
  24u

online 
reserveren

w
w

w
.verhoeven.be
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OPSTAPPLAATSEN DAGREIZEN

CENTRALE VERTREKPLAATSEN MET RECHTSTREEKS VERTREK

SNELDIENST OPSTAPPLAATSEN DAGREIZEN

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.

Bij het vertrek van dagreizen, is het ook mogelijk rechtstreeks met eigen wagen naar een van de volgende CENTRALE 
VERTREKPLAATSEN te rijden. Afhankelijk van de door u gekozen reis, kan u rechtstreeks opstappen (zonder ophaalroute) 
op de autocar die de reis zal uitvoeren. U kan dit telkens navragen bij boeking. Vanaf deze plaatsen vertrekt u rechtstreeks:

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

Geel CARPOOLPARKING
FLY-OVER (E313-AFRIT 23)
Heist-Op-Den-Berg parking  
schaatsbaan
Herselt parking kerk
Herentals brandweerkazerne
Hoboken Kioskplaats kerk
Hoogstraten Kerk
Kapellen bushalte Dorpsplein

Kasterlee brandweer
Kontich P&R, carpool E19 afrit 7
Lier Cultureel Centrum De Mol
Lille-Wechelderzande carpoolparking
(afrit 21-E34)
Massenhoven carpool E313 afrit 19
Mechelen station
Merksem Carrefour-Quick  
Horstebaan
Merksplas gemeentehuis
Oostmalle pleintje gemeentehuis
Reet parking Delhaize A12

Rijkevorsel Parking Verhoeven
Autocarreizen
Schilde Kempisch koffi ehuis de Drij
Lindekens 

Schoten markt
St.Antonius-Zoersel   
oude kliniek bushalte
St. Niklaas hotel Serwir

Turnhout Ringlaan parking 
Stadspark
Vosselaar kruispunt lichten
Westmalle pleintje
Wijnegem gemeentehuis
Wommelgem rondpunt fruitkraam
Wuustwezel Dienst van Toerisme

Zoersel Carpoolparking
(E34 - afrit 20)

RIJKEVORSEL PARKING VERHOEVEN AUTOCARREIZEN  WOMMELGEM RONDPUNT FRUITKRAAM
ZOERSEL CARPOOLPARKING (E34 - afrit 20)  TURNHOUT RINGLAAN PARKING STADSPARK
ANTWERPEN PIVA-PARKING, DESGUINLEI  GEEL CARPOOLPARKING FLY-OVER (E313- afrit 23)

RIJKEVORSEL PARKING VERHOEVEN AUTOCARREIZEN  TURNHOUT PARKING CARREFOUR (enkel bij kerstmarkten)
ZOERSEL CARPOOLPARKING (E34 - afrit 20)  TURNHOUT RINGLAAN PARKING STADSPARK
ANTWERPEN PIVA-PARKING, DESGUINLEI  GEEL CARPOOLPARKING FLY-OVER (E313- afrit 23)

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.
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294 I SUPERIOR DAGTRIPS

EILANDENTOCHT: STORMVLOEDKERING EN BOOTTOCHT 
DOOR HET WESTLAND 
Na een mooie rit langs de Kreekraksluizen en de Oesterdam naar het eiland Tholen. Daarna ver-
der langs de Filipsdam en de Krammersluizen naar de Grevelingendam. Daar koffiepauze en tijd
om te genieten van het uitzicht. Dan verder naar Overflakkee, over de Volkerakdam en de Ha-
ringvlietbrug richting Rotterdam. Vandaar naar Hoek van Holland voor een bezoek aan de Maes-
lantkering, het sluitstuk van de Deltawerken. Bij dreigende overstroming sluiten 2 enorme deuren
de Nieuwe Waterweg af zodat op deze manier de provincie Zuid-Holland wordt beschermd tegen
het hoge water. Vanuit het Keringhuis hebben we een prachtig uitzicht op de immense con-
structie en we zien gemiddeld om de 7 minuten grote schepen voorbijvaren die de haven van Rot-
terdam aandoen. Na het middagmaal , rit naar het Westland dat grote internationale bekendheid
heeft gekregen door zijn hectaren en hectaren glastuinbouw. We bezoeken deze streek op een
bijzondere manier, namelijk op een échte Westlandse boot, een schuit, met flexibele opbouw in
verband met de lage bruggen. Op een twee uur durende vaart over eeuwenoude boezemwate-
ren zien we hoe de streek zich heeft ontwikkeld tot de glazen stad van tegenwoordig. ’s Avonds
genieten we nog van een broodbuffet. Niet inbegrepen: boottocht Westland (± 7,50 euro).

Data: do 26/08 - ma 30/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 2 x
koffie of thee met appelgebak - bezoek Keringhuis  - driegangenmid-
dagmaal - broodmaaltijd.

LUXE 5-STERREN DAGUITSTAPPEN

PROMOTIE 1

PROMOTIE 2

€ 84,00

HERFSTPRACHT DUITSE EIFEL 
De Duitse Eifel op zijn mooist! Prachtige landschappen in schitterende herfstkleuren. Eeuwen-
oude, in de bossen verscholen dorpjes met vakwerkhuizen uit vroeger tijden. Kortom de herfst 
is het mooiste seizoen in de Eifel. Na de koffi e en vlaai op een schilderachtige plek, rijden we 
via Düren en de vallei van de Rur, naar het stuwmeer van Obermaubach. Hier houden we een 
korte fotostop. Daarna verder naar Nideggen voor een korte wandeling. Dit mooie historische 
stadje met zijn burcht, stadpoort en zandstenen gevels zal u zeker bekoren. Verder via Heimbach 
en Schmidt naar ons gezellig restaurant aan de Rursee voor ons 2-gangenmiddagmaal. Daarna 
vervolgen we onze rit door feeërieke landschappen. We rijden langs het kamp van Vogelsang. 
Tijdens een korte stop vertelt onze gids u van het merkwaardige doel van dit kamp tijdens WO2. 
Verder via het windmolenpark in Herhat en Dreibarn naar Monschau, u alom bekend. We maken 
een korte stadwandeling door de gezellige steegjes en prachtige historische vakwerkhuizen. 
Daarna retour via het Hertogenwald en Eupen naar onze avondstop. Na nog een broodjesmaal-
tijd met koffi e en stuk Limburgse vlaai is het tijd om naar onze centrale afstapplaats te rijden.

Datum: di 17/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
kannetje koffi e met vlaai - 2-gangenmiddagmaal - broodmaaltijd.

KERSENHOF EN BREDA 
Aankomst bij De Kersenhof in Raamsdonk waar u ontvangen wordt in de gezellig aangeklede 
boerenschuur met koffi e en kersenvlaai. Ondertussen krijgt u een presentatie over het bedrijf, 
daarna volgt een rondleiding en bezoekt u de boomgaard met zoete, zwarte kersen. U wordt 
rondgereden in een speciaal kersentreintje. Er is ook een seizoenwinkeltje waar diverse leuke 
producten te koop zijn die gemaakt zijn van kersen. Na afl oop van de excursie krijgt iedereen 
een zakje met kersen mee Na dit leuke bezoek genieten we van een warm 3-gangenmiddagmaal 
in ons restaurant. Na het eten neemt een plaatselijke gids u mee voor een rondrit met de bus 
door de bourgondische stad Breda.
Een sprankelende en historische stad in Noord-Brabant met een sfeervol stadshart. U komt langs 
het oude centrum met Spanjaarsgat. Breda heeft een belangrijke historische stadskern, die zich 
over de eeuwen heeft gevormd rond het kasteel van Breda, de zetel van de heren van Breda.
We rijden ook langs het eeuwenoude Mastbosch en het kasteel Bouvigne aan de rand van Breda. 
Zowel vanwege zijn historisch stadsschoon als om zijn fraaie, bosrijke omgeving wordt Breda in 
zijn volkslied ook wel de Parel van het Zuiden genoemd. Afsluiten doen we met een broodmaal-
tijd.

Datum: do 22/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e 
met kersenvlaai - toegang kersenhof - zakje kersen - 3-gangenmiddag-
maal - broodmaaltijd.€ 84,00
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HET HEUVELLANDS VLEESHUISJE EN BAILLEUL
‘s Morgens ontvangst met koffie of thee en koffiekoek. In de voormiddag worden we hartelijk ont-
vangen met een drankje in het vleeshuisje. Daarna zien we een film en krijgen professionele uitleg
over de plaatselijke ambachtelijke vleesbereidingen van vlees van eigen kweek. Terwijl we verder
luisteren naar het boeiende familieverhaal krijgen we een 4-tal proevertjes aangeboden. We genie-
ten ook van een rit door het mooie heuvelland. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het
stadje Bailleul of Belle. Aan de rand van onze Vlaamse heuvels, zo laat Belle met zijn trotse belfort-
toren en bovenaan Melusine, bewaakster van Bailleul geen enkele bezoeker onberoerd. We bezoe-
ken het stadhuis, de neo-Byzantijnse St.Vaaskerk met zijn mooie glas in loodramen en zijn mozaïeken.
We rijden of wandelen langs de watertoren, het mooi oorlogsmonument met een mooie gevleu-
gelde Victorie die opstijgt uit de verwoesting, het vroegere gerechtshof of Presidial, het enige open-
bare gebouw dat de verwoesting heeft overleeft en de mediatheek. Eventueel een bezoek aan de
kantschool waar we de mensen aan het werk kunnen zien. ’s Avonds ge-
nieten we van heerlijk belegde boterhammen met koffie of thee. Niet in-
begrepen: toegang vleeshuisje (± 5 euro) - toegang kantmuseum (± 1 euro)
Data: ma 21/06 - di 29/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbegeleiding - koffie
met koffiekoek - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd 

LUIK EN VAL-DIEU
’s Morgens koffie met chocoladebroodje in de taverne Grand Café de la Gare in het station Guillemins.
Na de koffie brengen we een bezoek aan het station. Het is een echte kathedraal van glas en staal,
getekend door de beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava. Het kunstwerk is monumentaal,
organisch, luchtig en transparant. Het station geeft het stadsbeeld een ander aanzien en is symbool
van het moderne Luik. Aansluitend maken we een wandeling door het historische gedeelte van de
stad, dat vroeger binnen de middeleeuwse muren lag. We ontdekken er het paleis van de prins-bis-
schoppen, het stadhuis, de Place du Marché met het perron, de smalle straatjes, de mooie gevels van
de patriciërshuizen en de uithangborden van de ambachtslui en handelaars. Na het middagmaal rij-
den we naar Val-Dieu en brengen er een bezoek aan de brouwerij. De binnenplaats en de basiliek zijn
vrij toegankelijk. ’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit 2 belegde broodjes met ham of kaas, stuk Lim-
burgse vlaai en koffie of thee naar believen. Niet inbegrepen: toegang brouwerij Val-Dieu met con-
sumptie (± 7 euro).
Data: do 14/10 - do 21/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven reisbegeleiding - 2x koffie
met chocoladebroodje - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd.

SUPERIOR DAGTRIPS I 295 

LUXE 5-STERREN DAGUITSTAPPEN

PROMOTIE 3

PROMOTIE 4

MARSEPEIN EN DORDRECHT 
We worden ontvangen in Ridderkerk bij chocolatier Frits van Noppen met koffi e of thee, 
bonbons en chocolaatjes. We krijgen er een demonstratie marsepein maken en iedereen 
mag zelf een marsepeinroos maken. Na de broodmaaltijd rijden we naar Dordrecht de oud-
ste stad van Holland en lange tijd een van de belangrijkste havens, waar de Hollandse Munt 
werd geslagen en de Nederlandse staat het levenslicht zag en waar vooral nog zoveel te 
zien valt, net alsof er nooit wat veranderd is. 1000 monumenten telt Dordrecht. Zie hoe de 
rijke wijnhandelaren woonden én werkten in de prachtige panden aan de Wijnhaven. Wan-
delend onder de Groothoofdpoort door, raakt u betoverd door deze prachtige toegangs-
poort en het wijde uitzicht dat u heeft op het water, waar de Merwede en de Oude Maas 
samenkomen. Tegenwoordig is de Dordtse haven onderdeel van de haven van Rotterdam 
en daarmee is Dordrecht de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Verder 
door de historische binnenstad met de Augustuskerk, de grote kerk enz.

NATUURHULPCENTRUM EN TONGEREN 
In de voormiddag worden we ontvangen met koffi e en een stuk heerlijke Limburgse vlaai in 
het natuurhulpcentrum. Aansluitend rondleiding met een inleidende video en een blik achter 
de schermen. Jaarlijks worden er vele duizenden wilde dieren met de beste zorgen omringd en 
verzorgd. Verkeersslachtoffers, verweesde jonge dieren, olierampen en stroperij zijn maar en-
kele voorbeelden. Het centrum is tevens uitgerust om exotische dieren tijdelijk op te vangen en 
beschikt over een eigen verzorgingsruimte, operatiekamer, intensive care afdeling enz. Na het 
middagmaal maken we een mooie rondrit door de Mergelstreek, langs het Fort van Eben-Emael, 
Canne en de brug van Vroenhoven. Verder door richting Tongeren de oudste stad van België, 
langs de mooiste plekjes aan de rand van de stad zoals de middeleeuwse stadsomwalling met de 
Moerenpoort, de Lakenmakerstoren en het stadspark de Motte. In het oude centrum van de stad 
maken we een wandeling langs o.a. de Grote Markt met het bronzen standbeeld van Ambiorix, 
het stadhuis, de O.L.V.-basiliek, het gerechtshof, het Gallo-Romeins museum, het Vrijthof, het 
begijnhof enz. ’s Avonds 2 belegde broodjes, stuk Limburgse vlaai en koffi e of thee.

Datum: ma 15/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
koffi e of thee met bonbons - demo marsepein maken - marsepeinroos -
broodmaaltijd - 3-gangenavondmaal.

Datum: vr 18/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e 
met vlaai - het bezoek aan het natuurhulpcentrum met plaatselijke 

gids - 3-gangenmiddagmaal - 
broodmaaltijd.

Onze extra’s inbegrepen:
• Reis in Superior Class autocar met loungehoek en veel comfort
• ’s Morgens koffi e & gebak
• Uitstekend warm 3-gangenmiddagmaal
• Uitgebreide broodmaaltijd ’s avonds
• Verhoeven gidsbegeleiding
• Draadloze audioguide verbinding met de reisleider

€ 84,00

€ 84,00
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10.00 Centraal vertrek Rijkevorsel. We rijden naar een uniek plekje waar we met 
een prachtig schip varen en tegelijkertijd genieten van een uitgebreide brunch. 
De Biesbosch, een unieke rivierdelta met getij! Land van wilgenbossen, eilanden 
en kreken. Een dynamisch en avontuurlijk natuur- en recreatiegebied. Ontdek 
de mooiste plekken terwijl u geniet met vrienden aan tafel en spot zeldzame 
vogels, bevers, wilde paarden en highland runderen onderweg met ons schip. 
Van zodra de trossen los gaan is het buffet toegankelijk. Men nodigt u tafel per 
tafel uit om de eerste keer op te scheppen. Als iedereen geweest is dan kan u 
naar believen terug gaan.

* samenstelling kan afhankelijk van schip aangepast worden
14.00 ontschepen en rit naar Dordrecht voor een leuke stadswandeling met onze 
gids en vrije tijd om het oudste stadje van Holland 
te verkennen. Leuke winkelstraatjes, honderden 
boten in de jachthavens, in de binnenstad, 
terrasjes, musea en grachten wachten op u. 
Voor wie liever al meteen een terrasje 
doet of winkelt, een seintje aan onze 
gids is voldoende.
19.30 terug aan de centrale 
vertrekplaats

Tegen de middag worden we ontvangen bij de Kaasboerin in Postel.
Hier gaan we genieten van een uitgebreid barbecuefeest bestaande uit:
• Heerlijke hamburger • Sappige barbecueworst
• Gemarineerde kipfi let • Pappilot van verse vis

Hierbij serveren we: koude aardappelsalade – stokbrood – koude pasta – 
saladbar met verschillende groenten. We voorzien natuurlijk ook de bijpas-
sende koude sausjes en een heerlijke warme champignonsaus voor bij de 
kipfi let bijvoorbeeld… Na de barbecue rijden we richting ’s Hertogenbosch 
via een toeristische route in Noord Brabant. In de buurt van het Nationaal 
Park Loonse en Drunense duinen in een klein dorpje brengen we een be-
zoek aan een eendenboerderij. 
We worden hartelijk ontvangen in de authentieke Vlaamse schuur met ori-
ginele eiken balken en een rieten kap. De eigenaars laten alles zien en ver-
tellen enthousiast over hun bedrijf. Het reilen en zeilen wordt vertelt aan 
de hand van een leuke uitleg, ondersteund met beeldpresentatie en fi lm-
fragmenten. Daarna gaan we op bezoek bij duizenden vrolijke snateraars. 
Nadien genieten we van een proevertje eendenvlees en we sluiten af met 
koffi e en koek. Er is ook een winkel waar u vrijblijvend een kijkje kan nemen 
in het gamma ‘van ei tot eindproduct’.

LENTEPROMOTIE 2023
GEZELLIG BRUNCHEN OP HET WATER
EN HISTORISCH DORDRECHT NIEUW!

ZOMERPROMOTIE 2023
VERHOEVEN BARBECUE-FEEST en op bezoek bij

een eendenboerderij NIEUW!

Data: ma 24/04 - di 25/04 - za 29/04
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
Verhoeven gidsbegeleiding - boottocht - brunch.

Datum: wo 26/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 
barbecue - bezoek eendenboerderij met proevertje - koffi e en koek.

PROMOTIE
PRIJS slechts

€ 63,00

PROMOTIE-
PRIJS

€ 69,50

Wat kan u verwachten:
• Kopje groentesoep vanaf het buffet
• Verschillende broodsoorten, wit, bruin, volkoren en prokorn
• Diverse harde en zachte mini broodjes, chocolade croissant-

jes, koffi ebroodjes, krentenbrood, eierkoeken en cake
• IJslandse garnalen met een romige cocktailsaus omringd 

met gerookte makreel en zalm
• Fijne vleeswaren zoals gekookte achterham, kipfi let, Cobur-

gerham, wijncervelaat en  varkensfricandeau
• Jong belegen kaas, komijnekaas, boerenkruidenkaas en brie
• Authentieke rundvleessalade, boordevol lekker draadjesvlees
• Boereneiersalade met grove stukjes ei, bosui en bieslook
• Milde kip/kerriesalade met stukjes ananas en rozijnen
• Rauwkostsalade met o.a.: komkommer, tomaat, wortel, 

paprika etc.
• Mozarella/ tomaat met pestodressing
• Ambachtelijke gehaktballetjes in de jus
• Overheerlijke kipsaté stukjes in een satésaus met 
 gefrituurde uitjes
• Omelet
• Kroketten
• Taart
• Vers fruit van het seizoen
• Assortiment van bavarois en kwark

• Slagroomsoesjes
• Jus d’orange
• Koffi e
• Thee
• Melk
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BEGELEIDE   VERRASSINGSREIZEN
MET MAALTIJD INBEGREPEN

Onze verrassingsreizen zijn ontdekkingstochten naar NIEUWE 
bestemmingen. De verzorgde maaltijden zijn steeds driegan-
genmenu’s. Eventuele toegangsgelden zijn niet inbegrepen, 
tenzij anders vermeld. Verhoeven autocar- cruise- en vliegva-
kanties zoekt voor u steeds nieuwe en boeiende attracties!

OOK VOOR GROEPEN EN VERENIGINGEN!
Voor alle dagreizen berekenen wij voor u vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03/311.59.59 of groepsreizen@verhoeven.be

NIEUW:
• ’s morgens koffi e + koek inbegrepen
• 3-gangenmiddagmaal inbegrepen

DAGTRIPS I 297 

VALENTIJNSVERRASSINGSREIS
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: di 14/02 Prijs: 62.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

PAASVERRASSINGSREIS
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: ma 10/04 Prijs: 68.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

VERRASSINGSREIS BELGIË
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: za 06/05 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

VERRASSINGSREIS DUITSLAND
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: za 17/06 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

VERRASSINGSREIS NEDERLAND
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: vr 21/07 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

MOEDERDAGTRIP
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: di 15/08 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

VERRASSINGSREIS BELGIË
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: za 09/09 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

HERFSTVERRASSINGSREIS
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: do 09/11 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.

KERSTVERRASSINGSREIS
Niet inbegrepen: toegangsgelden
Datum: di 12/12 Prijs: 79.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -
ochtendstop - 3-gangenmiddagmaal.
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BEDEVAARTEN
PATER DAMIAAN EN SCHERPENHEUVEL
Na de koffi e met broodje ham en kaas in Scherpenheuvel, hebben we de gelegenheid om de eucharistieviering bij te 
wonen in de basiliek. Nadien maken we een geleide wandeling over het heiligdom en houden we even halt aan het 
beeld en houden even halt aan het beeld van Pater Damiaan. Het symboliseert zijn bedevaart naar Scherpenheuvel 
voor hij naar Molokai vertrok. Nadien vrije tijd of de mogelijkheid om de kruisweg te doen. Er is mogelijkheid tot 
middagmaal (soep-stoofvlees met frieten en ijsje ± € 20) Na de middag naar Tremelo waar Damiaan werd geboren als 
Jef De Veuster. Hij groeit er op en werkt op de boerderij van zijn ouders. Zijn geboortehuis maakt deel van het nieuwe 
museum dat we bezoeken en dat zijn naam draagt. We bezoeken het museum met gedreven deskundige gidsen. 
Nadien genieten we nog van een kopje koffi e met stuk vlaai.

Datum:  ma 02/10
Prijs:  55,00 euro 
Inbegrepen: reis per luxe autocar - gidsbegeleiding - ontvangst met koffi e en sandwich ham en kaas -
namiddag koffi e met vlaai.

PATER PIO-DAG MEERSEL-DREEF
‘Padre Pio’ (Francesco Forgione) werd geboren in Pietrelcina (Benevento) op 25 mei 1887. Hij trad in bij de kapucij-
nen van de provincie Foggia op 22 januari 1903 en legde zijn plechtige geloften af op 27 januari 1907. Op 16 maart 
1918 kwam hij naar het klooster van San Giovanni Rotondo (Foggia), dat hij niet meer zou verlaten. Uitgeput door 
zijn biechtpraktijk stierf hij op 23 september 1968. In 2002 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. 
Om 10 uur verwelkoming en plechtige eucharistieviering. ’s Middags mogelijkheid tot uitgebreide broodmaaltijd.
’s Namiddags vrije tijd voor video over het leven van Pater Pio of mogelijkheid om te biechten. Geleide rozenkrans en 
kruisweg. Slotviering in de kerk.
Niet inbegrepen: het bedevaartprogramma inclusief de broodmaaltijd en de appelfl ap met koffi e in de namiddag
(± 12.50 euro)*.

Datum:  do 17/08
Prijs:  30,00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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WINKELREIZEN  &  SHOPPING
€ 31,00

€ 34,00

€ 33,00

€ 33,00

AKEN
Aken is de meest westelijk gelegen stad van Duitsland, aan de grens met Nederland en 
België. In Aken gaan traditie en vooruitgang hand in hand. Karel de Grote liet overal in de 
stad zijn sporen na. Het gotische stadhuis en de dom, waarin 32 Duitse koningen werden 
gekroond, behoren tot de belangrijkste gebouwen van de oude binnenstad. Toch is Aken 
geen museumstad. Zij telt 240.000 inwoners en stelt zich voor als een modern, internatio-
naal ingesteld centrum met politieke, economische en culturele contacten. Het knusse win-
kelcentrum zal je zeker bekoren. 

Datum: za 17/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

AMSTERDAM
Amsterdam, de grootste winkelstad van Nederland en de meest gevarieerde! In geen
enkele andere stad vind je zulke verscheidenheid aan producten. Steeds opnieuw kom je 
er verrassende winkels en boetieks  tegen die zich gespecialiseerd hebben in één product, 
gaande van koffi e tot bonbons en van herenondergoed tot sigaren. In Amsterdam vind je 
een mengelmoes van ‘gekke’ zaakjes, grote warenhuizen en modewinkels van super-trendy 
tot elegant-klassiek, afgewisseld met terrasjes, koffi eshops en restaurants. Juist die mengel-
moes maakt winkelen in Amsterdam zo gezellig. 

Datum: za 20/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

DÜSSELDORF
Winkelen in Düsseldorf: de Königsallee staat voor pure luxe. Deze exclusieve prachtboule-
vard met zijn elegante winkelpaleizen en passages laat geen wens onvervuld. De Schadow-
strasse contrasteert met de Königsallee, het is meer een winkelstraat voor iedereen en de 
oude binnenstad is het ideale winkelgebied voor jonge modetrends. 

Datum: za 15/04
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

ESSEN
Zoals meer steden in het Ruhrgebied heeft de stad geen historische binnenstad. Deze is in de 
Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest. In de binnenstad zijn de meeste winkels, mo-
dezaken en grote warenhuizen te vinden in de Kettwiger Strasse en de Limbecker Strasse. In 
de zijstraten zijn interessante boetieks en speciaalzaken gevestigd. Buiten het centrum is de 
Isenbergplatz bekend door winkels van jonge ontwerpers. Een geliefde plek om te fl aneren 
is de Rüttenscheider Strasse met o.a. luxe modeartikelen en speciaalzaken voor levensmid-
delen. Grote winkelcentra zijn de Rathaus Galerie en het Allee-Center. Het moderne, over-
dekte winkelcentrum Limbecker Platz is een van de grootste in Duitsland met meer dan 200 
winkels, cafés en restaurants. 

Datum: za 05/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

€ 33,00
DEN HAAG  NIEUW
Van exclusieve haute couture achter eeuwenoude geveltjes tot eigentijdse conceptstores in
kleine klinkerstraatjes. De Haagse binnenstad staat garant voor een heerlijk dagje winkelen. 
In de omgeving rond het Spui en de Grote Marktstraat vind je de bekende winkels. Maar kijk 
vooral verder. In een straat als de Denneweg en in winkelgebied het Hofkwartier ontdek 
je parels van winkels! Overdekt shoppen kan daarnaast in de Haagsche Passage. Den Haag 
is een stad waar je tal van mogelijkheden hebt qua musea en bezienswaardigheden. Het is 
waarlijk dé koninklijke stad bij uitstek. Heb je zin in een uitje naar het strand? Neem het 
openbaar vervoer en Scheveningen ligt op 3km afstand te blinken met zijn promenade en 
zijn wereldberoemde Pier.

Datum: za 22/04
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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WINKELREIZEN  &  SHOPPING

€ 29,00

€ 32,00

€ 33,00

MAASMECHELEN VILLAGE   
Outlet Center Maasmechelen Village, al je favoriete ontwerpers op een plek. Je vind er meer 
dan 100 boetieks van ’s werelds bekende merken. Naast kleding en accessoires zijn merken 
als Le Creuset, Villeroy en Boch en Leonardo er ook gevestigd. Je kan er tevens genieten van 
uitzonderlijke gastronomie in een uniek kader. De restaurants wachten je op om je in alle 
comfort een unieke ervaring te bezorgen.

Data: za 24/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

MAASTRICHT   
Maastricht heeft een rijk historisch verleden met op iedere hoek een ander karakter, hippe 
winkels, warenhuizen en boetiekjes. Van Wyck tot het Vrijthof en daar voorbij. In Maastricht 
shop je zeven dagen per week, mét koopavond op donderdag en scoor je regelmatig in de 
sale. De uitverkoop of solden wordt niet in specifi eke periodes gepland, maar verschilt per 
seizoen en zelfs per winkel. Van hip & vintage in Wyck, tot sjiek & chic, in het Stokstraat-
kwartier. Winkelcentra zoals Mosae Forum & Entre Deux, plekken voor de alledaagse bood-
schap of lekker vers van de markt. In het Stokstraatkwartier staan service en kwaliteit hoog 
op de agenda. Creatieve ondernemers met eigen ideeën en ontwerpen die men aanpast op 
de wens van de individuele klant. Het zal u niet verrassen als we zeggen dat de Maastrich-
tenaar een levensgenieter pur sang is. Dat is niet anders in het Stokstraatkwartier. Naast de 
totale beleving van de pittoreske setting waarin u zich bevindt, kunt u zich laven aan het 
gastronomisch aanbod van de verschillende restaurants en cafés. Veel ondernemers die u in 
het Stokstraatkwartier aantreft, hebben een lange staat van dienst. Ze zijn ervan overtuigd 
dat hun status alles te maken heeft met de wijze waarop de klant onthaald en bediend 
wordt. De basis van een prettig contact, wordt gelegd door gastvrijheid en de beste service. 
Geniet van koopjes op de vrijdagmarkt.

Datum: vr 19/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

OBERHAUSEN   
Het grootste winkelcentrum in het Ruhrgebied. Het bestaat uit verschillende winkelpro-
menades en een reusachtige fastfoodafdeling, de zogenaamde Coca-Cola-Oase. Je vindt er 
verschillende restaurants met specialiteiten uit de hele wereld. Het winkelcentrum beslaat 
op twee niveaus zeventigduizend vierkante meter met ruim tweehonderd nationale en in-
ternationale zaken.

Data: za 07/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

KEULEN
Keulen is beroemd als winkelstad. In de winkelstraten Hohe Strasse en Schildergasse vind je 
alle grote warenhuizen en merkwinkels. In de Breite Strasse en in de Ehrenstrasse bevinden 
zich de trendy boetieks. Rond de Mittelstrasse en Pfeilstrasse lokken de zaken met exclusieve 
ontwerpen. In de oude binnenstad trekken de kleine nauwe straatjes en de vele authentieke 
cafeetjes vele gasten aan.

Datum: za 23/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

€ 34,00
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WINKELREIZEN  &  SHOPPING

€ 33,00

€ 30,00

RIJSEL
In de wijk Vieux Lille is het heerlijk om te wandelen in de kronkelende charmante straatjes. 
Het is ook leuk om te shoppen in deze oude stadswijk. Je vindt er verschillende desingshops, 
luxe boetieks en delicatessenzaken. De bekendste en meest prestigieuze vestiging van de 
Franse warenhuisketen Galerie Lafayette vind je ongetwijfeld ook in shoppingstad Rijsel. De 
winkel startte klein maar heeft ondertussen meer dan zestig winkels waaronder enkele ves-
tigingen in het buitenland. Deze winkel heeft voor elke shopaholic een waaier aan mode, 
cosmetica, juwelen en lingerie. Pure luxe dus. 

Datum: za 02/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

ROERMOND OUTLET  
Op 5 minuten loopafstand van de historische binnenstad van Roermond ligt het Designer 
Outlet Roermond. Dit outlet center is in ruim 18 jaar tijd uitgegroeid tot de grootste en 
meest succesvolle outlet van Europa met 125 winkels en 25 horecagelegenheden. In het
Designer Outlet in Roermond kun je bij luxe merken shoppen met korting tot 70%. 

Data: za 09/09 - za 25/11
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

ROTTERDAM  
Winkelen in het centrum van Rotterdam staat garant voor een ultieme shoppingbelevenis. 
Het belangrijkste winkelgebied in het centrum vind je tussen het Centraal Station en de 
Blaak. De Lijnbaan is de bekendste winkelstraat. De Meent pronkt met chique modezaken 
en trendy modewinkels!
En dan is er nog de Markthal: naar Canadees en Amerikaans voorbeeld staat er op de Blaak een Markthal, maar Rot-
terdam zou niet de belangrijkste architectuurstad zijn als deze Markthal niet hypermodern zou zijn en in de vorm 
van een enorme vliegtuighangar. Dit architectonische hoogstandje is extra speciaal doordat aan de binnenkant de 
kromme wanden en het plafond bekleed zijn met grote kleurrijke panelen. Dit enorme kunstwerk van Arno Coenen, 
waarop heel veel fruit is afgebeeld, heeft een oppervlakte van 11.000 m2. De voor- en achterzijde van de Markthal 
in Rotterdam is afgesloten met een grote glazen wand die het ruimtelijke effect versterkt en het weer buitenhoudt. 
De Koopgoot is de typisch Rotterdamse bijnaam die de Rotterdammers hebben gegeven aan de Beurstraverse, om-
dat deze half ondergrondse winkelstraat onder de Coolsingel doorloopt. De Koopgoot verbindt de winkelstraten 
Hoogstraat en de bekende Lijnbaan met elkaar. In de Koopgoot kun je shoppen zonder last te hebben van het drukke 
autoverkeer op de Coolsingel. Je komt in de Koopgoot via aan weerszijden een lange trap, een lift of met een van 
de roltrappen. Ook voor kinderen is winkelen in de Koopgoot in Rotterdam een feestje: ‘s zomers kunnen ze zich 
vermaken met de springende waterstralen die via roosters uit de grond spuiten. Hier vind je voornamelijk fi lialen van 
de grote bekende winkelketens. De Coolsingel loopt van de fontein op het Hofplein tot aan de Westblaak richting 
de Erasmusbrug. De Coolsingel is nu een belangrijke verkeersader in Rotterdam, maar was vroeger een singel, die al 
tijdens de Eerste Wereldoorlog werd drooggelegd. Aan de Coolsingel vind je hotels, kantoren, en er zijn veel winkels. 
De Coolsingel is ook het middelpunt van veel grote evenementen in Rotterdam zoals het Zomercarnaval en de Rot-
terdam Marathon.

Datum: ma 01/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

€ 31,00

€ 73,50
PARIJS   
Na de gebruikelijke ochtendstop bereiken we Parijs rond 11 uur. Wie Parijs vrij wenst te 
bezoeken of wil gaan shoppen, stapt bij aankomst af en vervoegt de autocar terug bij ver-
trek, ter plaatse ben je dan de ganse dag vrij. Wie graag Parijs onder leiding van de gids wil 
verkennen, begint aan een uitgebreide rondrit door de stad. Bij de belangrijkste beziens-
waardigheden voorzien we voldoende vrije tijd. Mogelijkheid tot boottocht op de Seine. 
Het vertrek uit Parijs is voorzien rond 18 uur, met een halte op de terugweg.
Niet inbegrepen: boottocht.

Data: za 08/07 - za 19/08 - za 16/12 - wo 27/12
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding.
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PRETPARKEN - THEMAPARKEN
De toegangsgelden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Toegangsgelden vermeld met * zijn deze van 2022, daar die
van 2023 nog niet gekend zijn bij het verschijnen van de brochure. De vermelde toegangsprijzen zijn louter indicatief en voor 
wijziging vatbaar.

GROTTEN VAN HAN 
Neem plaats in een historische tram die u naar de ingang brengt van de grot. Een enthousiaste gids neemt u mee 
op ontdekking in deze tijdloze en magische wereld. De natuurlijke vormen en kleuren van de druipstenen worden 
prachtig naar voren gebracht door de duizend-en-een lichtpuntjes van de gloednieuwe verlichte grot. In het midden 
van de tocht wordt u verrast met de nieuwe klank- en lichtshow “Origin”. Nadien kan je PrehistoHan bezoeken. Een 
boeiende tentoonstelling brengt u duizenden jaren terug in de tijd. Het park verwelkomt u in zijn uitgestrektheid. 
Loop door de uitgestrekte valleien die gedurende duizenden jaren zijn uitgeslepen door de rivier de Lesse. Kom oog 
in oog te staan met de uitzonderlijke fauna. De meeste Europese diersoorten hebben een onderkomen gevonden in 
het wildpark. Het is tevens de enige plek waar u de Europese big 5 tegenkomt: de wolf, de bizon, de lynx, de bruine 
beer en de veelvraat. Niet inbegrepen: de toegang tot de grot, PrehistoHan, Han 1900 en het wildpark: volw. ±25 
euro* - kind 4 t/m 11 jaar ± 17.50 euro*.

Datum:  do 18/05
Prijs:  volw. 39,50 euro
 kind: 20 euro
 kind jonger dan 3 jaar: 20 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

BURGERS’ ZOO, BUSH EN SAFARI
Burgers’ Zoo nabij Arnhem is veel meer dan een dierentuin. Het is wandelen tussen tropische plantengroei, doorheen een woestijn, in de
savanne,... Je kan er de dieren observeren in een haast natuurlijke omgeving. Het gebruik van een verrekijker is zeker aan te bevelen. Voor 
de versterking van de innerlijke mens zijn er maar liefst vijf themarestaurants en tussen de bezoekjes aan de dieren door, kunnen de kinderen 
zich uitleven in een van de speeltuinen. Niet inbegrepen: toegangsgelden: volw. ±23.50 euro* - kind 4 t/m 9 jaar ±22 euro* kind 0-3 jaar gratis.

Datum:  ma 10/07
Prijs:  volw. 37.50 euro
 kind: 19 euro
 kind jonger dan 3 jaar: 19 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

DE EFTELING
Waar ontdek je elk seizoen weer nieuwe wonderen? In de Efteling natuurlijk! Laat je betoveren in het Sprookjesbos. 
Kom en luister: de Sprookjesboom vertelt! Stap op de stoomtrein of draai rond in de carrousel. Vaar mee door de mys-
terieuze Verboden Stad uit de Sprookjes van 1001 Nacht. Griezel in de nieuwe attractie Dance Macabre en geniet van 
het sprookje Pinokkio in het sprookjesbos. De overdekte attractie Symbolica, Paleis der Fantasie, laat je meevoeren 
door de geheime gangen langs magische vertrekken! Een dagje Efteling is altijd dolle pret voor jong en oud!
Niet inbegrepen: toegangsgelden: volw. ±40 euro - kind 0 t/m 3 jaar gratis.

Datum:  ma 29/05
Prijs:  volw. 35,50 euro
 kind: 18.00 euro
 kind jonger dan 3 jaar: 18.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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PRETPARKEN-THEMAPARKEN

PAIRI DAIZA
Pairi Daiza betekent in het oud-Perzisch ‘afgesloten tuin’. Een tuin van 55 hectare, gecreëerd tussen de ruïnes van de 
cisterciënzerabdij van Cambron en afgeschermd van de buitenwereld door een muur van drie kilometer lang, heet 
jullie welkom. Laat je verrassen, eerst en vooral door de natuur, met haar eeuwenoude bomen, prachtige bloemen en 
weelderige planten van over de hele wereld. Door de schatten van architectuur en ambachtswerk, allemaal authen-
tiek. En natuurlijk: de 5000 dieren die hier in harmonie samenleven. Voor de beroemde panda’s werden een berg, 
een bos en een grot nagebouwd. Maar ook de andere dieren leven in een aangepaste omgeving. Welkom in de 
Wereldtuin!
Niet inbegrepen: toegangsgelden: volw: ±33 euro* - kind 3 tot 11 jaar ±27 euro* senioren +60 jaar 31 euro*.

Data: di 11/04 - ma 17/07 - ma 14/08
Prijs:  volw: 34.50 euro
 kind: 17.50 euro
 kind jonger dan 3 jaar: 17.50 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

PRETPARK TOVERLAND  NIEUW
Ga met ons mee naar het jongste attractiepark van Nederland TOVERLAND!
Vlieg over een wervelende achtbaan naar een spetterende wildwaterbaan of kom tot rust op één van de vele terras-
jes. Van stoere landen vol actie tot zalige fantasierijken voor de allerkleinsten. Het park bestaat uit zes themawerel-
den: Avalon, Ithaka, Port Laguna, Magische Vallei, Wunderwald en Land van Toos.
Deze zes werelden zitten vol avontuur, shows en spectaculaire attracties. Maak een ritje in de houten achtbaan Troy, 
breng een bezoek aan Villa Fiasko of neem een kijkje in de persoonlijke schatkamer van tovenaar Merlijn in Merlin’s 
Quest. Vergeet ook vooral niet om écht zelf te leren toveren in Port Laguna, de familie Magistralis leert je graag de 
fi jne kneepjes van het vak.
Niet inbegrepen: toegangsgelden: volw. ±36 euro* - kind 90-140 cm ±26 euro* - kleiner dan 90 cm gratis.

Datum:  za 19/08
Prijs:  volw: 34 euro
 kind: 17 euro
 kind jonger dan 3 jaar: 17 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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KUST-EXPRESS

WEKELIJKSE AFREIZEN IN JULI & AUGUSTUS

BLANKENBERGE – OOSTENDE – NIEUWPOORT – KNOKKE
SNELDIENST =

rechtstreeks naar uw bestemming!
Geniet van een dagje ongedwongen naar de Belgische kust! Een terrasje, fl aneren over 
de zeedijk, een strandwandeling of een bezoekje aan de wekelijkse markt! 

OPSTAPUREN SNELDIENSTEN:
Rijkevorsel bureel Verhoeven  06h45
Turnhout Ringlaan Parking Stadspark  07h10
Lille/Wechelderzande carpool E34 afrit 21  07h30

UW COMFORT – ONZE TROEVEN!
- Sneldienst opstapplaatsen
- Rechtstreeks naar uw bestemming
- Vaste zitplaatsen
- Luxe autocars met airconditioning
- Voldoende bagage/kofferruimte 

Geel carpoolparking Fly over E313 afrit 23  07h00
Zoersel carpoolparking E34 afrit 20  07h25 
Wommelgem carpool rondpunt fruitkraam  07h45
Antwerpen parking Piva  08h00
St. Niklaas Hotel Serwir  08h25

NIEUWPOORT:
za 22/07
vr 04/08
za 26/08

KNOKKE:
za 12/08

BLANKENBERGE:
za 01/07
vr 14/07 (marktdag)
za 29/07
za 12/08
vr 25/08 (marktdag)

OOSTENDE:
za 03/06
do 06/07 (marktdag)
do 17/08 (marktdag)

Prijs: volw. 30.00 euro, kind t.e.m 11j. 20.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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EVENEMENTSREIZEN
BLOEMENCORSO, VOLLENHOVE EN GIETHOORN 
Het bloemencorso is een totaalspektakel: miljoenen bloemen, entertainment en theater, muziekkorpsen op 
topniveau uit binnen- en buitenland en bovenal veel gezelligheid. Na het corso rijden we verder naar Giet-
hoorn wandeling en boottocht. ‘s Avonds genieten we nog van een 3-gangenavondmaal.
Niet inbegrepen: boottocht (± 8 euro).

Datum:  za 26/08
Prijs:  92.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 3-gangenavondmaal - toegang
bloemencorso Vollenhove.

FEEST IN ANNEVOIE EN MAASVALLEI
Na de ochtendhalte rijden we richting Namen en volgen we de Maasvallei langs Marche-les-Dames. Mar-
che-les-Dames kreeg vooral bekendheid door de tragische dood van de Belgische koning Albert I. De naam 
verwijst naar een voormalige cisterciënzerinnenabdij. Verder door de vallei van de Samson, langs Faulx-Les-
Tombes en Gesves naar Crupet. Kort bezoek aan de grot. Deze bijzondere grot naast de kerk van Sint-Martinus 
toont verschillende voorstellingen van heiligenlevens (vooral van Sint-Antonius van Padua).Verder naar Spon-
tin met de bron, het kasteel en de watermolen op het riviertje de Bocq naar Dinant. Na het middagmaal naar 
Annevoie. Voor de tiende maal ontvangen de tuinen van Annevoie de grote parade van 110 gekostumeerden 
in Venetiaanse klederdracht, tot in het kleinste detail afgewerkt. Een spectaculair, indrukwekkend en vooral 
fotogeniek gebeuren. Een echte streling voor het oog. 

Datum:  zo 28/05
Prijs:  83.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 3-gangenmiddagmaal - rondrit door
de Maasvallei - toegang tuinen van Annevoie.

FESTIVAL LEIDENS ONTZET  NIEUW 
Voor de liefhebbers van de prachtige historische stad Leiden, een onvergetelijke dag. In de stad hangt de geur 
van haring, vers (wit) brood en hutspot. Leiden viert dan namelijk Leidens Ontzet (of: Leids Ontzet). Dat doen 
ze al vanaf de 16e eeuw. Ieder jaar wordt met Leidens Ontzet op feestelijke wijze herdacht dat op 3 oktober 
1574 een einde kwam aan de maandenlange Spaanse belegering van de stad. Pas nadat de omliggende lan-
derijen onder water werden gezet, zagen de watergeuzen kans de hermetisch afgesloten stad te bevrijden. Ze 
kwamen als geroepen, want de stad leed grote honger. Voor de uitgehongerde Leidenaren hebben ze haring 
en wittebrood mee genomen. Het ontzet is een feit: de stad is bevrijd! Sindsdien wordt deze gebeurtenis elk 
jaar gevierd met een heus volksfeest. Elke Leidenaar kleedt zich in wit/rood. Overal is er feestelijke markt en 
straatanimatie.

Datum:  di 03/10
Prijs:  41.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding.

BOKRIJK WINTERLICHT  NIEUW
Een feeëriek eindejaar in Bokrijk?
Trommel je familie en vrienden op en rij met ons mee voor een onvergetelijke avond vol Winterlicht. Dit sfeer-
volle concept vol dansende licht- en vuurinstallaties, ambachtendemonstraties, artistieke acts en nostalgische 
attracties zorgt voor een winteravond vol verwondering. Het park zet in op energiezuinige led-verlichting 
en laat grote energieslurpers achterwege. Enkele lanen zullen slechts schaars verlicht zijn. Niet alleen duur-
zaam, het zorgt ook voor extra sfeer en beleving! Bokrijkse vaklui schenken je een vleugje vroeger met de-
monstraties weven, glasblazen, smeden en brood bakken. Tegelijk voeren ze je terug naar het heden, met 
hun eigentijdse manier van werken. Ook de herder en zijn feestelijk uitgedoste kudde schapen dragen bij 
tot de sfeer. De gastheren en -vrouwen verwelkomen jullie in de verlichte museumdelen Kempen & Oost- en 
West-Vlaanderen. Sprookjes Enzo (‘Passa il tempo’) en Postino (‘Postkantoor’) doen je hartslag vertragen. Op 
hartverwarmende locaties geniet je van unieke theater- en circusvoorstellingen. Koorddansers, trapezisten, 
vuurkunstenaars, straatartiesten. De engelenzang van het kinderkoor Scaletta en de hemelse klanken van 
een accordeonist laten je zachtjes wiegen. Ga je met ons mee voor een avond vol magie? Niet inbegrepen: 
toegang Bokrijk (± 8.50 euro)*.

Datum:  do 28/12
Prijs:  35.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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EVENEMENTSREIZEN
GARNAALFEESTEN OOSTDUINKERKE
De garnaalvisserij te paard werd in 2013 toegevoegd door Unesco aan het cultureel werelderfgoed. De paardenvis-
serij is een traditie die al meer dan 500 jaar bestaat. De paardenvissers, hoog op hun paarden gezeten, dwingen nog 
steeds bewondering af wanneer ze moeizaam door de golven ploegen. Op zondag starten de garnaalfeesten met de 
zeewijding. Er zijn optredens van folkloristische groepen, terwijl er de mogelijkheid is om te genieten van gebakken 
vis. In de late namiddag is er de grote folkloristische garnaalstoet.

Datum: zo 25/06
Prijs:  43.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

KREADOE BEURS 
KreaDoe beurs brengt exposanten en bezoekers uit de hobbymarkt bijeen. Het evenement is uitgegroeid tot het 
grootste event van de Benelux voor creatieve hobbyisten met circa 300 exposanten. Honderden deelnemers tonen op 
KreaDoe de nieuwste trends op het gebied van koken, breien, papercrafts, home deco, tekenen en schilderen, taarten 
en cupcakes maken, sieraden maken, bloemschikken en nog veel meer.

Datum:  do 02/11
Prijs:  55.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - toegang KreaDoe beurs.

OOSTENDE VOOR ANKER  NIEUW
Oostende heeft deze dag een groot evenement, namelijk Oostende voor Anker! De Koningin der Badsteden heeft 
heel wat te bieden en deze dag is dat het summum voor liefhebbers van schepen en al wat erbij hoort. Het grootste 
festival aan de Noordzee! 160 schepen van kathedralen van de zee over slepers tot sloepen. Nog iets nodig voor aan 
boord of ben je op zoek naar de perfecte jas om te zeilen dan kan je bij 96 standen zeker je gading vinden. Ontdek 
de lekkerste streekproducten. Proef van de vers gerookte zalm, gebakken tong, oesters, ... maar ook zoete pannen-
koeken en mattentaarten mogen niet ontbreken. Heb je altijd al willen weten hoe een houten schip gebouwd wordt 
of hoe een smid werkt. Kom dan zeker eens de ambachten bewonderen. Een schilderijtje of toch liever een foto of 
beeldje. Bij de kunstenaars kan je snuisteren tot je het perfecte item vindt.

Datum:  za 03/06 
Prijs:  30.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

RIJSEL ‘BROCANTERIE DE LILLE’
Naast de verkeersvrije winkelstraten in het oude Rijsel, vind je hier ook de nieuwe winkelgalerij van Euralille, op 
wandelafstand van elkaar. De brocantemarkt is de grootste antiekmarkt van Europa. De sfeer op deze ‘Braderie’ 
is fantastisch. De markt vindt plaats in het oude centrum van Lille en bestaat uit duizenden kramen vol schatten 
antiek en brocante. Het ‘gerecht van de dag’ is mosselen met frieten.

Datum:  za 02/09
Prijs:  38.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar.

OOK VOOR GROEPEN EN VERENIGINGEN!
Voor alle dagreizen berekenen wij voor u vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03/311.59.59 of groepsreizen@verhoeven.be
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EVENEMENTSREIZEN
SCHOTS WEEKEND OP ALDEN BIEZEN  NIEUW
Jaarlijks zakken duizenden liefhebbers van Schotland en de Keltische cultuur af naar het Schots Weekend! 
Bezoekers kunnen het hele weekend genieten van o.a. de Belgian Pipe Band competition, de Highland Dance 
competition, Highland Games, folk optredens, diverse (kinder-)animatie én de Schotse markt. De Schotse 
markt is een drukbezocht en onmisbaar onderdeel van het Schots Weekend. Dankzij het unieke aanbod en de 
gezellige sfeer die er heerst, is er elk jaar opnieuw grote belangstelling. Al jaren kan je er Scottish bagpipes, 
Keltische en Middeleeuwse kleding, accessoires, (decoratieve) wapens, glaswerk, British lifestyle products, 
Whisky en zoveel meer terugvinden. Bezoekers kennen natuurlijk het Belgian Pipe Band Championship en de 
Highland Dance competitie maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Op zondag is het tijd voor de sterke man-
nen en vrouwen… de Highland Games! Wil je zelf ook eens proberen, of je kinderen laten proberen, doe dan 
zeker een poging bij de ‘Highland Games for kids’. In de boomgaard kunnen jullie twee heuse kampementen 
vinden: de Sassenachs en de Schotten, maar ook de Vikings van Svart Ulfarnir. Hoezo Vikings? Wist je dat dit de 
voorouders zijn van de Schotten? Iets verder door kan je ook de demo’s van het schapen drijven terugvinden. 
Zie je graag honden, dan heb je naast het schapen drijven ook de Retriever demo’s in de Engelse tuin. Voor de 
kleinsten onder ons ook springkastelen, een verteller, een make-up stand en een levend standbeeld. Laat je 
ook absoluut verrassen door de acts van Ron Jaluai, vaste waarde maar toch steeds vernieuwend. Zoek je een 
kilt, een regenjas, of heb je zin in fudge, bezoek dan ook onze Schotse Markt. In de uiterste hoek vind je ook 
onze best bewaarde geheimen: de whisky- en champagnetent maar ook de “Incredible Accoustic Marquee” 
met verschillende gastoptredens.

Datum:  zo 10/09
Prijs:  69.00 euro
Inbegrepen: reis per luxe autocar - toegang Schots weekend.

SINT BERNARDUSFEESTEN IN NIEUWPOORT   NIEUW
Ieder jaar in augustus is er een héél speciaal evenement in Nieuwpoort, de Sint Bernardusfeesten!
Een wervelend drie dagen durend, cultureel volksfeest met top- live entertainment, straattheater en animatie.
U kan kuieren op de Zeedijk van Nieuwpoort-Bad en genieten van de braderie, straatkunstenaars en véél lek-
kers. Op het Loodswezenplein treden verschillende artiesten op, ambiance verzekerd! Een dagje kust en dan 
ook nog randanimatie in de grote vakantie… meer moet dat niet zijn! 

Datum:  za 26/08
Prijs:  30.00 euro 
Inbegrepen: reis per luxe autocar.
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TOERISTISCH  BEGELEIDE  REIZEN
MAALTIJD NIET INBEGREPEN

€ 66,00
KEUKENHOF EN BLOEMENCORSO   
In de voormiddag arriveren we in de Keukenhof in Lisse, waar de natuur stilaan ontwaakt. 
Elk jaar heeft het park een speciaal thema waar de ontwerpen van de tuinen en de bloe-
menshows in de paviljoens op zijn geïnspireerd. In het park is ook elk seizoen een reuze 
bloemenmozaïek in het thema van dat jaar. Dit jaar echter iets speciaals: géén overkoepe-

lend thema maar elke bloemenshow zal zijn eigen thema hebben! Hierdoor is een bezoek aan dit prachtig evenement 
nog mooier en afwisselender. De Keukenhof, elk jaar weer een ‘must see’ en er is nog méér. Op deze dag komt het 
Bloemencorso voorbij de Keukenhof zodat u dit ook mee kan pikken. Vanop de rotonde Keukenhofdreef ziet u niet 
minder dan 20 schitterende praalwagens voorbijkomen onder begeleiding van feestelijke muziekkorpsen. Wees er op 
tijd bij want het Bloemencorso passeert letterlijk de Keukenhofdreef  rond 15.30u. 

Datum: za 22/04
Inbegrepen: reis per luxe touringcar - Verhoeven gidsbegeleiding - toegang Keukenhof.

KEUKENHOF EN DE BOLLENSTREEK   
Elk jaar heeft het bloemenpark een special thema waar de ontwerpen van de tuinen en de 
bloemenshows in de paviljoens op geïnspireerd zijn. In het park is ook elk seizoen een reuze
bloemenmozaïek in het thema van dat jaar. In 2023 heeft Keukenhof geen overkoepeld 
thema. De bloemenshows zullen ieder een eigen thema krijgen. Hierdoor is een bezoek aan

Keukenhof nog afwisselender. In de voormiddag maken een rondrit door de Bollenstreek. De hele namiddag reser-
veren we voor Keukenhof in Lisse. Met 7 miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen kunnen de kwekers zich opnieuw 
helemaal uitleven in het lentepark. Naast de ruim 32ha aan bloemen kunt u genieten van spectaculaire bloemenshows, 
verrassende inspiratietuinen, unieke kunstwerken en geweldige evenementen. Vergeet vooral de Tulpomania ten-
toonstelling in het Juliana paviljoen niet te bezoeken.

Datum: ma 01/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - toegang Keukenhof.

PARIJS   
Na de gebruikelijke ochtendhalte bereiken we Parijs rond 11 uur. Onder leiding van de gids 
beginnen we aan een uitgebreide rondrit door de stad langs La Défense, Arc de Triomphe, 
Champs-Elysées, Place de la Concorde, Trocadero, de Eiffeltoren, Notre-Dame, het Louvre, 
Centre Pompidou, Opéra, Montmartre, Sacré-Coeur en het Place du Tertre met zijn kunst-

schilders. Bij de belangrijkste bezienswaardigheden voorzien we voldoende vrije tijd. Gelegenheid voor een boottocht 
op de Seine. Wie Parijs vrij wil bezoeken, kan bij aankomst uitstappen en op het afgesproken uur de groep terug 
vervoegen, ter plaatse ben je dan de ganse dag vrij. Het vertrek uit Parijs is voorzien rond 18 uur, met een halte op de 
terugweg. Niet inbegrepen: boottocht.

Data: za 08/07 - za 19/08 - za 16/12 - wo 27/12
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding.

TUINEN KIJKEN   NIEUW
Juni… tijd om weer liefl ijke privétuinen te bewonderen in Limburg. Als eerste tuin kozen 
we een romantische verzameltuin. Tuin toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tuin 2 is de be-
kende kruiden- en inspiratietuin Herkenrode. Deels toegankelijk voor rolstoelen. Na de vrije 
middagstop (self service) zijn we te gast in tuin 3 in St Lambrechts-Herk (Hasselt). Zeer ge-

varieerde tuin met veel exoten zoals palmen en passifl ora. De moestuin is ook héél speciaal! Je vindt daar Oca, Yacon, 
Crosne, Mashua, Batata, Ulloco… kortom hier kan je nog wat leren over tropische gewassen. Deels toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Tuin 4 ontdekken we in Halle-Booienhoven (Zoutleeuw). Een romantische cottage tuin met rozen 
en vaste planten. Een bloemenweide, boomgaard met kippen en schapen en een groentetuin. Deels rolstoeltoegan-
kelijk. Gratis plantje naar keuze. Tuin 5 in Budingen (Zoutleeuw) is onze afronder. Een aparte verzameltuin, vijvertuin 
en exotentuin met gekende maar ook zeer aparte planten. Deels rolstoeltoegankelijk. Mogelijkheid tegen betaling, 
koffi e, thee, taart, frisdrank, streekbiertjes en wijn op het tuinterras. Vrije verkoop van plantjes.

Data: di 20/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - alle toegangsgelden - gratis plantje in 
tuin 4.

€ 60,00

€ 73,50

€ 54,00
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TOERISTISCH  BEGELEIDE  REIZEN
ONTBIJT, MIDDAGMAAL EN BROODMAALTIJD INBEGREPEN

€ 88,50

€ 85,50

€ 89,50

€ 95,50

AARDBEIEN, KASTEELTUIN, BASILIEK, ASPERGES EN WIJNEN     
We worden ontvangen op het aardbeienterras met 2 x koffi e, en aardbeien op een wafeltje. U krijgt een rondleiding 
door de teler met uitleg over de aardbeienteelt: van planten tot plukken. Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met 
zijn dikwijls verrassende feiten en weetjes! Daarna vertrekken we naar de tuinen van kasteel Bouvigne ten zuiden 
van Breda. Het landgoed dateert uit de vijftiende eeuw en bestaat uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie 
bijzondere tuinen en een boomgaard. Na de maaltijd vertrekken we met de plaatselijke gids naar het Brabants stadje 
Oudenbosch. Hier brengen we een bezoek aan de basiliek, een kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome. De gids ver-
telt u de geschiedenis van deze bijzondere kerk. Na dit bezoek vertrekken we naar de asperge- en wijnboerderij “De 
Santspuy”. Sinds jaren worden er de vermaarde “santspuy-asperges” geteelt. De Santspuy heeft ook een wijngaard, 
die ieder jaar weer zorgt voor verrukkelijke wijnen. U krijgt er uitleg en een rondleiding door het bedrijf. Tot slot mag 
u proeven van de heerlijke wijnen en likeuren. ’s Avonds genieten we nog van een broodmaaltijd. 

Datum: di 06/06
Inbegrepen: reis per luxe touringcar - plaatselijke gidsen - 2x koffi e met aardbeien op een wafeltje - 
driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd - toegangsgelden.

DAGTOCHT DUITSE RUREIFEL
Na het gebruik van koffi e met vlaai rijden we richting Eifel via Brand en Kornelimünster een voormalige abdij die 
behoort tot het cultureel erfgoed van de stad Aken. Verder door de Veenroute naar Vossenack, Hürtgen en Hürtgen-
wald, bekend om de slag om het Hürtgenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar het stuwmeer van Obermaubach.
Na de broodmaaltijd verder langs Nideggen en de prachtige oevers van de Rur naar het stadje Heimbach en richting 
Einruhr aan de Obersee voor wat vrije tijd. Langs prachtige Eifeldorpjes naar ons avondmaal.

Datum: wo 06/09
Inbegrepen: de reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai - brood-
maaltijd – driegangenavondmaal 

DRIELANDENTOCHT
Met deze reis brengen we een bezoek aan Nederland en Duitsland. Na de koffi e met vlaai maken we een toeristische 
tocht in de omgeving van het hoogste punt van Nederland. We bezoeken o.a. het Amerikaans kerkhof in Margra-
ten en rijden door het dal van de Gulp dwars door Klein- Zwitserland via Slenaken, Epen en Vijlen, bekend om zijn 
hoogstgelegen kerkje van Nederland. In Vaals bezoeken we de glasblazerij en het museum van Gerardo Cardinale. Het 
middagmaal gebruiken we vlak bij het Drielandenpunt. Nadien rijden we naar Aken, de stad van Karel deGrote. Via 
de Elisenbrunnnen en langs de Klenkes-beeldengroep wandelen we de oude stad binnen. We passeren de Romeinse 
zuilenhal, de Hühnemarkt met de fontein van de kippendief, de Puppenbrunnen en bekijken de aloude met houtsnij-
werk versierde gevel van herberg “Zum Postwagen”. We houden even halt op het plein voor het indrukwekkende 
stadhuis, dat rijk versierd is met beelden van Duitse keizers. Onze wandeling eindigt bij de dom, met de beroemde 
keizersstoel van Karel de Grote. Een kort bezoek aan deze historische belangrijke kerk mag zeker niet ontbreken. Vrije 
tijd. ’s Avonds genieten we nog van een broodmaaltijd.
Niet inbegrepen: toegang glasblazerij Claudio Cardinale (± 4.50 euro).

Datum: di 13/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met vlaai - driegangenmiddag-
maal - broodmaaltijd.

EILANDENTOCHT: STORMVLOEDKERING EN BOOTTOCHT DOOR HET WESTLAND
Na een mooie rit langs de Kreekraksluizen en de Oesterdam naar het eiland Tholen. Daarna verder langs de Filipsdam 
en de Krammersluizen naar de Grevelingendam. Daar koffi epauze en tijd om te genieten van het uitzicht. Dan verder 
naar Overfl akkee, over de Volkerakdam en de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Vandaar naar Hoek van Holland 
voor een bezoek aan de Maeslantkering, het sluitstuk van de Deltawerken. Bij dreigende overstroming sluiten 2 enor-
me deuren de Nieuwe Waterweg af zodat op deze manier de provincie Zuid-Holland wordt beschermd tegen het hoge 
water. Vanuit het Keringhuis hebben we een prachtig uitzicht op de immense constructie en we zien gemiddeld om de 
7 minuten grote schepen voorbijvaren die de haven van Rotterdam aandoen. Na het middagmaal , rit naar het West-
land dat grote internationale bekendheid heeft gekregen door zijn hectaren en hectaren glastuinbouw. We bezoeken 
deze streek op een bijzondere manier, namelijk op een échte Westlandse boot, een schuit, met fl exibele opbouw in 
verband met de lage bruggen. Op een twee uur durende vaart over eeuwenoude boezemwateren zien we hoe de 
streek zich heeft ontwikkeld tot de glazen stad van tegenwoordig. ’s Avonds genieten we nog van een broodbuffet. 
Niet inbegrepen: boottocht Westland (± 8.50 euro).

Data: do 10/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 2x koffi e of thee met appelgebak -
bezoek Keringhuis - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd.
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ONTBIJT, MIDDAGMAAL EN BROODMAALTIJD INBEGREPEN

€ 78,50

€ 85,50

€ 85,50

POPERINGE - RONDRIT FRANS-VLAANDEREN   
Na de koffi e of thee met koffi ekoek, brengen we een bezoek aan Poperinge. Tijdens de middeleeuwen was Poperinge 
een belangrijke lakenstad, maar kreeg in 1343 weefverbod opgelegd. De hopcultuur bracht uiteindelijk redding. We 
maken er een wandeling langs de prachtige St.Bertinuskerk, de Gasthuiskapel, het Hopmuseum, het geboortehuis van 
burggraaf Dirk Frimout, het Talbot House, de Grote Markt. Langs de Sint-Annastraat met het weeuwhof, een soort 
middeleeuws begijnhof, de WOI cité, het stadhuis met dodencellen, de executiepaal, enz. Na het middagmaal maken 
we een mooie rondrit door Frans-Vlaanderen. We rijden door Cassel gelegen op een heuvel 176m boven de vlakte van 
Vlaanderen. Verder over het Vlaamse vlakke land met dorpjes als Zermezeele - Bavikhove en Noordpeene vinden we 
het antwoord op de vraag waarom praat men Vlaams in Frans Vlaanderen. Verder via Arnèke met de hallenkerk uit 
de 16de eeuw en Ekelsbeke gelegen aan de ijzer met prachtig kasteel,Wormhout, Herzele en Watou. ’s Avonds genie-
ten we nog van een broodmaaltijd bestaande uit dubbele boterham ham, dubbele boterham kaas en koffi e of thee.

Datum: di 25/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek - driegangenmid-
dagmaal - broodmaaltijd.

LAND VAN HERVE EN DE BRONNEN VAN SPA   
Na de koffi e of thee met Limburgse vlaai rijden we verder richting de streek van Herve voor een bezoek aan het
Espace des Saveurs. We worden er getrakteerd op een multimediaspektakel, gevolgd door een proeverij van heerlijke 
streekproducten. Nadien maken we een tocht door deze prachtige streek die doorsneden wordt door glasheldere 
riviertjes, sappige weilanden en boomgaarden. Het middagmaal nemen we op het Drielandenpunt in Vaals, het hoog-
ste punt van Nederlands Limburg. Daarna trekken we de Hoge Venen in, de laatste ‘wildernis’ van België. Via Eupen 
gaat het naar de afdamming van de Gileppe, midden in het Herzogenwald. De stuwdam is één van de oudste van 
Europa en werd destijds gebouwd op vraag van de Vervierse wolproducenten. Vandaar rijden we verder naar het 
alom bekende kuurstadje Spa en we maken een rit langs de verschillende bronnen. We passeren de Koninginnebron, 
vooral bekend van het Spa Reine fl essenwater, daarna verder langs de Géronstère en de Barisart bron naar het cen-
trum van het stadje. Een wandeling langs onder andere de Peter de Grote bron - het casino - en de Leopold II galerie 
uit vervlogen tijden laten ons de oude glorie van het stadje. Vrije tijd is ook een optie. ’s Avonds 2 belegde broodjes, 
koffi e of thee en stuk Limburgse vlaai.
Niet inbegrepen: toegang Espace des Saveurs (± 3,50 euro).

Datum: za 05/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai – driegan-
genmiddagmaal - broodmaaltijd.

LUIK EN VAL-DIEU     
’s Morgens koffi e met chocoladebroodje in de taverne Grand Café de la Gare in het station Guillemins. Na de koffi e 
brengen we een bezoek aan het station. Het is een echte kathedraal van glas en staal, getekend door de beroemde 
Spaanse architect Santiago Calatrava. Het kunstwerk is monumentaal, organisch, luchtig en transparant. Het station 
geeft het stadsbeeld een ander aanzien en is symbool van het moderne Luik. Aansluitend maken we een wande-
ling door het historische gedeelte van de stad, dat vroeger binnen de middeleeuwse muren lag. We ontdekken er 
het paleis van de prins-bisschoppen, het stadhuis, de Place du Marché met het perron, de smalle straatjes, de mooie 
gevels van de patriciërshuizen en de uithangborden van de ambachtslui en handelaars. Na het middagmaal rijden 
we naar Val-Dieu en brengen er een bezoek aan de brouwerij. De binnenplaats en de basiliek zijn vrij toegankelijk. 
’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit 2 belegde broodjes met ham of kaas, stuk Limburgse vlaai en koffi e of thee 
naar believen. 
Niet inbegrepen: toegang brouwerij Val-Dieu met consumptie (± 7 euro).

Datum: wo 24/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven reisbegeleiding - 2x koffi e met chocoladebroodje - 
driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd. 

OOK VOOR GROEPEN EN VERENIGINGEN!
Voor alle dagreizen berekenen wij voor u vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03/311.59.59 of groepsreizen@verhoeven.be
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€ 94,50

€ 86,50

€ 83,00

VELUWEZOOM EN DOESBURG  NIEUW 
Na de ochtendstop met 2x koffi e en vlaai rijden we via de Utrechtse heuvelrug naar het Nationaalpark Hoge Veluwe. 
We maken een schitterende rondrit door meer dan 5.400 hectare bos, heidevelden, weiden en zandverstuivingen. Hier 
leven nog edelherten, reeën, moefl ons, wilde zwijnen en klein wild. Na de broodmaaltijd gaan we op weg naar het 
verstilde oude Hanzestadje Doesburg, vermaard om zijn mosterd. En dat ze daar mosterd maken stellen we ter plekke 
vast tijdens een bezoek aan het unieke mosterdmuseum. Je kan er zien hoe de ouderwetse pure “boerenmosterd” 
wordt gemaakt. Ook wordt er verteld hoe vroeger thuis mosterd werd gemaakt en waarom er zoveel mosterd wordt 
gegeten. Zeker is dat je met veel smakelijke ideeën naar huis gaat. Natuurlijk rest er achteraf nog wat tijd om dit 
gezellige stadje te verkennen. ’s Avonds genieten we nog van een driegangenavondmaal. Niet inbegrepen: toegang 
Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek (± 3 euro).

Datum: di 01/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 2x koffi e met gebak - broodmaaltijd - 
driegangenavondmaal. 

OOSTKANTONS
’s Morgens koffi e met Limburgse vlaai. Vanaf Malmedy rijden we langs een toeristische route naar de hamrokerij in 
Montenau, die zo ingericht is dat u elke werkdag door grote ramen de productie van de echte Ardense ham van begin 
tot einde kan volgen. Een fi lm onthult het geheim en de geschiedenis van de originele Ardense ham. Na het middag-
maal rijden we naar Recht, een rustig dorpje in een schilderachtige omgeving, voor een bezoek aan de leisteenmijn. 
Voor WOI werd met de ondergrondse winning in de leigang gestopt. Ook buiten de grenzen van het dorp en van het 
land was de blauwe lei uit Recht befaamd. Vooral de Tiroolse steenhouwers hebben de winning van de blauwe lei 
bevorderd. De gebroeders Margraff besloten omstreeks 1880 met twee mijngangen in de Rechter Berg te beginnen. 
Ongeveer 100 jaar na het stopzetten van de mijnbouw wordt de ondergrondse mijngang voor de bezoekers geres-
taureerd. Men kan een ondergrondse wandeling van 800 meter maken om deze reusachtige zalen, waar de blauwe 
leisteen gewonnen werd, vanuit een observatiebrug te bewonderen. De rondleidingen zijn rijk aan anekdotes en 
boeiende informatie over de bijzondere geschiedenis van deze streek en het gevaarlijke werk van de mijnbouwers.
’s Avonds 2 belegde broodjes, stuk Limburgse vlaai en koffi e of thee. Niet inbegrepen: toegang leisteengroeve
(± 7 euro*).

Datum: do 18/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai - driegangen-
middagmaal - broodmaaltijd.

STRUISVOGELBOERDERIJ EN ZWALMROUTE
In de voormiddag worden we ontvangen op de struisvogelboerderij met koffi e en cake. Nadien komen we alles te 
weten over de wondere wereld van de struisvogel. Op een ludieke en interactieve manier leren we deze grote vogels 
beter kennen. Het verschil met het ei van een kip wordt uitgelegd en met een béétje geluk zien we hoe een kuiken zich 
uit het ei probeert te stampen. Na het middagmaal maken we een mooie rondrit door de Zwalmstreek. In Nederzwalm 
houden we even halt aan de Ter Biestmolen gelegen aan de Zwalmbeek en via Munckzwalm naar Roborst, gekend om 
zijn waterkers grachten. Dan verder naar Korsele een gehucht verborgen in de gemeente Horebeken, vroeger woonde
hier alleen protestanten. Ze zijn door de eeuwen heen vervolgd geweest tot ze in de 19de eeuw toestemming kregen
om een kerk te bouwen. Door de Scheldevallei naar Ename met de grondresten van de Sint Salvatorabdij naar
Oudenaarde voor een korte stadswandeling of vrije tijd. ’s Avonds dubbele boterham kaas, dubbele boterham hesp en 
2x koffi e of thee. Niet inbegrepen: toegang Struisvogelboerderij met proeverjtes (± 9 euro).

Datum: za 27/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 2x koffi e met gebak - driegangen-
middagmaal - broodmaaltijd.
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ONTBIJT, MIDDAGMAAL EN BROODMAALTIJD INBEGREPEN

€ 81,50

€ 98,50

OOK VOOR GROEPEN EN VERENIGINGEN!
Voor alle dagreizen berekenen wij voor u vrijblijvend het voordeligste groepstarief!

Info: 03/311.59.59 of groepsreizen@verhoeven.be

VEURNE EN DUINKERKE
’s Morgens koffi e met koffi ekoek. In de voormiddag brengen we een bezoek aan het historische stad- en landshuis op 
de Grote Markt van Veurne. Het is een combinatie van historische uitleg en proeven van Veurnse streekspecialiteiten. 
Tijdens de rondleiding horen we het verhaal van de boeteprocessie. In de oude stemmige raadszaal luisteren we naar 
het verhaal van Koning Albert I, die hier zijn hoofdkwartier had tijdens WOI. Nadien korte stadswandeling. Na het 
middagmaal rijden we richting Frans-Vlaanderen. In Duinkerke (Dunkerque), maken we een rondrit. Nadien nemen 
we nog even wat vrije tijd in Bergues. De versterkte omwalling, 5.300m  lang, vormt de stille getuigenis van 800 jaar 
geschiedenis. ’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit broodje kaas, broodje ham en 2x koffi e of thee.
Niet inbegrepen: toegang stad- en landshuis met proevertjes (± 11 euro).

Datum: di 12/09
Inbegrepen: reis per luxe touringcar - Verhoeven gidsbegeleiding koffi e met koffi ekoek - driegangen-
middagmaal - broodmaaltijd.

VIROINVAL VERNIEUWD
Onthaal ’s morgens met koffi e en croissant. In de voormiddag brengen we een bezoek aan de Fondry des Chiens te 
Nismes met het toeristisch wegtreintje. Gedurende een onvergetelijke rit van een uur, ontdekt u het mooie dorp 
Nismes gelegen tussen de kalkheuvels van de Abannets en de Mousty. Deze heuvels zijn doorspekt met paleokuilen 
zoals de Fondry des Chiens die we van nabij kunnen bekijken. Ze zijn uniek in België. Na het middagmaal ritje met de 
stoomtrein van Mariembourg naar Treignes. Op één van de merkwaardigste museumspoorlijnen van Europa, te mid-
den van een wondermooi landschap, brengt de spoortrein u terug naar “de goede oude tijd”. We brengen een be-
zoek aan het stoomtreinmuseum te Treinges. Dit museum stelt een indrukwekkende verzameling aan spoorwegma-
teriaal tentoon zoals stoom-, diesel-, en elektrische locomotieven. De uitstalramen zijn gevuld met reizigersmateriaal 
van over gans de wereld. De oudste locomotief dateert uit 1894! Met een audiogids in de hand kom je alles te weten 
over dit fantastisch spoorwegverleden. Aansluitend korte wandeling te Vierves. Vierves behoort tot één der mooiste 
dorpen van Wallonië. De authentieke kalkstenen huisjes, een mooi dorpsplein en een statig kasteel uit de 14de eeuw 
liggen aan de basis van deze onderscheiding. Te Treignes daarentegen trekt de neogotische kerk onze aandacht.

Datum: za 02/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e met croissant - rit met toeristisch 
treintje - driegangenmiddagmaal - ritje met stoomtrein - toegang stoomtreinmuseum - 2 pannenkoeken 
met koffi e.
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TOERISTISCH  BEGELEIDE  REIZEN
MIDDAGMAAL INBEGREPEN

€ 77,50
AALSHOF EN OOIPOLDER   
In de voormiddag brengen we in het Brabantse plaatsje Haps een bezoek aan het Aals-
hof. We worden er ontvangen met 2 x koffi e/thee en huisgemaakte appeltaart. Nadien een 
heuse “kip en ei” experience. In een sfeervolle ambiance worden we op de hoogte gebracht 
van alle kip en ei weetjes en proeven van diverse soorten advocaat. Nadien rijden we naar 
Millingen aan de Rijn voor een uitgebreid dinerbuffet: * soep * varkensmedaillons en kip 
met kerrie, gebakken aardappelen met spekjes en ui, frietjes, 2 soorten groenten, rauwkost, 
rundvleessalade, stokbrood, kruidenboter en appelmoes * ijs met verse slagroom. In de na-
middag volgen we een mooie route langs vele bezienswaardigheden en we komen alles te 
weten over het natuurgebied Millingerwaard en Ooipolder.

Datum:  di 08/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbegeleiding - 2x koffi e met 
appelgebak - bezoek Aalshof met proevertjes - dinerbuffet.

AZALEA’S EN KASTEELVROUWEN  NIEUW
Op deze trip worden we ingewijd in de begonia- en azalea geschiedenis in de streek van Lochristi, waar België eens 
wereldleider in was. In de namiddag wijden we ons volledig aan de situatie van de adellijke kasteelvrouwen en hoe 
hun leven eruit zag… We worden ontvangen met koffi e en een Loots gebakje in de salon van de prachtig gerestau-
reerde pastorie van Lochristi. Hier wordt door plaatselijke gidsen het geheim ontsluierd van de azalea en begonia’s. 
Hier zit een verhaal achter van hard werk en voorname heren en dames. We bezoeken ook de schitterende tuin met 
onze gidsen, die in dit jaargetijde een lust voor het oog is! Na het verzorgd 3-gangenmiddagmaal trekken we naar 
één der mooiste kastelen van België, het kasteel van Laarne. Tijdens de rondleiding Vrouwenzaken dompelen de 
gidsen je onder in de fascinerende wereld van kasteelvrouwen, kamermeisjes, wasvrouwen en kokkinnen. Vrouwen 
uit alle eeuwen passeren de revue. Minnaressen en bedrogen gemalinnen. Zakenvrouwen en bestuursters. Maar ook
herbergiersters, lichtekooien en heksen. Waarom werden vooral vrouwen geviseerd tijdens de waanzinnige heksen-
vervolging in de 16de en 17de eeuw? Terwijl je door de kamers van het kasteel dwaalt, maken de gidsen je wegwijs in 
al die vrouwenzaken. Niet inbegrepen: toegangs los museum (± 6 euro) toegang kasteel Laarne (± 7 euro).

Datum: do 27/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met loots gebakje - toegang
museum - driegangenmiddagmaal - plaatselijke gids in het kasteel Laarne.

BASTOGNE EN OMGEVING   
In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Bastogne War Museum. Het nieuwe herdenkingscentrum voor de 
Tweede Wereldoorlog neemt je mee naar de grootste veldslagen van 40-45. Het museum bevindt zich in een splinter-
nieuw gebouw. Het plaatst op een moderne en interactieve manier de Slag om de Ardennen in een nieuwe context en 
verduidelijkt de oorzaken en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog , met gebruik van de modernste scenografi sche 
technieken waaronder 3D-vertoningen. In de namiddag is er een rondrit gepland in de omgeving van Bastogne. We 
bezoeken onder meer het gekende stervormige Mardassonmonument en stoppen even bij het Vredesbos. Nadien 
vrije tijd. Niet inbegrepen: toegang Bastogne War Museum (± 16 euro).

Datum: do 28/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven reisbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

BIESBOSCH, ROTTERDAM HAVEN EN BRIELLE (DEN BRIEL)   
In de voormiddag maken we een rondvaart door de Biesbosch, een uniek watergebied met grienden en brede en 
smalle kreken. Middagmaal bestaande uit pannetjesmenu: * tomatensoep * pannetje runderstoofvlees ambachtelijk 
bereid met La Trappe trappistenbier en een pannetje met stukjes kip met ananas in kerriesaus, geserveerd met twee 
soorten groenten, gemengde salade, appelmoes, aardappelkroketjes, frieten en mayonaise * ijs met warme krieken 
en slagroom. In de namiddag verkennen we de wereldhaven van Rotterdam. Deze strekt zich uit over een lengte van 
42km. In de jaren 70 is de Maasvlakte aangelegd in zee. We rijden over de Nieuwe Waterweg met de indrukwekkende 
Maaslandkering, sluitstuk van de Deltawerken en brengen er een bezoek aan het bezoekerscentrum FutureLand. 
Hier kunnen we het ontstaan van de Maasvlakte zien. Na het havenbezoek rijden we verder naar Brielle, in de mid-
deleeuwen de vijfde stad van het gewest Holland. Het is een oude vestingstad en de bekendste bedevaartplaats van 
Zuid-Holland. De grotendeels uit de 17e eeuw stammende vesting van Brielle is een rijksmonument. Korte wandeling 
en vrije tijd. Niet inbegrepen: rondvaart Biesbosch (± 12.50 euro).

Datum: zo 13/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - pannetjesmenu - rondrit haven van
Rotterdam - kort bezoek aan Brielle.

€ 68,50

€ 69,50

€ 71,50

292-321 Dagreizen 2023.indd   313 8/12/22   16:00



314 I DAGTRIPS

TOERISTISCH  BEGELEIDE  REIZEN
MIDDAGMAAL INBEGREPEN

BOEKHOUTE, VISSERDORP ZONDER HAVEN  NIEUW 
We verkennen de mooie maar minder bekende streek van Axel en Assenede in Zeeuws Vlaanderen. Eerst een bezoek 
aan een schitterende streekmuseum ‘Het Warenhuis’. We worden hier gastvrij onthaald met koffi e en Zeeuwse bolus. 
Daarna verkennen we met plaatselijke gidsen. Op de markt van Axel staat een historisch gebouw dat vroeger een 
prachtige woonhuis annex warenhuis was. Het geheel was sinds 1920 een winkel/warenhuis. Het nieuwe museum 
is architectonisch rondom het historisch pand gebouwd, een zéér speciaal geheel met veel glaspartijen voor een 
uitzonderlijke lichtinval. Onze museumgidsen loodsen u door de tijd van vroeger, van het boerenleven tot exquise 
klederdrachten die live worden geshowd door vrijwilligers. De collectie is écht indrukwekkend! Het verzorgde 3-gan-
gen middagmaal nemen we in de streek. Na het eten rijden we via het Sluizencomplex ‘Portaal van Vlaanderen’, op 
het kanaal Gent-Terneuzen, naar Boekhoute, garnaalvissersdorp. Hier werd ook de mosselkweek létterlijk geboren 
in vervlogen tijden! Onze gids vertelt er ons alles over. We sluiten af met een bezoekje aan het kleine visserijmuseum 
in een historisch pand aan de kerk waar een grote verzameling oud vissersmateriaal en archeologische vondsten ons 
een tipje van de sluier oplicht over het verleden van het dorp en de streek. In de kerk ernaast is een tentoonstelling 
over Boekhoute in WO I. Na dit verhelderend bezoek rijden we naar het alom bekende, gezellige Sluis voor vrije tijd.
Datum:  za 01/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Zeeuwse bolus - toegang 
streekmuseum - driegangenmiddagmaal.

BOOTTOCHT EN STADSWANDELING HAARLEM     
In de voormiddag maken we een rondvaart op de Kagerplassen. Tussen de Noordzeekust en de stad Leiden liggen 
de Kagerplassen, diverse grote meren met veel kleine eilandjes. Tussen de polder en molens vaart u in een waterrijke 
wereld met prachtige natuur, vergezichten en watervogels.
Na het middagmaal naar Haarlem. Vlakbij het strand, aan de rivier het Spaarne, ligt Haarlem met z’n vele monumen-
tale panden en schitterende oude pleinen. U kunt er heerlijk dwalen door kleine straatjes langs historische panden 
van bouwmeester Lieven de Key. Niet voor niets wordt Haarlem de meest Vlaamse stad van het noorden genoemd. 
Vrije tijd te Haarlem. Niet inbegrepen: boottocht (± 14.00 euro).

Datum: za 16/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

BOOTTOCHT AMSTERDAM EN ZAANSE SCHANS            
In de voormiddag rijden we richting Amsterdam. Om 11.30u ligt het schip gereed in Am-
sterdam. De trossen gaan los en na de afvaart zitten we direct in het havengebied de op 
één na grootste van Nederland. Na de schutting in de Wilhelminasluis varen we de Zaan op.
’s Werelds oudste industriegebied met uitzichten op oude pakhuizen en historische fabrie-
ken. Tijdens de 2 uur durende vaart kunnen we genieten van een 3-gangenmiddagmaal. 
Nadien meren we aan bij de Zaanse Schans, een uniek dorp in Nederland vol houten huisjes 
anno 1850, molens, schuren, bakkerijmuseum, klompenmakerij, kaasmakerij enz. Op de te-
rugweg nemen we nog een broodmaaltijd. 

Datum: za 20/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - boottocht
Amsterdam-Zaandam - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd.

DOORNIK        
Na de koffi e met croissant onderweg rijden we naar Doornik, de stad van de vijf klokkentorens gebouwd langs de 
Schelde . De rijkdom van weleer laat zich voelen in de Doornikse architectuur en de vele kunstschatten zoals de ka-
thedraal en het belfort, allebei erkend Unesco werelderfgoed. Dankzij haar bijzonder machtige positie en rijkdom 
was de stad ook begeerd door vele koningen, allen hebben ze hier hun stempel gedrukt. Je vindt hier ook pareltjes 
van art nouveau en art deco en de mooie herenhuizen langs de boulevards. In de voormiddag is de fi lm ‘De Gang van 
de tijd’ te zien in het auditorium van de dienst voor toerisme; over 2000 jaar geschiedenis van de stad en rondrit met 
toeristisch treintje. Na het middagmaal stadswandeling, bezoek aan de kathedraal met de schatkamer en vrije tijd.

Datum: ma 07/08 
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met croissant - driegangenmid-
dagmaal - fi lm de gang van de tijd - rit met toeristisch treintje.

€ 78,50

€ 65,50

€ 112,00

€ 84,50
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BRUSSEL EN BELGISCHE DRUIVEN  NIEUW
Hartelijk welkom in de hoofdstad van meer dan 500 miljoen Europeanen. Bezoek de stad met onze gids en bekijk de 
highlights vanuit uw comfortabele zetel in de autocar. Na de koffi e met koek aan de rand van de stad beginnen we 
met de eerste must-see, het Atomium. Onze gids zal u uitvoerig vertellen over de bezienswaardigheden die we pas-
seren. Te voet langs de Grote Markt, Koningsgalerijen, Rue des Bouchers, recht door het hartje van de stad gaan we 
naar ons restaurant. Na het middagmaal via de Europese wijk naar de groene rand van de stad. Hier bezoeken we een Belgische druivenkweker 
die al decennia lang uitstekende wijn produceert. We bezoeken de kas en de wijnkelder en we sluiten af met een glaasje wijn… of twee. Wan-
neer het seizoen is kan u hier ook de befaamde zoete Belgische druiven meenemen. We houden onderweg nog een vrije avondstop alvorens 
terug ter rijden naar de afstapplaats. Niet inbegrepen: toegang druiventeler (± 5 euro).

Datum: wo 20/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek - driegangenmiddagmaal.

BRUSSEL KONINKLIJK PALEIS             
Na de koffi e met koffi ekoek maken we in de voormiddag een rondrit door Brussel. Na het 
middagmaal bezoek aan het Koninklijk Paleis. Het is een van de mooiste offi ciële gebou-
wen van onze hoofdstad. Gelegen tegenover het Natiënpaleis, aan het andere uiteinde 
van het Warandepark, symboliseert het Koninklijk Paleis in feite ons regime, de grondwet-
telijke monarchie. Het paleis is de plaats waar de koning zijn functie als staatshoofd uitoefent. Het paleis beschikt 
ook over salons met uitzonderlijke pracht, waar grote recepties gehouden worden en over appartementen die ter 
beschikking worden gesteld van staatshoofden bij offi ciële bezoeken. Sinds 1965 wil de traditie dat het paleis jaarlijks 
opengesteld wordt voor het grote publiek zodat iedereen de pracht van deze historische salons kan bewonderen. Na 
het bezoek maken we nog korte wandeling in het centrum van Brussel.

Datum: do 03/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek - 
driegangenmiddagmaal.

DE BOTANISCHE TUIN VAN DE U-GENT EN BROUWERIJ OMER VANDER GHINSTE NIEUW
Na de vrije stop onderweg rijden we naar centrum Gent voor een bezoek aan de Plantentuin van de Universiteit. Die 
is sinds 1902 ingericht aan de rand van het Citadelpark. Op een oppervlakte van 2,75 ha, waarvan 4.000 m² serres, zijn 
maar liefst 10 000 plantensoorten samengebracht. Na het middagmaal gaat het naar Bellegem waar we eindelijk eens 
‘Omer’ in levende lijve kunnen bezoeken. Brouwerij Omer Vander Ghinste, zéér bekend van TV en andere media laat 
‘ in zijn brouwketels kijken’. We brengen een uitgebreid bezoek aan de brouwerij die al generaties gerund wordt door de familie en nadien 
proeven we een tweetal biertjes. Iedereen krijgt ook een aandenken mee naar huis. Opgelet! In de brouwerij zijn meerdere trappen op- en af 
te gaan. Na dit ‘vrolijke bezoek’ houden we nog een vrije avondstop alvorens naar huis terug te keren.

Datum: za 19/08 
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - toegang plantententuin Gent - driegangenmiddagmaal - 
toegang brouwerij Omer met proevertje.

DE GROOTSTE WATERBURCHT VAN NEDERLAND. 
EEN EEUWENOUD VERHAAL OVER MACHT, LIEFDE, OORLOG EN BEDROG     NIEUW
In de streek De Peel ligt midden in Helmond, een écht stadskasteel met kasteeltuin errond. Wat prachtig is aan dit 
kasteel, het is perfect aangepast aan minder mobielen. Overal platforms, trapliftjes en liften, zodat het hele kasteel 
toegankelijk wordt voor mensen die niet erg goed ter been zijn. Desgewenst kan u een opvouwbaar museumstoeltje meenemen zodat u op uw 
gemak de verhalen van onze gidsen kan meebeleven. Na de koffi e en gebak nemen onze middeleeuws geklede gidsen ons mee voor de verken-
ning van het slot. Prachtige bemeubelde stijlzalen, de voorraadkelders, de enorme keukens, de bediendenvertrekken en nog veel meer. U waant 
zich in een ander tijdperk! Voor het middagmaal verlaten we Helmond en trekken we de Peel in. Na het middagmaal verkennen we de omge-
ving van het Nationaal Park De Peel. De Peel was ooit duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plaatsen niet ‘passabel’ 
was met duizenden agrarische bedrijven. De eerste dorpen vanaf de 13e eeuw stak men er turf en behoeve van die turfwinning werden grote 
delen van de Peel afgegraven. We maken een prachtige rondrit vanuit Liessel door dit unieke gebied. In Ospel stoppen we aan het bezoekers-
centrum om dan verder te rijden naar Neerkant-Helenaveen-Mariapeel-Griendsveen en IJsselstein met zijn militaire begraafplaats. Gevolgd 
door een vrije stop in de buurt van Sevenum om eventueel iets te drinken of te snoepen. Niet inbegrepen: toegang kasteel Helmond (± 9 euro).

Datum: di 18/07 
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met gebak - plaatselijke gidsbegeleiding in het kasteel 
- driegangenmiddagmaal.

€ 72,50

€ 69,50

€ 76,50

€ 74,50
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€ 74,50
GASTRONOMIE IN REGIO AKEN  NIEUW
Niks zo gezellig in dit seizoen als een heerlijk middagmaal met aperitiefje vooraf op een prachtige plek op het Drie-
landenpunt. Na de vrije ochtendstop maken we een panoramische rondrit door één der mooiste streken van Limburg, 
het Gulpdal. Via Maastricht naar het schilderachtige Gulpdal met een stop in Margraten en prachtige vergezichten 
over de Vijlerberg. De beginnende herfstkleuren in deze grensregio zijn ronduit prachtig. Hier is nog échte natuur! 
Tegen de middag komen we stilaan bij onze bestemming, de Vaalserberg, hoogste punt van Nederland. Hierboven 
worden we verwelkomd met een heerlijke aperitief, gevolgd door heerlijkheden in buffetvorm.
Wat staat er op het buffet:

• Limburgse forel met remouladesaus - Limburgse rauwe ham met meloen – tomaat met mozzarella
• Soep van de dag
• Vis van de dag – speenvarkenrugfi let met stroopsaus
• Groentegarnituur - salade – frietjes – en aardappelgratin
• Chocolade-, vanille en aardbeienmousse
• Koffi e

Na het eten wordt het tijd om de ‘berg’ af te dalen naar de keizerstad Aken. Hier maken we een geleide wandeling 
met onze gids door het historisch gedeelte. Na wat vrije tijd gaan we stilaan naar huis vertrekken.

Datum: za 30/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - aperitief - gastronomisch buffet.

GOUDA EN BOOTTOCHT IN HET GROENE HART VAN ZUID HOLLAND  VERNIEUWD
Na de vrije ochtendstop rijden naar de regio van Leiden voor een prachtige rondvaart over de Kagerplassen. Via de 
‘het Joppe’, de Zijl en de Oude Rijn varen we naar Leiderdorp en via de ‘Does’ dwars door Hoogmade. In dit uitge-
strekt merengebied met zijn molens en schilderachtige plekjes aan het water waant u zich in een ‘buitenlands’ stukje 
Holland.
Aan boord word een diner geserveerd in buffetvorm.

• Huisgemaakte soep van de dag • Kipschnitzel
• Champignonsaus   • Seizoengroente 
• Aardappelgratin   • Gemengde salade
• Chocolademousse

Na de vaart trekken we naar Gouda. Het uitgestrekte veenweidegebied waarin de stad ligt, maakt dat kaas hét
product werd waarmee Gouda naam verwierf. Nog altijd staan er in het centrum de prachtige kaaspakhuizen. Behalve 
kaas is Gouda ook een streekproductencentrum voor onder andere de alom bekende stroopwafels. We maken een 
geleide stadswandeling , gevolgd door voldoende vrije tijd om nog iets te drinken of te snoepen. Na dit bezoek gaat 
het rechtstreeks huiswaarts.

Datum: di 04/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - rondvaart - diner in buffetvorm.

LEERLOOIEN EN TEXTIEL WEVEN   NIEUW
Een létterlijk eeuwenoud beroep, leerlooier!
Wil je graag de geheimen kennen van een professioneel gelooide huid dan kan dat van-
daag. In héél België is nog maar één looierij actief die rondleidingen geeft. Dit is een unieke 
kans! Bij aankomst worden we getrakteerd op 2x koffi e en een stuk taart. Daarna duiken 
we in het mysterie van het leerlooien. Het ganse verwerkingsproces is uniek en zal u over-
tuigen van dit bewerkelijke ambacht. De leerlooierij werkt nog steeds met de authentieke 
machines waarvan de meeste zelfs ver boven de 100 jaar oud zijn! Na de maaltijd een mooie 
rit via de Vlaamse Ardennen naar Ronse. Hier bezoeken we het ‘MUST’ museum voor textiel. 
U zal versteld staan hoe tiptop de oude machines nog werken en wat een prachtige kwa-
liteit textiel ze leveren. We zien het productieproces van grondstof tot afgewerkt product 
en het paradepaardje van het museum is ongetwijfeld de weverij. U krijgt een technische 
evolutie te zien van de 19e eeuw tot het jaar 2000. Op de terugweg houden we nog een 
vrije avondstop.

Datum: di 09/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met taart -
driegangenmiddagmaal - alle toegangsgelden.

€ 87,50

€ 78,50
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€ 81,50
LOPIK, KRIMPENERWAARD EN SCHOONHOVEN              
Na het centraal vertrek rijden we richting Vijfherenpolder. Om 11.30u worden we verwacht in het restaurant voor 
een uitgebreid middagmaal. Na het middagmaal maken we een rondrit door de Lopik en Krimpenerwaard. We rijden 
langs Lopik met de meer dan 370m hoge televisie zendmast en door een oer Hollands polder gebied met veenwei-
den, molens, eeuwenoude boerderijen enz. We eindigen de rondrit in het vestingstadje Schoonhoven ook gekend 
als de zilverstad van Nederland. We maken er een wandeling langs de vele historische panden die Schoonhoven rijk 
is. Na nog wat vrije tijd nemen we de overzet boot en rijden via Gorinchem naar ons restaurant voor nog een uitge-
breide broodmaaltijd bestaande uit * volkoren-, tarwe-, wit- en krentenbrood * tarwebollen * kadetten * roomboter
* diverse soorten vleeswaren * kaas * jam * koffi e of thee onbeperkt. 

Datum: do 20/04
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding – driegangenmiddagmaal - rondrit - 
overzet Schoonhoven - broodmaaltijd.

LUNCHCRUISE OP DE LINGE EN BOMMELERWAARD      
Vanuit Leerdam vertrekken we op lunchcruise op de rivier De Linge. De 3 uur durende tocht 
voert ons door de Betuwe, de “fruittuin van Nederland”. Onderweg genieten we van een 
lunchbuffet bestaande uit: diverse soorten bruin/wit brood, witte/bruine zachte bolletjes, 
harde broodjes, rozijnenbrood, roomboter, ei, jam, diverse zoetwaren, 5 soorten vleeswa-
ren, kaas, kroket en 2x koffi e of thee. Nadien maken we nog een mooie rondrit door de 
Bommelerwaard, in het gebied tussen Maas en Waal. ’s Avonds genieten we nog van een 
tweegangenavondmaal.

Datum: zo 16/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - lunchcruise
(3 uur) – tweegangenavondmaal.

MARKEN EN VOLENDAM        
Na de vrije ochtendhalte bezoeken we het voormalige eiland Marken, dat sinds 1957 door een 
dijk verbonden is met het vasteland. Kenmerkend zijn de terpen (kunstmatig opgeworpen 
heuvels), die ter plaatse ‘werven’ genoemd worden en waarop woningen zijn gebouwd om 
beter beschermd te zijn tegen het water. Een wandeling over deze werven, van ophaalbrug-
gen en door smalle straatjes, laten je de sfeer en de charme van het eiland beleven. Aansluitend
bezoek klompenmakerij inclusief demonstratie over hoe klompen worden gemaakt. Na het 
middagmaal verkennen we Volendam met zijn authentieke sfeer in de straatjes waar men 
zich 100 jaar terug in de tijd waant. We brengen er nog een bezoek aan de Cheese Factory, 
kaasfabriek/museum op de dijk in Volendam. Demonstratie Woltje’s Backerij. Als afsluiter 
koffi e met stuk vlaai in restaurant Lunch. Daarna terug huiswaarts.

Datum: di 11/07
Inbegrepen: vervoer per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - bezoek klom-
penmakerij - boot-tocht Marken-Volendam - tweegangenmiddagmaal - bezoek 
Cheese Factory en demonstratie Woltje’s Backerij - koffi e met vlaai.  

€ 97,50

€ 87,00

MINI-EUROPE EN PAJOTTENLAND   NIEUW
Ontvangst met koffi e en koek in Mini-Europe. Mini-Europe een park waar alle wonderen van Europa in miniatuur 
tentoon gesteld worden. Bonsais, bloemenperkjes en dwergbomen bieden de perfecte context voor de 350 monumen-
ten die tot in de kleinste details werden nagemaakt op schaal 1/25. Duizenden levensechte fi guurtjes en animaties! 
Ontsteek de uitbarsting van de Vesuvius of bekijk de opstijging van de Ariane-raket. De twee uur durende wandeling 
die vermakelijk en educatief is, laat de 27 lidstaten van de Europese Unie + het Verenigd koninkrijk en hun historische, 
architecturale en culturele rijkdommen (her)ontdekken.
Na het middagmaal maken we een rondrit in het Pajottenland. Via Galmaarden, Tollembeek, Vollezele, Lennik enz. 
Korte wandeling te Halle naar de Basiliek en vrije tijd. 
Niet inbegrepen: toegang Mini Europe (± 15.50 euro).

Datum: do 20/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koek - driegangenmiddag-
maal.

€ 69,50
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MONSCHAU EN RURSEE    
Via het Herzogenwald rijden we naar Monschau. Wie ooit door de straten van de oude stad 
gewandeld heeft, begrijpt waarom men Monschau ook wel de parel van de Eifel noemt. Het 
stadsbeeld is in 300 jaar haast niet veranderd. Met haar oude vakwerkhuizen en typische 
gevels is het een stad met een rijk historisch verleden en een levend heden. Na het middag-
maal rijden we naar het stuwmeer de Rursee waar we een boottocht maken. We houden 
ook nog een korte stop aan het trappistenklooster Mariawald. Niet inbegrepen: boottocht 
(± 8.10 euro).

Datum: za 12/08
Inbegrepen: reis per luxe touringcar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangen-
middagmaal.

€ 74,50
MUSEUM SCHOKLAND EN DE WEERRIBBEN   
Na de gebruikelijke ochtendstop rijden we via Utrecht en Flevoland naar de Noordoostpolder. We brengen een inte-
ressant bezoek aan Museum Schokland. Hier is de ‘strijd tegen het water’ nog steeds voelbaar. Het museum ligt op 
een van de laatste woonterpen. De binnen en buitenexpositie geven een beeld van de Noordoostpolder, het ontstaan 
en het vergaan van het eiland, het leven van de Schoklandbevolking en het droogleggen van de Noordoostpolder. 
Na het middagmaal bezoeken we Nationaal Park de Weerribben dat met zijn 10.000 hectaren het grootste aaneen-
gesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa is. We maken een anderhalf uur durende boottocht door dit 
schitterende waterrijk natuurgebied. Nadien rijden we naar Giethoorn, het Venetië van het noorden voor wandeling 
of vrije tijd.
Niet inbegrepen: toegang museum Schokland (± 4 euro) - rondvaart de Weerribben (± 7 euro).

Datum: do 17/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

KEULEN EN RONDVAART         
Na de morgenstop rijden we richting Keulen, 65km van de Belgische grens en maken er een 
korte rondrit. Keulen spreekt tot de verbeelding met zijn majestueuze dom, die reeds van 
ver zichtbaar is. Dit gotische monument is niet alleen het grootste van Duitsland maar is ook 
een van de grootste kerken van Europa. De bouw ervan heeft meer dan 600 jaar geduurd. 
Na dit bezoek maken we een wandeling door de Keulse Altstadt met de belangrijkste be-
zienswaardigheden zoals de Rheinpromenade, het centraal station, de oude romaanse 
stadsmuur, Heumarkt, Alte Markt en het stadhuis. Onderweg worden we er ook aan herin-
nerd dat Keulen eveneens de stad is van de Eau de Cologne en vernemen we waarvoor het 
getal 4711 staat. Na de wandeling mogelijkheid voor een panoramische rondvaart waarbij 
we Keulen kunnen bewonderen vanaf het water. Nadien vrije tijd.
Niet inbegrepen: rondvaart Keulen (± 9.40 euro)*.

Datum: za 23/09
Inbegrepen: reis per luxe touringcar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangen-
middagmaal.

€ 67,50

NISMES EN NEPTUNUSGROTTEN  
Nismes is een deelgemeente van de gemeente Viroinval met twee charmante riviertjes: Eau Noire in de dorpskern en 
Eau Blanche. Op de grens van Dourbes vloeien de 2 riviertjes samen tot de Viroin. Midden in het dorp is een toeristisch 
natuurpark aangelegd, waarvan de bouw gesponsord werd door de Europese gemeenschap. Verder langs de bunker 
van Bruly-de-Pêche te midden van het Ardense woud. In de namiddag naar Petigny, bezoek aan de twee bovenver-
diepingen van de Neptunusgrotten, met fraaie rotswanden, ondergrondse boottocht, woeste watervallen, klank-en 
lichtspel met stroboscopische effecten en muziek van Vangelis.
Niet inbegrepen: toegang Neptunusgrotten (± 7.50 euro)

Datum: za 29/07
Inbegrepen: de reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

€ 68,50

€ 68,50
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OESTERIJ IN YERSEKE EN ZEEHONDENSAFARI  
’s Morgens worden we ontvangen met koffi e of thee met bolus. Nadien brengen we een bezoek aan Yerseke. Hier 
ontstond het kweken en verwerken van de schaal- en schelpdieren rond het jaar 1800. In de authentieke loodsjes op 
de kade vinden we informatie over de mossel- en oestercultuur van het verleden en nu. We wandelen over de nos-
talgische oesterputten en hebben een prachtig vergezicht over de Oosterschelde. Aansluitend maken we een mooie 
rit over de Kattendijk naar ons middagmaal. Na het middagmaal gaan we op zeehondensafari. We maken een 2 uur 
durende rondvaart op de Oosterschelde met 99% garantie dat we zeehonden zullen spotten. We kunnen ze tot op 50 
meter benaderen, zodat je ze duidelijk kan zien en fotograferen. Op de Vondelingenplaat liggen ze vaak met 30 tot 
50 bij elkaar. Dit wordt zeker een unieke ervaring. Niet inbegrepen: zeehondensafari (± 15 euro).

Datum: za 13/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e met bolus - driegangenmiddag-
maal.

€ 73,00

RUPELSTREEK TERUG IN DE TIJD VAN 
STEENBAKKERIJEN EN SCHEEPSWERVEN  NIEUW
Wie kent niet het gezegde “Een Belg wordt geboren met een baksteen in de maag”, wat uiteindelijk betekent dat 
bijna iedere Belg er van droomt om een eigen huis te bouwen. Vroeger gebeurde dit bijna uitsluitend met rode bak-
steen uit de Rupelstreek. De Rupelstreek is synoniem voor klei-ontginning en baksteennijverheid. Eeuwenlang werd 
er hier klei ontgonnen, de overgebleven steenbakkerijen – in de streek spreekt men van ‘gelegen’ – getuigen daar 
nog van. De resterende kleiputten zijn ondertussen echte oasen van groen geworden. Het is ooit heel anders geweest. 
De steenbakkerijmusea van de Rupelstreek geven je er een zeer goed beeld van. Na de koffi e en koek duiken we in 
de geschiedenis van ‘de gewone arbeider’ en we bezoeken Steenbakkerij ’t Geleeg in Noeveren. Deze steenbakkerij, 
ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten. De gerestaureerde 
ringoven, klampovens, pannenloods en droogloodsen zijn het resultaat van veel en hard werk. Ook de machinehal 
met mengelaar, kollergang, pers en een wandeling door de droogloodsen maken deel uit van de rondleiding. Nergens 
anders krijg je de allerlaatste complete steenbakkerij van de Rupelstreek te zien. Na de middag een onvergetelijke 
rondrit door de streek met onze gids. Hij loodst ons langs plekken waarvan u het bestaan niet vermoedde. We komen 
onder andere langs De Schorre (Tomorrowland), Terhagen, één van de meest typische dorpjes uit de streek. Korte 
wandeling op de kaai van Boom aan de Rupel. Hellegat, Niel, Schelle, de watertoren van Rumst voor een prachtig 
uitzicht, om te eindigen bij de parel van de Rupelstreek, de imposante abdij van Hemiksem. Onderweg houden we 
een drankstop. Niet inbegrepen: toegang steenbakkerij (± 7 euro).

Datum: do 19/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koek - plaatselijke gids in de 
steenbakkerij - driegangenmiddagmaal.

SPECIAL BOOTTOCHT VAN DRIMMELEN NAAR DE 
HAVEN VAN ANTWERPEN            NIEUW
We rijden naar Drimmelen voor een vaart om nooit te vergeten met het mooiste schip van Nederland! Met het aller-
nieuwste schip van de rederij – de Z8 - volledig elektrisch, varen we naar de havens van Antwerpen. We varen onder 
de Moerdijkbruggen door over het Hollands Diep en we varen langs Willemstad. Hier versassen we in de Volkerakslui-
zen en we varen het Volkerak op. Via het Schelde-Rijkanaal varen we langs Tholen, België binnen en we volgen de 
verschillende dokken tot in het centrum van de stad.
Programma:

Ontvangst met koffi e en appelgebak.
Halverwege de tocht verzorgen de scheepskoks een overheerlijke scheepslunch die wordt gepresenteerd op 
een unieke wijze…

Wat mag u verwachten:
• Heerlijke huisgemaakte soep
• 5 broodsoorten, krentenbrood, cake, kruidkoek
• 4 soorten beleg, 4 soorten kaas , paté, een warme snack, huzarensla, kip/currysalade en eiersalade, zoet 
beleg
• Onbeperkt koffi e en thee

Een warm hapje tijdens de namiddag mag ook niet ontbreken natuurlijk! De bar is de ganse reis geopend voor een 
drankje naar keuze (niet inbegrepen). Tegen 17.00 leggen we aan in Antwerpen en brengen de autocars u terug naar 
uw afstapplaatsen

Datum: ma 08/05
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - boottocht - scheepslunch - warm hapje.

€ 76,50

€104,00
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STAPHORST EN GIETHOORN  
Op onze heenreis bezoeken we Staphorst, waar grote boerderijen met rieten daken en versierd met groene en blau-
we kleuren, de aandacht trekken. Hier is een deel van de bevolking nog trouw gebleven aan de mooie en kostbare 
klederdracht en aan de religieuze tradities. Nadien trekken we naar Giethoorn, een schilderachtig waterdorp, dat 
terecht het Venetië van Nederland genoemd wordt. Mogelijkheid voor boottocht. Op de terugreis rijden we door de 
boeiende Flevopolder.
Niet inbegrepen: toegang Boerderijmuseum (± 5.00 euro) - boottocht (± 8.00 euro).

Data: za 10/06 
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

TEXEL  
Na de ochtendstop gaat de rit naar Den Helder, waar we met de overzetboot in amper 20 minuten Texel bereiken. 
Tijdens een rondrit met enkele haltes, maken we kennis met het meest veelzijdige eiland van de Waddenzee. We pas-
seren o.a. Den Burg, De Koog, de Slufter en de vuurtoren. Na de broodmaaltijd naar Ecomare om het voederen van de 
robben en zeehonden mee te maken en het prachtige aquarium te bezoeken. Nog wat vrije tijd in De Koog. Op onze 
terugtocht naar het vasteland worden we vergezeld door meeuwen. 
Niet inbegrepen: toegang Ecomare (volw. ± 14.50 euro* – kind 10.50 ± euro*).

Datum: za 15/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - overtocht - Verhoeven gidsbegeleiding - uitgebreide broodmaaltijd.

SERSKAMP EN VLAAMSE ARDENNEN     
In de voormiddag brengen we een bezoek aan “De Klok NV”. Dit bedrijf vervaardigt Belgi-
sche ambachtelijke likeuren en delicatessen met de smaak van vroeger. Ontvangst met koffi e 
en koffi ekoek, bedrijfsfi lm, degustatie, rondleiding in de productieruimte en magazijn. De 
rondleiding wordt afgesloten met een glaasje advocaat, advocaatpraline en een tasje koffi e. 
Een aandenken voor thuis. Na het middagmaal maken we een rondrit doorheen de Vlaamse 
Ardennen. Onze tocht gaat langs een van Vlaanderens mooiste landschappen, dorpjes en 
heuvels. Langs Petegem, Tiegemberg, het kunstenaarsdorpje Kwaremont, het monument 
van Karel van Wijnendale, oprichter van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen, verder 
langs de Patersberg, de Hotondberg hoogste punt van Oost-Vlaanderen, Louise-Marie met 
de muziekberg, verder over de Taaienberg, de Stationsberg, Steenbeekdries, Mariaborres-
traat en langs de Koppenberg terug naar Oudenaarde.

Datum: vr 30/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met
koffi ekoek - bezoek de klok met proevertje - driegangenmiddagmaal.

€ 84,50

€ 71,50

€ 91,00

VIANDEN EN DE SÛRE VALLEI      
Via Luik, Sankt Vith en de vallei van de Our rijden we naar Vianden. Een zéér schilder-
achtige rit naar het stadje, gelegen aan de rivier de Our en omgeven door natuurpracht 
en gedomineerd door het enorme feodale kasteel op de top van de heuvel. We rijden er 
langs de indrukwekkende hydro-electrische centrale die verbonden is met het hoger gele-
gen kunstmatig meer. Gedurende de nacht wordt het water met nachttarief-stroom naar 
boven gepompt, om in de piekuren via grote turbinepompen dagtarief-stroom te produ-
ceren. Na het middagmaal rijden we naar Diekirch en we bezoeken het Historisch Museum 
dat gevestigd is in een oude fabriek. Het grootste gedeelte van de collectie gaat over het 
Ardennen-offensief dat plaatsvond in de winter 1944-1945. De collectie is opgebouwd met 
levensgrote diorama’s - foto’s - wapens - voertuigen enz.. Bezoekers krijgen een overzicht 
van de tragische omstandigheden waarin soldaten en burgerbevolking tijdens de gevechten 
moesten zien te overleven. Nadien genieten we van een mooie rit door de vallei van de Sûre 
met zijn ongerepte natuur. Via Bourscheid - Esch-sur-Sûre gaat het verder richting Bastogne.
Niet inbegrepen: toegang historisch museum (± 5 euro).

Datum: za 22/07
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - bezoek hydro-
electrische centrale - driegangenmiddagmaal.

€ 76,50
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URK DE PAREL VAN FLEVOLAND    NIEUW
Na de vrije ochtendstop zetten we koers naar de Flevopolder en Urk. We houden in de voormiddag een halte in 
Lelystad om de historische schepen te bekijken en in het bijzonder, de replica van het VOC schip de Batavia. Na het 
middagmaal, verkennen we de parel van Flevoland, het Friese stadje Urk. We maken een wandeling langs scheeps-
werven en kleine steegjes van de karakteristieke Westhaven. De unieke Urker vuurtoren, waarvan het licht als enige 
in Nederland tegen de wijzers van de klok in draait, biedt uitzicht op maar liefst drie provincies. Bij het nabijgelegen Vissersmonument zijn de 
namen te lezen van de vissers die zijn gebleven op zee. Ook het hoogste punt van Flevoland is op Urk te vinden, bij de oudste Urker kerk; het 
Kerkje aan de Zee. We bezoeken het museum Het Oude Raadhuis Hier leer je dat Urk vroeger een eiland was dat sinds 1939 pas aan het vaste-
land werd geklonken door inpoldering van de voormalige Zuiderzee en de Lemmerdijk. Met het grootste inpolderingsproject ter wereld zag 
Urk haar eiland en haar zee verdwijnen! Wat oorspronkelijk een grote ramp zou lijken, werd een enorme groei voor de bevolking en de Urker 
visserij. Na wat vrije tijd in het stadje vertrekken we terug naar België. Niet inbegrepen: toegang museum Urk (± 5.5 euro*). 

Datum: za 08/07
Inbegrepen: de reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal.

WESTHOEK HERINNERINGEN ’14-’18          
’s Morgens ontvangst met koffi e of thee en koffi ekoek. In de voormiddag bezoeken we het Heuvelland en
maken we een ontdekkingstoer van de 8 dorpen waarvan enkele zelfs heel charmante zijn. Jammer ge-
noeg lag Heuvelland in 14-18 ook op de frontlijn en heeft het hard geleden. Een fi lm in het bezoekers-
centrum over de bomslag ‘Zero Hour’ in 1917 moet je hier zien om te begrijpen wat de streek heeft mee-
gemaakt in WO I. Na het middagmaal maken we de route ’14-18’. We rijden naar de meest bekende begraafplaatsen o.a. Tyne Cot 
Cemetry in Passendale, de Duitse begraafplaats in Langemark en de site van John Mc Crae waar hij zijn beroemde gedicht “In Flan-
ders Fields” schreef. Daarna rijden we naar Ieper voor een bezoek aan de Menenpoort. Tot slot vrije tijd in het centrum van Ieper.
’s Avonds om 20.00 u mogelijkheid voor het bijwonen van de Last Post

Datum: za 11/11
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek - driegangenmiddagmaal - bijwonen Last 
Post.

ZEEUWSE KLEDERDRACHTENSHOW EN MIDDELBURG 
De wind waait ons naar het mooie Zeeland! In Hoedekenskerke genieten we van een kopje koffi e met bolus in ‘De 
Buffer’, aan het oude stoomtreinstation. Intussen kunnen we een kijkje nemen bij de nostalgische modelspoorbanen. 
Een van de unieke kenmerken van Zeeland is de klederdracht. De klederdrachtengroep ‘Mooi Zeeland’ geven ons 
uitleg over de originele drachten die ze zélf showen! Na het middagmaal via toeristische route door Zuid-Beveland 
naar Middelburg, hoofdstad van Zeeland en met récht de monumentaalste stad van Nederland genoemd. We maken een wandeling langs de 
prachtige pakhuizen en het op één na mooiste gebouw van Nederland, het Stadhuis, gebouwd door Mechelse bouwmeesters uit het geslacht 
Keldermans. We sluiten af met vrije tijd.

Datum: do 24/08
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - kopje koffi e met bolus en klederdrachtenshow - driegangen-
middagmaal - stadswandeling.

ZOUTLEEUW, NATUURGEBIED ’T VINNE EN HAGELANDSE FRUITBLOESEM     NIEUW
Zoutleeuw, kleine stad met groots verleden. Dit Brabants historisch stadje verkennen wij eerst met een korte monumenten-
wandeling (stadhuis, lakenhalle, belfort, monumentale pomp, Rode Leeuw, Spiegelhuis, gasthuis met kapel, Kleine Gete met 
schipperskapel, cultureel centrum). Daarna bezoeken wij met lokale gids de Sint-Leonarduskerk. Dit subliem gebouw heeft 
een zeer rijk interieur met onder andere meerzijdig Marianum, monumentale sacramentstoren 18 m hoog met 9 verdie-
pingen en 200 beelden, een reusachtige paaskandelaar 950 kg zwaar en bijna 6m hoog als één van de grootste van Europa, retabels waaronder uniek 
eikenhouten eeuwenoud Sint-Leonardusretabel met miraculeus beeld… echt een museumkerk. Middagmaal in restaurant ’t Vinne aan ingang provin-
ciedomein Het Vinne. Het menu is uitgebreid PASTA BUFFET (spaghetti bolognese, lasagne, vegetarische tagliatelle, penne pesto… à volonté). Daarna 
korte geleide wandeling in dit gevarieerd natuurgebied. Vervolgens vervolg bustocht Hagelandse lentefruitbloesems met typische fruitrijke dorpen en 
gehuchten. Fotostop onderweg en bezoekstop bloemendorp Waanrode. Verder via Demerstad Diest naar Geel.

Datum: do 13/04
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - geleid bezoek kerk - uitgebreid pastabuffet.

€ 67,50

€ 76,00

€ 70,00

€ 76,50
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322 I SHOWS

Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen

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.

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.
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Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen

MOEDERDAGSHOW
MIEKE - JOHAN KALIFA - 
SALIM SEGHERS - GIO VANO - 
FREEK VANROOY - WOUTER SURVANI

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

Datum: zo 14/05
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
feestelijk diner - show - 
avondsnack.

NONKEL JEF 85 JAAR
NONKEL JEF - DIANA MORE - JOHAN 
VAN MECHELEN - JAIMY -ZUSJES VAN 
WANROOY - GUY NEVE 

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

Datum: za 03/06
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
boerenkermisbuffet - show - 
verjaardagstaart.

DE MARIE LOUISE DANST 
DOOR DE WOESTE ORKAAN
BART KAËLL - RENE TROOST - 
TINA ROSITA - WIM COVER -
OME TINUS & TANTE DOOR - 
BENNY DE ZINGENDE OBER 

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

Datum: za 09/09
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
feestelijk diner - show - 
avondsnack.

€ 71,50
volw.

€ 71,50
volw.

€ 81,50
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: ma 17/04
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - driegangenmiddag-
maal - show - avondsnack.

€ 64,50
volw.

OP WEG NAAR DE LENTE
WILLY SOMMERS - JOHN DENNIS -
MARJAN BERGER - ANGELO MARTINEZ - 
MISS STEPHANY - DENNIS SMITS

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

Datum: za 11/03
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - feestelijk diner - 
show - avondsnack.

€ 81,50
volw.

MARGRIET & DE MANNEN
MARGRIET HERMANS - BANDIT - FILIP 
D’HAEZE - DAVY WOUTERS - DORAN

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

Datum: za 01/04
Inbegrepen: reis per luxe 
autocar - feestelijk diner - 
show - avondsnack.

€ 71,50
volw.
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BENE TOPPERS
GARY HOWARD (EX-ZANGER THE 
FLYING PICKETS) - RIA VALK - 
HERBERT VERHAEGHE - VINNIE & ELLY 
YVAN VERELLI - THE STARDANCERS 

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

Datum: do 19/10
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

CLASSICS, COUNTRY 
& CROONERS
OSCAR HARRIS - BANDIT - 
CHRISTOF CHAPSIS - ARMAND MAGIC 
DINA RODRIGUES - STIJN VANDE 
VOORDE - THE STARDANCERS 

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

Datum: do 09/11
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen

LOVE BOAT 
GUNTHER NEEFS - MARJAN BERGER -
LES FOLLES DE GAND -
THE STARDANCERS

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

Datum: ma 11/09
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
feestelijk diner - show - 
avondsnack.

FEEST IN DE HERFST
RAY LEWIS (EX-ZANGER THE DRIFTERS)
MATTHIAS LENS -JOHN TERRA - 
PINO BARESI - MIKE & WALLY - 
THE STARDANCERS

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

Datum: ma 02/10
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

€ 71,50
volw.

FANBAL BOBBY PRINS
BOBBY PRINS - PRINS JUNIOR BAND - 
LUC VAN MEEUWEN - DENNIE DAMARO
MARJAN BERGER - MIKE GRONDY -
ANDREA SCHÖN

Vertrek om 10.30 u. vanuit de centrale opstap-
plaats. We rijden naar de Kaasboerin te Postel. 
Keuken geopend voor een heerlijke à-la-carte-
maaltijd.

Datum: za 07/10
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
show.

€ 45,00
volw.

€ 71,50
volw.

€ 71,50
volw.

€ 71,50
volw.
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NAJAARSFAVORIETJES
LUC STEENO - DONNA LYNTON - 
LISSA LEWIS - JENNIFER BERTON - 
LOÏC MOLLA - THE STARDANCERS 

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

Datum: do 23/11
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

€ 71,50
volw.

SWINGENDE WINTERDISCO
GREG BANNIS (EX-ZANGER HOT CHO-
COLATE) - FRANK & CHRISTEL GALAN 
KEES VERSLUYS - JOHAN VEUGELERS 
DAISY THYS - MYSTY MOONLIGHT - 
THE STARDANCERS 

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

Datum: di 05/12
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

€ 71,50
volw.

EARLY CHRISTMAS SHOW
BEN CRAMER - LUC VAN MEEUWEN 
MIEKE - KOEN BOSSUYT - 
PACO GARCIA - REMY & MICHEL 

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

Datum: di 12/12
Inbegrepen: 
reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - 
show - avondsnack.

€ 71,50
volw.

SPEKTAKEL-MUSICAL

Datum: zondag 30 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.

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

Met VERHOEVEN BUSREIZEN
naar de mooiste shows van Vlaanderen
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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  CITROENENFESTIVAL MENTON   
  + CARNAVAL IN NICE  8d
  Winterse Schlagerparade
do  09/02  VENETIË CARNAVAL  6d
za  11/02  Valentijn Dinershow
di  14/02  Valentijnsverrassingreis
za  18/02  NOORWEGEN   
  WINTERWONDERLAND  6d

maart
za  04/03  WILDSCHONAU WINTER  7d
za  11/03  Show op weg naar de lente
vr  17/03  CENTRAAL-ZWITSERLAND WINTER  6d
ma  20/03  Lenteshow
za  25/03  Schlagersfestival

april
za  01/04  LLORET DE MAR - MALGRAT   
  DE MAR PAASPROMOTIE  8d
  Show Margriet & de mannen
ma  03/04  WENEN  5d
  BARCELONA  4d
za  08/04  LOURDES EXPRESS  5d
  LONDEN  3d
  PARIJS  3d
  Paasdinershow
ma  10/04  GARDAMEER PAASPROMO  7d
  Paasverrassingsreis
  Red Star Line Musical
di  11/04  KOPENHAGEN  5d
  BERLIJN  5d
  Pairi Daiza
wo  12/04  OXFORD & COTSWOLDS  4d
do  13/04  Zoutleeuw en Hagelandse Fruitbloesem
za  15/04  Düsseldorf
ma  17/04  Van Dyke op z’n Best
do  20/04  Krimpenerwaard en Schoonhoven
za  22/04  ROSAS  8d
  Bloemencorso Keukenhof
  Den Haag
ma  24/04  Lentepromotie
di  25/04  Lentepromotie
vr  28/04  ZUID-LIMBURG WANDELEN  5d
za  29/04  Lentepromotie
zo  30/04  Red Star Line Musical

mei
ma  01/05  RONDREIS KROATIË  12d
  RONDREIS PORTUGAL  14d
  COSTA DEL AZAHAR  9d
  Keukenhof en Bollenstreek
  Rotterdam

do  04/05  SAN DAMIANO  4d
  BLOEMENRIVIERA  8d
  PRAAG  5d
vr  05/05  MALLORCA  8d
  NANCY  3d
za  06/05  DRENTHE  2d
  Verrassingsreis België
ma  08/05  SPREEWALD  5d
  Boottocht Drimmelen-Antwerpen
di  09/05  Leerlooien en textiel weven
wo  10/05  BALATONMEER  8d
do  11/05  ÎLE DE RÉ  7d
vr  12/05  COSTA BRAVA / MARESME
  FERIENSTRASSE  3d
  ROSAS  8d
za  13/05  CANTABRIË  8d
  VERRASSINGSREIS  2d
  PIESTANY  7d
  Oesterij en zeehondensafari
zo  14/05  Moederdagshow
ma  15/05  NOORD-FRANKRIJK &   
  PICARDIE  3d
  Marsepein en Dordrecht
do  18/05  Oostkantons
  Grotten van Han
vr  19/05  COSTA BRAVA / MARESME
  Maastricht
za  20/05  GARDAMEER  8d
  Boottocht Amsterdam en Zaanse Schans
  Amsterdam
zo  21/05  RONDREIS ITALIE  9d
ma  22/05  HARZ  5d
  MARCHE  8d
  MOEZEL FIETSEN  4d
di  23/05  ARDENNEN & ECHTERNACH  3d
wo  24/05  TEXEL  3d
  Luik en Val Dieu
vr  26/05  COSTA BRAVA / MARESME
za  27/05  Struisvogelboerderij en Zwalmroute
zo  28/05  Annevoie en Maasvallei
ma  29/05  Efteling

juni
do  01/06  FRANSE ALPEN-HAUTE SAVOIE  7d
  COMOMEER  7d
  EILAND KRK  8d
vr  02/06  COSTA BRAVA / MARESME
  FULDA & RHÖN  3d
  MOEZEL  3d
  PARIJS - CHANTILLY  3d
  ZUID-ITALIË & KUST VAN AMALFI  9d
  COSTA DEL AZAHAR  9d
za  03/06  VERRASSINGSREIS  2d
  Oostende voor anker
  Kust Oostende
  Show nonkel Jef 85 jaar
zo  04/06  SOMME FIETSEN  4d
  TOSCANE  8d
ma  05/06  LOURDES EXPRESS  5d
  MEDJUGORJE  8d
di  06/06  Aardbeien, kasteeltuin, basiliek,   
  asperges en wijnen

wo  07/06  BERLIJN  5d
vr  09/06  COSTA BRAVA / MARESME
  GARDAMEER  8d
za  10/06  ELZAS & VOGEZEN WANDELEN  5d
  BLOEMENRIVIERA  8d
  KARINTHIE  7d
  ZUID-POLEN  8d
  GROENE SPANJE  8d
  Staphorst en Giethoorn
zo  11/06  SAUERLAND & WINTERBERG  5d
di  13/06  KRETA  8d
  Drielandentocht
wo  14/06  BOURGOGNE  5d
  HOGE TATRA  8d
vr  16/06  COSTA BRAVA / MARESME
za  17/06  Verrassingsreis Duitsland
  Aken
zo  18/06  PASSAU-WENEN FIETSEN  8d
  FRIESE MEREN SENIOREN  5d
  MARIA ALM  7d
di  20/06  ROSAS  8d
  NOORD-BOHEMEN  7d
  Tuinen Kijken
do  22/06  Kersenhof en Breda
vr  23/06  COSTA BRAVA / MARESME
za  24/06  JULISCHE ALPEN  7d
  Maasmechelen Village
zo  25/06  Garnaalfeesten Oostduinkerke
ma  26/06  RIJNLAND PFALZ  3d
vr  30/06  COSTA BRAVA / MARESME
  Serskamp en Vlaamse Ardennen

juli
za  01/07  LOURDES TOERISTISCH 2  7d
  FRANSE ALPEN-HAUTE SAVOIE  7d
  COMOMEER  7d
  DOLOMIETEN  7d
  ZUID-POLEN  8d
  ARAGON  8d
  Boekhoute
  Kust Blankenberge
zo  02/07  WESER FIETSEN  5d
  KENT  3d
  LAGO MAGGIORE  7d
ma  03/07  THURINGEN  5d
  RONDREIS IERLAND  9d
di  04/07  Gouda en boottocht
wo  05/07  DISNEYLAND PARIJS  2d
do  06/07  ZEECRUISE NOORWEGEN EN   
  NOORDKAAP  13d
  Kust Oostende
vr  07/07  COSTA BRAVA / MARESME
za  08/07  PROVENCE  7d
  LAGO MAGGIORE  7d
  Urk de parel van Flevoland
  Parijs
zo  09/07  BERLIJN  5d
  FRANKENLAND & SPESSART  5d
  ZUID-ITALIË & KUST VAN AMALFI  9d
  FRIESLAND  3d
  TIROL-SEE  7d
ma  10/07  RONDREIS SCHOTLAND  8d
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  Burgers Zoo
di  11/07  SLOVEENSE RIVIERA  8d
  Marken en Volendam
wo  12/07  BOURGOGNE  5d
  DORDOGNE  7d
do  13/07  TOSCANE  8d
vr  14/07  COSTA BRAVA / MARESME
  LAGO MAGGIORE  7d
  Kust Blankenberge
za  15/07  RIVIERCRUISE DONAU  7d
  KASTELEN VAN DE LOIRE  4d
  Texel
zo  16/07  BRETAGNE  7d
  ELZAS-VOGEZEN  4d
  MARIA ALM  7d
  Lunchcruise en Bommelerwaard
ma  17/07  FRÄNKISCHE SCHWEIZ  5d
  HANZESTEDEN  5d
  Pairi Daiza
di  18/07  Helmond en de Peel
wo  19/07  PRAAG  5d
do  20/07  NOORSE FJORDEN  9d
  Mini-Europe en Pajottenland
vr  21/07  COSTA BRAVA / MARESME
  LONDEN  3d
  RONDREIS ITALIE  9d
  WILDSCHONAU  7d
  HOGE TATRA  8d
  Verrassingsreis Nederland
za  22/07  Vianden en Surevallei
  Kust Nieuwpoort
zo  23/07  VELUWE FIETSEN  4d
  WALES  8d
zo  23/07  CENTRAAL ZWITSERLAND  7d
ma  24/07  DRESDEN & SÄCHSISCHE SCHWEIZ 5d
  VERRASSINGSREIS  2d
  WENEN  6d
di  25/07  Poperinge en Frans Vlaanderen
wo  26/07  MOEZEL  3d
  OOST-FRIESLAND  3d
  NORMANDIË  5d
  Barbecuefeest
do  27/07  Sierteeltmuseum en azalea’s
vr  28/07  PARIJS ANDERS  3d
za  29/07  SPREEWALD  5d
  Nismes en Neptunusgrotten
  Kust Blankenberge

augustus
di  01/08  PATER PIO  9d
  NOORSE FJORDEN  9d
  Veluwe Zoom en Doesburg
wo  02/08  HESSEN & WESER  3d
do  03/08  Brussel en Koninklijk Paleis
vr  04/08  Kust Nieuwpoort
za  05/08  TIROL WANDELEN  8d
  TOSCANE  8d
  Land van Herve
  Essen
zo  06/08  ZWARTE WOUD  5d
ma  07/08  VERRASSINGSREIS  2d

  AMSTERDAM  2d
  Doornik
di  08/08  Aalshof en Ooipolder
do  10/08  Eilandentocht
vr  11/08  BRETAGNE  7d
za  12/08  LOURDES EXPRESS  5d
  RIVIERCRUISE PORTO - DOURO  6d
  LONDEN  3d
  PARIJS  3d
  Monschau en Rursee
  Kust Blankenberge
  Kust Knokke
zo  13/08  GRAUBÜNDEN  7d
  Biesbosch, Rotterdam en Brielle
ma  14/08  Pairi Daiza
di  15/08  BOEDAPEST  6d
  WILDSCHONAU  9d
  Moederdagtrip
wo  16/08  FULDA & RHÖN  3d
do  17/08  KOPENHAGEN  5d
  Museum Schokland en Weerribben
  Pater Pio dag
  Kust Oostende
vr  18/08  ENGELSE RIVIERA  5d
  Natuurhulpcentrum en Tongeren
za  19/08  RIVIERCRUISE GIRONDE  6d
  Plantentuin en brouwerij Omer
  Parijs
  Toverland
zo  20/08  ZWARTE WOUD FIETSEN  6d
  CENTRAAL ZWITSERLAND   7d
ma  21/08  OXFORD & COTSWOLDS  4d
  FRANSE ALPEN-HAUTE SAVOIE   
  SENIOREN  6d
di  22/08  MEDJUGORJE  9d
  DISNEYLAND PARIJS  2d
  LAMMERTAL-HOOIFEEST  7d
  NOORD-BOHEMEN  7d
do  24/08  Zeeuwse klederdrachtenshow en   
  Middelburg
vr  25/08  LAGO MAGGIORE  7d
  Kust Blankenberge
za  26/08  KARINTHIË  7d
  Bloemencorso Vollenhove en Giethoorn
  St.Bernardusfeesten Nieuwpoort
  Kust Nieuwpoort
zo  27/08  DOLOMIETEN  7d
ma  28/08  BALKAN RONDREIS  12d
wo  30/08  GARDAMEER  8d
  PUGLIA  8d
  WENEN  6d

september
vr  01/09  COSTA BRAVA / MARESME
  BRETAGNE  7d
  PROVENCE  7d
  COMOMEER  7d
  ZUID-ITALIË & KUST VAN AMALFI  9d
  JULISCHE ALPEN  7d
za  02/09  LOURDES EXPRESS  5d
  VORARLBERG  7d
  Brocanterie Lille

  Viroinval
  Rijsel
wo  06/09  HOGE TATRA  8d
  Duitse Rureifel
do  07/09  SAUERLAND & WINTERBERG  5d
vr  08/09  COSTA BRAVA / MARESME
  SALZKAMMERGUT  7d
  RIJN IN VLAMMEN  3d
  EILAND KRK  8d
za  09/09  LOURDES TOERISTISCH 1  7d
  MAKARSKA RIVIERA  8d
  Verrassingsreis België
  Roermond Outlet
  Show de Marie Louise danst door de   
  woeste orkaan
zo  10/09  BODENSEE  7d
  TIROL-SEE  7d
  CENTRAAL ZWITSERLAND   7d
  Schots Weekend
ma  11/09  NORMANDIË  5d
  BLOEMENRIVIERA  8d
  Show Love Boat
di  12/09  Veurne en Duinkerke
wo  13/09  MARCHE  8d
  RONDREIS ROEMENIË  12d
  ANDALUSIË  8d
vr  15/09  COSTA BRAVA / MARESME
za  16/09  KASTELEN VAN DE LOIRE  4d
  RONDREIS GRIEKENLAND  12d
  Boottocht en Haarlem
zo  17/09  FRIESLAND  3d
  ROSAS  8d
ma  18/09  RONDREIS SICILIE  8d
  RONDREIS KROATIË  12d
  PRAAG  5d
wo  20/09  CORSICA  9d
  DALMATIË  8d
  Brussel en Belgische druiven
do  21/09  AZURENKUST  8d
  ELZAS-VOGEZEN  4d
  RONDREIS ITALIË  9d
vr  22/09  COSTA BRAVA / MARESME
  PATER PIO  9d
za  23/09  GROENE SPANJE  8d
  Keulen rondvaart Rijn
  Keulen
zo  24/09  DOLOMIETEN FIETSEN  8d
ma  25/09  TEXEL  3d
di  26/09  SLOVEENSE RIVIERA  8d
  RÜGEN & DE OOSTZEE  7d
wo  27/09  ARDENNEN & SEMOISVALLEI  3d
  ALMABTRIEB  6d
  COSTA DEL AZAHAR  9d
  TENERIFE  8d
do  28/09  GARDAMEER SENIOREN  7d
  Bastogne en omgeving
vr  29/09  PARIJS - CHANTILLY  3d
za  30/09  BLOEMENRIVIERA SENIOREN  8d
  Gastronomie in regio Aken
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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!

oktober
zo  01/10  COMOMEER SENIOREN  6d
  RONDREIS SARDINIË  10d
ma  02/10  FULDA & RHÖN WANDELEN  5d
  Pater Damiaan en Tremelo
  Showfeest in de herfst
di  03/10  Festival Leiden ontzet
wo  04/10  Herfstpromo
do  05/10  Herfstpromo
vr  06/10  MOEZEL  3d
  RIJN-TAUNUS  3d
  KASTELRUTH  5d
  Herfstpromo
za  07/10  ÎLE DE RÉ  7d
  Herfstpromo
  Oberhausen
  Fanbal Bobby Prins
zo  08/10  KARINTHIE SENIOREN  6d
ma  09/10  Mosselpromo
di  10/10  Mosselpromo
wo  11/10  Mosselpromo
do  12/10  Mosselpromo
vr  13/10  Mosselpromo
za  14/10  Mosselpromo
ma  16/10  MALTA  8d
di  17/10  Herfstpracht Duitse Eifel

do  19/10  Rupelstreek
  Show BeNe toppers
za  21/10  LAGO MAGGIORE  7d
za  28/10  LONDEN  3d
  RONDREIS ITALIË  9d
  HERFSTPROMOTIE LLORET DE MAR 8d
  PRAAG  5d
ma  30/10  AMSTERDAM  2d
  LIVERPOOL  5d

november
do  02/11  SAN DAMIANO  4d
  PARIJS  3d
  KreaDoe beurs
do  09/11  Herfstverrassingsreis
  Show classics, country & crooners
za  11/11  Westhoek Herinneringen
do  23/11  Show najaarsfavorietjes
za  25/11  Roermond Outlet

december
vr  01/12  HESSEN & WESER  3d
za  02/12  LUXEMBURG EN SAARBURG  2d
di  05/12  Swingende winterdisco
do  07/12  RÜDESHEIM  2d
vr  08/12  FERIENSTRASSE  3d
za  09/12  SANKT WENDEL & TRABEN   

  TRARBACH  2d
ma  11/12  ELZAS-VOGEZEN  4d
di  12/12  Kerstverrassingsreis
  Early Christmas show
do  14/12  RÜDESHEIM  2d
za  16/12  DRESDEN & SÄCHSISCHE SCHWEIZ 5d
  Parijs
zo  17/12  KERSTMARKTENCRUISE RIJN  4d
ma  18/12  FRANKENLAND & SPESSART  4d
do  21/12  TIROL-SEE - KERST  6d
za  23/12  WENEN  5d
di  26/12  KOPENHAGEN  5d
  BERLIJN  5d
  PRAAG  5d
wo  27/12  LONDEN  3d
  PARIJS  3d
  COMOMEER  7d
  AMSTERDAM  2d
  FRIESLAND  3d
  LLORET DE MAR OUDJAAR  8d
  Parijs
do  28/12  Bokrijk Winterlicht
vr  29/12  CENTRAAL-ZWITSERLAND OUDJAAR  5d

2024
za  10/02  NOORWEGEN WINTER 2024  6d
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Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 
1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van
de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze 

is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven stan-
daardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
 a. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het 

aantal nachten;
 b. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en 

tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en 
de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij 
benadering meegedeeld

 c. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie 
volgens de regels van het land bestemming;

 d. de verstrekte maaltijden;
 e. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor 

de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 f. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan 

de reiziger als lid van een groep;
 g. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 h. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de 
 soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

 3. de betalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pak-

 ketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeen-
 komst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake 
 paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering beno-
 digde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formalitei-
 ten op gezondheidsgebied;

 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling
 van een opzegvergoeding;

 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier 

wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een inte-

graal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
 Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de 

doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de over-
eenkomst.

3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt 
voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden ge-
bracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt 

de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reizi-
ger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van 
de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de 
volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, 

 en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming

 bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger

 van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moei-
 lijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke noncon-
 formiteit;

 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met 

 een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats 
 voor hem verantwoordelijk is;

 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor

 online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de

 uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen 
 en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden 

verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt 
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen 
in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kost-
 prijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst be-
 grepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van 
 de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en ver-
 trek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermin-

dering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de over-

eenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3  Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twin-

tig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave 
van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administra-
tieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1  Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pak-

ketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de 
bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, be-
taalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.
6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot 

of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of door-
verkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die vol-

doet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat 
hij:

 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 da-
gen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en 2. de eventuele 
bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en 
voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De 
organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten 
van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorver-
koper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzonde-

ring van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig verande-
ren, tenzij:

 1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv.

  een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de 

voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de 
bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt 
de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pak-
 ketreis;

 2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij
 de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

 3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 
 besluit;

 4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven ter-
 mijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd
  wordt, en

 5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs
 ervan.

9.3  Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pak-
ketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminde-
ren, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4  Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de 
reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle be-
taalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan 
de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
 1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, klei-

 ner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door
 de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld
  binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

  a. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes 
  dagen;

  b. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes da-
  gen;

  c. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen
  duren, of

 2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en
  buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pak-
 ketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2  In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor 
de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding 
verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin 

van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van 
een opzegvergoeding aan de organisator.

 In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen wor-
den bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de 
pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten.

 Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het 
bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd 
met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het 
passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

 In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel 
heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis 
betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende scha-
devergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door 
of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-

conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst 
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van

  non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
 Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op 

een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3  Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger be-

paalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen 
en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de 
reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te 
verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de 
organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan 
van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

 Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere 
kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij 
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, 
of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de 
pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde rede-
lijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder 
betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een 
prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis pas-
sagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

 Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger 
de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend 
geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermin-
dering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet 
kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accom-
modatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op per-
sonen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere 
vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifi eke medische 
bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8  De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone om-
standigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder 
zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9  De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van 
de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder 
vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun 
aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn con-
tractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 

pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organi-
sator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden 
voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organi-
satoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 
21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1  De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 

waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2  De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor 
alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding 
wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3  De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont 
dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begre-

 pen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien
 of voorkomen, of

 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in 

moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoritei-

 ten en consulaire bijstand;
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het

  vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, 

kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding be-
draagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1  Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op 

een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo 

spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden 
aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmoge-
lijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereen-
komst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen 
op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling 

nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen 

aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op 
te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
“overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoe-
ning tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende 

partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie 
Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts 
weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ont-
vangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij 
de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf 
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 
4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf 
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenre-
glement, op een bindende en defi nitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.

 Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 of
 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00, City Atrium, Vooruitgangstraat 50,
 1210 Brussel, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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De algemeen reisvoorwaarden kunnen worden aangevuld met bijzondere reisvoorwaarden, eigen 
aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

BEVOEGDHEID
Alle betwistingen die niet in aanmerking komen voor de Geschillencommissie Reizen behoren tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.

PRIJZEN
De prijzen van de pakketreizen zijn opgegeven “per persoon op basis van een 2-persoonskamer”, 
tenzij anders vermeld.

REISSOM
In de reissom zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de teksten bij de pakketreis, persoon-
lijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, toegangsgelden en activiteiten, en annulerings- 
bijstandsverzekering.

BETALING
Meerdaagse reis: het voorschot dient binnen de 10 dagen betaald te zijn. Het saldo dient uiterlijk 
1 maand voor vertrek vereffend te zijn.
Dagreizen: de betaling dient minstens 21 dagen vooraf in ons bezit te zijn. Een last minute kan bij 
vertrek op de autocar worden afgerekend.
De pakketreiswetgeving is niet van toepassing op de dagreizen.

VROEGBOEKKORTINGEN
Een wijziging na het einde van de “vroegboekdatum”, zorgt ervoor dat deze vroegboekkorting 
vervalt. De annulatiekosten voor deze vroegboekingen bedragen minimum 40% van de reissom.

WIJZIGINGEN EN ERRATA
Het aanbod werd opgemaakt volgens de beschikbare gegevens op 01.12.2022.
Eventuele errata en/of wijzigingen zullen zo vlug mogelijk meegedeeld worden indien reeds een 
boeking gemaakt werd. Deze wijzigingen geven slechts de mogelijkheid om af te zien van de 
boeking indien in overeenkomst met de bepalingen in de algemene voorwaarden. Zoniet gelden 
annulatiekosten in geval van annulatie door de reiziger.

KINDERKORTINGEN
De vermelde kinderkortingen gelden bij 2 volbetalenden op één kamer, tenzij anders aangeduid.

TOEGANGSGELDEN
Tenzij anders vermeld, zijn alle toegangsgelden, boottochten, kabelbanen, treinritten, enz. facul-
tatief. Deze prijzen kunnen buiten onze wil om variëren naargelang het seizoen, het aantal deel-
nemers, de leeftijd, enz. Verhoeven Autocar-, Cruise en Vliegvakanties kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor wijzigingen.
Voor de meerdaagse reizen wordt het bedrag van de toegangsgelden vermeld op de reisdocumen-
ten die u voor afreis ontvangt. Bij de dagreizen staan de toegangsgelden in de reisbrochure, voor 
zover ze bekend zijn.

TOERISTENBELASTING
Indien het hotel tijdens het seizoen (extra) toeristenbelasting heft, dient deze door de reiziger ter 
plaatse in het hotel afgerekend te worden.

OPHAALDIENSTEN
Speciale servicelijnen brengen u gratis naar de centrale vertrekplaats. Bijzonder makkelijk, want zo 
kan u in de buurt van uw woning opstappen zonder extra kosten. U bent uiteraard ook met eigen 
wagen welkom op de centrale vertrekplaats. Zie pagina’s 10-14.

BAGAGE
De reiskoffer is van normale afmetingen en beperkt tot 25kg per persoon. (Voor vliegvakanties zijn 
de afmetingen en het toegelaten gewicht afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij). Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor enige schade, verlies of diefstal van uw bagage. Sluit hiervoor bij reservatie 
een reisverzekering af. De handbagage blijft steeds onder de persoonlijke bewaking en verant-
woordelijkheid van de reiziger.

DIEREN
Honden en ander dieren zijn niet toegelaten op onze autocars

REIZEN IN GOEDE GEZONDHEID
Om ons reisprogramma voor alle deelnemers vlot te kunnen uitvoeren, is een goede gezondheid 
noodzakelijk bij aanvang van de reis. Al onze reizen zijn in principe geschikt voor iedereen met een 
normale conditie en een actieve instelling.

ROLSTOELEN
Plooibare rolstoelen kunnen meegenomen worden in het bagageruim van de autocar. Andersvali-
den zijn welkom op onze reizen, mits ze vergezeld worden door een eigen begeleider gedurende 
heel de reis.

REISPROGRAMMA
De volgorde van het reisprogramma kan altijd wijzigen door de wettelijke rij- en rusttijden van de 
chauffeur, een wettelijke rustdag, weersomstandigheden, openingstijden en lokale feestdagen, een 
plaatselijk gewijzigde verkeerssituatie, of andere onvoorziene omstandigheden. We respecteren 
steeds de inhoud van het programma, tenzij uitzonderlijke overmacht. Weet dat een wijziging 
altijd in het voordeel van de reiziger wordt doorgevoerd. Vooraf gekende wijzigingen worden voor 
vertrek meegedeeld.

VERVOER
Autocar: De reizen worden steeds uitgevoerd met het autocartype zoals beschreven. Maxi Com-
fort Class – Superior Class. Ingeval van overmacht of technische defect kan mogelijk een ander 
type autocar worden ingezet welke voldoet aan 4-sterren uitvoering en voorzien van alle nodige 
comfort. Het noodgedwongen inzetten van een ander voertuig geeft geen recht tot schadevergoe-
ding of kosteloze annulatie van de reis.

Bijzondere algemene reisvoorwaarden van Verhoeven Autocar-, Cruise- & vliegvakanties.

330 I BIJZONDERE VOORWAARDEN

Vluchten: Alle vermelde vluchttijden en luchthavens van vertrek en aankomst zijn onder voorbe-
houd. Verhoeven Autocar-, Cruise en Vliegvakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele wijzigingen of vertragingen, zowel op de heenals op de terugreis, die door de luchtvaart-
maatschappijen doorgevoerd worden. De eerste en laatste reisdag worden aanzien als reisdagen.
Luchtvaartmaatschappijen en vluchturen worden u meegedeeld bij het toesturen van de reisdo-
cumenten. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal Verhoeven Autocar-, Cruise- en Vlieg-
vakanties u zo snel mogelijk informeren. Vertragingen kunnen optreden o.a. door internationaal 
opgelegde veiligheidsmaatregelen of door stakingsacties. Verhoeven Autocar-, Cruise en Vliegva-
kanties kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Overtochten, zeecruises en riviercruises.
Alle vermelde vaartijden zijn onder voorbehoud. Verhoeven Autocar-, Cruise- en Vliegvakanties 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die door de ferry- en/of cruise-
maatschappijen worden doorgevoerd. Het reisprogramma kan te allen tijde aangepast worden.

FIETS- & WANDELVAKANTIES
Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, letsels, fi etsschade, diefstal of dergelijke.

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet 
voldoen aan alle voorwaarden van het contract. De overdrager dient Verhoeven Autocar-, Cruise en 
Vliegvakanties tijdig voor het vertrek van deze overdracht op de hoogte te brengen.
De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale 
prijs van de reis en de kosten van de overdracht. De kosten zijn afhankelijk van het type reis.

ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Verhoeven Autocar-, Cruise- en Vliegvakan-
ties alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt, als ingegaan kan worden op de 
wijziging.

OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
Verschuldigde sommen voor dagreizen
1) tot 15 dagen voor vertrek: geen kosten
2) vanaf 14 dagen voor vertrek: 10% met een minimum van 10 euro per persoon, uitgezonderd 

vooraf betaalde tickets, concerten en evenementen.
Verschuldigde sommen voor dagreizen met tickets voor concerten en evenementen
1) tot 32 dagen voor vertrek: geen kosten
2) vanaf 31 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom - terugbetaling van de tickets is dan 

niet meer mogelijk.

Verschuldigde sommen voor meerdaagse reizen
1) tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de totale reissom met een minimum van 50 euro
2) vanaf 59 tot 50 dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom
2) vanaf 29 tot 20 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
3) vanaf 19 tot 10 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
4) vanaf 9 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom

Specifi eke annuleringsvoorwaarden voor:
Vroegboekingen Spanje - strandvakanties
1) tot 29 dagen voor vertrek: 40% van de totale reissom
2) vanaf 29 tot 20 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
3) vanaf 19 tot 10 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
4) vanaf 9 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom

Costa Cruises:
1) tot 121 dagen voor vertrek: € 90 per passagier
2) vanaf 120 en 91 dagen voor vertrek: 25% van het totale bedrag
3) vanaf 90 tot 61 dagen voor het vertrek: 40% van de totale reissom
4) vanaf 60 tot 21 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
5) minder dan 20 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Riviercruises:
1) tot 90 dagen voor vertrek: 150 euro per persoon
2) vanaf 90 tot 51 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
3) vanaf 50 tot 30 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom
4) vanaf 29 tot 15 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
5) vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom

OPZEGGING DOOR VERHOEVEN AUTOCAR-, CRUISE- EN VLIEGVAKANTIES
1. Verhoeven Autocar-, Cruise en Vliegvakanties kan de pakketreisovereenkomst opzeggen indien 
het minimum aantal deelnemers kleiner is dan 25 personen en de reiziger door Verhoeven Autocar, 
Cruise- en Vliegvakanties van de opzegging/annulatie in kennis wordt gesteld binnen de in de 
overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a. twintig dagen voor het begin van de reis bij pakketreizen van meer dan zes dagen;
b. zeven dagen voor het begin van de reis bij pakketreizen van twee à zes dagen.
2. Verhoeven Autocar-, Cruise en Vliegvakanties kan de pakketreisovereenkomst opzeggen indien 
ze de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandig-
heden en de reiziger voor het begin van de pakketreis in kennis gesteld wordt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd.
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis 
heeft ontvangen terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
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MERGELLAND EN SCHAAPSKOOI ZUID-LIMBURG

12de GROOT MOSSELFESTIJN     NIEUW

Om 11.30 u worden we verwacht op het Drielandenpunt in Vaals voor 
een uitgebreid dinerbuffet:

Limburgse forel met remouladesaus
Limburgse rauwe ham met meloen
Tomaat met mozarella
***
Soep van de dag
***
Vis van de dag
Speenvarkenrugfi let met stroopsaus
Groentegarnituur, salade, frietjes en aardappelgratin
***
Chocolade, vanille en aardbeienmousse

Na het buffet maken we een mooie rondrit door het Mergelland.
Via Vijlen bekend om het hoogst gelegen kerkje van Nederland, langs 
Margraten met korte stop aan de Amerikaanse militaire begraafplaats. 
Verder via het mooie Gulpdal en Slenaken met zijn mooie vakwerk-
huizen bereiken we Epen waar we een bezoek brengen aan de schaaps-
kooi gelegen op een van de mooiste plekjes van het zuid Limburgse 
heuvelland. Tijdens de rondleiding vertelt de herder over het schapen-
bedrijf en demonstreert het werken met schaapshonden (border col-
lies). Na de demonstratie van ongeveer één uur, gebruiken we hier nog 
koffi e en vlaai. Nadien via Heerlen, Genk terug naar onze centrale ver-
trekplaats. 

Data: wo 04/10 - do 05/10 - vr 06/10 - za 07/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegelei-
ding - dinerbuffet - bezoek schaapskooi - koffi e en vlaai.

Mosselen op grootmoeders wijze! 
Zin in een gezellig dagje uit met een heerlijk mosselmenutje? Dan moet u weer bij Verhoeven zijn! ’s Middags verwelkoming met een bordje heer-
lijke verse soep. Daarna 1 kg 200 verse Zeeuwse mosselen ( topkwaliteit ) met frietjes of brood gepaard met een heerlijk mosterddipsausje bij de 
mosselen. Na het mosselfestijn vertrekken we voor een mooie rondrit door Noord Brabant. We passeren de dorpjes van de ‘Acht Zaligheden’ zoals 
Eersel, met op de markt het beeld van de ‘contente mens’! Vanuit uw comfortabele zetel ziet u de prachtige historische ‘Teutenhuizen’. Dat waren 
vroeger de rondtrekkende handelaars die de mensen tot in de verre omgeving, tot zelfs in Duitsland, voorzagen van al wat ze nodig hadden in het
huishouden. We rijden onze rondrit verder door pareltjes van dorpen en langs oude hoeves. U zal ook de unieke lichtvensters kunnen bekijken in de 
monumentale voordeuren van de sjieke boerderijen die de stamboom van de familie uitbeelden.
Nadien bezoeken we Eindhoven, snelst groeiende toeristische stad van Nederland! Eindhoven, oftewel ‘Lichtstad Eindhoven’, want wie kent er 
‘de Philips’ niet! Een rondrit brengt ons onder andere langs het PSV 
voetbalstadion en het Philips imperium. 130jaar geleden is het hier be-
gonnen. Philips maakte Eindhoven van een paar kleine dorpen, tot de 
eigentijdse stad die ze nu is. We sluiten onze dag af met vrije tijd in het 
verkeersvrije centrum. Gelieve bij boeking door te geven of u mosselen 
wenst of kalkoentournedos. Indien kalkoentournedos 2.50 euro korting.

Data:  ma 09/10 - di 10/10 - wo 11/10 - do 12/10 - 
 vr 13/10 - za 14/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegelei-
ding - soep - mosselfestijn 1kg200 op grootmoeders wijze.
Voor de mensen die geen mosselen wensen is het menu: 
soep – kalkoentournedos met een lekker sausje, herfst-
groenten en verse frietjes.

€ 72,00
volw.

€ 53,00
volw.
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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

OPENINGSUREN
ma-vr: 09.00u – 12u en 13.00u – 17.30u

zaterdag en zondag gesloten

OOSTMALSESTEENWEG 176 | 2310 RIJKEVORSEL | BELGIË
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