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 INHOUDSTABEL

Wij reizen met een ****sterrenautocar
DEZE REIS IS NIET CUMULEERBAAR MET KORTINGEN.

 249€
■ HOTEL ASTORIA PARK ✪✪✪✪

Gelegen in het levendige centrum van Lloret 
de Mar, vlakbij het strand. Hotel met zwembad 
op dakterras.
Alle kamers zijn voorzien van bad, wc, telefoon 
en terras. Alle maaltijden zijn in buffetvorm.
Inbegrepen: extra middagmaal op dag van vertrek

■ HOTEL ANABEL  ✪✪✪✪

Al jaren een succeshotel. Centraal gelegen 
op enkele minuutjes van het strand. Door zijn 
talrijke faciliteiten staat dit hotel garant voor 
een perfecte vakantie. Fraai ingericht res-
taurant met airco, gevarieerde en verzorgde 
buffetmaaltijden. Groot buitenzwembad met 
kinderplonsbad, gratis ligstoelen, verwarmd 
overdekt zwembad, pingpong.

PROMOTIES  SPANJE strandvakantie

Toeslag eenpersoonskamer: €14/nacht
Kinderprijzen op aanvraag

2 x nachtreis

8 DAGEN – 5 NACHTEN  
 ■ Vertrek zaterdagavond – terug zaterdagmorgen

INBEGREPEN: 
Volpension – tafeldrank (water/wijn) inbegrepen                           
2 halve daguitstappen

LLORET DE MAR
Het genot van een zonnige vakantie aan een spotprijs

DATUM
VOLW 

VP
01/04-08/04 8D € 249
08/04-15/04 8D € 249
22/04-29/04 8D € 249
29/04-06/05 8D € 249
06/05-13/05 8D € 249
13/05-20/05 8D € 249
20/05-27/05 8D € 249
27/05-03/06 8D € 249
03/06-10/06 8D € 249
10/06-17/06 8D € 249
17/06-24/06 8D € 249
16/09-23/09 8D € 249
23/09-30/09 8D € 249
30/09-07/10 8D € 249
07/10-14/10 8D € 249
14/10-21/10 8D € 249
21/10-28/10 8D € 249
28/10-04/11 8D € 249

DATUM VOLW 
VP

22/04-29/04 8D € 345
29/04-06/05 8D € 365
06/05-13/05 8D € 365
13/05-20/05 8D € 365
20/05-27/05 8D € 365
27/05-03/06 8D € 389
03/06-10/06 8D € 389
10/06-17/06 8D € 389
17/06-24/06 8D € 389
16/09-23/09 8D € 355
23/09-30/09 8D € 355
30/09-07/10 8D € 335
07/10-14/10 8D € 335
14/10-21/10 8D € 335

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Kinderprijzen op aanvraag

2 x nachtreis

 VANAF 335€



 LLORET DE MAR   LLORET DE MAR   LLORET DE MAR   LLORET DE MAR  ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks 

te betalen aan de 
receptie van het hotel

Toeslag eenpersoonskamer:  € 16/nacht
Periode 01/07- 25/08: € 21/nacht 

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Familiekamers en junior suites op aanvraag

2 X nachtreis

ADULTS 
ONLY 

 SPANJE strandvakantie
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel

■ HOTEL  ANABEL   ✪✪✪✪

LIGGING: Al jaren een succeshotel. Centraal ge-
legen op 350m van het strand, vlakbij de centra-
le winkelzone.

FACILITEITEN: Door zijn talrijke faciliteiten staat 
dit hotel garant voor een perfecte vakantie. Groot 
zwembad met kinderplonsbad, gratis ligstoelen, 
verwarmd overdekt zwembad, pingpongtafel.
Gratis sauna, bubbelbad en Turks bad. Gratis Wi-
Fi. Nieuw groter speelterrein voor kinderen.

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort, haar-
droger, airco, telefoon, tv, koelkast, safe (beta-
lend), gratis Wi-Fi, terras. 

ETEN EN DRINKEN: Fraai ingericht restaurant 
met airco, gevarieerde en verzorgde buffetmaal-
tijden. Pianobar, poolbar.

■ HOTEL  FERGUS STYLE 
PLAZA PARIS SPA   ✪✪✪✪

LIGGING: Het Fergus Style Plaza Paris ligt in 
het centrum van Lloret de Mar, op 200m van 
het strand.

FACILITEITEN: Buiten- en kinderzwembaden, 
een fitnessruimte en een hottub. De spa van 
het hotel is beschikbaar tegen een toeslag. 
Wi-Fi (gratis) in het hele resort. Safe aan de 
receptie.  

KAMERS: De ruime en elegante kamers heb-
ben een terras. Ze zijn voorzien van satelliet-
televisie, airconditioning, koelkast en een 
eigen badkamer.

ETEN EN DRINKEN: Het hotel beschikt over 
een buffetrestaurant, waar mediterrane ge-
rechten worden geserveerd. In het café kan u 
genieten van livemuziek. 

■ HOTEL ASTORIA PARK
    ✪✪✪✪

LIGGING: Gunstig gelegen in het levendige 
centrum van Lloret de Mar, vlakbij het strand.

FACILITEITEN: Een dakterras met verwarmd 
zwembad, hamam en sauna.
Gratis Wi-Fi. 

KAMERS: Moderne kamers voorzien van tv, 
safe, bad, wc, telefoon, balkon, airco. Badka-
mers zijn uitgerust met een haardroger en 
toiletartikelen.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn in buf-
fetvorm met show cooking. Een ruime bar met 
pooltafel.

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

Toeslag volpension: € 25/week
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: 
€ 16/nacht (€ 20,75/nacht 23/06-19/08)

Vanaf 18 jaar
Toeslag volpension: op aanvraag

 (geen VP van 21/04-22/06 en 20/08-22/10)
2 x nachtreis

■ HOTEL DELAMAR ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen in de hoofdstraat, La Riera, 
van Lloret de Mar, op 10 min. wandelen van het 
strand.

FACILITEITEN: Het hotel heeft een openlucht-
zwembad met ligstoelen en parasols, een zwem-
badbar, een fitnessruimte en een Turks stoom-
bad. Gratis Wi-Fi in gemeenschappelijke ruimtes.

KAMERS: Stijlvolle en moderne kamers, gratis Wi-
Fi, airco, flatscreen-tv, koelkastje, waterkoker, thee- 
en koffiefaciliteiten. Elke kamer beschikt over een 
balkon. De badkamer is uitgerust met een regen-
douche, een haardroger en make-upspiegel.

ETEN EN DRINKEN:  Ontbijtbuffet en dinerbuf-
fet met live show cooking. Het restaurant serveert 
gezonde en gevarieerde mediterrane gerechten. 
Aftersun lounge met een geweldig zicht op Lloret 
de Mar. Hamburgerrestaurant en poolbar.

Ontbijt bij aankomst en lunch op vertrekdag inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10%
Toeslag volpension: € 49/week

 (€ 42/persoon allerheiligenvakantie)
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

*PROMO ****AUTOCAR
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

HP
1e KIND 
3-12 JR

2e KIND 
3-12 JR

08/04-16/04  PROMO 9D € 410 € 100 € 280
21/04-30/04 10D € 425 € 100 € 295
28/04-07/05 10D € 425 € 100 € 295
05/05-14/05 10D € 425 € 100 € 295
12/05-21/05 10D € 449 € 100 € 300
19/05-28/05 10D € 465 € 100 € 320
26/05-04/06 10D € 479 € 100 € 320
02/06-11/06 10D € 485 € 100 € 325
09/06-18/06 10D € 495 € 100 € 330
16/06-25/06 10D € 535 € 100 € 350
23/06-02/07 10D € 559 € 100 € 365
30/06-09/07 10D € 575 € 100 € 380
07/07-16/07 10D € 609 € 295 € 400
14/07-23/07 10D € 659 € 310 € 425
21/07-30/07 10D € 659 € 310 € 425
28/07-06/08 10D € 669 € 315 € 430
04/08-13/08 10D € 669 € 315 € 430
11/08-20/08 10D € 650 € 290 € 410
18/08-27/08 10D € 580 € 275 € 375
25/08-03/09 10D € 489 € 100 € 330
01/09-10/09 10D € 489 € 100 € 330
08/09-17/09 10D € 459 € 100 € 315
15/09-24/09 10D € 459 € 100 € 315
22/09-01/10 10D € 449 € 100 € 305
29/09-08/10 10D € 395 € 100 € 285
06/10-15/10 10D € 389 € 100 € 280
13/10-22/10 10D € 379 € 100 € 275
28/10-05/11 PROMO 9D € 385 € 100 € 280

DATUM
VOLW 

HP
21/04-30/04 10D € 399
28/04-07/05 10D € 399
05/05-14/05 10D € 399
12/05-21/05 10D € 399
19/05-28/05 10D € 399
26/05-04/06 10D € 419
02/06-11/06 10D € 465
09/06-18/06 10D € 465
16/06-25/06 10D € 479
23/06-02/07 10D € 525
30/06-09/07 10D € 579
07/07-16/07 10D € 629
14/07-23/07 10D € 639
21/07-30/07 10D € 639
28/07-06/08 10D € 669
04/08-13/08 10D € 695
11/08-20/08 10D € 695
18/08-27/08 10D € 565
25/08-03/09 10D € 549
01/09-10/09 10D € 549
08/09-17/09 10D € 469
15/09-24/09 10D € 415
22/09-01/10 10D € 415
29/09-08/10 10D € 415
06/10-15/10 10D € 415
13/10-22/10 10D € 415

DATUM
VOLW 
ALL IN

1E KIND 
2-13 JR

2E KIND 
2-13 JR

21/04-30/04 10D € 449 € 205 € 290
28/04-07/05 10D € 469 € 205 € 320
05/05-14/05 10D € 469 € 205 € 320
12/05-21/05 10D € 469 € 205 € 320
19/05-28/05 10D € 469 € 205 € 320
26/05-04/06 10D € 469 € 205 € 320
02/06-11/06 10D € 485 € 205 € 325
09/06-18/06 10D € 485 € 205 € 325
16/06-25/06 10D € 535 € 360 € 360
23/06-02/07 10D € 535 € 360 € 360
30/06-09/07 10D € 635 € 415 € 415
07/07-16/07 10D € 635 € 415 € 415
14/07-23/07 10D € 685 € 440 € 440
21/07-30/07 10D € 685 € 440 € 440
28/07-06/08 10D € 685 € 440 € 440
04/08-13/08 10D € 685 € 440 € 440
11/08-20/08 10D € 685 € 440 € 440
18/08-27/08 10D € 665 € 420 € 420
25/08-03/09 10D € 515 € 205 € 340
01/09-10/09 10D € 499 € 205 € 335
08/09-17/09 10D € 499 € 205 € 335
15/09-24/09 10D € 489 € 205 € 325
22/09-01/10 10D € 489 € 205 € 325
29/09-08/10 10D € 459 € 205 € 315
06/10-15/10 10D € 459 € 205 € 315
13/10-22/10 10D € 459 € 205 € 315

ALL-IN: ontbijt, middag- 
en avondmaal in buffetvorm
Snacks  tot 21.u behalve  
tijdens de maaltijden. 
Selectie van nationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (11u-23u).  

3

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-12 JR
23/06-02/07 10D € 429 € 305
30/06-09/07 10D € 459 € 325
07/07-16/07 10D € 475 € 335
14/07-23/07 10D € 499 € 345
21/07-30/07 10D € 499 € 345
28/07-06/08 10D € 499 € 345
04/08-13/08 10D € 555 € 375
11/08-20/08 10D € 555 € 375
18/08-27/08 10D € 435 € 300
25/08-03/09 10D € 399 € 285
01/09-10/09 10D € 385 € 275
08/09-17/09 10D € 385 € 275

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

AANBIEDING : 
ontbijt bij aankomst 

en lunch op vertrekdag 
inbegrepen 

ADULTS 
ONLY 

BEST
PRICE

ALL
INCLUSIVE

BEST
PRICE

ALL
INCLUSIVE



 TOSSA DE MAR  TOSSA DE MAR  MALGRAT DE MARROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

Toeslag eenpersoonskamer: € 12,5/nacht (€ 19/nacht 17/06-08/09) 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

*¼l water en ¼l wijn inbegrepen
Toeslag volpension: op aanvraag 1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

Airco van 01/06-30/09
Gratis diner tapas restaurant Cim i Tomba 01/05-27/10

(drank niet inbegrepen)
Promo:**** autocar ter plaatse

2 x nachtreis
4

Toeslag eenpersoonskamer: 
€ 36,5/week (€ 58,5/week van 01/07-26/08)

Kamers met zeezicht: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

Toeslag volpension : € 36.5
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht   
Periode 01/07-25/08: € 21/nacht

Kamer met zwembadzicht: € 17,5/persoon 
(€ 28/persoon 17/06- 15/09)

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
2 x nachtreis

LIGGING: Gelegen op 800m van het strand en 
300m van het centrum.

FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 buiten-
zwembaden omringd met palmbomen en 
een zonneterras, binnenzwembad, solarium, 
sauna, wellness, fitness, gratis Wi-Fi in alle 
gemeenschappelijke ruimtes, fietsverhuur, 
minigolf, …

KAMERS: De ruime kamers van het hotel 
hebben een eigen balkon, airco(01/06-30/09), 
bad/douche, tv en thee- en koffiefaciliteiten.
Kamers met zwembadzicht (op aanvraag + 
toeslag)

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
kunt u genieten van tal van traditionele en 
internationale gerechten. In de snackbar van 
het hotel zijn sandwiches, salades en ijsjes 
verkrijgbaar.

■ PREMIER GRAN HOTEL 
REYMAR AND SPA ✪✪✪✪

LIGGING:  Gelegen in een van de mooiste baai-
en van de Costa Brava op 250m van het cen-
trum, aan het strand uitkijkend, op het Mar 
Menuda-baaistrand (bereikbaar via trappen)

FACILITEITEN: Gratis centrale Wi-Fi, openlucht-
zwembad met ligstoelen, parasols en hand-
doekenservice, bubbelbad, fitness, speel-
tuin voor kinderen. Tegen betaling: tennis, 
fietsverhuur, spa, overdekt zwembad, sauna, 
stoombad. Duikschool (PADI-gecertificeerd)

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van Wi-
Fi, tv, kluisje (tegen betaling), minibar, airco, 
haardroger, bad met douche en toilet.

ETEN EN DRINKEN: In het restaurant met uit-
zicht op zee kan u genieten van uw vol- of 
halfpension (keuzemenu). Ontbijtbuffet.  
1 x week galadiner. Kindermenu.

■ HOTEL FERGUS MARIPINS                                

LIGGING:  Het Fergus Maripins ligt aan het strand 
van Malgrat de Mar. Het bevindt zich op 400 me-
ter van het stadscentrum.
FACILITEITEN:  Het hotel beschikt over een 
buitenzwembad, een televisiekamer en een 
recreatieruimte. Ook voor kinderen is er een 
apart zwembad en een speelruimte voorzien. 
U kunt er tafeltennissen of biljarten. Het hotel 
verzorgt tevens ook amusement, waaronder 
karaoke en flamenco shows. Gratis Wi-Fi be-
schikbaar in de gemeenschappelijke ruimtes. 
KAMERS: Alle kamers van het Fergus Maripins 
bieden airconditioning en hebben een eigen 
balkon met uitzicht op zee, de bergen of het 
zwembad. De kamers beschikken verder over 
een kluis, satelliettelevisie en een badkamer met 
douche en haardroger. 
ETEN EN DRINKEN:
Het restaurant van het hotel serveert zeer gevarieer-
de buffetten. Er zijn ook lunchpakketten mogelijk. 

DATUM
VOLW 

HP
1E KIND 
2-12 JR

2E KIND 
2-12 JR

31/03-08/04* PROMO 9D € 395 € 100 € 325
08/04-16/04* PROMO 9D € 419 € 100 € 340
21/04-30/04* 10D € 399 € 100 € 325
28/04-07/05 10D € 399 € 100 € 325
05/05-14/05 10D € 399 € 100 € 325
12/05-21/05 10D € 415 € 100 € 340
19/05-28/05 10D € 460 € 100 € 370
26/05-04/06 10D € 460 € 100 € 370
02/06-11/06 10D € 460 € 100 € 370
09/06-18/06 10D € 519 € 100 € 410
16/06-25/06 10D € 575 € 100 € 450
23/06-02/07 10D € 635 € 100 € 495
30/06-09/07 10D € 650 € 100 € 505
07/07-16/07 10D € 725 € 350 € 565
14/07-23/07 10D € 739 € 355 € 575
21/07-30/07 10D € 790 € 360 € 605
28/07-06/08 10D € 790 € 360 € 605
04/08-13/08 10D € 790 € 360 € 605
11/08-20/08 10D € 785 € 355 € 600
18/08-27/08 10D € 685 € 325 € 530
25/08-03/09 10D € 575 € 100 € 450
01/09-10/09 10D € 565 € 100 € 445
08/09-17/09 10D € 509 € 100 € 405
15/09-24/09 10D € 460 € 100 € 370
22/09-01/10 10D € 460 € 100 € 370
29/09-08/10 10D € 430 € 100 € 350
06/10-15/10* 10D € 430 € 100 € 350
13/10-22/10* 10D € 430 € 100 € 350
28/10-05/11* PROMO 9D € 385 € 100 € 315

DATUM
VOLW 
ALL IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

21/04-30/04 10D € 445 € 265 € 315
28/04-07/05 10D € 445 € 265 € 315
05/05-14/05 10D € 445 € 265 € 315
12/05-21/05 10D € 445 € 265 € 315
19/05-28/05 10D € 445 € 265 € 315
26/05-04/06 10D € 445 € 265 € 315
02/06-11/06 10D € 495 € 275 € 335
09/06-18/06 10D € 495 € 275 € 335
16/06-25/06 10D € 535 € 285 €355
23/06-02/07 10D € 535 € 285 €355
30/06-09/07 10D € 655 € 340 € 430
07/07-16/07 10D € 655 € 340 € 430
14/07-23/07 10D € 679 € 345 € 440
21/07-30/07 10D € 679 € 345 € 440
28/07-06/08 10D € 719 € 355 € 460
04/08-13/08 10D € 719 € 355 € 460
11/08-20/08 10D € 719 € 355 € 460
18/08-27/08 10D € 709 € 335 € 440
25/08-03/09 10D € 585 € 305 € 380
01/09-10/09 10D € 549 € 300 € 360
08/09-17/09 10D € 549 € 300 € 360
15/09-24/09 10D € 505 € 280 € 340
22/09-01/10 10D € 505 €280 € 340
29/09-08/10 10D € 445 € 265 € 315
06/10-15/10 10D € 445 € 265 € 315
13/10-22/10 10D € 445 € 265 € 315

Ontbijt-, lunch- en avondeten in 
buffetvorm.
Snacks tussen de maaltijden.
Lokale dranken tussen 11u-23u
Animatieprogramma – shows – 
miniclub

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-12 JR
28/04-07/05 10D € 535 € 355
05/05-14/05 10D € 535 € 355
12/05-21/05 10D € 535 € 355
19/05-28/05 10D € 535 € 355
26/05-04/06 10D € 535 € 355
02/06-11/06 10D € 749 € 460
09/06-18/06 10D € 749 € 460
16/06-25/06 10D € 749 € 460
23/06-02/07 10D € 749 € 460
30/06-09/07 10D € 939 € 565
07/07-16/07 10D € 939 € 565
14/07-23/07 10D € 1045 € 615
21/07-30/07 10D € 1045 € 615
28/07-06/08 10D € 1045 € 615
04/08-13/08 10D € 1045 € 615
11/08-20/08 10D € 1045 € 615
18/08-27/08 10D € 830 € 555
25/08-03/09 10D € 775 € 470
01/09-10/09 10D € 749 €  460
08/09-17/09 10D € 749 € 460
15/09-24/09 10D € 666 € 420
22/09-01/10 10D € 555 € 365
29/09-08/10 10D € 535 € 355
06/10-15/10* 10D € 599 € 385

■ GOLDEN BAHIA DE TOSSA  ✪✪✪✪ ✪✪✪✪

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Vol pension met huiswijn, sangria, 
frisdranken, lokale bieren en water bij 
lunch en avondmaal.
Onbeperkte snacks: 
10u-12u en 16u-18u hamburgers, 
hotdogs, pizza en frieten.
22u-23u sandwiches met ham, kaas, ve-
getarisch, croque monsieur en gebakjes. 
Dranken en ijsjes aan de bar (selfservice) 
10u30-23u sangria, frisdranken, water, 
warme dranken, lokale bieren, gin, wod-
ka, whisky, cognac, vermouth, cocktails 
en ijsjes. (geen schepijs)
Toeslag all in:
Volw.: € 147/week – kind: € 73,5/week
Periode 17/06-08/09 
Volw.: € 175/week – kind: € 105/week

* Water en wijn aan tafel inbegrepen

SPANJE strandvakantie
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
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 PINEDA DE MAR  PINEDA DE MAR  SANTA SUSANNA  SANTA SUSANNAROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

Toeslag eenpersoonskamer: € 10,50/nacht
17/06 – 08/09: € 16/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: op aanvraag

**water en ¼l wijn inbegrepen
1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

Kamer met zwembadzicht op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 17/nacht
Periode 25/06-26/08: € 22/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toegankelijk vanaf 16 jaar

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: 01/07 tot 28/08: € 23/nacht
Overige: € 13/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 35/week/persoon

2 x nachtreis
*HP=VP water en wijn inbegrepen tijdens maaltijden

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: prijs op aanvraag 

Maximum 3 personen op een kamer
Familiekamers mogelijk: op aanvraag

2 x nachtreis 5

■ FERGUS STYLE MAR 
MEDITERRANIA                ✪✪✪✪
LIGGING:  Dit all inclusive hotel ligt aan het 
strand van Santa Susanna en is uitsluitend 
toegankelijk voor volwassenen.

FACILITEITEN:  Het hotel beschikt over een sei-
zoensgebonden binnen- en buitenzwembad met 
handdoekenservice, een zonneterras met ligstoelen, 
bubbelbad, sauna, tuin, solarium, fietsverhuur,…

KAMERS: De lichte en comfortabele kamers 
van het Fergus Style Mar Mediterrania hebben 
tegelvloeren, gratis Wi-Fi, satelliettelevisie, 
koelkast, safe (betalend) en balkon. Een eigen 
badkamer met toiletartikelen.

ETEN EN DRINKEN: Het buffetrestaurant ser-
veert een scala aan mediterrane gerechten. Er 
is ook een snackbar beschikbaar. Diverse res-
taurants, winkels en bars liggen in het stads-
centrum van Santa Susanna, dat op minder 
dan 5 min. loopafstand ligt. 

DATUM
VOLW 
ALL IN

21/04-30/04 10D € 569
28/04-07/05 10D € 605
05/05-14/05 10D € 605
12/05-21/05 10D € 605
19/05-28/05 10D € 605
26/05-04/06 10D € 605
02/06-11/06 10D € 685
09/06-18/06 10D € 685
16/06-25/06 10D € 759
23/06-02/07 10D € 759
30/06-09/07 10D € 825
07/07-16/07 10D € 825
14/07-23/07 10D € 895
21/07-30/07 10D € 895
28/07-06/08 10D € 935
04/08-13/08 10D € 935
11/08-20/08 10D € 935
18/08-27/08 10D € 915
25/08-03/09 10D € 795
01/09-10/09 10D € 779
08/09-17/09 10D € 779
15/09-24/09 10D € 679
22/09-01/10 10D € 679
29/09-08/10 10D € 655
06/10-15/10 10D € 655
13/10-22/10 10D € 655

■ HOTEL  MARITIM ✪✪✪✪

LIGGING:  Dit bootvormige gebouw ligt direct 
aan de nieuwe wandelboulevard. Het strand ligt 
op 100m en kan u bereiken via een voetgan-
gerstunnel.

FACILITEITEN: Buitenzwembad met apart kin-
dergedeelte, binnenzwembad, sauna, solari-
um, biljart, darts…

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van airco, een 
balkon, satelliet tv, gratis Wi-Fi en een badkamer 
met haardroger.

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant wor-
den er internationale gerechten geserveerd.  
’s Avonds zijn er live kookshows.

DATUM
VOLW 

HP
1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

21/04-30/04** 10D € 339 € 100 € 245
28/04-07/05** 10D € 339 € 100 € 245
05/05-14/05** 10D € 339 € 100 € 245
12/05-21/05** 10D € 339 € 100 € 245
19/05-28/05 10D € 369 € 100 € 270
26/05-04/06 10D € 369 € 100 € 270
02/06-11/06 10D € 385 € 100 € 275
09/06-18/06 10D € 405 € 100 € 285
16/06-25/06 10D € 445 € 100 € 305
23/06-02/07 10D € 489 € 100 € 330
30/06-09/07 10D € 545 € 100 € 370
07/07-16/07 10D € 599 € 400 € 400
14/07-23/07 10D € 599 € 400 € 400
21/07-30/07 10D € 649 € 420 € 420
28/07-06/08 10D € 639 € 410 € 410
04/08-13/08 10D € 639 € 410 € 410
11/08-20/08 10D € 639 € 410 € 410
18/08-27/08 10D € 569 € 370 € 370
25/08-03/09 10D € 489 € 100 € 330
01/09-10/09 10D € 445 € 100 € 305
08/09-17/09 10D € 399 € 100 € 285
15/09-24/09 10D € 365 € 100 € 270
22/09-01/10 10D € 365 € 100 € 270
29/09-08/10** 10D € 355 € 100 € 265
06/10-15/10* 10D € 349 € 100 € 260
13/10-22/10* 10D € 349 € 100 € 260

DATUM
VOLW 

HP
1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

21/04-30/04** 10D € 345 € 100 € 255
28/04-07/05** 10D € 349 € 100 € 260
05/05-14/05** 10D € 349 € 100 € 260
12/05-21/05** 10D € 349 € 100 € 260
19/05-28/05** 10D € 375 € 100 € 270
26/05-04/06** 10D € 375 € 100 € 270
02/06-11/06** 10D € 389 € 100 € 280
09/06-18/06 10D € 389 € 100 € 280
16/06-25/06 10D € 429 € 100 € 300
23/06-02/07 10D € 439 € 100 € 305
30/06-09/07 10D € 495 € 345 € 345
07/07-16/07 10D € 515 € 355 € 355
14/07-23/07 10D € 515 € 355 € 355
21/07-30/07 10D € 545 € 370 € 370
28/07-06/08 10D € 569 € 380 € 380
04/08-13/08 10D € 569 € 380 € 380
11/08-20/08 10D € 569 € 380 € 380
18/08-27/08 10D € 519 € 345 € 345
25/08-03/09 10D € 459 € 100 € 315
01/09-10/09 10D € 429 € 100 € 300
08/09-17/09 10D € 405 € 100 € 290
15/09-24/09 10D € 385 € 100 € 280
22/09-01/10** 10D € 375 € 100 € 275
29/09-08/10** 10D € 349 € 100 € 260
06/10-15/10** 10D € 349 € 100 € 260
13/10-22/10** 10D € 335 € 100 € 255

DATUM
VOLW 

HP
1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

21/04-30/04 10D € 325 € 100 € 260
28/04-07/05 10D € 339 € 100 € 270
05/05-14/05 10D € 345 € 100 € 275
12/05-21/05 10D € 395 € 100 € 305
19/05-28/05 10D € 395 € 100 € 305
26/05-04/06 10D € 399 € 100 € 310
02/06-11/06 10D € 439 € 100 € 330
09/06-18/06 10D € 439 € 100 € 330
16/06-25/06 10D € 445 € 100 € 335
23/06-02/07 10D € 455 € 100 € 340
30/06-09/07 10D € 509 € 360 € 100
07/07-16/07 10D € 549 € 405 € 150
14/07-23/07 10D € 579 € 390 € 150
21/07-30/07 10D € 585 € 425 € 150
28/07-06/08 10D € 599 € 435 € 150
04/08-13/08 10D € 609 € 440 € 150
11/08-20/08 10D € 609 € 440 € 100
18/08-27/08 10D € 549 € 395 € 100
25/08-03/09 10D € 495 € 100 € 360
01/09-10/09 10D € 459 € 100 € 345
08/09-17/09 10D € 459 € 100 € 345
15/09-24/09 10D € 425 € 100 € 320
22/09-01/10 10D € 425 € 100 € 320
29/09-08/10 10D € 399 € 100 € 305
06/10-15/10 10D € 345 € 100 € 275
13/10-22/10 10D € 325 € 100 € 260

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Dranken van 10u tot 23u: lokale 
alcoholische dranken, frisdranken, bier, 
wijn, water, champagne en cocktails. 
Snacks (sandwiches, pizza’s, chips, 
hamburgers, ijs) van 10u tot 13u en van 
15u tot 18u.
Toeslag ALL-IN : 
€ 147/week (01/07-31/08)
€ 130/week (overige data)
€ 95 / week ( de periodes dat HP = VP )

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Dranken (lokale alcoholische en niet-al-
coholische dranken), van 10u30 – 23u
Ijsjes en snacks 10-12u, 16-18u, 22-23u
Toeslag All in: volw.: € 131/week 
kind: € 73/week
17/06-08/09: volw.: € 160/week 
kind: € 87,50/week

■ HOTEL TAURUS PARK ✪✪✪✪

LIGGING:  Het hotel is gelegen op 2 minuten 
van het strand en op slechts 10 minuten wan-
delafstand van het centrum.
FACILITEITEN: Hotel Taurus Park beschikt over 3 
openluchtzwembaden met gratis ligstoelen, 
een kinderbadje, poolbar, overdekt verwarmd 
zwembad, jacuzzi, lounge- en tv-ruimte en er 
is een miniclub voorzien. Fietshuur, tennis en 
minigolf zijn hier ook mogelijk. 

KAMERS:  Comfortabele kamers met badka-
mer (bad/douche), toilet, balkon (niet be-
schikbaar voor een 4-persoonskamer!!), tv, Wi-
Fi, telefoon, satelliet tv, koelkast, kluis (tegen 
betaling), airconditioning, haardroger. 

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant van het ho-
tel serveert zowel een warm als koud buffet 
met internationale en Spaanse gerechten.  
1 x week thema avond. Kinderbuffet.

AAN HET STRAND

■ HOTEL STELLA en SPA       
                                        ✪✪✪ PLUS
LIGGING:  Hotel Stella & Spa is gelegen op zo-
wel 200m van het strand (te bereiken via een 
tunnel) alsook van het centrum. 

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
openluchtzwembad met bubbelbad, een 
zonneterras met ligstoelen, barservice en ta-
feltennis. Er is ook gratis Wi-Fi in de snackbar. 
Een ruime lees- en televisieruimte en well-
ness. Voor de kinderen is er een kinderzwem-
bad en mini-club van juni tot september.

KAMERS: Comfortabele kamers met uitzicht 
op het zwembad, de heuvels of de tuinen van 
het hotel. Uitgerust met tv (gratis filmservice), 
bad, haardroger, airco, telefoon, … 

ETEN EN DRINKEN: De maaltijden worden in 
buffetvorm geserveerd, met een brede selec-
tie van zowel traditionele gerechten als inter-
nationale gerechten. 

Ontbijt-, lunch- en avondeten in 
buffetvorm.
Snacks tussen de maaltijden
Drank van 11u-23u
All inclusive stopt de dag van vertrek

SPANJE strandvakantie
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel
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 SALOU

 SALOU

LIGGING: Gelegen op 3 min. wandelen van 
het strand.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
buitenbad en een zonneterras en ligt op 
slechts 250m van het strand in Salou.

KAMERS: Mooie modern ingerichte kamers 
voorzien van Wi-Fi, bad/douche en wc, tele-
foon, balkon en safe.
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag. 

ETEN EN DRINKEN: Zie uitleg All Inclusieve

Toeslag eenpersoonskamer – vierbedkamers: op aanvraag 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
Kamers met zwembadzicht op aanvraag

2 x nachtreis

■ SANTA MONICA PLAYA      
✪✪✪

 XXXXXXX
 SALOU

 SALOUROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

LIGGING: Rustig gelegen op 300 m van het toe-
ristische centrum met een aangename wandel-
boulevard. 1,7 km van het oude centrum. Het 
Levantestrand is ongeveer 900 m verwijderd.

FACILITEITEN: In het hotel beschikt u over 
gratis Wi-Fi, overdag animatie en ‘s avonds 
live muziek en miniclub. Openluchtzwembad 
met aparte kinderzwembaden, whirlpool, 
verwarmd binnenzwembad met gedeelte in 
openlucht. Zonneterras met ligzetels en pa-
rasols (gratis) en een spacentrum (betalend).

KAMERS: Alle kamers met bad/handdouche, 
haardroger, toilet, telefoon, tv, Wi-Fi, koelkast, safe 
(betalend), airco (01/06-30/09), bemeubeld balkon.

ETEN EN DRINKEN:  Ontbijt en diner in uitgebreid 
buffetvorm. Lichte maaltijden zoals pizza’s, pasta’s 
en salades zijn verkrijgbaar in de snackbar aan het 
zwembad. Je kunt opteren voor een verblijf in vol-
pension of all inclusive (met toeslag).w

Toeslag eenpersoonskamer: € 16,70/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15%.

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 10,5/nacht 
Periode: 17/06-08/09: € 17/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: op aanvraag

1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
2 x nachtreis

** met water en wijn inbegrepen
6

■ HOTEL GOLDEN PORT  
SALOU EN SPA ✪✪✪✪

■ HOTEL  CALYPSO  ✪✪✪

DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
2-12 JR

2 KIND 
2-12 JR

31/03-08/04** 9D € 335 €  100 € 285
08/04-16/04 9D € 359 € 100 € 300
21/04-30/04 10D € 359 € 100 € 300
28/04-07/05** 10D € 369 € 100 € 310
05/05-14/05** 10D € 369 € 100 € 310
12/05-21/05** 10D € 369 € 100 € 310
19/05-28/05 10D € 399 € 100 €335
26/05-04/06 10D € 399 € 100 € 335
02/06-11/06 10D € 399 € 100 € 335
09/06-18/06 10D € 419 € 100 € 345
16/06-25/06 10D € 505 € 100 € 405
23/06-02/07 10D € 549 € 100 € 440
30/06-09/07 10D € 549 € 100 € 440
07/07-16/07 10D € 589 € 355 € 470
14/07-23/07 10D € 589 € 355 € 470
21/07-30/07 10D € 669 € 385 € 530
28/07-06/08 10D € 669 € 385 € 530
04/08-13/08 10D € 669 € 385 € 530
11/08-20/08 10D € 649 € 380 € 515
18/08-27/08 10D € 565 € 330 € 445
25/08-03/09 10D € 535 € 100 € 425
01/09-10/09 10D € 499 € 100 €  400
08/09-17/09 10D € 469 € 100 € 380
15/09-24/09 10D € 429 € 100 € 355
22/09-01/10 10D € 399 € 100 € 335
29/09-08/10** 10D € 369 € 100 € 310
06/10-15/10** 10D € 369 € 100 € 310
13/10-22/10** 10D € 369 € 100 € 310

DATUM
VOLW 
ALL IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

21/04-30/04 10D € 419 € 300 € 100
28/04-07/05 10D € 419 € 300 € 100
05/05-14/05 10D € 419 € 300 € 100
12/05-21/05 10D € 419 € 300 € 100
19/05-28/05 10D € 419 € 300 € 100
26/05-04/06 10D € 469 € 325 € 100
02/06-11/06 10D € 469 € 325 € 100
09/06-18/06 10D € 519 € 345 € 100
16/06-25/06 10D € 535 € 360 € 150
23/06-02/07 10D € 639 € 415 € 415
30/06-09/07 10D € 639 €415 €415
07/07-16/07 10D € 709 € 450 € 450
14/07-23/07 10D € 709 € 450 € 450
21/07-30/07 10D € 709 € 450 € 450
28/07-06/08 10D € 769 € 480 € 480
04/08-13/08 10D € 769 € 480 € 480
11/08-20/08 10D € 755 € 470 € 470
18/08-27/08 10D € 729 € 465 € 465
25/08-03/09 10D € 549 € 370 € 150
01/09-10/09 10D € 519 € 350 € 100
08/09-17/09 10D € 489 € 345 € 100
15/09-24/09 10D € 489 € 345 € 100
22/09-01/10 10D € 429 € 330 € 100
29/09-08/10 10D € 419 € 300 € 100
06/10-15/10 10D € 419 € 300 € 100
13/10-22/10 10D € 419 € 300 € 100

LIGGING: Dit attractief hotel ligt midden in 
het toeristisch centrum van Salou, op 100m 
van het mooie zandstrand. 
De binnenstad met talrijke winkels en amuse-
mentsmogelijkheden bereikt u binnen enkele 
minuten wandelen.

FACILITEITEN: Mooi zwembad, zwembadbar, 
jacuzzi en kinderbad. Het hotel beschikt over 
een fitnessruimte, bubbelbad en solarium. 
Tijdens het hoogseizoen is er een dagelijks 
animatieprogramma. Gratis ligzetels aan het 
zwembad. Kortom een echte aanrader.

KAMERS: Modern ingerichte kamers, koelkast, 
kluis, badkamer met haardroger, tv, airco en balkon.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in buffet-
vorm met show cooking. Er zijn speciale ge-
rechten voor kinderen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

Toeslag volpension: € 73,5/week/persoon 
Zwembadzicht: 28/04-23/06-€ 70

 24/06-15/09-€ 105 - 16/09-14/10-€ 70
2 x nachtreis

■ HOTEL  LAS VEGAS     
✪✪✪✪

DATUM
VOLW HP KIND 

2-10 JR
28/04-07/05 10D € 349 € 265
05/05-14/05 10D € 439 € 310
12/05-21/05 10D € 439 € 310
19/05-28/05 10D € 439 € 310
26/05-04/06 10D € 439 € 310
02/06-11/06 10D € 509 € 345
09/06-18/06 10D € 509 € 345
16/06-25/06 10D € 509 €  345
23/06-02/07 10D € 585 € 390
30/06-09/07 10D € 585 € 390
07/07-16/07 10D € 629 € 410
14/07-23/07 10D € 629 € 410
21/07-30/07 10D € 715 € 455
28/07-06/08 10D € 715 € 455
04/08-13/08 10D € 715 € 455
11/08-20/08 10D € 699 € 440
18/08-27/08 10D € 569 € 375
25/08-03/09 10D € 529 € 350
01/09-10/09 10D € 529 € 350
08/09-17/09 10D € 529 € 350
15/09-24/09 10D € 349 € 265
22/09-01/10 10D € 349 € 265
29/09-08/10 10D € 349 € 265
06/10-15/10 10D € 349 € 265

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Ontbijt-, lunch- en diner buffet.
Dranken: water, frisdranken, sangria, 
koffie, thee, bier en ander alcoholi-
sche dranken van nationale merken, 
tussen 10u30-23u. Laat ontbijt 
(geroosterd brood, croissant, jam (10-
12u)) Snacks (hotdogs, pizza, frietjes, 
broodjes, tosti)10-12u en 16-18u
Broodjes 22-23u Toeslag All in: Volw.: 
€ 132,5/week – kind: €73,5/week
Periode 18/06-09/09: € 162/week – 
kind: €88,5/week

Ontbijtbuffet, lunchbuffet, dinerbuffet. 
Wijn, water, frisdranken en bier bij 
lunch en diner. 
Diverse snacks 11-18u en 22u30-23u. 
Thee/koffie met koekjes 16u-17u. 
Tussen 09u-23u: huiswijn, sangria, 
frisdranken, water, koffie, thee, bier 
en andere alcoholische dranken van 
nationale merken. 
2 x week themadiner

LIGGING: Gelegen op ca. 200m van het leven-
dige centrum en op ca. 500m van het strand.

FACILITEITEN: Lounge, tv-ruimte met groot 
beeldscherm, 2 openluchtzwembaden met lig-
stoelen, een bubbelbad, tafeltennis en biljart.
Voor de kinderen: kinderzwembad, een speel-
tuin en speelautomaten. 
Animatie voor jong en oud. Gratis centrale Wi-Fi.

KAMERS: De lichte kamers zijn voorzien van 
een eigen balkon en airco. Ze beschikken over 
satelliet tv en een huurkluis.

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetvorm. 
Het hotel beschikt over verschillende bars. In 
het zomerseizoen wordt ook het openluchtres-
taurant geopend. 

DATUM
VOLW 
ALL IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

21/04-30/04 10D € 455 € 250 € 320
28/04-07/05 10D € 455 € 250 € 320
05/05-14/05 10D € 455 € 250 € 320
12/05-21/05 10D € 455 € 250 € 320
19/05-28/05 10D € 455 € 250 € 320
26/05-04/06 10D € 455 € 250 € 320
02/06-11/06 10D € 475 € 250 € 330
09/06-18/06 10D € 475 € 250 € 330
16/06-25/06 10D € 539 € 250 € 360
23/06-02/07 10D € 555 € 265 € 375
30/06-09/07 10D € 649 € 265 € 425
07/07-16/07 10D € 649 € 265 € 425
14/07-23/07 10D € 679 € 435 € 435
21/07-30/07 10D € 679 € 435 € 435
28/07-06/08 10D € 695 € 440 € 440
04/08-13/08 10D € 699 € 450 € 450
11/08-20/08 10D € 689 € 435 € 435
18/08-27/08 10D € 689 € 435 € 435
25/08-03/09 10D € 549 € 250 € 365
01/09-10/09 10D € 549 € 250 € 365
08/09-17/09 10D € 485 € 250 € 335
15/09-24/09 10D € 485 € 250 € 335
22/09-01/10 10D € 455 € 250 € 320
29/09-08/10 10D € 455 € 250 € 320
06/10-15/10 10D € 455 € 250 € 320
13/10-22/10 10D € 455 € 250 € 320

SPANJE strandvakantie
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel

NIE
UW
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Maaltijden in buffetsysteem 
met een speciaal buffet voor kinderen.
Dranken van 10u tot middernacht.
Snacks van 11u-13u en 
15u-19u en 21u-23u
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 XXXXXXX SALOU

LIGGING: Gelegen op 10 minuten van het 
strand en ongeveer 300m van het toeristisch 
centrum.

FACILITEITEN: Zwembad met waterval, gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken, kinder-
zwembad, kinderbuffet en kinderstoelen in 
het restaurant. Gratis gebruik van binnenbad, 
solarium, tafeltennis, sauna, Turks bad, fit-
nesszaal, jacuzzi, biljart. Zonneterras op het 
dak met bubbelbad. Animatie overdag en  
’s avonds.

KAMERS: Mooie verzorgde kamers met airco, 
telefoon, tv, kluisjes, koelkast (mits supple-
ment), badkamer met bad/douche, haardroger, 
toilet en balkon. Max driepersoonskamers.

ETEN EN DRINKEN: Verzorgd restaurant met 
buffetmaaltijden en show cooking 3 bars: pool-
bar (mei t.e.m. september), bar en snackbar

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op tweepersoonskamer: -10 %

Toeslag vol pension: € 42/week
2 x nachtreis

■ H10 SALAURIS PALACE ✪✪✪✪

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

3-10 JR
21/04-30/04 10D € 375 € 275
28/04-07/05 10D € 375 € 275
05/05-14/05 10D € 479 € 330
12/05-21/05 10D € 479 € 330
19/05-28/05 10D € 479 € 330
26/05-04/06 10D € 479 € 330
02/06-11/06 10D € 479 € 330
09/06-18/06 10D € 595 € 390
16/06-25/06 10D € 635 € 400
23/06-02/07 10D € 649 € 420
30/06-09/07 10D € 649 € 420
07/07-16/07 10D € 715 € 455
14/07-23/07 10D € 715 € 455
21/07-30/07 10D € 715 € 455
28/07-06/08 10D € 715 € 455
04/08-13/08 10D € 715 € 455
11/08-20/08 10D € 669 € 440
18/08-27/08 10D € 589 € 385
25/08-03/09 10D € 505 € 340
01/09-10/09 10D € 505 € 340
08/09-17/09 10D € 465 € 325
15/09-24/09 10D € 465 € 325
22/09-01/10 10D € 385 € 285
29/09-08/10 10D € 385 € 285

 XXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXX SALOU  SALOU  SALOUROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

LIGGING: Erg centraal gelegen, dicht bij de 
voetgangerszone met gezellige winkelstra-
ten en op ongeveer 200m van het strand.

FACILITEITEN: Zalig dakterras met bubbelba-
den, kinderbad, buitenzwembad, 2 hottubs en 
een zonneterras, gratis Wi-Fi,…

KAMERS: Mooie modern ingerichte kamers 
voorzien van haardroger, Wi-Fi, bad/douche 
en wc, telefoon, balkon, mini safe.
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag. 

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetsys-
teem, met warme en koude Spaanse en in-
ternationale gerechten. In het hoogseizoen 
’s middags buffet aan het zwembad. 2 x per 
week barbecue.

LIGGING: Mooi viersterrenhotel gelegen in 
het toeristische centrum, 1 km van het oude 
centrum van Salou en op 300m van het 
strand.

FACILITEITEN: Hotel is voorzien van televi-
sieruimte, tuin, zwembad, zonneterras met 
bubbelbad en gratis ligbedden, parasols en 
handdoeken (borg) aan het zwembad. Voor de 
kinderen is er een geïntegreerd kinderzwem-
bad, speeltuin, kinderanimatie (hoogseizoen).
Gratis Wi-Fi.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van flatscreen 
tv , airco en compleet uitgeruste badkamer (incl. 
haardroger), gratis Wi-Fi, koelkast, safe (betalend), 
balkon. Iedere kamer heeft zwembadzicht.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in buffet-
vorm met show cooking. Gasten kunnen ge-
nieten van een drankje bij het zwembad.

Toeslag eenpersoonskamer : prijs op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10%

Toeslag volpension:  € 18,50/week/persoon
Maximum 3 bedkamers, 4 persoons op aanvraag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer
vierbedkamers: op aanvraag. 

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag vol pension: € 40/week

1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

Kamers met zwembadzicht op aanvraag
2 x nachtreis
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■ H10 VINTAGE  ✪✪✪✪■ OLYMPUS PALACE    ✪✪✪✪ ■ HOTEL H10 SALOU PRINCESS                  
✪✪✪✪

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-10 JR
21/04-30/04 10D € 399 € 275
28/04-07/05 10D € 399 € 275
05/05-14/05 10D € 489 € 330
12/05-21/05 10D € 489 € 330
19/05-28/05 10D € 489 € 330
26/05-04/06 10D € 489 € 330
02/06-11/06 10D € 515 € 345
09/06-18/06 10D € 605 € 390
16/06-25/06 10D € 659 € 415
23/06-02/07 10D € 675 € 430
30/06-09/07 10D € 685 € 435
07/07-16/07 10D € 745 € 465
14/07-23/07 10D € 745 € 465
21/07-30/07 10D € 745 € 465
28/07-06/08 10D € 745 € 465
04/08-13/08 10D € 745 € 465
11/08-20/08 10D € 705 € 435
18/08-27/08 10D € 575 € 375
25/08-03/09 10D € 545 € 365
01/09-10/09 10D € 525 € 350
08/09-17/09 10D € 485 € 335
15/09-24/09 10D € 475 € 330
22/09-01/10 10D € 405 € 295
29/09-08/10 10D € 405 € 295

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

3-12 JR
21/04-30/04 10D €335 € 260
28/04-07/05 10D € 349 € 265
05/05-14/05 10D € 365 € 275
12/05-21/05 10D € 365 € 275
19/05-28/05 10D € 389 € 285
26/05-04/06 10D € 389 € 285
02/06-11/06 10D € 415 € 300
09/06-18/06 10D € 415 € 300
16/06-25/06 10D € 469 € 325
23/06-02/07 10D € 485 € 340
30/06-09/07 10D € 509 € 355
07/07-16/07 10D € 565 € 380
14/07-23/07 10D € 615 € 405
21/07-30/07 10D € 615 € 405
28/07-06/08 10D € 615 € 405
04/08-13/08 10D € 649 € 425
11/08-20/08 10D € 635 € 405
18/08-27/08 10D € 635 € 405
25/08-03/09 10D € 505 € 345
01/09-10/09 10D € 505 € 345
08/09-17/09 10D € 449 € 315
15/09-24/09 10D € 449 € 315
22/09-01/10 10D € 369 € 275
29/09-08/10 10D € 349 € 265
06/10-15/10 10D € 349 € 265

DATUM
VOLW 

VP
KIND 

2-10 JR
21/04-30/04 10D € 355 € 225
28/04-07/05 10D € 355 € 225
05/05-14/05 10D € 415 € 240
12/05-21/05 10D € 439 € 245
19/05-28/05 10D € 439 € 245
26/05-04/06 10D € 439 € 245
02/06-11/06 10D € 439 € 245
09/06-18/06 10D € 509 € 345
16/06-25/06 10D € 599 € 390
23/06-02/07 10D € 615 € 405
30/06-09/07 10D € 615 € 405
07/07-16/07 10D € 679 € 440
14/07-23/07 10D € 679 € 440
21/07-30/07 10D € 679 € 440
28/07-06/08 10D € 679 € 440
04/08-13/08 10D € 679 € 440
11/08-20/08 10D € 629 € 425
18/08-27/08 10D € 505 € 345
25/08-03/09 10D € 505 € 345
01/09-10/09 10D € 505 € 345
08/09-17/09 10D € 455 € 250
15/09-24/09 10D € 455 € 250
22/09-01/10 10D € 369 € 230
29/09-08/10 10D € 369 € 230

SPANJE strandvakantie
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel

LIGGING: Gelegen op 600m van het strand en 
op ca. 300m van het toeristisch centrum.

FACILITEITEN: 2 zwembaden (volwassenen 
en kinderen), gratis Wi-Fi, lift met panoramisch 
uitzicht. Animatieteam.

KAMERS:  Alle kamers zijn uitgerust met airco, tv, 
balkon, kluis en koelkast (betalend). Badkamer is 
voorzien van een haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant Les Vinyes 
serveert buffetmaaltijden en heeft een open 
keuken. Er is ook een cocktailbar, een café-bar 
met een terras aan het zwembad en een gra-
tis WiFi-zone. In de avonduren kunt u in het 
hotel van amusement genieten, waaronder 
livemuziek.

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

VOL PENSION
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 BARCELONA
HOOFDSTAD VAN CATALONIË. 

We doorkruisen Frankrijk volledig van noord 
naar zuid. Onze autocar passeert de volgende 
regio’s: Lorraine, Bourgogne, Rhône-Alpes en 
Languedoc-Roussillon. Met tussenovernach-
ting in Nîmes of Montpellier. ‘s Anderendaags 
in de voormiddag rijden we langs de Middel-
landse Zee en steken de Pyreneeën over op 
weg naar Barcelona. Reeds in de Romeinse 
tijd was Barcelona de belangrijkste stad en 
haven rond de Middellandse Zee, dat is nu 
nog steeds zo. Ons centraal gelegen hotel 
ligt op wandelafstand van de belangrijkste 
bezienswaardigheden: de Ramblas, de vroeg-
gotische kathedraal in de Barri Gotic, het park 
de la Ciutadella en de Eixample of Ensanche. 
Buurt met de modernistische gebouwen zo-
als de Sagrada Familia, La Pedrera, Hospital 
Sant Pau, Palau de la Musica, Palau Güell. En 
nog vele andere pareltjes zoals de Plaça Reial 
en de supergrote zeer gevarieerde ‘La Boque-
ria’ markt. Ook het olympisch stadion op de 
Montjuïc en iets verder het bedevaartsoord 
van de Zwarte Madonna in Montserrat wor-
den uitvoerig bezocht en verkend. Onze te-
rugrit verloopt langs de gekende snelwegen 
met tussenovernachting in Macon.

Andorra (vooral gekend als belastingpara-
dijs) is nog niet bij de EU aangesloten maar is 
van 1278 zo goed als onafhankelijk. Nu is het 
een ultramodern landje. Ziedaar onze ietwat 
vreemde bestemming.  Andorra is op alle 
gebieden zeker de moeite waard om te be-
zoeken: prachtige natuur, zuivere berglucht, 
eeuwenoude kerkjes en bruggetjes, talrijke 
moderne taksvrije winkels en ongetwijfeld 
ook ons schitterend vijfsterrenhotel. Eens in 
Andorra blijft aan tafel onze geldbeugel dicht. 
Bij alle maaltijden zijn water en wijn inbegre-
pen.  Het middagmaal is tijdens de uitstappen 
ook telkens inbegrepen. Dit is geen wandel-
vakantie, de korte wandelingen bergaf of een 
mooie stadswandeling zijn daarom ook voor 
de meeste mensen haalbaar. Bijkomende 
troef: geen vermoeiende nachtreizen, maar 
met weldoende tussenovernachtingen. Tij-
dens de heenreis verblijven we in Lyon en 
tijdens de terugreis in Limoges. 

■ HOLIDAY INN              ✪✪✪✪
In de hoofdstad La Vella logeren we in een 
voortreffelijk Holiday Inn hotel. Dit hotel biedt 
alles wat we van een viersterrenaccommoda-
tie mogen verwachten. Uitstekende maal-
tijden in buffetvorm inclusief water en wijn 
aan tafel. Erg mooie en ruime kamers met 
alle comfort, voor een luxueus verblijf. Zij die 
nog willen relaxen na een drukke dag kunnen 
dat in het health center. Een zwembad, sau-
na, stoombad enz. zijn gratis ter beschikking. 
Kortom, genieten is de boodschap. Gratis Wi-
Fi op de kamers en in de publieke ruimtes.

 ANDORRA

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

HP*: In Andorra VP + wijn en water inbegrepen, tijdens 
heen- en terugrit HP

Inkom musea inbegrepen
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
VOLW 

HP
10/06-15/06 6D € 649

DATUM
VOLW 
HP*

29/04-06/05 8D € 699
17/06-24/06 8D € 715
22/07-29/07 8D € 729
02/09-09/09 8D € 715

ANDORRA

 ROSAS

LIGGING: Hotel met smaakvolle Spaanse 
koloniale inrichting. Gelegen op 1 minuut 
wandelen van het Santa Margaridastrand, op 
slechts 300m van het centrum, te bereiken via 
de nieuwe autovrije strandpromenade.

FACILITEITEN: Er is een verwarmd buiten-
zwembad, overdekt bij slecht weer. Tuin

KAMERS: Alle kamers met airco zijn voorzien 
van bad, toilet, haardroger, balkon, radio, tele-
foon, tv, minibar en kluis (tegen betaling). De 
meeste kamers hebben een uitzicht op zee 
(op aanvraag). Gratis Wi-Fi. 

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
van het hotel worden regionale, mediterrane 
en internationale gerechten geserveerd.

Toeslag eenpersoonskamer: € 21/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10 % 

Toeslag volpension: op aanvraag  
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

2 x nachtreis

■ CORAL PLATJA HOTEL        
✪✪✪

ROYAL
CLASS

DATUM VOLW 
HP

KIND 
3-11 JR

21/04-30/04 10D € 415 € 100
28/04-07/05 10D € 415 € 100
05/05-14/05 10D € 415 € 100
12/05-21/05 10D € 415 € 100
19/05-28/05 10D € 425 € 100
26/05-04/06 10D € 455 € 100
02/06-11/06 10D € 455 € 100
09/06-18/06 10D € 455 € 100
16/06-25/06 10D € 459 € 100
23/06-02/07 10D € 489 € 330
30/06-09/07 10D € 579 € 385
07/07-16/07 10D € 579 € 385
14/07-23/07 10D € 579 € 385
21/07-30/07 10D € 579 € 385
28/07-06/08 10D € 745 € 470
04/08-13/08 10D € 745 € 470
11/08-20/08 10D € 745 € 470
18/08-27/08 10D € 725 € 450
25/08-03/09 10D € 515 € 340
01/09-10/09 10D € 489 € 330
08/09-17/09 10D € 439 € 100
15/09-24/09 10D € 415 € 100
22/09-01/10 10D € 415 € 100
29/09-08/10 10D € 385 € 100
06/10-15/10 10D € 385 € 100

Spanje
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

3-13 JR
21/04-30/04 10D € 399 € 100
28/04-07/05 10D € 399 € 100
05/05-14/05 10D € 399 € 100
12/05-21/05 10D € 399 € 100
19/05-28/05 10D € 415 € 100
26/05-04/06 10D € 439 € 100
02/06-11/06 10D € 439 € 100
09/06-18/06 10D € 439 € 100
16/06-25/06 10D € 445 € 100
23/06-02/07 10D € 490 € 100
30/06-09/07 10D € 575 € 305
07/07-16/07 10D € 575 € 305
14/07-23/07 10D € 575 € 305
21/07-30/07 10D € 575 € 305
28/07-06/08 10D € 739 € 465
04/08-13/08 10D € 739 € 465
11/08-20/08 10D € 739 € 465
18/08-27/08 10D € 719 € 445
25/08-03/09 10D € 509 € 100
01/09-10/09 10D € 479 € 100
08/09-17/09 10D € 429 € 100
15/09-24/09 10D € 399 € 100
22/09-01/10 10D € 399 € 100
29/09-08/10 10D € 385 € 100
06/10-15/10 10D € 379 € 100

 ROSAS
■ HOTEL VICTORIA  ✪✪✪

LIGGING: Dit hotel kijkt uit over het strand, 
op slechts 10 minuten wandelen van het cen-
trum van Rosas. 

FACILITEITEN: Er is een buitenzwembad 
met kinderbad en een tuin die uitgeeft op de 
strandpromenade. Het hotel heeft een tv-ka-
mer, bar en kinderentertainment. Wellnesscen-
trum (tegen betaling) met o.a. overdekt zwem-
bad met apart kinderzwembad, zonnebank, 
sauna, stoombad en bubbelbad. Ook is er de 
mogelijkheid om je lekker te laten masseren.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van bad, 
toilet, haardroger, balkon, radio, telefoon, tv, 
airco en minibar. De meeste kamers hebben 
een uitzicht op zee (op aanvraag). Gratis Wi-Fi.  

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn in 
buffetvorm, 1 x week thema avond met keu-
zemenu.

Toeslag eenpersoonskamer: € 21/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10 % 

Toeslag volpension: op aanvraag  
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

2 x nachtreis

ROYAL
CLASS

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

CITY VAKANTIE
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Italië

 CATTOLICA  CATTOLICA   CATTOLICA   CATTOLICAROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

Toeslag eenpersoonskamer: € 14/nacht
Korting 3e persoon op 2-persoonskamer: -10%

Vrij middagmaal de dag van terugreis
Zeezicht € 9/persoon/dag - op aanvraag

Ontbijt bij aankomst inbegrepen
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 12/nacht
Vrij middagmaal de dag van terugreis

Kind 0-12 maanden: € 299 
LATERAAL zeezicht € 6/persoon/dag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 22,50/nacht
Korting 3e persoon op 2-persoonskamer: -10%

Vrij middagmaal de dag van terugreis
Toeslag zeezicht: € 5/nacht

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
Korting 3e persoon op 2-persoonskamer: -10%

Minibar op de kamer  € 5/nacht/kamer.
Vrij middagmaal de dag van terugreis

Drank aan tafel inbegrepen.
Gratis parasol + 2 ligzetels + handdoeken op het strand

2 x nachtreis

■ HOTEL NEGRESCO ✪✪✪✪

LIGGING: Hotel Negresco ligt direct aan de 
boulevard in Cattolica. Er is directe toegang 
tot het strand.

FACILITEITEN:  Het hotel beschikt over een 
verwarmd binnenzwembad dat wordt omge-
ven door ligstoelen en heeft ook een gedeelte 
voor de kinderen.

KAMERS: Alle kamers zijn ruim en hebben 
airconditioning, telefoon, LCD satelliet tv, een 
balkon, safe en minibar. Er is gratis Wi-Fi in het 
hele gebouw.

ETEN EN DRINKEN: In de zomer wordt het 
ontbijtbuffet geserveerd op het terras met 
uitzicht op zee. Het restaurant van Negresco, 
ook met uitzicht op zee, serveert een mix van 
internationale favorieten en specialiteiten uit 
de regio Emilia-Romagna, met verse vis.

■ HOTEL WALDORF PALACE     
                                                 ✪✪✪✪

LIGGING: Rustig gelegen hotel, vlak aan de 
zee. Ideaal voor een relaxte en zorgeloze va-
kantie.  

FACILITEITEN: 2 mooie zwembaden, groot 
panoramaterras, fitnessruimte, wellness cen-
trum, en het hotel beschikt ook over een privé 
strand. 

KAMERS: Modern ingerichte kamers met 
bad/douche, wc, TV, telefoon, balkon en airco.

ETEN EN DRINKEN: Excellente keuken. Het 
ontbijt wordt geserveerd op het zonovergo-
ten terras, met uitzicht op de zee. 1 x per week 
kan u genieten van de “Serata Romagnola”, 
met traditionele gerechten en live muziek. 

■ HOTEL BEAURIVAGE ✪✪✪✪

LIGGING: Dit 4-sterren familiehotel ligt di-
rect aan het strand op wandelafstand van het 
aquarium van Cattolica en het centrum.

FACILITEITEN:  Het hotel beschikt ook over 
een prachtig zwembad. Op de bovenste ver-
dieping van het hotel bevindt zich een zonne-
terras dat een fantastisch panoramisch zicht 
heeft over de Adriatische kust. Tevens is er aan 
het hotel een privéstrand en wellnesscenter 
met jacuzzi, sauna, binnenzwembad, massa-
ge en schoonheidsbehandeling (tegen beta-
ling). Er is ook gratis Wi-Fi en er staan gratis 
fietsen ter beschikking van de gasten.

KAMERS: De kamers in het hotel beschikken 
over een complete badkamer, haardroger, air-
co, minibar, kluis, satelliet TV en balkon

ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een goe-
de keuken.  ’s Morgens kan u genieten van een 
uitgebreid ontbijtbuffet vanop het terras met 
uitzicht op zee.  Middag- en avondmaal be-
staan uit typische gerechten uit de Romagna 
streek, Italiaanse en internationale gerechten.

■ HOTEL  TIFFANY’S ✪✪✪

LIGGING: Een hotel met standing en klasse, 
gelegen in het rustige deel van de stad, op 
slechts 50m van het strand.  U kan het zon-
nige strandleven aangenaam afwisselen met 
een frisse duik in het zwembad van het hotel. 
Ideaal hotel voor families met kinderen.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
buitenzwembad en jacuzzi. Gratis fietsen ter 
beschikking. ’s Avonds en zaterdagochtend 
gratis vervoer naar het centrum. MINICLUB in 
hotel en aan het strand.

KAMERS: Iedere kamer is voorzien van dou-
che, wc, haardroger, balkon, telefoon, radio, 
TV, safe, Wi-Fi en airco. 

ETEN EN DRINKEN: Een verzorgde keuken 
met Italiaanse specialiteiten en internationa-
le gerechten. Ontbijtbuffet, ’s middags en ’s 
avonds keuzemenu, saladebuffet. ’s Avonds ook 
dessertbuffet.  Iedere week Romagna-avond, 
Gala-avond en barbecue. dessertbuffet.  Iedere 
week Romagna avond, Gala avond, barbecue. 

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks 

te betalen aan de 
receptie van het hotel

GELEGEN 
AAN HET 
STRAND

DATUM
VOLW 

VP
KIND 

4-9 JR
19/06-28/06 10D € 599 € 400
26/06-05/07 10D € 669 € 445
03/07-12/07 10D € 669 € 445
10/07-19/07 10D € 669 € 445
17/07-26/07 10D € 669 € 445
24/07-02/08 10D € 669 € 445
14/08-23/08 10D € 755 € 475
21/08-30/08 10D € 555 € 380
28/08-06/09 10D € 555 € 380
04/09-13/09 10D € 509 € 360

ADRIATISCHE KUST
Lange en zeer brede stranden met alle mogelijke faciliteiten voor watersporters. Bij de echte 
strandliefhebbers zullen namen als Rimini en Riccione bekend in de oren klinken. Een veilig en zui-
ver strand met een heerlijk strelend windje. Cattolica is een levendige badplaats met een prachtig 
zandstrand en een schilderachtig haventje. Tevens kunt u er genieten van de talrijke terrasjes, 
cafés en winkeltjes.

GELEGEN 
AAN HET 
STRAND

DATUM
VOLW 

VP
KIND 

3-5 JR
KIND 

6-9 JR
19/06-27/06 10D € 639 € 420 € 505
26/06-05/07 10D € 655 € 425 € 515
03/07-12/07 10D € 669 € 430 € 525
10/07-19/07 10D € 669 € 430 € 525
17/07-26/07 10D € 719 € 455 € 560
24/07-02/08 10D € 719 € 455 € 560
14/08-23/08 10D € 755 € 475 € 585
21/08-30/08 10D € 739 € 465 € 575
28/08-06/09 10D € 639 € 420 € 505
04/09-13/09 10D € 675 € 435 € 530

DATUM
VOLW 

VP
KIND 

1-4 JR
KIND 

5-9 JR
19/06-28/06 10D € 649 € 425 € 510
26/06-05/07 10D € 699 € 445 € 545
03/07-12/07 10D € 715 € 455 € 555
10/07-19/07 10D € 715 € 455 € 555
17/07-26/07 10D € 715 € 455 € 555
24/07-02/08 10D € 699 € 445 € 545
14/08-23/08 10D € 755 € 475 € 585
21/08-30/08 10D € 715 € 455 € 555
28/08-06/09 10D € 645 € 415 € 505
04/09-13/09 10D € 589 € 390 € 470

DATUM
VOLW 

VP
KIND 

3-12 JR
19/06-28/06 10D € 609 € 405
26/06-05/07 10D € 621 € 410
03/07-12/07 10D € 621 € 410
10/07-19/07 10D € 655 € 425
17/07-26/07 10D € 655 € 425
24/07-02/08 10D € 649 € 420
14/08-23/08 10D € 675 € 435
21/08-30/08 10D € 625 € 415
28/08-06/09 10D € 555 € 380
04/09-13/09 10D € 485 € 335

Ontbijt bij 
aankomst 

inbegrepen

Extra strandservice: 
€ 128/pers supplement (vrijblijvend)

(inbegrepen 2 strandstoelen en parasol 
op het privéstrand en softdrinks aan 

tafel tijdens de maaltijden)

Drank aan tafel incl.
Gratis parasol + 

2 ligzetels + handdoeken 
op het strand

Mensen helpen,  
altijd, overal. 
Dat is wat we doen!
Wereldleider in reis- en 
bijstandsverzekeringen.

De Zigeuner.indd   1 16/11/12   17:57



 RICCIONE ROYAL
CLASS GARDAMEER ZUID   

Italië

Water en wijn inbegrepen
0-3jr - € 340

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

2 x nachtreis

10
Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht

2 x dagreis met tussenovernachting

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks 

te betalen aan de 
receptie van het hotel

Het Gardameer (in het Italiaans: Lago di Gar-
da) is met zijn 160 km omtrek het grootste 
meer van Italië. Dankzij de talrijke watersport-
faciliteiten en het zeer milde klimaat is het 
Gardameer het hele jaar door een populaire 
vakantiebestemming. 
Onze verblijfplaats Torbole is een mooi en in-
teressant stadje aan het meer. Schilderachtig 
gelegen is het een uitgelezen verblijfplaats 
voor diegenen die van rust, water en bergen 
houden. Van hieruit zijn er mooie en boeien-
de uitstappen voorzien o.m. naar Riva, Vero-
na, Sirmione, Trento en Bardolino.

■ HOTEL VILLA ROSA✪✪✪✪
TORBOLE  
Het hotel ligt op 200m van het strand, be-
schikt over een verwarmd openluchtzwem-
bad, een mooie tuin, airco op het gelijkvloers 
waar een mooie bar, tv-ruimte, fitness, restau-
rant en receptie zijn. Ruime kamers met airco, 
douche, wc, tv, telefoon, balkon, mini bar. 
Gratis Wi-Fi. Ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen 
keuzemenu met saladebuffet.

DATUM
VOLW 

HP
KIND 
3-6JR

KIND 
7-12JR

30/06-09/07 10D € 615 € 455 € 520
07/07-16/07 10D € 615 € 455 € 520
14/07-23/07 10D € 629 €460 € 530
21/07-30/07 10D € 645 € 470 € 540
28/07-06/08 10D € 645 € 470 € 540
18/08-27/08 10D € 629 € 460 € 530
08/09-17/09 10D € 599 € 445 € 505

DATUM
VOLW 

HP
16/09-24/09 9D € 625

GARDAMEER   

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

2 x nachtreis

Het Gardameer of het Lago di Garda is het 
grootste en mooiste meer van Italië. Het 
landschap heeft een schilderachtig karakter 
door het diepblauwe water, de oleanders, de 
citroenbomen, de cipressen en de vele au-
thentieke dorpjes aan de oevers Het noorde-
lijke deel van het gletsjermeer is smal en ligt 
ingeklemd tussen steile bergen, het zuidelijke 
deel loopt uit in een breed bekken waar het 
schiereiland van Sirmione in priemt. Onze 
verblijfplaats Peschiera del Garda  ligt aan het 
zuiden van het meer. Van hieruit maken we 
uitstappen naar de prachtige steden Man-
tova en Brescia. We bezoeken de pittoreske 
plaatsen Desenzano, Salo, Sirmione, Garda 
en Lazise die met een haventje aan het meer 
liggen. Ook een boottocht op het Gardameer 
kan niet ontbreken.. Voor de wijnliefhebbers 
is er een wijnproeverij in de wijngaarden van 
Bardolino voorzien.

■ HOTEL SAN BENEDETTO ✪✪✪ 
PESCHIERA DEL GARDA
Het hotel ligt 2km buiten het centrum en op 
400m van het strand. De stad is te voet langs 
het strand te bereiken. Er zijn zwembaden op 
een nabijgelegen camping. Het hotel beschikt 
over een lift, een terras, bar en restaurant. De 
kamers zijn voorzien van tv, airco en gratis Wi-
Fi. Er is een kluisje en een badkamer met haar-
droger. We logeren hier in halfpension.

Het land van auto’s en gastronomie, van oude 
kastelen tot bruisende universiteitssteden, 
met talloze UNESCO monumenten en histori-
sche sites. Het leven is goed en rijk in deze re-
gio. Onze ontdekkingstocht start in Modena, 
thuisbasis van Pavarotti en hemel op aarde 
voor de autoliefhebbers in het museum van 
Ferrari. 

Ook de hoofdstad van de regio, Bologna, mag 
niet op het programma ontbreken. Haar bij-
naam is niet voor niets “La Grassa”, “de vette”, 
omdat de keuken er zo rijkelijk en gevarieerd 
is. We worden ook ingewijd in de geheimen 
van de beroemde plaatselijke kaas, de Parmi-
giano Reggiano. Dé renaissancestad van Emi-
lia Romagna is Ferrara, met zijn schitterende 
kathedraal en kasteel. Anders dan de grote 
steden zijn de pittoreske kleinere plaatsen, 
zoals het middeleeuwse Rocca Vignola en 
Comacchio, het kleine Venetië in de Po–delta.

De Byzantijnse mozaïeken van Ravenna en 
Sant’ Appolinare in Classe trekken toeristen 
uit de hele wereld. We eindigen onze rondreis 
in de stad waar Romeo banneling was, het 
romantische Mantova, waar lotusbloemen 
groeien op de meren rond de stad.

Emilia Romagna heeft alles te bieden voor 
een interessante en ontspannende vakantie 
waar genieten het voornaamste woord is.
We verblijven in goede **** hotels.

 EMILIA ROMAGNA

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
21/07-28/07 8D € 965

Het chique Riccione met de beroemde Viale 
Dante is een mondaine badplaats. In deze 
badplaats treft u winkels van Versace en Ar-
mani en mocht u ook nieuwe schoenen nodig 
hebben, dan zult u in alle waarschijnlijkheid 
vallen voor het alom bekende Italiaanse de-
sign. In Riccione kunt u een bezoek brengen 
aan het aquarium of heerlijk genieten van een 
drankje op een terrasje in de Viale Ceccarini. 
Een bekende straat met goede pizzeria’s en 
Italiaanse restaurants. Het strand in Riccione 
is prachtig breed en biedt prima mogelijkhe-
den om een bruine kleur op te doen of een 
wandeling langs de zee te maken.

■ HOTEL COMMODORE ✪✪✪

Hotel Commodore ligt direct aan de zand-
stranden van Riccione, op een steenworp af-
stand van het stadscentrum.
Buitenzwembad ligt tegenover het hotel op 
het strand.
Alle kamers zijn ruim en hebben airco, tele-
foon, LCD tv, een balkon, safe en minibar. Er is 
gratis Wi-Fi in het hele gebouw.
Het hotel beschikt over een panoramisch res-
taurant. 

DATUM
VOLW 

VP
KIND 
4-8JR

KIND 
9-13JR

19/06-28/06 10D € 725 € 460 € 565
26/06-05/07 10D € 795 € 500 € 615
03/07-12/07 10D € 865 € 530 € 665
10/07-19/07 10D € 865 € 530 € 665
17/07-26/07 10D € 865 € 530 € 665
24/07-02/08 10D € 865 € 530 € 665
14/08-23/08 10D € 1105 € 650 € 830
21/08-30/08 10D € 1040 € 620 € 785
28/08-06/09 10D € 870 € 535 € 670
04/09-13/09 10D € 730 € 465 € 570

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

PESCHIERA DEL GARDATORBOLESTRANDVAKANTIE

Water 
en wijn

 inbegrepen



11

   Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
 Badmuts verplicht in buiten/binnenzwembad!!

2 x dagreis met tussenovernachting

KASTELRUTHER 
SPATZEN FESTIVAL

Italië
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks 
te betalen aan de 

receptie van het hotel

Inbegrepen :  HP* = 1 x K+O en 2 x HP
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag

Nachtreis heen en dagreis terug

DATUM
VOLW 
HP*

04/10-08/10 5D € 475

  DOLOMIETEN
Het mooiste bergland-
schap ter wereld 

Het Gadertal of Val Badia in de Zuid-Tiroolse 
Italiaanse Dolomieten is een ideale bestem-
ming voor een vakantie in de bergen. Sinds 
2009 behoren de Dolomieten en de natuur-
parken Fanes-Sennes-Prags en Puez-Geisler 
tot de gerenommeerde Unesco – Werelderf-
goedlijst. Ontspan tijdens het wandelen door 
het schitterende berglandschap en geniet 
van de natuurparken en de vele pittoreske 
dorpjes zoals Abtei en Sant Kassian.
Ook voor cultuurliefhebbers is Zuid-Tirol een 
interessante vakantiebestemming. De steden 
Bruneck en Bozen met hun historische burch-
ten en zeer oude gezellige stadskernen zijn 
een bezoek zeker waard.
Beleef Zuid-Tirol - het andere Italië!

■ HOTEL POST ✪✪✪ PICOLINO

Een zeer gezellig, familiaal en klantvriendelijk 
hotel, gelegen te Pikolein, een gehucht van 
Sankt Martin in Thurn in het Gadertal. Het 
hotel bezit naast comfortabele kamers met 
badkamer, wc, haardroger, tv, telefoon en 
Wi-Fi ook een gereputeerde en uitstekende 
keuken. Ons verblijf is in volpension met ont-
bijtbuffet, ’s middags lunchpakket of kleine 
maaltijd in het hotel en ’s avonds driegangen 
keuzemenu met saladebuffet.
Tevens kunnen we genieten van de wellness 
met dampbad, infrarood sauna, kruidensauna 
en een mooie relax ruimte met gratis thee en 
fruit.

 VAL DI SOLE 
Genieten in de 
Dolomieten!

Een stukje Italië dat in de zomer nog niet 
wordt platgelopen door het massatoerisme, 
bestaat dat? Ja, het antwoord: Val di Sole, ge-
legen aan de zuidkant van de Alpen. De Nati-
onale Parken van Brenta-Adamello en Stelvio 
bieden de natuurliefhebber een immens en 
ongerept gebied, waar rust en natuurpracht 
samengaan met een “light”- wandelvakantie! 
Ontspannend wandelen, genieten van zuive-
re lucht, bergpanorama’s, kabbelende beek-
jes en imposante watervallen, maar ook eens 
doorzakken bij een stevige pint of een lekker 
wijntje. Het kan allemaal, want dat is toch  
genieten in de Dolomieten!

■ HOTEL RAVELLI PALACE        
                                                 ✪✪✪✪
Jouw verblijf: het alom geprezen hotel Ravelli 
Palace **** met een complete uitrusting: ver-
nieuwde kamers, zwembad binnen en buiten, 
riant ontbijtbuffet, zeer uitgebreid en verfijnd 
avondmaal (wijn, water, koffie inbegrepen). 
’s Middags lunchpakket of lichte maaltijd. ’s 
Avonds kan je napraten op het hotelterras of 
in de bar. 

De Kastelruther Spatzen zijn uniek! Drie da-
gen lang laten de Kastelruther Spatzen hun 
fans genieten van hun liedjes en schlagers 
(hits) van de afgelopen dertig jaar. 
Als winnaar van talloze music awards in de 
volksmuziek, zijn zij niet alleen de grootste 
muziekgroep van de volksmuziek scene maar 
blijven zij elk jaar hun fans ook charmeren 
met nummers die uit het hart komen. Tal van 
gastoptredens maken van het Spatzenfest 
een groot muziekfestival.
Elk jaar vind het Spatzenfest in Kastelruth 
plaats. Een pelgrimstocht voor duizenden 
Sparrow fans, volksmuziek en Zeltfest liefheb-
bers.
Tevens is er een bezoek aan Bozen voorzien.

■ HOTEL ANATOL MERAN     
                                                 ✪✪✪✪
Dit hotel ademt een familiale sfeer. Met uit-
zicht op de omringende bergen kan je hier 
genieten van de typische gerechten van 
Zuid-Tirol.
De modern uitgeruste kamers beschikken 
over een balkon, televisie en een eigen bad-
kamer met haardroger. Overal in het hotel is 
er gratis Wi-Fi.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Kinderen tot 12 jaar: -10 % 

Inbegrepen: extra avondeten dag van vertrek
’s Middags middagmaal in het hotel of lunchpakket – 

afhankelijk van het programma
Dagreis met tussenovernachting – nachtreis terug

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

Kind 0-2 JR: € 190
Dranken aan tafel inbegrepen (1/4l wijn

+ 1/2l water + kopje koffie)
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

VP
09/07-17/07 9D € 729
16/09-24/09 9D € 729

DATUM
VOLW 

VP
10/06-18/06 9D € 659
08/07-16/07 9D € 769
09/09-17/09 9D € 669

 VENETIË EN DE VENETO                      
Op zoek naar een reis met de nodige roman-
tiek? Venetië, met haar gondels, haar kanalen 
en sierlijke paleizen, haar eilandjes… Ieder-
een droomde wel eens van deze romanti-
sche stad op het water. Rond Venetië liggen 
een veelvoud van charmante steden zoals 
Vicenza, met de beroemde paleizenbouwer 
Palladio. Op het verlanglijstje staat ook Bassa-
no del Grappa, wereldberoemd voor grappa 
en aardewerk. We bezoeken eveneens het 
rijkelijke Padua, de stad van de H. Antonius, 
maar ook een bruisende studentenstad. Nog 
meer romantiek in Verona, bij het balkon van 
Romeo en Julia! Wie fluistert daar : ‘Ze hadden 
elkaar lief’? Geniet nog na van dit alles bij een 
coupe prosecco of een aperol spritz, op één 
van de talrijke terrassen van onze verblijf-
plaats Abano Terme, een gezellig kuuroord 
met ’s avonds een rustige en uitnodigende 
ambiance. 

■ HOTEL TERME ROMA ✪✪✪✪
Zeer centraal gelegen en verzorgd hotel in 
Abano Terme. Mooie, gerenoveerde kamers, 
met alle comfort en airco.  Zowel ’s morgens 
als ’s avonds uitgebreide maaltijden. Het ho-
tel beschikt over twee zwembaden (badmuts 
verplicht!), een mooie tuin en bar binnen en 
buiten. U verblijft op twee stappen van het 
verkeersvrije centrum van Abano.

DATUM
VOLW 

HP
29/07-03/08 6D € 595
19/08-24/08 6D € 595

Inbegrepen: 
extra avond-
eten dag van 

vertrek

Dranken aan
 tafel 

inbegrepen 



 ROME 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
VOLW 

HP
03/04-10/04 8D € 939
01/07-08/07 8D € 834
12/08-19/08 8D € 815
28/10-03/11* 7D € 775

Rome was het centrum van het enorme Romein-
se Rijk, de zetel van de kerk en is vandaag de dag 
de bruisende hoofdstad van Italië. Uit de Romein-
se Oudheid stammen het Colosseum, de ruïnes 
van het Forum Romanum en het Pantheon. Ook 
Vaticaanstad is een trekpleister van formaat met 
het Sint-Pietersplein, de Sint-Pietersbasiliek en de 
Sixtijnse Kapel, waar de pausen verkozen worden. 
Onvergetelijk zijn ook de ondergrondse catacom-
ben waar de eerste christenen begraven werden. 
Toeristen worden niet alleen gecharmeerd door de 
bezienswaardigheden, maar ook door de aparte 
sfeer en romantiek die in de lucht hangt in de buurt 
van de Piazza Navona, de Spaanse Trappen en de 
Trevifontein.  Tijdens de heenreis staat ook Orvieto 
op het programma: deze op een plateau gelegen 
stad biedt je heerlijke witte wijn, gezellige straatjes 
en een machtig mooie kathedraal. Op de terugreis 
brengen we een bezoek aan Parma, wereldberoemd 
omwille van haar kaas en ham. Kortom … een stuk 
Italië op zijn best!
 
Formule 8 dagen: Tijdens de 8-daagse maken we 
een uitstap naar Tivoli waar wij de Villa d’Este met 
haar prachtige tuinen en fonteinen bezoeken. In-
dien mogelijk krijgt u ook de kans om een alge-
mene pauselijke audiëntie bij te wonen.

■ HOTEL CICERONE  ✪✪✪
Is een centraal gelegen hotel in het centrum van 
Rome. De luxueuze en comfortabele kamers zijn 
voorzien van airconditioning, satelliet-tv en bad-
kamer met haardroger. Het hotel heeft een eigen 
bar en restaurant. In het restaurant krijg je typisch 
Italiaanse gerechten die er heerlijk uitzien. In de 
pianobar kan je genieten van de prachtige mu-
ziek, een cocktail of een hapje.

■ *HOTEL LEONARDO  
      DA VINCI ✪✪✪✪ 
De kamers beschikken over dezelfde faciliteiten 
als in hotel Cicerone. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

 TOSCANE-UMBRIË        
Wie zoekt naar de ideale mix van cultuur, 
kunst, geschiedenis, natuur en gastronomie, 
komt in Toscane en Umbrië zeker aan zijn 
trekken.
We doorkruisen de glooiende Chiantistreek 
met zijn wijn- en olijfgaarden, afgeboord met 
cipressen en parapludennen. We gaan op ont-
dekkingstocht naar Firenze, een enorm open-
luchtmuseum met ontelbare kunstschatten 
uit de renaissance. We herbeleven de mid-
deleeuwen in authentieke stadjes als het ma-
jestueuze Pisa, Siena met zijn onovertroffen 
kathedraal, San Gimignano in het hart van de 
Chianti, Lucca de stad van Puccini en het zalig 
rustige Arezzo.
In Umbrië, het groene hart van Italië, relaxen 
we aan het Trasimeense meer. Op het pro-
gramma staat nog het mysterieuze Gubbio 
en Perugia met zijn prachtige architectuur. In 
Assisi treden we in de voetsporen van de H. 
Franciscus. In de grotten van Frasassi raken 
we niet uitgekeken op de ontelbare eeuwen-
oude druipstenen, kunstwerken gevormd 
door het water. Shopping-fanaten kunnen 
hun hart ophalen in de befaamde Italiaanse 
modehuizen en artisanale kunstambachten , 
antiek- en designwinkels. Pasta, vino en gelati 
ontbreken niet op ons reismenu. We verblij-
ven in goede **** hotels.

DATUM
VOLW 

HP
28/04-07/05 10D € 845
30/06-09/07 10D € 850
21/07-30/07 10D € 865
16/09-25/09 10D € 865

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vervoer met Royal Class autocar

2 x nachtreis

SHOPPINGTRIP
Shopaholic? Fashionista? Hipster? Of gewoon 
even lekker weg naar de tempel van de Itali-
aanse “way of life”? Milaan, één van de rijkste 
steden van Italië, heeft een immens groot 
shopping aanbod. Centraal ligt de “gouden 
driehoek” waar alles wat naam heeft in de 
haute couture een vitrine heeft. Maar daar-
naast zijn er ook de boetieks en galerijen 
met een duizelingwekkende keuze. En niet 
vergeten: het grootwarenhuis “La Rinascente”, 
negen etages winkelplezier vlakbij de Dom 
en de Scala, twee andere blikvangers van 
deze metropool. Of je nu gaat om te shoppen 
of voor het cultuuraanbod, je vervelen doe je 
niet tijdens deze trip naar de tweede groot-
ste stad van Italië! Bovendien zit je met onze 
luxe-autocar zo in het centrum!

■ STARHOTELS RITZ ✪✪✪✪ 
Ons hotel beschikt over alle comfort die no-
dig is om helemaal te kunnen ontspannen. Er 
is een fitnessruimte en spa aanwezig waar u 
gratis gebruik van mag maken. Je vindt hier 
o.a. een sauna en Turks bad. Je heb overal in 
het hotel gratis toegang tot Wi-Fi. De com-
fortabele kamers zijn uitgerust met aircondi-
tioning, telefoon, tv en kluis. In de badkamer 
vind je toiletartikelen en is er een haardroger 
beschikbaar.

MILAAN  

DATUM
VOLW 
K+O

27/10-30/10 4D € 255
24/11-27/11 4D € 235
01/12-04/12 4D € 235
26/12-30/12 5D € 305

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

 ITALIAANSE MEREN     
 EN MILAAN

DATUM
VOLW 

HP
24/05-28/05 5D € 685
01/07-05/07 5D € 625
07/08-11/08 5D € 625

Italië
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NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks 

te betalen aan de 
receptie van het hotel

Het Lago Maggiore heeft echt alles: uitzicht 
op de Alpentoppen, mooie panorama’s, een 
tropische plantengroei en brede promena-
des die uitnodigen voor de ‘passeggiata’ aan 
de oevers van het meer. Stresa is de gezellige 
hoofdplaats met de nodige terrassen, smalle 
straatjes en de nabij gelegen eilanden Isola 
Bella en Isola Madre. In Lombardije ligt het 
trotse Milaan, centrum van het Italiaanse ka-
pitalisme (zeg nu zelf, wie kent er Alfa Romeo, 
Alessi of Pirelli niet?), hoofdstad van design en 
mode (een ronduit fantastisch winkelaanbod) 
… maar ook cultureel een boeiende stad met 
de Dom, de Scala en het Castello Sforzesco… 
Tijdens onze reis maken we ook een ommetje 
langs Zwitserland. We ontdekken er de stad 
Lugano en het meer, met een bezoek aan 
Gandria en Morcote.

■ HOTEL REGINA PALACE 
✪✪✪✪ 
GRAND HOTEL BRISTOL 
✪✪✪✪ 
Beide tophotels liggen aan het meer en de 
wandelpromenade in Stresa, op enkele stap-
pen van het gezellige centrum van Stresa. Bei-
de luxehotels bieden een onvergetelijke sfeer. 
Kamers met alle comfort (tv, volledige badka-
mer, airco van midden juni tot midden sep-
tember). Rijkelijk ontbijtbuffet en verzorgd 
driegangendiner. Hotel Regina Palace be-
schikt over een binnen- en buitenzwembad; 
Grand Hotel Bristol beschikt over een royaal 
buitenzwembad en fitnessruimte met sauna. 
Beide hotels zijn omgeven door een weelde 
aan planten en bloemen en beschikken over 
een parktuin.

ROYAL
CLASS



      FRANKRIJK

 PARIJS
DE MEEST 
ROMANTISCHE STAD 
TER WERELD !

Voor velen blijft Parijs de mooiste stad ter we-
reld. En met namen als de Eiffeltoren, Mont-
martre, Notre Dame, Louvre, Champs-Elysées, 
Moulin Rouge… meteen ook de meest ro-
mantische! 
Mogelijkheid tot boottocht op de Seine en tot 
bezoek aan Tour Montparnasse, met adembe-
nemend uitzicht over Parijs. 
Bij de driedaagse reis staat ook een uitstap 
naar Versailles op het programma.

■ HOTEL IBIS MONTMARTRE  
✪✪✪
Al jaren onze thuishaven in Parijs. Uitstekend 
hotel, centraal gelegen op amper 150 meter 
van de Moulin Rouge, en op wandelafstand 
van de Sacré Coeur en Place du Tertre. Mooie 
kamers met flatscreen-tv, douche en haardro-
ger. Het hotel heeft gratis Wi-Fi, en een leuke 
bar.

 DISNEYLAND® PARIS      
Vanaf 26 maart 2017 gebeurt er iets sensationeels in Disneyland® Paris. Maak je klaar om 25 ma-
gische jaren te vieren met spectaculaire en schitterende verrassingen in het Disneyland® Park. 
Tijdens dit feestelijke jaar wordt de hemel boven de parken verlicht door de glinsterende gloed 
van duizenden verhalen. Klassieke sprookjes stralen volop en nieuwe avonturen komen met een 
twinkeling tot leven. Samen verlichten ze een adembenemend Disneyland Paris. Grijp de kans 
van je leven om mee te schitteren en beleef de magie meer dan ooit tevoren.

NIEUW! Vier het grootste feest van het jaar met Disney Figuren 
Trek je feestkleren maar aan, want een heleboel Disney Figuren en Prinsessen willen heel graag 
onze 25ste Verjaardag met jou vieren! Deze magische momenten mag je echt niet missen. Houd 
je camera en grootste glimlach dus in de aanslag!

  Frankrijk

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 2 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 3 dagen inbegrepen

2 x dagreis

INKOM 2 OF 3 DAGEN INBEGREPEN

DATUM
VOLW  
K+ O

KIND 
2-11 JR

27/02-28/02 2D € 199 € 165
01/03-02/03 2D € 199 € 165
03/04-04/04 2D € 199 € 165
10/04-11/04 2D € 220 € 185
16/04-17/04 2D € 220 € 185
25/05-26/05 2D € 199 € 165
26/05-27/05 2D € 199 € 165
03/06-04/06 2D € 199 € 165
04/06-05/06 2D € 199 € 165
17/07-18/07 2D € 195 € 165
24/07-25/07 2D € 195 € 165
12/08-13/08 2D € 220 € 185
13/08-14/08 2D € 220 € 185
28/08-29/08 2D € 185 € 155
09/09-10/09 2D € 220 € 165
07/10-08/10 2D € 220 € 185
30/10-31/10 2D € 240 € 199

■ TWEEDAAGSE TRIP

DATUM
VOLW  
K+ O

KIND 
2-11 JR

27/02-01/03 3D € 290 € 230
14/04-16/04 3D € 310 € 245
29/04-01/05 3D €  290 € 230
26/05-28/05 3D € 290 € 230
03/07-05/07 3D € 275 € 215
10/07-12/07 3D € 290 € 230
21/07-23/07 3D € 290 € 230
12/08-14/08 3D € 310 € 250
30/10-01/11 3D € 345 € 275

■ DRIEDAAGSE TRIP

DATUM
VOLW 
K + O

27/02-01/03 3D € 215
03/03-05/03 3D € 215
11/03-12/03 2D € 125
18/03-19/03 2D € 135
03/04-05/04 3D € 245
10/04-12/04 3D € 235
15/04-17/04 3D € 235
29/04-01/05 3D € 235
13/05-15/05** 3D € 245
25/05-27/05 3D € 245
03/06-05/06 3D € 249
17/06-19/06 3D € 249
08/07-10/07 3D € 239
21/07-23/07 3D € 235
29/07-30/07 2D € 229
12/08-14/08 3D € 229
19/08-21/08 3D € 229
09/09-11/09 3D € 249
16/09-17/09 2D € 139
30/09-02/10 3D € 249
14/10-15/10 2D € 139
28/10-30/10 3D € 235
03/11-05/11 3D € 235
11/11-13/11 3D € 229
25/11-26/11 2D € 139
02/12-04/12 3D € 229
09/12-10/12 2D € 139
26/12-28/12 3D € 238
30/12-01/01/2018 NIEUWJAAR 3D € 255

HOTELIN HETCENTRUM

** AANGEPAST PROGRAMMA 
PARIJS ANDERS
Op deze driedaagse bekijken we Parijs en 
omgeving op een andere manier: bij het bin-
nenrijden bezoeken we o.a. het gigantische 
Stade de France in Saint-Denis, het Park van 
Versailles ontdekken we per fiets, het Quar-
tier Latin blijft een publiekstrekker, de Fon-
dation Louis Vuitton getuigt van fantastische 
moderne architectuur, de Promenade plan-
tée en de voormalige wijndepots van Bercy 
spreken tot de verbeelding en het Marais is 
al lang geen moeras meer…
Daarnaast is er toch nog aandacht voor de 
klassiekers: Champs-Elysées, Montmartre, 
boottocht...

Wij logeren in een hotel buiten het park. 
´s Morgens om 5u30 reizen we af en rijden we rechstreeks naar Disneyland Paris waar we verblij-
ven tot de laatste attractie sluit. (Bij 3 dagen reizen we de 1e dag rond 20u naar het hotel.) Over-
nachting in het hotel (1 of 2 nachten). Na het ontbijt bezoeken we het park tot 17u00 waarna we 
afreizen naar België.

Copyright: ©Disney | ©Disney/Pixar"



Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

 STE-MAXIME  PROVENCE  MENTON  LANGUEDOC
Sainte-Maxime (12 000 inw.) is een schitteren-
de badplaats aan de noordkant van de Golfe 
de St-Tropez, met een eigen vissershaven, 
jachthaven en een mooi zandstrand. Het oude 
stadsgedeelte is mooi gerestaureerd en in de 
zomer alleen toegankelijk voor voetgangers. 
We bezoeken o.a. Lyon, Monaco (aflossing 
van de wacht), het Monte Carlo Casino, met 
de lijnboot via de beroemde villa’s naar Saint-
Tropez, via de kurkeiken bossen naar Bormes 
les Mimosas, parfumerie in Grasse waarna 
naar Cannes, port Grimaud (klein Venetië), 
Gorges du Verdon en de vrijdagmarkt in  
Sainte-Maxime, Beaune.

■ HOTEL LE CAPET
Ons hotel is een eenvoudig, rustig en residen-
tieel gelegen hotel op wandelafstand (10’) 
van het gezellige centrum. De eenvoudige 
maar propere kamers (met airco) hebben een 
aparte badkamer met wc. Een groot open-
luchtzwembad, gratis tafeltennis, petanque, 
beperkte avondanimatie, etc.
’s Morgens ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
een 4-gangenmenu aan tafel opgediend in 
het restaurant of buiten in de schaduw van de 
platanen. Volpension met wijn (rood of rosé) 
en water naar believen.

Tijdens de heen- en terugreis halfpension. In 
Sainte-Maxime volpension (lunch in Cannes 
niet inbegrepen) met water en wijn “à volonté” 
aan tafel. (’s middags en ’s avonds)

DATUM
VOLW

 VP
KIND 

2-9 JR
KIND 

10-14 JR
03/06-11/06 9D € 865 € 670 € 765
08/07-16/07 9D € 969 € 720 € 845
02/09-10/09 9D € 925 € 705 € 815

AZURENKUST 
tussen Monaco en Italië
Met zijn 30.000 inwoners is Menton bekend 
als de warmste badplaats aan de Côte d’Azur. 
Omdat de zon hier bijna altijd schijnt, is er 
nauwelijks sprake van een echte winter. Twee 
jachthavens, lange stranden en daarachter de 
heuvels en bossen, citrusvruchten en tropische 
plantengroei. De oude binnenstad in een schit-
terend kader omringd door bergen: dit alles 
maakt Menton tot een schitterend vakantie-
oord aan de Azurenkust vlak aan de Italiaanse 
grens. Al heel lang heeft de Azurenkust men-
sen verleid en gefascineerd: schilders, dichters, 
filosofen, romanschrijvers, musici, fotografen...  
Iedereen was het erover eens: de heldere en 
zuivere lucht, het licht, zijn weelderige planten-
groei, de geuren van bloemen en kruiden, de 
warmte werkt inspirerend.  Menton, een kleine 
merkwaardige stad, gelegen tussen Italië en 
Monaco, die je doet denken aan Italië en Span-
je.... We bezoeken o.a. Monaco (aflossing van 
de wacht), Eze met begeleid bezoek aan een 
parfumerie (in het Nederlands), Nice met zijn 
Promenades des Anglais, de bloemenmarkt, 
het gerechtshof en het oude Nice, de markt in 
San Remo, de wereldberoemde tuinen van de 
villa Ephrussi-de-Rothschild in Saint Jean Cap 
Ferrat, Dolceagua, etc.

■ HOTEL EL PARADISO ✪✪✪
Ons hotel is gelegen in Menton. Het hotel ligt 
op 10 min. wandelen van het strand. Mooie ka-
mers met tv, airco en volledige badkamer. Het 
hotel heeft een verzorgde tuin en uitzicht op de 
Middellandse Zee.  De heen- en terugreis in half-
pension. Volpension vanaf avondmaal dag 2 tot 
en met ontbijt dag 8, met water en wijn (rosé of 
rood) “à volonté”, ’s middags en ’s avonds. (Lunch 
in Nice niet inbegrepen.) 
 

DATUM
VOLW

HP
13/05-20/05 8D € 845
17/07-24/07 8D € 845 DATUM

VOLW 
VP

KIND 
2-8 JR

KIND 
9-14 JR

15/04-23/04 9D € 825 € 645 € 735
16/06-24/06 9D € 925 € 690 € 805

DATUM
VOLW 

HP
29/07-05/08 8D € 845

Gruissan - Canal-du-Midi      
De Languedoc is het verlengde van de Côte 
d’Azur richting Spanje, 214 km zeekust. Tus-
senovernachting in Beaune. Kleine rondlei-
ding in de stad met bezoek aan Hospice de 
Beaune.  
Bezoeken: de brug van Millau (hoogste brug 
ter wereld), Carcassonne, Narbonne stad met  
een boottocht op Canal de la Robine. Kluizen-
complex in Béziers (indien restauratiewerken 
voltooid zijn).  
Een boottocht vanuit Gruissan (met zijn me-
ren, oude stad en 2500 paalwoningen). Mire-
poix (middeleeuwse stad) de grotten van Ter-
ra-Vinéa. Op de terugweg Oradour-sur-Glane.   

 
■ BEST WESTERN HOTEL 
DU CASINO LE PHOEBUS 
✪✪✪

Dit driesterrenhotel ligt op ongeveer 5 min. 
van Gruissan centrum met een buitenzwem-
bad, terrassen, restaurant, een pub, casino, 
vergaderzalen, etc. 
De kamers liggen allemaal gelijkvloers of op 
de eerste verdieping. Gratis Wi-Fi, telefoon, 
haardroger, minibar, kluisje (gratis), laminaat-
vloer, een balkon of terras. 
Ontbijt  binnen of buiten op het terras aan het 
meer. ’s Avonds een driegangen diner aan ta-
fel opgediend.  Water en wijn inbegrepen bij 
het avondmaal in Gruissan. 
Halfpension vanaf avondmaal dag 1 tot en 
met ontbijt dag 8.
 

 

Provence betekent “savoir-vivre”: gerechten 
met natuurlijke kruiden van de Provence, 
pittige wijnen, prachtige landschappen, his-
torische steden en veel vrije tijd en cultuur. 
Romeinse bouwwerken, Romaanse kunst, 
kloosters en kathedralen, burchten en kas-
telen, roze kleurige boerderijen, cipressen-
bomen, lavendelvelden, bonte markten, 
druivenpluk en oogstfeesten en Petrarca, 
Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Pablo Picas-
so, Alphonse Daudet… De Provence is één  
vakantieland.

De vlakte van de Camargue met haar zoutzee-
en, moerassen en weilanden waar in het felle 
licht witte paarden en zwarte stieren ronddra-
ven. Wij bezoeken o.a. Avignon de stad van 
de Pausen; Le Pont du Gard om Nîmes van 
drinkbaar water te voorzien; de Camargue met 
zijn witte paarden en stieren; voorbij de zout-
pannen (10 000ha) Saintes-Maries-de-la-Mer 
met de jaarlijkse bedevaart van de zigeuners; 
Aigues-Mortes (vertrek van de kruistochten); 
Arles, de stad waar van Gogh heeft gewoond 
en gewerkt; Les Baux-de-Provence, een stadje 
met een roemrijke geschiedenis; Anduze, met 
zijn bamboebossen; een echte oude stoom-
trein die ons naar Saint-Jean-du-Gard brengt.

■ BEST WESTERN HOTEL 
ATRIUM   ✪✪✪

Ons hotel is gelegen in Arles tegenover de 
belangrijkste historische gebouwen zoals 
het oude theater. Het ligt op 100m van het 
stadscentrum. Alle kamers zijn voorzien van 
airco en tv. Er is gratis Wi-Fi beschikbaar in alle 
ruimtes. 



 NORMANDIË - 
BRETAGNE

Toeslag eenpersoonskamer: € 180
2 x dagreis

RONDREIS 
NORMANDIE-BRETAGNE 
met uitstap naar Jersey.
Normandië en Bretagne bezoeken is kennis-
maken in deze kenmerkende Franse regio’s 
met adembenemende landschappen en oer-
oude stadjes. Normandië blijft getekend door 
de sporen van de landing in Normandië op 6 
juni 1944. De mysterieuze Mont Saint-Michel 
blijft één der belangrijkste attracties uit Frank-
rijk. Andere bezienswaardigheden verdienen 
onze aandacht o.a. Rouen en Honfleur. Bretag-
ne grenst aan het land van de Noormannen 
en is bewoond door de Bretoenen. Bretagne 
bestaat uit schilderachtige dorpjes en een 
grillige kust, waar de oceaan zich al eeuwen 
te pletter stort. Vanuit Saint-Malo schepen we 
in voor het grootste Kanaaleiland Jersey. We 
vervolledigen onze reis met nog een bezoek 
aan Chartres voor het bewonderen van het 
Blauw van Chartres, prachtig oplichtend in 
de glasramen van de kathedraal. Het sluitstuk 
van deze gevarieerde uitstap ligt in de Franse 
lichtstad: Parijs.  

We logeren in een comfortabel middenklasse 
hotel.

DATUM
VOLW

HP
13/05-18/05 6D € 759

 LOURDES

Toeslag eenpersoonskamer: €31/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: € 5/pers./nacht 

Vol pension vanaf middagmaal dag 2 tot en met middagmaal voorlaatste dag.
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

VP
23/04-27/04        ALBA 5D € 329
07/05-11/05        ALBA 5D € 329
11/06-16/06        ALBA 6D € 395
25/06-29/06        ALBA 5D € 329
09/07-13/07        PADOUE 5D € 355
06/08-10/08        ALBA 5D € 339
27/08-31/08        ALBA 5D € 339
10/09-14/09        ALBA 5D € 339

■ HOTEL ALBA ✪✪✪✪

Mooi en aangenaam hotel, gelegen aan de 
Gave de Pau met een groot terras en een tuin, 
bar, liften, internet (tegen betaling), enz.  
De nette kamers zijn uitgerust met een volle-
dige badkamer (met bad/douche, wc, föhn), 
tv, telefoon, airco/verwarming, enz. ’s Mor-
gens klein ontbijtbuffet. Middag- en avond-
maal bestaat uit 3 of 4 gangen, opgediend 
aan tafel.  Speciale diëten en kamers voor 
gehandicapten mogelijk (melden bij boeking 
a.u.b.) Rolstoelen, looprekjes, buggy’s kunnen 
mee op aanvraag! Elektrische rolstoelen ook 
te huur in Lourdes! Bushalte (h&t hotel-heilig-
dom-centrum - betalend) vóór het hotel.

■ HOTEL PADOUE ✪✪✪✪

Dezelfde faciliteiten als hotel ALBA, echter 
zonder tuin. De grote meerwaarde van Ho-
tel Padoue is dat het hotel vlak bij het heilig-
dom gelegen is.

 Frankrijk
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 NORMANDIË

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

WEST-FRANKRIJK
Naast een indrukwekkend oorlogsverleden 
met als blikvangers Caen, Arromanches met 
het museum van de kunstmatige haven en 
het luchtlandingsmuseum van Sainte-Mè-
re-Eglise, de landingsstranden en de Pega-
susbrug, biedt Normandië een rijk palet aan 
toeristische bezienswaardigheden. De kust 
te Deauville, de voormalige haven Honfleur 
met zijn Vieux Bassin, de Mont St-Michel, de 
natuurwonderen van Etretat, de lokale dran-
ken Bénédictine te Fécamp en de calvados, 
het werelderfgoed met het tapijt van Bayeux 
en de hemelhoge kathedralen in steden, waar 
de Vlaamse oorsprong steeds aanwijsbaar is: 
Amiens, Rouen en de bekende bedevaart-
plaats van de H.Theresia te Lisieux.

■ HOTEL MERCURE CAEN 
HEROUVILLE  ✪✪✪✪

Ons hotel is gelegen in Hérouville – Côte de 
Nacre. Alle kamers zijn voorzien van airco, tv, 
koffie- en theefaciliteiten en gratis mineraal-
water. Ze hebben allemaal een eigen badka-
mer met haardroger. Er is gratis Wi-Fi in het 
hele gebouw.

DATUM
VOLW 

HP
27/04-01/05 5D € 525
24/05-28/05 5D € 535
11/08-15/08 5D € 535
13/09-17/09 5D € 535

Lourdes, voor velen een plaats om steeds weer terug te keren. Of komt u voor de eerste maal 
met ons mee? Dan vertellen we u alles wat u over Lourdes wilt weten. We gaan samen de be-
langrijkste plaatsen bezoeken en nemen deel aan de vieringen. We maken ook een wandeling 
door het oude Lourdes. Onze halve-dag-uitstap gaat naar de Pyreneeën. Op onze 6-daagse reis 
maken wij een daguitstap naar Lac d’Artouste. Bij slecht weer voorzien we een andere uitstap. 
Lourdes is geen gewone reis, je moet het beleven.

ROYAL
CLASS

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



 LOIRE

Toeslag eenpersoonskamer: € 29/nacht
2 x dagreis

Kastelen van de Loire 
Deze regio wordt terecht de “tuin van Frank-
rijk” genoemd of de “vallei der koningen”. Ze is 
de bakermat van de Franse beschaving. Langs 
Frankrijks langste rivier bieden wij u een 
uniek schouwspel van historische gebouwen 
en kastelen in een streek van hoogstaande 
gastronomie en uitstekende wijnen. Ons pro-
gramma nodigt uit om met ons de Loireval-
lei te bezoeken: de kastelen van Chambord, 
Chenonceau, Clos Lucé, Cheverny, de tuinen 
van Villandry, de abdij van Fontevraud en de 
steden Tours, Chinon en Blois.

DATUM
VOLW

 HP
12/08-15/08 4D € 375
23/09-26/09 4D € 395

■ HOTEL TOURS SUD LE 
CHEOPS ✪✪✪

Hotel gelegen in Joué-lès-Tours. Het werd 
gerenoveerd in 2012 en beschikt over com-
fortabele kamers uitgerust met flatscreen-tv, 
telefoon, (badkamer met) haardroger en gra-
tis Wi-Fi in de kamer. 

 Frankrijk
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Toeslag eenpersoonskamer: €41,50/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 28
*Bezoek aan Kerstmarkt

2 x dagreis

 REIMS  ELZAS
De glooiende heuvels van de Elzas, bezaaid 
met wijngaarden en bossen, nodigen uit voor 
een ontdekking van één van de meest gezelli-
ge streken van Frankrijk. Je bezoekt uiteraard 
de toppers zoals Straatsburg en Colmar. Maar 
ook Riquewihr, de wijnroute, een natuurtour 
door de Vogezen, de burcht van Haut-Kœnig-
sbourg en het koninklijke Nancy staan op ons 
programma. Voeg daarbij een vorstelijk ver-
blijf in een tophotel met een gerenommeerde 
keuken en een schitterende accommodatie 
en je hebt alle ingrediënten voor een Elzasbe-
zoeker, die net dat ietsje meer wil!

■ HOTEL DOMAINE DU 
MOULIN ✪✪✪

We verblijven in dit landelijk gelegen driester-
renhotel dat onlangs nog verder werd uitge-
bouwd. Comfort op hoog niveau. Volledig en 
smaakvol ingerichte kamers. Verzorgd en lek-
ker avondmaal. Uitgebreid warm & koud ont-
bijt. Het hotel beschikt ook over een overdekt 
zwembad en buitenzwembad, evenals sauna 
en Turks stoombad.

Reims en de champagne
Op zoek naar een rustig en relaxed weekend? 
Geen gejaag, écht weekend? Wel, ons Cham-
pagneweekend is zo’n weekend! Tijdens deze 
tweedaagse word je ondergedompeld tussen 
de wijngaarden en maak je kennis met één 
van Frankrijks meest beroemde dranken, de 
champagne. We duiken de kelders in van een 
prestigieus champagnehuis, maar er is ook 
een bezoek bij de kleinere producenten. De 
degustaties ter plaatse maken van jou een 
expert in het herkennen en beoordelen van 
champagne. Tijdens dit weekend met bub-
bels voorzien we ook een stadswandeling 
in Reims, de hoofdstad van de Champagne. 
Verder is er een korte stop in Charleville, het 
hart van de Franse Ardennen en Epernay, de 
stad van de grote champagnehuizen.

■ BRIT HOTEL AUX SACRES ✪✪✪
Overnachting en ontbijt in Hotel Aux Sacres, 
een zéér centraal gelegen middenklasse hotel 
in het hartje van Reims. Het centrum is te voet 
bereikbaar in minder dan 10 minuten. Alle ka-
mers met badkamer en haardroger, airco, te-
lefoon, flatscreen-tv, gratis Wi-Fi in alle kamers 
en bij uitbreiding het hele hotel. Een kluis is 
beschikbaar aan de receptie. 

DATUM
VOLW 
K + O

13/05-14/05 2D € 139
02/09-03/09 2D € 139
30/09-01/10 2D € 139
04/11-05/11 2D € 139
25/11-26/11 2D € 139
02/12-03/12* 2D € 139

DATUM
VOLW 

HP
03/06-05/06 3D € 335
25/08-27/08 3D € 335
28/10-30/10 3D € 335



Toeslag eenpersoonskamer: € 26
2 x dagreis

 RIJSEL
Rijsel-louvre-lens
Rijsel is de derde grootste stad van Frankrijk 
en trekt ieder weekend massa’s toeristen en 
kooplustigen. Waarom heeft deze stad zoveel 
succes? Snel bezwijkt iedere bezoeker onder 
de charme van de Frans-Vlaamse ambiance 
die er heerst: de stad komt voornaam over 
maar de sfeer is ongedwongen en jong. We 
wandelen door het moderne Euralille en snui-
ven de sfeer op van het Vieux Lille. Uiteraard 
is er genoeg vrije tijd om te shoppen. Op dag 
2 maken we een korte uitstap op Canadees 
grondgebied te Vimy. 100 jaar na datum be-
zoeken we er de loopgraven en het Memorial 
Canadien. We ronden de voormiddag af op 
de begraafplaats van Notre-Dame de Lorette. 
Voor ons middagmaal bezoeken we Arras.  
Met de mooie “Vlaamse pleinen”. We sluiten 
ons weekend af met een bezoek aan Louvre-Lens 
waar we de prachtige verzameling kunstwer-
ken kunnen bewonderen in de “Galerie du 
Temps”. Kortom, een heel gevarieerd week-
end vlakbij huis en toch onbekend. 

DATUM
VOLW 
K+O

21/10-22/10 2D € 119
09/12-10/12 2D € 119
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Straatsburg & colmar
Even uitblazen in de Elzas, waarbij in twee dagen 
alle hoogtepunten de revue passeren. Straats-
burg en Colmar, wereldberoemd voor hun lief-
lijke straten en pleinen omzoomd met versier-
de vakwerkhuizen. Enkele witte wijntjes of een 
crémant d’Alsace proeven. Het zit allemaal in dit 
weekend om er even tussenuit te zijn!

■ IBIS STRASBOURG CENTRE 
PETITE FRANCE  ✪✪✪

Dit driesterrenhotel in het centrum van Straats-
burg ligt vlakbij de kathedraal. De tram stopt te-
genover het hotel. Alle kamers beschikken over 
airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, een bad-
kamer met haardroger en gratis Wi-Fi. ’s Morgens 
kunnen we er genieten van een ontbijtbuffet.

 STRAATSBURG 

DATUM
VOLW 
K+O

16/09-17/09 2D € 129
18/11-19/11 2D € 129

 BOURGONDIË

Toeslag eenpersoonskamer: € 25/nacht
**2 x HP + 2 x K+O

2 x dagreis

Op onze 5-daagse tocht maken we kennis met deze aloude en wereldberoemde wijnstreek in 
het hart van “la douce France”. Naast een bezoek aan enkele vermaarde wijnstadjes als Chablis 
en Vougeot in de  Côte d’Or, hebben we uiteraard ook oog voor de toppers als Dijon, Vézelay, 
Troyes… Kortom een combinatie van cultuur, gastronomie, historie en zoveel meer.
Ook onderweg bezoeken we charmante of merkwaardige plekken als Châlons of de Voie  
Sacrée, de bekende aanvoerlijn uit WO I naar Verdun.

DATUM
VOLW 

K+O**
08/07-12/07 5D € 469



 BERLIJN EN POTSDAM
De val van de Muur, een waarachtig gelukkig 
moment in de Duitse en Europese geschiede-
nis.
In geen enkele andere stad is het contrast tus-
sen het verleden en het heden zo indrukwek-
kend en zo groot als in de Duitse hoofdstad. 
Berlijn is opwindend. Berlijn heeft tempo. 
Berlijn is elke dag weer anders. Beleef Berlijn, 
geniet van de stad met zijn unieke culturele 
aanbod, het legendarische nachtleven, de 
groene oases en de meren.
Wij bezoeken resten van de muur en talrijke 
highlights zoals de Reichstag, Unter den Lin-
den, het Museuminsel, de Potsdamer Platz, 
Bikini Berlin, Spreeufer en veel meer …
In Potsdam hebben we aandacht voor het ba-
rokke paleis, Sans Souci en Cecilienhof.

■ IVBERGS HOTEL PREMIUM  
✪✪✪✪
Dit 4-sterrenhotel ligt in het centrum van Ber-
lijn, op 6 minuten lopen van de winkelstraat 
Kurfürstendamm en het winkelcentrum Ka-
DeWe. Elke kamer beschikt over een flats-
creen-tv, airco, minibar, telefoon en safe. Dit 
hotel beschikt ook over een mooie ontbijt-
ruimte en een gezellige lounge.

Duitsland

 ZWARTE WOUD
Het Zwarte Woud blijft voor heel wat mensen 
één van de favoriete vakantielocaties. 
Alle reizen gaan door in Hotel Engel in  
Obersimonswald dat bekend staat omwille 
van zijn uitgelezen culinaire kwaliteiten.

Zuidelijk Zwarte Woud
De eerste dag brengen wij een bezoek aan Sint 
Peter met zijn schitterende barokke kerk. Een uit-
stap naar het Hochschwarzwald mag zeker niet 
ontbreken. Dit jaar focussen wij terug op Titisee 
met zijn wonderlijk meer en zijn vele toeristische 
winkeltjes.Daarna brengen wij een bezoek aan 
de Feldberg, de hoogste berg van het Zwarte 
Woud. Wij bereiken de top via een korte wan-
deling of met de kabellift. Wij beleven weerom 
een topdag in Mainau, het zonnige en kleurrijke 
bloemeneiland in de Bodensee. Wij maken ook 
een ommetje naar Zwitersland waar wij genie-
ten van de spectaculaire Rheinfalls in Schaffhau-
sen.  Tot slot brengen wij u nog naar Kaysersberg, 
een onvolprezen stadje in de Elzas.

Noordelijk Zwarte Woud
Op de heenreis brengen wij een bezoek aan 
het mondaine Baden-Baden. Verder flaneren 
wij in het openluchtmuseum Vogtsbauern-
hof, het Bokrijk van bij ons. Een bezoek aan 
de schitterende glasblazerij Dorotheenhütte 
in Wolfach maakt eveneens deel uit van deze 
mooie reis en natuurlijk besteden wij ook 
ruime aandacht aan de mooiste watervallen 
van Duitsland in Triberg en Allerheiligen. Een 
demonstratie van de aanmaak van de geken-
de Kirchtorte mag evenmin ontbreken en wij 
sluiten deze schitterende vijfdaagse reis af in 
Gengenbach, ongetwijfeld het mooiste stadje 
van het Zwarte Woud.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

**Best western plus amedia Berlijn
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Van pollepel tot kurkentrekker
Het Zwarte Woud is ook gekend omwille van 
zijn verfijnde keuken en zijn uitgelezen wijnen.
Hotel Engel is een tophotel met twee geken-
de meesterkoks. Tijdens deze reis besteden wij 
vooral aandacht aan alles wat met gastrono-
mie te maken heeft. Wij bezoeken een kaasma-
kerij, twee gekende wijnhuizen en de bekende 
bierbrouwerij in Rothaus.

Schwarzwälder wandelparadijs
Sedert een zevental jaren organiseert De Zi-
geuner een wandelvakantie in het Zwarte 
Woud tot grote tevredenheid van de vele 
wandelaars. De wandelingen variëren tussen 
15 en 20 kilometer per dag. Rekening hou-
dend met de weeromstandigheden voorzien 
wij een onweerstaanbaar aanbod aan uitge-
lezen wandeltochten doorheen het Hoch- 
schwarzwald. Onze wandelingen zijn niet 
zwaar en het tempo ligt ook niet hoog maar 
onze aandacht gaat vooral uit naar de schitte-
rende panorama’s en een fantastische beleving.

Kerst in het Zwarte Woud
Deze reis is reeds jaren een voltreffer en ook 
in 2017 organiseren wij weer een trip naar het 
Zwarte Woud tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De 
topattractie van deze reis is ook nu weer de Tri-
berger Weihnachtszauber. In een lichtbad van 
1 miljoen lichtjes genieten wij van een feeëriek 
kerstspektakel van dans, muziek en vuurwerk 
rondom de grootste waterval van Duitsland.
Daarnaast brengen wij u doorheen de sneeuw 
naar de Feldberg en bezoeken wij het Titisee-
meer. Ook Gengenbach en Straatsburg maken 
deel uit van deze wondermooie kerstreis. 

DATUM
VOLW 

HP
13/04-17/04 5D € 409
28/04-02/05 5D € 409
19/07-23/07 5D € 409
13/08-17/08 5D € 409
13/09-17/09 5D € 409

DATUM
VOLW

 HP
07/06-11/06 5D € 409

DATUM
VOLW 

HP
12/10-15/10 4D € 505

DATUM
VOLW

 HP
29/10-02/11 5D € 419

DATUM
VOLW

 HP
26/12-30/12 5D € 419

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
19/04-23/04 5D € 435
17/05-21/05 5D € 465
14/06-18/06 5D € 465
05/07-10/07 6D € 529
05/08-10/08 6D € 529
04/10-08/10 5D € 465
28/10-02/11 6D € 465
29/11-03/12 5D € 465
15/12-19/12** 5D € 465
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 DRESDEN

■ COURTYARD BY MARRIOTT 
DRESDEN ✪✪✪✪
Het hotel ligt in het hart van het nieuwe stads-
gedeelte van Dresden.
De standaardkamers zijn van royale badka-
mers met douche en bad voorzien. Ze be-
schikken over een gratis koffie- en theebar en 
gratis Sky-tv.

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
2 x dagreis

DATUM
VOLW

 HP
06/06-11/06 6D € 505
25/07-30/07 6D € 505
05/09-10/09 6D € 530

Eind XII eeuw ontstond een handelsverbond 
tussen diverse Europese havens. Vijf van de 
zes Duitse aangesloten havens gaan we op 
deze reis bezoeken. Zo bezoeken we Bremen, 
onze eerste Hanzestad. Het Rathaus en Ro-
land staan op de UNESCO lijst en de Bremer 
stadsmuzikanten kennen we zeker ook, maar 
ook alle kleine typische straatjes die naar de 
‘Altstadt’ leiden zijn pareltjes.  We brengen 
ook een bezoek aan Hanzestad Lübeck en 
Wismar alvorens ons te concentreren op de 
Hanze-havenstad Rostock met zijn gekende 
baksteen-gotiek en niet te vergeten ‘Kröpe-
linerstrasse’. Dit is ook de geboortestad van 
Blücher die Napoleon in Waterloo versloeg. 
Ook gaat onze aandacht naar de stad Sch-
werin, waar het kasteel met een prachtig 
park staat, ook wel ‘het Duitse Chambord’  
genoemd.  Wij wijden een volledige dag aan 
Hamburg. We maken ook een rondvaart in de 
haven langs beroemde pakhuizen o.a. Chi-
lehaus en... ja, de ultra moderne Opera!
We trekken de natuur in en dit in de deelstaat 
Schleswig-Holstein. We verkennen de Lübe-
cker Bocht met plaatsjes en haventjes zoals 
Travemunde en Puttegarden aan de Meck-
lingburger Bocht. Niet te geloven, maar hier 
vinden we ook prehistorische monumenten 
zoals Menhirs en Dolmen. Via Heiligenhafen 
naar Oldenburg: de allereerste Duitse stad 
met ‘voetgangerszone’. Hier vind je een reus-
achtig kasteel dat nu het Landesmuseum her-
bergt en zeker een bezoek waard is. 

■ HOTEL PARK INN 
BY RADISSON LUBECK ✪✪✪✪
Vanuit ons hotel wandelen we op vijf minuut-
jes het historische gedeelte van het centrum 
van Lubeck in. De comfortabele kamers zijn 
voorzien van telefoon, flatscreen-tv, eigen 
badkamer met haardroger, kluisje en gratis 
Wi-Fi.

 HANZESTEDEN

Toeslag eenpersoonskamer: € 230
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
10/05-15/05 6D € 655

Saksen, Dresden, Leipzig en de Saksische Schweiz 
een prachtige cultuur- en natuurreis

Saksen, gelegen in het oosten van de Bondsrepubliek Duitsland, noemt men ook vaak het cul-
turele hart van Duitsland. 
Je kunt in Saksen genieten van rijke cultuur, een erg boeiende geschiedenis, spetterende steden, 
kleine pittoreske stadjes en dorpjes met veel natuurschoon zoals de Saksische Schweiz. Aan de 
boorden van de Elbe rijpen de druiven voor de heerlijke Saksische wijn. De stad Meissen, de wieg 
van ons Europees porselein, de prachtige parken en kastelen zijn werkelijk een streling voor het 
oog. Culinair kan je hier volop genieten van de typische streekgerechten en nog zoveel meer…

Rhein in Flammen is een indrukwekkend feest 
op de Rijn met als apotheose een immens 
vuurwerkspektakel. Elk jaar weer willen dui-
zenden mensen dit schouwspel meemaken!
Wanneer de donkere nacht is ingetreden, va-
ren meer dan 50 prachtig versierde schepen 
stroomafwaarts op de Rijn. Het hele konvooi 
vaart door de vele Rijnbochten langs Bengaal-
se vuren en burchten verlicht door een spette-
rend vuurwerk. Het avondmaal voorafgaand 
aan het vuurwerk is natuurlijk al varend aan 
boord van het Rijnschip.  Tijdens deze reis is in 
ons programma een bezoek voorzien aan Rü-
desheim. We bezoeken daarenboven ook nog 
Beethovens geboortestad, tevens de voorma-
lige West-Duitse hoofdstad Bonn.

■ LAND & GOLFHOTEL 
STROMBERG ✪✪✪✪
We overnachten en verblijven in een prach-
tig golfhotel gelegen in een oase van rust en 
groen, wat deze reis echt onvergetelijk maakt. 
Naast een 18-holes golfbaan is er ook een spa 
van 2500 m² met binnen- en buitenzwembad. 
De prachtige kamers in landelijke stijl zijn 
uitgerust met een satelliet-tv, een badkamer 
met douche en haardroger, kluis en gratis 
Wi-Fi in het hele hotel. Er zijn gratis fietsen be-
schikbaar en er is een fitnessruimte. Het hotel 
heeft twee restaurants en in het weekend kan 
je in de bar genieten van livemuziek en dans.

 RIJN IN VLAMMEN

Toeslag eenpersoonskamer: € 63
2 x dagreis

DATUM
VOLW

 HP
08/09-10/09 3D € 399
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
2 x dagreis 

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

De Ahrvallei, een goed alternatief voor de Moezel als je een wijntrip wil maken. De steile hellingen 
van de vallei zijn volledig beplant met wijngaarden en wordt niet voor niets het ‘rode wijnparadijs’ 
genoemd. Wij bezoeken de mooiste dorpjes zoals Altenahr, Mayschoss, Ahrweiler. Deze vallei wordt 
omringt door het prachtige gebied van de Eifel, kasteel van Satzvey, Bad Münstereifel, Gerolstein en 
Monschau zullen na deze reis niet onbekend meer in de oren klinken. 

We logeren in het SETA hotel***; ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een 4-
gangenmenu, zaterdagavond incl. bijhorende wijnen. 
Gratis toegang tot de Ahrthermen, gratis gebruik van wellness (badjas aanwezig op de kamer).  

	  

DATUM  VOLW HP 

03/06-05/06 3D € 299 
23/09-25/09 3D € 299 
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag. 
2 x dagreis  

 AHRVALLEI EN EIFEL  
De Ahrvallei, een goed alternatief voor de 
Moezel als je een wijntrip wil maken. De steile 
hellingen van de vallei zijn volledig beplant 
met wijngaarden en wordt niet voor niets het 
‘rode wijnparadijs’ genoemd. Wij bezoeken de 
mooiste dorpjes zoals Altenahr, Mayschoss, 
Ahrweiler. Deze vallei wordt omringd door 
het prachtige gebied van de Eifel. Het kasteel 
van Satzvey, Bad Münstereifel, Gerolstein en 
Monschau zullen na deze reis niet onbekend 
meer in de oren klinken.

■ HOTEL SETA ✪✪✪✪
We logeren in Bad Neuenahr ’s morgens uit-
gebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een vier-
gangenmenu, zaterdagavond incl. bijhorende 
wijnen. Gratis toegang tot de Ahrthermen, 
gratis gebruik van wellness (badjas aanwezig 
op de kamer). 

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

De Ahrvallei, een goed alternatief voor de Moezel als je een wijntrip wil maken. De steile hellingen 
van de vallei zijn volledig beplant met wijngaarden en wordt niet voor niets het ‘rode wijnparadijs’ 
genoemd. Wij bezoeken de mooiste dorpjes zoals Altenahr, Mayschoss, Ahrweiler. Deze vallei wordt 
omringt door het prachtige gebied van de Eifel, kasteel van Satzvey, Bad Münstereifel, Gerolstein en 
Monschau zullen na deze reis niet onbekend meer in de oren klinken. 

We logeren in het SETA hotel***; ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een 4-
gangenmenu, zaterdagavond incl. bijhorende wijnen. 
Gratis toegang tot de Ahrthermen, gratis gebruik van wellness (badjas aanwezig op de kamer).  

	  

DATUM  VOLW HP 

03/06-05/06 3D € 299 
23/09-25/09 3D € 299 
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag. 
2 x dagreis  

DATUM
VOLW

 HP
22/09-24/09 3D € 325

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

De Ahrvallei, een goed alternatief voor de Moezel als je een wijntrip wil maken. De steile hellingen 
van de vallei zijn volledig beplant met wijngaarden en wordt niet voor niets het ‘rode wijnparadijs’ 
genoemd. Wij bezoeken de mooiste dorpjes zoals Altenahr, Mayschoss, Ahrweiler. Deze vallei wordt 
omringt door het prachtige gebied van de Eifel, kasteel van Satzvey, Bad Münstereifel, Gerolstein en 
Monschau zullen na deze reis niet onbekend meer in de oren klinken. 

We logeren in het SETA hotel***; ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een 4-
gangenmenu, zaterdagavond incl. bijhorende wijnen. 
Gratis toegang tot de Ahrthermen, gratis gebruik van wellness (badjas aanwezig op de kamer).  

	  

DATUM  VOLW HP 

03/06-05/06 3D € 299 
23/09-25/09 3D € 299 
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag. 
2 x dagreis  

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

De Ahrvallei, een goed alternatief voor de Moezel als je een wijntrip wil maken. De steile hellingen 
van de vallei zijn volledig beplant met wijngaarden en wordt niet voor niets het ‘rode wijnparadijs’ 
genoemd. Wij bezoeken de mooiste dorpjes zoals Altenahr, Mayschoss, Ahrweiler. Deze vallei wordt 
omringt door het prachtige gebied van de Eifel, kasteel van Satzvey, Bad Münstereifel, Gerolstein en 
Monschau zullen na deze reis niet onbekend meer in de oren klinken. 

We logeren in het SETA hotel***; ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een 4-
gangenmenu, zaterdagavond incl. bijhorende wijnen. 
Gratis toegang tot de Ahrthermen, gratis gebruik van wellness (badjas aanwezig op de kamer).  

	  

DATUM  VOLW HP 

03/06-05/06 3D € 299 
23/09-25/09 3D € 299 
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag. 
2 x dagreis  

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkomgelden voor 2 dagen inbegrepen

2 x dagreis

 EUROPA-PARK           
Europa-Park is het grootste attractiepark van 
Duitsland en een van de best bezochte at-
tractieparken van Europa. Het park bestaat 
uit diverse themagebieden. IJsland, Frankrijk, 
Rusland of Oostenrijk. Maar liefst 15 Europese 
landen presenteren zich in Europa-Park met 
hun typische architectuur, gerechten en flora. 
Ze zorgen voor een echt vakantiegevoel. Voor 
de durfallen onder ons zijn er ook nog eens 13 
achtbanen. Voor wie het rustiger aan wil doen 
is er volop entertainment. 250 internationale 
artiesten zullen al jonglerend, goochelend, 
zingend en dansend de harten van de bezoe-
kers veroveren.

■ HOTEL AM PARK  ✪✪✪
Dit elegante, landelijke hotel ligt in Rust, pal 
tegenover de ingang van het themapark 
Europapark. Hotel am Park serveert Duitse 
en Italiaanse gerechten en heeft tevens een 
biertuin. Er is gratis parkeergelegenheid op 
het terrein. 
De lichte, ruime kamers van Hotel am Park 
hebben een houten interieur. Alle kamers zijn 
uitgerust met een flatscreen tv en een eigen 
badkamer. Er wordt elke ochtend een traditi-
oneel Duits ontbijtbuffet verzorgd.

DATUM
VOLW/KIND 

K+O
09/07-10/07 2D € 260

Toeslag eenpersoonskamer: € 28
Inkom 2 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Een bezoek aan het Auto & Technik Museum 
Sinsheim is leuk, spannend en verrassend. 
Hier beleeft u alles rondom het thema tech-
niek op een unieke wijze. Oldtimers, raceau-
to’s, vliegtuigen, locomotieven, telkens ont-
dekt u weer iets nieuws. 
De originele Concorde van Air France en de 
Russische Tupolev TU-144 zijn vanbinnen 
toegankelijk. In de Imax 3D bioscoop beleeft 
u spectaculaire 3D-films op een 22m x 27m 
groot doek. De nieuwste 3D-technologie 
zorgt voor een unieke ervaring die een nor-
maal bioscoopbezoek overtreft. Het Technik 
Museum Speyer heet u welkom in de wereld 
van de techniek. 
Te midden van Europa’s grootste ruimtevaart-
tentoonstelling wacht de spaceshuttle Buran 
op u. Andere hoogtepunten die u gezien 
moet hebben zijn een originele Boeing 747 
en een echte onderzeeër - van binnen toe-
gankelijk. In de enige Imax Dome bioscoop 
van Duitsland wordt de film niet op een stan-
daard filmdoek maar op een reuzenkoepel 
geprojecteerd. 
De nieuwste technologie zorgt voor een unie-
ke ervaring die een normaal bioscoopbezoek 
overtreft.

■ HOTEL SINSHEIM ✪✪✪✪

We logeren in dit prachtige vernieuwde hotel 
dat vlak aan het museum van Sinsheim gele-
gen is. Kamers met alle comfort en een heer-
lijk ontbijtbuffet.

Inbegrepen: 
inkom Auto & Techniek-Musea Sinsheim en 
Speyer-Imax 3D.

 SINSHEIM

DATUM
VOLW 
K + O

VOLW 
HP

29/08-30/08 2D € 169 € 191

Tijdens deze reis maken we kennis met de Rijn 
en zijn zijrivieren Main, Moezel en Neckar. Om 
niet telkens stadswandelingen te maken, zijn 
boottochten een prachtig alternatief om ken-
nis te maken met de mooie landschappen en 
hun bekende dorpjes en steden. 
Rustig zittend op het dek genieten we van de 
mooie uitzichten van kastelen, burchten, ruï-
nes, kleine pittoreske dorpjes, enz. Maar ook 
een bezoek aan Rüdesheim, Frankfurt, Heidel-
berg en Koblenz zullen zeker niet ontbreken 
op deze reis. 

■ BRÜHL’S HOTEL TRAPP ✪✪✪
Ons hotel ligt in het oude centrum van Rüde-
sheim. Het hotel voorziet een rijkelijk ontbijt-
buffet en gratis Wi-Fi in alle kamers en open-
bare ruimtes. 
De lichte, comfortabele kamers hebben alle-
maal een radio, tv, telefoon en een eigen bad-
kamer uitgerust met een haardroger. 

 RÜDESHEIM

 RÜDESHEIM 3 MERENTOCHT

Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
2 x dagreis

DATUM
VOLW

 HP
08/07-11/07 4D € 389

NIEU
W

INKOM  
2 DAGEN 
inbegrepen



Duitsland

 MOEZEL
De Moezel, of “die Mosel” zoals de Duitsers 
zeggen, is een rivier die ontspringt in Frank-
rijk, langs Luxemburg loopt en dan Duitsland 
inbuigt. 
Daar, tussen Eifel en Hunsrück begint ze te 
meanderen. Bocht na bocht omarmt de Moe-
zel de steile hellingen. De rivier creëert zo een 
vallei vol heerlijkheden! Vooral op zuidhellin-
gen vind je het regionale stokpaardje: wijnter-
rassen. 
De Moezel is ook een landschap vol contras-
ten, zijn wijn en cultuur trekken mensen aan 
die van het leven houden. Het landschap 
langsheen de Moezel lijkt bestemd voor een 
vakantie met alles erop en eraan. 
Het is een enige gelegenheid u aangeboden 
om met Traben-Trarbach, Bernkastel en Trier 
(enkel bij 3-daagse reis) kennis te maken!

■ HOTEL MOSELSCHLÖSSCHEN 
✪✪✪✪ Traben-Trarbach
Ons hotel aan de oever van de Moezel bestaat 
uit drie historische gebouwen die met elkaar 
verbonden worden door een prachtige bin-
nenplaats. 
De kamers hebben allemaal een eigen badka-
mer en beschikken over gratis Wi-Fi.

Toeslag eenpersoonskamer: € 40 /nacht
2 x dagreis
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DATUM
VOLW

 HP
17/07-19/07 3D € 349
13/08-15/08 3D € 349

DATUM
VOLW

 HP
11/11-12/11 2D € 225

GASTRONOMISCH WEEKEND
Met bezoek aan de stad Cochem.

Toeslag eenpersoonskamer: € 45
Gastronomisch menu inbegrepen.

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 38,50/nacht
*Kerstmarkt in Luxemburg en Metz

2 x dagreis

 EUROPEES TRIO     

Je moet niet altijd ver reizen om te genieten! 
Waarom niet eens een rustig en gevarieerd 
weekend, er even tussenuit bij de buren… zo-
wel in Luxemburg, Duitsland als in Frankrijk. 
We bezoeken de stad Luxemburg in al haar fa-
cetten, met als afsluiter de degustatie van een 
frisse Moezelwijn. In de oudste stad van Duits-
land, Trier, duiken we in het Romeinse verle-
den. In Frankrijk bezoeken we de Moezelstad 
Metz, met haar “glazen” kathedraal en het 
gloednieuwe, futuristische Centre Pompidou.

■ HOTEL SIMONS PLAZA ✪✪✪✪
Zéér verzorgd en modern hotel in het 
Groothertogdom Luxemburg. Alle kamers 
zijn afgewerkt in mooie materialen, met dou-
che, tv, minibar. ’s Avonds verzorgde 3-gan-
genmaaltijd. ‘s Morgens een goed ontbijtbuf-
fet. Gezellige en ruime hotelbar met terras.

DATUM
VOLW 

HP
10/06-11/06 2D € 155
09/09-10/09 2D € 155
30/10-31/10 2D € 155
18/11-19/11 2D € 155
09/12-10/12* 2D € 155

 ROMANTISCHE STRASSE
Sinds 1950 is de Romantische Strasse de moe-
der van alle Duitse toeristische routes en een 
combinatie van geschiedenis, natuur, cultuur 
en architectuur en geldt tot vandaag als hét 
Duitse toeristische ‘Wirfschaftswunder’. Van-
uit onze centrale ligging te Nordlingen ver-
kennen we het noordelijke gedeelte van deze 
route (van Würzburg tot Augsburg). De meest 
bekende stad blijft Rothenburg-ob-der-Tau-
ber, maar de kastelen van Weikersheim en 
Schillingsfürst zullen een openbaring blijken. 
Middeleeuwse stadjes, nog met stadsmuren 
omgeven en belangrijke religieuze bouwwer-
ken zullen een beklijvend beeld opleveren 
van dit stukje Duitsland. De Taubervallei in 
het noorden is een bakermat voor Frankische 
wijnen, iets zuidelijker floreert de biercultuur.

■ NH KLÖSTERLE NÖRDLINGEN 
✪✪✪✪
We overnachten in Nördlingen in het sprook-
jesachtige NH hotel. Het hotel voorziet in 
een fitness- en relaxruimte met verschillende 
sauna’s. Er is gratis Wi-Fi in het hele gebouw. 
Elegante kamers met moderne voorzieningen 
en in de kamers beschik je over een badkamer 
met bad/douche, haardroger, kluis en televi-
sie met kabelzenders. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
2 x dagreis

DATUM
VOLW

 HP
01/07-05/07 5D € 429
13/08-17/08 5D € 429
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Toeslag eenpersoonskamer: € 90
*Volpension met lunchpakket

2 x dagreis

 WANDELVAKANTIE  7 DAGEN  

 SÄCHSISCHE    
 SCHWEIZ

Tijdens deze zevendaagse worden we over-
weldigd door een fascinerend landschap met 
tafelbergen en rotsformaties. Hierbij bewan-
delen we verschillende trajecten uit de “Ma-
lerweg”.
Deze schilderachtige wandelroute van 112 
km werd in 2007 uitgeroepen tot de mooiste 
wandelweg van Duitsland. We wandelen naar 
de Vesting Königstein, de Bastei, de rotsstad 
bij de Tissawanden, door het romantische Kir-
nitzdal… 
Tevens hebben we een dagbezoek aan de 
stad Dresden, “Het Firenze aan de Elbe” met 
zijn prachtige uit de as herrezen historische 
gebouwen.

■ PARKHOTEL ALBRECHTSHOF  
✪✪✪

We verblijven in Gohrisch, het eerste Saksi-
sche luchtkuuroord, in Parkhotel Albrechts-
hof. Dit driesterrenhotel, ooit behorend tot 
de ministerraad van de DDR, met zijn ruime 
gerenoveerde kamers met douche/bad, toilet 
en tv is gelegen midden in een park op 200m 
van het centrum. 
Verblijf in volpension met ’s morgens een 
uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet en ’s 
avonds een driegangenmenu met individue-
le keuze uit drie hoofdgerechten. ’s Middags 
warm middagmaal of lunchpakket naarge-
lang het programma.

DATUM
VOLW
 VP*

28/04-04/05 7D € 545

Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
Ferry inbegrepen

2 x dagreis

 BODENSEE
De omgeving van de Bodensee is één groot land-
schappelijk fenomeen. Ons bezoek aan het schit-
terende bloemeneiland Mainau en de prachtige 
steden Meersburg, Konstanz, Lindau, Bregenz en 
Friedrichshafen versterken dit idee nog.
Het samengaan van deze bezoeken in combi-
natie met een leuk ferrytochtje, een ritje met 
de kabellift, een bezoek aan een paalwoningen-
dorp en relaxen op leuke terrasjes met een lokaal 
wijntje, maken van deze reis een heuse topper. 
Een bezoek aan de trotse kerk van Birnau mag 
ook zeker niet ontbreken.
Onze vakantie start uiteraard al op de heenreis 
met een bezoek aan de historische stad Speyer. 
We wandelen door het oude stadscentrum, be-
zoeken de reusachtige Domkerk en het port. 

■ HOTEL KNOBLAUCH ✪✪✪✪

Dit mooie familiehotel biedt alle comfort met ’s 
morgens een lekker ontbijtbuffet en ’s avonds 
een voortreffelijk driegangenmenu. De kamers 
zijn mooi en het hotel heeft ook een overdekt 
zwembad met sauna ter beschikking voor de 
gasten. Gratis Wi-Fi in enkele publieke ruimtes.
Tweemaal een dagreis met uitstappen in de na-
bije omgeving.

DATUM
VOLW 

HP
21/05-25/05 5D € 469
01/08-05/08 5D € 469

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/ nacht
2 x dagreis 

  THÜRINGEN 

We verblijven in Arnstadt, de poort naar het 
Thüringse Woud en ontdekken al wande-
lend het Nationaalpark Hainich met zijn fas-
cinerend boomkroonpad (500m), behorend 
tot het werelderfgoed van de UNESCO. De 
volgende dagen verslijten we onze wandel-
schoenen in het Thüringse middelgebergte 
op de Rennsteig.  De historische wandelweg 
over de hoge kamlijn van Duitslands oud-
ste en beroemdste wandelweg met talrijke 
grenspalen en gemarkeerde getuigenissen 
van de Duitse geschiedenis. De Oberweis-
sbacher Bergbahn, steilste spoorbaan ter 
wereld, brengt ons naar de panoramaweg 
Schwarzatal, Thürings mooiste wandelweg.  
Tussendoor hebben we een geleid bezoek 
aan Erfurt, de hoofdstad van Thüringen met 
zijn gezellige Altstadt, prachtige Domen bloe-
menparadijs Egapark.  Ook het Fröbelmuse-
um (Lichtenhain) en Olitäten geschiedenis 
met de Buckelapotheker zijn toeristische ken-
tekens van de streek. 
Bij de wandelingen: individuele keuze uit ver-
schillende afstanden met Nederlandstalige 
begeleiding.

■ HOTEL GOLDENE HENNE 
ARNSTADT  ✪✪✪

Hotel Goldene Henne Arnstadt is gevestigd 
in een historisch gebouw dat gebouwd werd 
in 1608. Er is gratis Wi-Fi in alle kamers. Het 
restaurant voorziet in typische Thüringer spe-
cialiteiten. Op de 3 wandeldagen Thüringen 
Woud krijgen we telkens een lunchpakket.

DATUM
VOLW

 HP
24/09-30/09 7D € 545

 WANDELVAKANTIE  7 DAGEN  
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 WENEN
Wien ... Stadt meiner Träume !
De stad van Sissi, Keizer Frans Jozef, Johann Strauss 
en Wolfgang Amadeus Mozart !

Wij bezoeken op de heenreis de abdij van Melk en verkennen alle hoogtepunten van de stad 
Wenen en omgeving grondig met onze eigen gids.
Rondrit langs de Ringstrasse met Opera, Hofburg, Parlement, Rathaus, Burgtheater, Beurs, Stads-
park,… Wandeling door de tuinen van het Belvedere paleis en naar het standbeeld van Johan 
Strauss. Bezoek met onze gids aan het Operagebouw, de Kaisergruft, de beroemde gouden zaal 
ven het nieuwjaarsconcert en het paleis Schönbrunn. Geleide stadswandelingen door de kei-
zerlijke Hofburg en de mondaine winkelstraten. In de zomer maken we nog een rit door het 
Wienerwald met Heiligenkreuz en Mayerling.
‘s Avonds gaan we natuurlijk naar een concert (alle uitstappen zijn vrijblijvend)) en we gaan niet 
alleen dineren in de Donautoren met draaiend restaurant maar ook in een sfeervolle middel-
eeuwse wijnkelder, met aangepaste  muzikanten.

     Oostenrijk

Toeslag eenpersoonskamer: € 86 - Kerst € 69
**Dagreis heen met tussenovernachting en nachtreis terug

Dagreis heen en terug, met tussenovernachting tijdens heenreis

■ HOTEL CITY✪✪✪✪
STOCKERAU
Het hotel bevindt zich in het centrum van 
Stockerau. Het beschikt over WIFI, sauna, 
Stoombad, infraroodcabine, hottub en fit-
nessruimte.

DATUM
VOLW 

HP
29/04-04/05 6D € 599
09/06-14/06 6D € 599
15/07-20/07 6D € 599
05/08-10/08 6D € 599
16/09-21/09 6D € 599
28/10-02/11 6D € 599
26/12-31/12** 6D € 535

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht - 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Kind (0-3 jr): € 205 - ** Almabtrieb 2017  

2 x dagreis

 KIRCHBERG TIROL
Wondermooi Tirolerdorp in het Brixendal, 
omgeven door prachtige groene bergen.
Een paradijs voor wandelaar en natuurlief-
hebber. Winkelen, wandelen, genieten van 
een lekkere tas koffie of een ijsje, het kan al-
lemaal in het mooie centrum van Kirchberg. 
Verder zijn er uitstappen naar Berchtesgaden 
met de mooie Königsee, de stoomtrein door 
het Zillerdal, Käser Alm, de Steinplatte en Kuf-
stein.

DATUM
VOLW  

VP*
KIND 

4-6 JR
KIND 

7-12 JR
03/06-09/06 7D € 575 € 345 € 410
08/07-15/07 8D € 645 € 370 € 445
16/07-23/07 8D € 645 € 370 € 445
29/07-05/08 8D € 645 € 370 € 445
06/08-13/08 8D € 645 € 370 € 445
22/09-28/09** 7D € 575 € 345 € 410

■ HOTEL ZENTRAL ✪✪✪✪
Mooi gelegen hotel op 200m van het centrum 
dat recent een mooi vernieuwd uiterlijk kreeg.
Grote kamers, merendeel met balkon, bad/
douche, wc, telefoon en tv.
2x per week gebruik van wellness (sauna, in-
frarood, dampbad...)
We verblijven hier in volpension te beginnen
bij het avondeten van de eerste dag tot het
ontbijt van de laatste dag

Volpension*
Wijn, bier en frisdranken gratis van 
12h00 tot 20h30 (enkel in het hotel).
Uitgebreid ontbijtbuffet, ‘s middags 
lichte maaltijd en ‘s avonds keuzemenu 
aan tafel.
1x per week grillavond of “4-gangen 
Candlelight dinner”
1x per week koffie- of theeklets met 
huisbereide gebakjes
1x per week dansavond in het hotel

BEST
PRICE

ALL
INCLUSIVE



24

 IMST - TIROL 

Toeslag eenpersoonskamer: € 60 
3de  persoon op 2-persoonskamer: - 5 %

Kind (0 – 7 jr): € 195
2 x dagreis 

Op de samenvloeiing van het Gurgldal en het 
Inndal ligt Imst. Een authentiek stadje met 
een prachtig centrum en een rijke geschie-
denis. 
De mooi beschilderde huizen, boetieks en tra-
ditionele winkeltjes vormen een trekpleister 
voor de toeristen. We doen mooie uitstappen 
naar het Otzdal, de “Silvretta Hochalpenstraat” 
en een uitstap naar Resia in Italië met het ver-
dronken dorpje Graun. 

■ HOTEL HIRSCHEN EN  
HIRSCHEN RESIDENZ       ✪✪✪
Mooi gelegen hotel aan de rand van Imst. Gezellig 
ingerichte kamers, merendeels met balkon, bad/
douche, wc, telefoon, tv, een eigen Tiroleravond in 
de “Banders boerderij” en dansavond in het hotel. 
Hotel “Hirschen Residenz, van dezelfde eigenaar, 
is gelegen tegenover hotel Hirschen en is in 2015 
voor een groot deel gerenoveerd. Ze zijn verbon-
den door een ondergrondse tunnel. Beide hotels 
beschikken over dezelfde faciliteiten. 
Uitgebreid ontbijtbuffet, driegangenmiddagmaal 
en avondmaal met soep, salade- en
voorspijzenbuffet. Het hoofdmenu, dat een keuze-
menu is, wordt samen met het 
nagerecht aan tafel geserveerd. We verblijven 
hier op basis van vol pension te beginnen vanaf 
het avondmaal van de eerste dag tot het ontbijt 
van de laatste dag. Het hotel heeft 2 liften, een 
sauna, dampbad en buitenzwembad die dagelijks  
geopend zijn.  

Binnenzwembad van 14 op 5,5 m in het hotel. 
Open dagelijks van 6h30 tot 9h30 en van 15h00 
tot 20h30.

DATUM
VOLW  

VP
KIND 

8-14 JR  
25/06-01/07 7D € 605 € 460
16/07-22/07 7D € 605 € 460
30/07-05/08 7D € 605 € 460
24/09-30/09 7D € 605 € 460

Toeslag eenpersoonskamer: € 25/ nacht 
’s Avonds 4-gangenmenu

3de persoon op 2-persoonskamer: -15´%
2 x dagreis

Grossglocknermassief
Vakantie in dit gastvrije, bekende stadje loont de moeite! In de schaduw van de “Schmittenhöhe” 
en gekoesterd  door het diepblauwe meer biedt “Zell” elk wat wils. Unieke uitstappen: bezoek 
aan Kaprun en het stuwmeer “Moserboden”, Salzburg, de “Grossglockner hochalpenstrasse” naar 
de hoogste berg van Oostenrijk is de topper…
Een koninginnenrit om niet te missen.

 ZELL AM SEE

     Oostenrijk

DATUM
VOLW 
ALL IN

KIND 
0-11 JR

KIND 
12-15 JR

18/06-24/06 7D € 649 € 185 € 435
09/07-15/07 7D € 769 € 185 € 500
14/08-20/08 7D € 769 € 185 € 500
07/09-13/09 7D € 649 € 185 € 435

Volpension (of lunchpakket), 
namiddaggebak en GRATIS bier, wijn, 
schnaps, koffie, thee en frisdranken tot 
middernacht

Toeslag eenpersoonskamer: €12/nacht
Kind 0-4jr: € 250

2 x dagreis

 FLACHAU
Flachau, bergen, meren en… zout.
In het mooie Salzburgerland, omgeven door 
mooie bergen en riviertjes, zijn we te gast in 
het mooie Flachau.  Niet alleen Flachau maar 
ook onze uitstappen zullen u bekoren, deze 
staan voor het grootste deel in teken van de 
mooie natuur, hoge bergen en romantische 
meren. Mooie uitstappen naar St Wolfgang, 
Hallstatt en de Liechtensteinklamm, met als 
achtergrond het Dachsteinmassief overgoten 
met Oostenrijkse muziek en “gemutlichkeit”. 
Meer is er niet nodig voor een geslaagde reis.

■ HOTEL FLACHAUERHOF ✪✪✪✪
STOCKERAU
Ons viersterrenhotel is gelegen in het cen-
trum van Flachau.  Alle kamers hebben dou-
che of bad, wc, tv en telefoon. Het hotel heeft 
een eigen hotelbar en een mooi zonneterras. 
Verder kan men gratis gebruik maken van 
de wellness, Nordic Walking stokken of de 
fietsen van het hotel. Er is ook gratis gebruik 
van WLAN. We verblijven hier op basis van 
volpension met een rijkelijk ontbijtbuffet met 
bio hoek, ‘s middags een tweegangenmenu 
en in de avond een keuzemenu en buffet. Ons 
vol pension gaat in bij het avondeten van de 
eerste dag tot het ontbijt van de laatste dag.
Bij aankomst worden we vergast op een wel-
komstdrankje, verder is er 1x in de week een 
grillfeest en 1x boerenbuffet. Als speciale 
Salzburger afwerking is er ook 1x per week 
een “Salzburger Hüttenzauber” en “Sonntags-
frühschoppen” in de Musistadl. Drie maal per 
week is er mogelijkheid tot bezoek aan de 
“Musistadl” waar muziek is vanaf 21h00 en 3x 
per week livemuziek en optredens zijn.

DATUM
VOLW

 VP
KIND 

5-12 JR
KIND 

13-17 JR
12/06-19/06 8D € 699 € 485 € 570
08/07-15/07 8D € 699 € 485 € 570
23/07-30/07 8D € 699 € 485 € 570
14/08-21/08 8D € 699 € 485 € 570

■ HOTEL DER WALDHOF✪✪✪✪ 
Mooi hotel met comfortabele kamers en een 
gezellig restaurant. Alle kamers met bad/dou-
che/wc, telefoon, radio, tv en minibar.
Ons hotel beschikt over een zwembad, so-
larium, fitnessruimte, sauna, dampbad en 
whirlpools. Mountainbikes staan gratis ter 
beschikking van de klant.
Volpension (of lunchpakket), namiddaggebak 
en GRATIS bier, wijn, schnaps, koffie, thee en 
frisdranken tot middernacht

BEST
PRICE

ALL
INCLUSIVE
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  ELLMAU  ZWITSERLAND 

Toeslag eenpersoonskamer € 52
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer € 28/nacht
2 x dagreis

 FULPMES – STUBAITAL 

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
Stubai-card inbegrepen

2 x dagreis

Niet ver van de Brenner ligt het schitterende 
Stubaital Aan het einde van het dal ligt de Stu-
baiergletscher  , de Top of Tirol met schitteren-
de  vergezichten tot in Italië. We reizen met de 
Stubaitalbahn naar, Innsbruck met de Bergisel-
schans. Een bezoek aan de volledig vernieuwde 
Swarovski Kristallwelten vervolledigt ons week-
programma. Een ritje met de zomerrodelbahn is 
ook voorzien. Het Stubaital is een paradijs voor 
wandelaars, met een bijna eindeloos netwerk 
van wandelpaden die door het Stubaital en 
de Stubaier Alpen lopen, Neustift, Fulpmes en 
Mieders zijn dorpjes die alles hebben om won-
dermooie wandelingen te maken met o.a. een 
wildwaterweg met zijn watervallen, spleten en 
canyons. . Via een panoramawandelweg loopt 
men tot de gletscher Habicht. Het natuurleer-
pad en de bezinningsweg zijn enkele paden die 
uitnodigen tot mooie, ontspannende tochten. 
Bovendien geniet men van fantastische uitzich-
ten vanaf de bergtoppen en uitzichtplatforms 
op de Stubaiergletscher. Natuurlijk hoeft u 
niet elke hoogtemeter zelf te lopen en kunt u 
gebruik maken van de kabelbanen in de regio. 
Na een stevige wandeling kunt u een bezoekje 
brengen aan één van de vele gezellige berghut-
ten waar u Tiroolse specialiteiten kunt proberen.

■ AKTIV- EN WELLNESSHOTEL 
STUBAIER HOF ✪✪✪✪
Gelegen in het stadscentrum. ’s  Ochtends een 
uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Avonds is er een vijf-
gangenkeuzemenu inclusief saladebuffet en een 
vegetarisch menu. Eenmaal in de week is er een 
themabuffet. ’s Namiddags is er telkens de na-
middagjause U kan gratis gebruik maken van het 
1000 m2 grote wellnesscentrum “Aqua Sanus” De 
ruime warm ingerichte kamers van het Stubaier 
Hof  zijn voorzien van alle comfort, badkamer, 
satelliet-tv, telefoon en safe. Gratis Wi-Fi op alle 
kamers. Een uniek weekavondprogramma: een 
Tiroleravond, een optreden van de Hauskapelle 
en een avond met bekende artiesten en zangers. 
Het hotel voorziet ook een dansavond. 

DATUM
VOLW 

HP
01/06-07/06 7D € 625
18/06-25/06 8D € 695
15/07-22/07 8D € 699
19/08-26/08 8D € 699

Muzikale herfst in Ellmau 
Voor alle liefhebbers van volks- en 
schlagermuziek

Sedert twintig jaar is de Alpijnse muziekherfst 
in Ellmau, een idyllisch Tirools bergdorpje, 
een must voor alle vrienden van volks- en 
schlagermuziek. Als eind september en be-
gin oktober de topsterren uit de volksmuziek, 
Hansi Hinterseer, Francine Jordi, Marc Pircher, 
die Zillertaler, Beatrice Egli, de Amigos, Oes-
ch’s die Dritten, de Calimeros en Semino Rossi 
het podium delen in de Ellmauer feesttent 
aan de Hartkaiserplatz kan het feest ’s avonds 
losbarsten. 
Tijdens deze week bezoeken we de grote 
Ellmauer boerenmarkt en het muzikaal och-
tendshoppen in restaurant Bergkaiser in het 
bergstation van de Hartkaiserbaan. 
Ellmau is één van de mooiste Tiroolse berg-
dorpjes tegen het imposante decor van de 
Wilder Kaiser. Een uitgewerkt dagprogramma 
(aparte bijlage) onder begeleiding van onze 
gids. Alle uitstappen en inkomgelden (ook 4 
avonden in de feesttent) zijn inbegrepen in de 
totaalprijs. 

■ HOTEL IN DE OMGEVING 
VAN ELLMAU.
’s Ochtends genieten ontbijtbuffet en ’s avonds van 
een driegangen- avondmaal. Bij aankomst is er een 
klein welkomstpresentje voorzien. De warm inge-
richte kamers van het hotel zijn voorzien van alle 
comfort met bad of douche, satelliet-TV, telefoon en 
meestal balkon. Logies op basis van HP. HP van de 
1ste dag avondmaal t.e.m. ontbijt van de 5de  dag. 
Dagreis heen en terug. Vervoer naar feesttent en te-
rugrit naar hotel met de autocar. 

DATUM
VOLW 

HP
27/09-01/10 5D € 569
04/10-08/10 5D € 569

ZWITSERLAND

Luzern – vierwoudstedenmeer 
interlaken
Wie Zwitserland denkt te kennen,  komt steeds 
weer voor verrassingen te staan. Dit kleine land 
toont een ongelofelijke verscheidenheid in de 
natuur,   Het is juist die streek rond het vier 
woudsteden meer waar wij onze verblijfplaats 
hebben , waar Zwitserland is ontstaan uit een 
eeuwenoud  Eedgenootschap,  de oudste de-
mocratie van Europa, een weelde aan kantons 
en evenveel talen als België. Het klimaat is 
meestal gematigd en de eeuwenoude steden 
bewaren de erfenis uit een zeer rijk verleden. 
Wij bezoeken de mooiste bergdorpjes tot de 
dienstdoende hoofdstad Bern en de steden 
Luzern , Interlaken, Küssnacht,  en Einsiedln. 
Steeds zullen wij ontdekken hoe mooi Zwitser-
land die oude architectuur heeft weten te be-
waren  zonder daarom de allernieuwste ideeën 
niet te vergeten, voor wegen, treinen ,kabelba-
nen of de meest modernste betonconstructies.

■ HOTEL ALPBACH ✪✪✪✪
Hotel Alpbach ligt op een rustige locatie in 
het centrum van Meiringen, op slechts 300 
meter van het treinstation. Het biedt een res-
taurant, een spa en gratis WiFi. Alle kamers 
van het Hotel Alpbach zijn voorzien van satel-
liettelevisie, een kluisje en een badkamer met 
een haardroger. Het Alpbach heeft diverse 
wellnessfaciliteiten, waaronder een sauna, 
een stoombad en een solarium.

INBEGREPEN 
-  Welkomstdrank
-  Ontbijtbuffet met schuimwijn
-  1 x boerenbuffet
-  1x Fondue als afscheidsdiner, de andere 
   dagen een driegangenmenu

DATUM
VOLW 

HP
29/07-04/08 7D € 715

 KARINTHIË

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Karinthië-card inbegrepen

2 x dagreis met tussenovernachting

Heerlijke verblijfsvakantie in het 
zonnigste deel van Oostenrijk

Bad Kleinkirchheim is - voor iedere leeftijd - een 
geliefde vakantiebestemming in Karinthië. Het 
ligt aan de voet van de Nockalmstrasse en is ge-
legen in de omgeving van de Karinthische meren. 
Talrijke kabelbanen brengen je tot op een hoogte 
van 2000 meter. Het dorp is ook een kuuroord met 
moderne thermaalbaden, uitgestrekte wandelwe-
gen en typische cafés en restaurants. 
We maken uitstappen naar Klagenfurt, , het mon-
daine stadje Velden en de Pyramidekogel aan de 
Wörthersee. We zien de levende Murmiltiere op 
de Nockalmstrasse, maken  een boottocht op de 
Ossiachersee, zien het natuurfenomeen de Rag-
gaschlucht, de Maltastuwdam en maken een ritje 
met de toeristische Tschu-Tschu Bahn. Genoeg 
elementen dus om u van een deugddoende va-
kantie te laten genieten.

	
	

	

Kärnten
card

inbegrepen
 in de prijs

Stubai-
card 

inbegrepen
 in de prijs

DATUM
VOLW 

HP
17/05-26/05 10D € 769
11/09-20/09 10D € 825

Wandelvakantie: 
aangepaste wandelingen

■ SPORT- & FERIENHOTEL 
KOLMHOF  ✪✪✪✪
Gelegen in het centrum van Bad Kleinkirchheim. 
Mooie, warm ingerichte kamers - met alle com-
fort, bad of douche, kabel-tv, gratis Wi-Fi en 
telefoon. ‘s Ochtends uitgebreid ontbijtbuffet. 
’s Avonds is er een viergangenkeuzemenu.  Een-
maal in de week Kärntner Jause aangeboden. 
Het zalig 1000 m² wellnessgedeelte biedt - gratis 
- een bubbelbad, verschillende soorten sauna’s, 
een infraroodcabine, een stoombad en binnen-
relaxruimte. Er is een verwarmd binnen- en bui-
tenzwembad..  Er worden in het hotel talrijke 
activiteiten georganiseerd zoals een welkomst-
cocktail, een muziekavond, een diavoorstelling 
over Karinthië, begeleide wandelingen. Het hotel 
heeft voor de hotelgasten een privaatstrand aan 
de Milstättersee. De Kärnten Card biedt gratis 
toegang tot meer dan 100 evenementen en is 
bovendien in de prijs inbegrepen.          
Facultatief middagmaal tijdens onze uitstappen 
in de typische Tiroolse hutten of restaurants.

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



 DALMATIË
Šibenik, parel aan de kroon van 
Dalmatië
De stad Šibenik is één van de parels aan de 
Dalmatische kust en ideaal gelegen om een 
prachtige verblijfsvakantie met diverse uit-
stappen te ondernemen. Centraal gelegen in 
Dalmatië is de streek bekend om de schoon-
heid van zijn landschappen en de rijkdom 
aan culturele en historische monumenten. 
Eén van de mooiste natuurfenomenen, nl. 
de Krka- rivier met zijn prachtige watervallen, 
bevindt zich vlakbij Šibenik. Al van in de Kel-
tische en Romeinse tijd voelden mensen zich 
aangetrokken tot deze streek, wat nog steeds 
te zien is aan de veelvuldige resten uit het ver-
leden, gaande van prehistorische ruïnes over 
Romeinse nederzettingen en middeleeuwse 
en renaissance forten. Ook de alom geprezen 
olijfolie en de wijnen, samen met de typische 
streekgerechten, oefenen een grote aantrek-
kingskracht uit op de talloze bezoekers.  
Er worden uitstappen georganiseerd naar de 
historische steden Šibenik, Primŏsten, Tro-
gir  (UNESCO-werelderfgoed) en Split (met 
de schitterende paleisstad van de Romeinse 
keizer Diocletianus) waar we cultuur zullen 
combineren met ontspanning en lekker eten 
en drinken. Een boottocht op de Krka-rivier, 
een bezoek aan de watervallen en klooster op 
een eilandje in de rivier en een park met een 
reconstructie van de levenswijze van vroeger 
(en het proeven van de typische streekge-
rechten!) maken onze reis compleet. Op de 
vrije dag kunnen we uitgebreid kennis maken 
met de faciliteiten van het resort met zijn 4 
km strand.

■ RESORT SOLARIS BEACH          
✪✪✪✪
Het resort Solaris op 6 km van Šibenik is een 
complex van vijf hotels die gelegen zijn op 50 
m van de zee, te midden van een naaldbos. 
Ze hebben een eigen strand, een eigen gere-
construeerd Dalmatisch dorp met restaurant 
en er zijn diverse á-la-carte eetgelegenheden. 
In 2013 heeft het resort de prijs voor “strand 
van het jaar” en “beste resortstrand van de 
Adriatic” gewonnen! ’s Morgens en ’s avonds 
zijn er uitgebreide buffetten en er is geregeld 
avondanimatie.

    Kroatië

2 x dagreis 
Heenreis met 1 tussenovernachting  

** Heenreis  2 tussenovernachtingen 
Ook te boeken als zon- en strandvakantie.
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DATUM
VOLW 

HP
12/07-21/07 10 D € 1095
01/09-10/09** 10 D € 915

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag  - Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
1 volw + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag - *2 x dagreis met tussenovernachting 

2 x nachtreis
Ook te boeken als zon- en strandvakantie.

 LOVRAN
Kroatische Rivièra
Lovran is, naast Opatija, een toeristische pa-
rel aan de oostkust van Istrië/Kvarner. Aan 
de voet van de Uckaheuvel gelegen, was het 
vroeger een residentie van Romeinse patrici-
ers. Een klein, gezellig vissershaventje, groene 
vegetatie met palmen, bananen, oleanders en 
bougainvillea’s zorgen voor een onvergetelij-
ke vakantie. 
De Lungomare, een schitterende wandelweg, 
verbindt Lovran met Opatija, de parel van de 
Kvarnerbaai. Er worden uitstappen georgani-
seerd naar o.a. Rijeka, Pula met zijn prachtig 
amphitheater en vanuit Rovinj een boottocht 
langs de Adriatische kust tot in Limfjord met 
oesterdegustatie. Een bezoek aan het eiland 
Krk met kaas-, prsut- (gedroogde ham!) en 
wijndegustatie, een bezoek aan het berg-
dorpje Moscenice met een befaamde burge-
meester, een schitterende vis picknick naar 
de eilanden Krk en Cres en als hoogtepunt de 
Plitvicemeren. 

■ HOTEL EXCELSIOR ✪✪✪✪

Hotel Excelsior is gelegen tegen de zee en 
biedt alle comfort en service. Op de ruime ka-
mers is airco, minibar, gratis kluisje, telefoon 
en tv, badkamer met bad en douche enz. aan-
wezig. Ook is er gratis Wi-Fi ter beschikking. Er 
is een gezellige bar/koffiebar, binnen- en bui-
tenzwembad met zeewater, een privéstrandje 
en geregeld avondanimatie. Ontbijt en avond-
maal, zeer uitgebreid, zijn in buffetvorm.

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

0-11 JR
02/06-11/06 10D € 699 € 250
17/06-25/06   9D* € 789 € 250
05/07-14/07 10D € 789 € 250
12/07-21/07 10D € 789 € 250
19/07-28/07 10D € 789 € 250
26/07-04/08 10D € 829 € 250
15/09-24/09 10D € 679 € 250

strandvakantie mogelijk strandvakantie mogelijk



Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Geen 4-persoonskamers mogelijk in Grand hotel

3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Kinderen: miniclub tijdens maanden juli en augustus

Toeslag kamer met zeezicht (Grand hotel) € 10/pers/nacht – 5€/pers/nacht (Riviera)
Supplement Balkon (Grand hotel) € 5/persoon/nacht.- € 3/pers/nacht (Riviera)

2 x nachtreis
Ook te boeken als strandvakantie.

 PORTOROZ
Portoroz en de Sloveense 
Riviera
Slovenië zal u verbazen door de adembe-
nemende pracht van het landschap van de 
Julische Alpen dat uitvloeit naar de kust van 
de Adriatische zee. Wij verblijven in Portoroz, 
de populairste badplaats aan de circa 40km 
prachtige kust.
Het klimaat is er bijzonder zacht, en alzo kan u 
hier niet alleen van zon en zee genieten, maar 
bieden wij u een waaier van uitstappen aan, 
o.a. bezoek aan de stad Piran, een bezoek aan 
de hoofdstad Ljubljana, daguitstap naar Kroa-
tisch Istrië met bezoek aan de stadjes Rovinj 
en Porec, bezoek aan de stad Trieste en het 
wondermooie kasteel “DI MIRAMARE”, ook de 
alom bekende grotten van Postojna staan op 
ons programma.
Hiernaast maken wij ook een boottocht op de 
Adriatische zee, een gezellige Istrische namid-
dag… Tevens bieden wij u een facultatieve 
daguitstap naar Venetië aan.

■ HOTEL RIVIERA✪✪✪✪ 
Modern hotel met een mooi uitzicht op de 
baai van Piran. Het beschikt over een binnen- 
en buitenzwembad met verwarmd water, 
gratis Wi-Fi, verschillende outdoor activitei-
ten, etc. Ideaal hotel voor een welverdiende 
relaxatie en ontspanning.

■ GRAND HOTEL PORTOROZ 
✪✪✪✪ 
Het hotel bevindt zich in het centrum van Por-
toroz, op een steenworp van de zee. Elegant 
ingerichte kamers met badkamer, airco, tv, te-
lefoon, internet, safe en minibar. Faciliteiten: 2 
restaurants, zwembad + kinderzwembad, een 
zonneterras, boetieks, fitnesscenter, panora-
mische lift en een exclusief strand. Gratis Wi-
Fi. Laat u verwennen in het spacentrum.

      SLOVENIË
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DATUM
RIVIERA 

VOLW
HP

RIVIERA 
KIND 

3-13 JR

GRAND 
HOTEL 
VOLW 

HP

GRAND 
HOTEL 
KIND 

3-13 JR
06/05-13/05 8D € 539 €420 € 619 € 460
09/06-17/06 9D € 585 € 440 € 679 € 490
14/07-22/07 9D € 639 € 465 € 699 € 500
20/07-28/07 9D € 639 € 465 € 699 € 500
15/09-23/09 9D € 605 € 435 € 669 € 480
30/09-07/10 8D € 535 € 415 € 585 € 440

Kroatië

Grand Hotel Portoroz: 
Zwembad gesloten van 04/07-14/07
Saunapark gesloten 04/07 tot 05/08

Restaurant 
Ontbijt: Geniet van het ruime aanbod aan 
warme en koude gerechten, salades, cereals 
voor uw continentale of mediterrane ontbijt. 
Opgediend van 7 tot 10 uur ‘s ochtends
Diner: Als diner kiest u uw eigen lievelings-
gerecht uit de continentale of mediterrane 
keuken, zeevruchten of culinaire schatten uit 
Istrië, die worden geserveerd van 18.30 tot 
21.30 uur. Bij het diner zijn ook inbegrepen: 
lokale witte en rode wijnen, bier van de tap en 
alle soorten frisdranken en water à volonté.

Wellness & Spa en fitness centrum
Het Wellness Center  is opgezet als eerste 
mediterrane relax-tuin, een hoogkwalitatieve 
plaats voor de ontspanning met de modern-
ste behandelingen, op een oppervlakte van 
16.000 vierkante meter. Er is ook een prachtig 
binnenzwembad.

Kamers
Alle kamers beschikken over een balkon, 
haardroger, bad of douche, gratis internet, 
telefoon, LCD tv, Airco, Minibar, houten par-
ketvloer, wc., stroom op 220V, kluisje.

 ROVINJ

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

HP
09/06-17/06 9D € 665
18/09-27/09 10D € 649
30/09-08/10 9D € 545
06/10-15/10 10D € 535

Rovinj staat bekend als de mannequin onder 
de Kroatische kuststeden en presenteert trots 
haar rijke cultuur- en natuurpracht, boordevol 
bezienswaardigheden, zoals het oude stads-
centrum en het weelderige bospark Punta 
Corrente.  Ga er wandelen door de rotsstenen 
steegjes, tussen de dicht opeengepakte rode 
en pastelkleurige Venetiaanse gebouwen in 
Habsburg-stijl, die terrasgewijs afdalen naar 
de zee en sta verrukt over de schoonheid die u 
omringt.  De stad Rovinj ligt op slechts 13 mi-
nuten varen met de overzetboot die ieder uur 
(tussen 5.30 en 23.30) heen en terug vaart van 
en naar het eiland (gratis voor de hotelklan-
ten). Ook zijn er een aantal kleine winkeltjes 
aanwezig op het eiland. Aangrenzend een rus-
tig eilandje dat via een pad bereikbaar is, leuk 
om te wandelen of te zonnen, er is hier ook 
een restaurant aanwezig. Langs het hotel in 
een oud slot bevindt zich ook het prachtige à 
la carte visrestaurant Lanterna. Hier kan men ’s 
middags (niet in de prijs inbegrepen) genieten 
van het rijke aanbod aan lokaal gevangen vis-
sen en schelpdieren. Probeer de specialiteiten 
van het huis, zoals de geflambeerde garnalen 
of de filet mignon en ga op ontdekkingstocht 
door de rijke wijnkaart vol Istrische wijnen. 

■ HOTEL ISTRA  ✪✪✪✪
Het mooie Hotel Istra is een absolute aanrader 
voor een luxe vakantie! Dit viersterrenhotel 
ligt voor de kust van Rovinj op het eiland St. 
Andreas, op slechts 50 meter van de helder-
blauwe zee. Het heeft een elegant en verfijnd 
terras. Hier kunt u achterover leunen op de 
ligstoelen en genieten van de zonnestralen of 
genieten van een koel drankje en de stijlvolle 
sfeer met moderne verlichting als de zon on-
dergaat. Er liggen twee buitenzwembaden, 
met gratis ligstoelen op enkele meters van 
de zee en direct naast het hotel. Je kan ook 
genieten van het prachtige binnenzwembad.

ROYAL
CLASS

strandvakantie strandvakantie mogelijk



28

Toeslag eenpersoonskamer: € 14
Inkomgelden inbegrepen

2 x dagreis

 IEPER

   België

DATUM
VOLW  

VP
18/04-19/04 2D € 169
06/05-07/05 2D € 169
10/06-11/06 2D € 169
26/07-27/07 2D € 169
19/08-20/08 2D € 169
30/09-01/10 2D € 169
07/10-08/10 2D € 169

■ HOTEL BEST WESTERN 
FLANDERS LODGE ✪✪✪
Wij logeren in het Best Western Flanders 
Lodge Hotel, net buiten het centrum van Ie-
per, dat gekend staat voor zijn lekkere ontbijt 
en avondeten. Simpele, elegante kamers die 
beschikken over vele moderne faciliteiten en 
een eigen badkamer, gratis draadloze inter-
netverbinding.

INBEGREPEN PAKKETPRIJS 
- 2 x middagmaal
- 2 x avondmaal
- 1 x ontbijt
-  Alle inkomgelden

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen in de 
Westhoek bijna 1 miljoen doden, gewonden 
en vermisten. Honderd jaar later organiseert 
de Zigeuner een unieke tweedaagse naar de 
slagvelden van 1914-1918. De eerste dag be-
zoeken we het zuidelijke front dat de Britten 
verdedigden op de heuvels rond Ieper met 
o.m. het Memorial Museum Passchendaele 
1917, Hill 60, Tyne Cot Cemetery en de stad 
Ieper zelf. De tweede dag doen we het noor-
delijke front waar het Belgisch leger vier jaar 
stand hield achter de onderwaterzettingen 
van de IJzer. Hier bezoeken we o.m. het slui-
zencomplex van Nieuwpoort, Ramskapelle, 
de Dodengang, Oud-Stuivekenskerke en de 
Duitse begraafplaats van Vladslo met het be-
roemde ‘Treurend Ouderpaar’.
 

Toeslag eenpersoonskamer: € 35
2 x dagreis

 BRUSSEL
Open monumentenstad
Ontdek op deze tweedaagse reis onze hoofd-
stad op een unieke manier. In het kader van 
de Open Monumentendag is het een brui-
send Brussel dat de bezoeker overweldigt, 
vooral op en rond de Grote Markt. Straten en 
pleintjes in de binnenstad zijn verkeersvrij 
en talrijke architectuurpareltjes zijn gratis 
toegankelijk. We bezoeken eveneens de Eu-
ropese wijk, de Congolese “Matongé” en de 
Marollenmarkt. Zeker de moeite waard is een 
kennismaking met Tervuren, het “Versailles 
van België” en ooit pleisterplaats van de Her-
togen van Brabant.

■ HOTEL IBIS BRUSSELS 
CENTRE ✪✪✪

Het hotel ligt op wandelafstand van de Grote 
Markt, Manneken Pis en de gezellige eetstraat 
Rue des Bouchers. We genieten van degelijke 
kamers met airconditioning, flatscreen-tv, een 
eigen badkamer met haardroger, een gezellige 
bar en een ontbijtbuffet. Er is ook gratis Wi-Fi 
voorzien in het hele hotel.

DATUM
VOLW 
K+O

16/09-17/09 2D € 129

 ROTTERDAM     
Rotterdam - Den Haag - Delft 
Manhattan aan de Maas, Delfts blauw, Haag-
se tieten … een greep uit onze verkenning 
van drie bijzondere Nederlandse steden. 
Rotterdam pakt uit met één van de grootste 
havens ter wereld en een hip stadscentrum. 
Den Haag is de statige hoofdstad, met Paleis 
Noordeinde, het Mauritshuis, het Vredespa-
leis … en Delft werft roem met porselein en 
dat wat Holland zo Hollands maakt: grachten, 
plechtige herenhuizen, een bijzonder markt-
plein. In twee dagen ontdek je zo drie boeien-
de steden bij onze Noorderburen. 

 FRIESLAND
In het noordoosten van Nederland ligt de pro-
vincie Friesland. Deze is gelegen achter het 
IJsselmeer dat in de jaren dertig van de vori-
ge eeuw, voor het bouwen van de afsluitdijk, 
de Zuiderzee genoemd werd. Friesland is een 
eigen streek met een eigen volk en taal. Veel 
Belgen kennen Friesland slechts van de ‘Elf-
stedentocht’, het schaatsevenement waar in 
barre winters duizenden de koude en sneeuw 
trotseren om de tweehonderd kilometer, die 
de elf stadjes verbinden, te schaatsen.  De 
Friezen zijn hartelijke en gezellige mensen, 
de dorpen hebben oude herbergen waar 
een smakelijke maaltijd overvloedig wordt 
opgediend en de Beerenburger Kruidenbitter 
een pittige nadronk geeft. Vele Friese steden 
nodigen de kuierende wandelaar uit tot het 
vertoeven in een wonderlijke sfeer hoe de 
Friezen vroeger leefden.

Nederland

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: €20/nacht
2 x dagreis

■ THON HOTEL-ROTTERDAM 
✪✪✪
Nog niet overtuigd? Daar bovenop krijg je in 
Rotterdam een hotel in halfpension. Pure ver-
wennerij! Ons hotel Thon Hotel*** ligt aan de 
oevers van de Nieuwe Maas, vlakbij de Eras-
musbrug en vlakbij één van de uitgaansbuur-
ten van Rotterdam. Alle kamers met het no-
dige comfort. Inclusief driegangenavondmaal 
dag 1 en uitgebreid ontbijtbuffet dag 2!

DATUM VOLW 
HP

20/05-21/05 2D € 155
17/06-18/06 2D € 155
09/09-10/09 2D € 155
11/11-12/11 2D € 155
18/11-19/11 2D € 155
16/12-17/12 2D € 155

DATUM VOLW 
HP

24/06-27/06 4D € 375
09/07-12/07 4D € 375
21/08-24/08 4D € 375

■ EDEN ORANJE HOTEL
LEEUWARDEN ✪✪✪✪
Ons hotel ligt in het historische gedeelte van 
Leeuwarden. Het beschikt over mooie kamers 
met tv, airco, koffie- en theefaciliteiten en met 
moderne badkamer met haardroger en toile-
tartikelen. Er is tevens een koelkast en kluis. 
Ontbijt en 3-gangen diner.
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 AMSTERDAM
De stad van Rembrandt, 
Ajax en…Andre Hazes

Het bruisende Amsterdam is meer dan ooit 
de Europese topbestemming in 2017!
U maakt er kennis met de wereldberoemde 
grachten, de statige herenhuizen uit de gou-
den eeuw en met enkele van de beste musea 
ter wereld (het schitterend gerestaureerde 
Rijksmuseum met Rembrandts Nachtwacht, 
het opgefriste Van Gogh-museum, de “bad-
kuip” van het Stedelijk Museum, de Hermitage 
en het niet te missen Anne Frankhuis…).
En nu de gigantische werken aan de metro 
Noord-Zuidlijn stilaan hun voltooiing nade-
ren, wordt de Nederlandse hoofdstad aan-
trekkelijker dan ooit! Het shopping-aanbod 
is overweldigend en het Amsterdamse nacht-
leven langs de beruchte Walletjes ongeëven-
aard. We maken ook een ommetje langs het 
pittoreske Volendam.

■ STEIGENBERGER 
AIRPORT HOTEL  AMSTERDAM 
✪✪✪✪
Nu al enkele jaren op rij verkozen tot beste 
viersterrenhotel van Nederland! Steigenber-
ger hotel staat voor tijdloze luxe, onberispelij-
ke service, schitterende kamers met heerlijke 
bedden én een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
Het hotel beschikt ook over een zwembad.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
VOLW 
K + O

25/03-26/03 2D € 155
29/04-30/04 2D € 155
20/05-21/05 2D € 155
10/06-11/06 2D € 155
15/07-16/07 2D € 149
19/08-20/08 2D € 149
23/09-24/09 2D € 155
07/10-08/10 2D € 155
18/11-09/11 2D € 149
16/12-17/12 2D € 149

Nederland

 HAARLEM    
Haarlem, Lelystad en Keukenhof     
Klaar voor een oer-Hollands weekend? Wa-
ter, zeilschepen, windmolens, tulpenbollen, 
klompen … met een bezoek aan Lelystad, 
Haarlem en Keukenhof. Het zit allemaal in 
deze tweedaagse. We starten in Lelystad, 
met een bezoek aan de Bataviawerf. Verneem 
er alles over het 17de eeuwse schip dat hier 
volledig door vaklui werd nagebouwd. Klau-
ter aan boord om het dagelijkse leven op 
deze driemaster te ontdekken. Ook de stad 
Haarlem met zijn indrukwekkende verleden 
en mooie gebouwen is een bezoek meer 
dan waard. Ontdek er de gouden straatjes, 
de hofjes en de Jopenkerk, voor een lekkere 
Hollandse pils in een uniek decor. Echt een 
belevenis! De tweede dag is volledig voorzien 
voor het bezoek aan Keukenhof in Lisse. Dit 
natuurfestijn is een lust voor het oog. Ontdek 
niet alleen de bloemen, maar bezoek ook de 
actieve windmolen, het doolhof en zoveel 
meer. Meer dan 1 miljoen bezoekers gingen 
u vorig jaar voor!

 HOGE VELUWE
Utrecht – Amersfoort – Loo 
De Hoge Veluwe         
Komt u dit weekend ook terecht in Utrecht? 
Ontdek zijn smalle steegjes, zijn hoogste kerk-
toren van Nederland, zijn grachtengordel en 
de unieke “werven”. Verder verkent u het on-
bekende maar echt knusse, gezellige Amers-
foort, met zijn oude stadskern. De tweede 
dag bent u op visite in Paleis Het Loo, het 
koninklijk paleis met schitterende interieurs 
en tuinen. We ronden af in het groen, met een 
bezoek aan het Nationaal Park De Hoge Velu-
we. Kortom, een gevarieerd weekend met een 
mooie balans tussen stadsdrukte en rust in de 
natuur. Terecht een weekendje Utrecht!

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

■ VAN DER VALK 
HOTEL HAARLEM ✪✪✪
Dit luxueuze hotel in Haarlem heeft comfor-
tabele kamers met extra lange bedden. Alle 
kamers beschikken over telefoon, satelliet-tv, 
balkon, ligbad en aparte douche, koelkast 
en koffie- en theefaciliteiten. Daarnaast is er 
ook nog een fitnessruimte en een sfeervol 
restaurant waarvan de koks enkel met verse 
producten de meest heerlijke gerechten op 
tafel toveren. 

DATUM VOLW 
HP

06/05-07/05 2D € 169

DATUM VOLW 
HP

30/04-01/05 2D € 155
23/09-24/09 2D € 165

■ VAN DER VALK HOTEL 
✪✪✪✪
Ons hotel Van der Valk biedt ruime kamers 
met alle comfort. Avondmaal en rijkelijk ont-
bijtbuffet in het hotel. Gratis Wi-Fi in het hele 
gebouw. De kamers zijn uitgerust met aircon-
ditioning flatscreen-tv, telefoon, kluis, koffie- 
en theefaciliteiten, kleine koelkast, balkon of 
terras en een eigen badkamer met toiletarti-
kelen en haardroger. 

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



Toeslag eenpersoonskamer: € 59
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis

  LONDEN

Engeland

 KENT

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
2 x dagreis

30

■ HOTEL HILTON DOCKLANDS 
✪✪✪✪
of evenwaardig hotel.
Fantastisch viersterrenhotel in een voormalig 
pakhuis langs de Thames, op amper 10 minu-
ten van Tower Bridge en het centrum. Mooie 
kamers met alle modern comfort: kleuren-tv 
met pay-tv, airco, koffiezet, haardroger, lig-
bad/douche. Zeer uitgebreid Engels ontbijt-
buffet.

BOOT OF SHUTTLE
Alles is anders in Londen: rode dubbeldekkers, zwarte taxi’s, gezellige pubs, links verkeer, het 
pond sterling waar de Britten zo koppig aan vasthouden… Precies dat maakt de charme uit van 
Europa’s meest swingende hoofdstad! Gelegenheid tot bezoek aan het wereldberoemde wa-
renhuis Harrods, het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussauds, de aflossing van de wacht 
aan Buckingham Palace en het 135 meter hoge reuzenrad: London Eye. Ook aan cultuur is er in 
Londen uiteraard geen gebrek. Wat dacht u van een bezoek aan het Natural History Museum, 
het Science Museum of het V&A? U kan natuurlijk ook gaan funshoppen in de langste winkel-
straat van Europa, Oxford Street.

DATUM
VOLW 
K+O

Boot of
Shuttle

02/01-03/01 2D € 155 S
11/02-12/02 2D € 155 S
27/02-01/03 3D € 259 S
03/03-05/03 3D € 259 S
03/04-05/04 3D € 259 B
07/04-09/04 3D € 259 B
14/04-16/04 3D € 259 S
29/04-01/05 3D € 259 S
13/05-15/05 3D € 259 S
25/05-27/05 3D € 259 B
26/05-28/05 3D € 259 B
03/06-05/06 3D € 259 B
17/06-19/06 3D € 259 S
08/07-10/07 3D € 259 B
21/07-23/07 3D € 259 S
31/07-02/08 3D € 259 S
12/08-14/08 3D € 259 B
13/08-15/08 3D € 259 S
19/08-21/08 3D € 259 S
16/09-17/09 2D € 155 S
29/09-01/10 3D € 259 S
28/10-30/10 3D € 259 B
30/10-01/11 3D € 259 S
10/11-12/11 3D € 259 S
18/11-19/11 2D € 155 S
25/11-27/11 3D € 259 S
09/12-10/12 2D € 155 S
16/12-17/12 2D € 155 S
26/12-28/12 3D € 259 S
28/12-30/12 3D € 259 B
30/12-01/01/2018 3D € 259 S

DATUM
VOLW 

HP
29/04-01/05 3D € 285
19/05-21/05 3D € 285
16/06-18/06 3D € 285
03/07-05/07 3D € 285
04/08-06/08 3D € 285
22/09-24/09 3D € 285

KASTELEN & TUINEN VAN KENT
Welkom in Kent, de “tuin van Engeland”. Wil je 
genieten van de mooiste plekjes in Engeland, 
dan kom je met deze reis beslist aan je trek-
ken. Hier vind je machtige kastelen, prachtige 
landhuizen, schitterende landschappen en 
zoveel meer. Op het programma staan o.a. 
Canterbury, een bezoek aan de tuinen van 
Sissinghurst en Penshurst, Tudeley, Leeds 
Castle en Hever Castle: tuinen, parken, meren 
... geschiedenis.

■ HOTEL ASHFORD 
INTERNATIONAL ✪✪✪✪
Ons hotel ligt op slechts een kwartiertje rijden 
van Leeds Castle. 

Wijzigingen mogelijk bij overtochten met shuttle

In dit viersterrenhotel beschikken de ruime 
moderne kamers over airconditioning, een 
flatscreen-tv, een bad/douche en koffie- en 
theefaciliteiten. Het hotel voorziet ook in 
gratis Wi-Fi, heeft een zwembad, een bubbel-
bad, een fitness- en wellnesscentrum met een 
groot gamma aan spabehandelingen. 
Het restaurant zal ons zeker ook kunnen be-
koren met hun gerechten bereid met streek-
producten. 
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Toeslag eenpersoonskamer: € 180
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis

 CORNWALL
Cornwall, de Azurenkust van 
Engeland, en de woeste Heide 
van Devon

Cornwall en Devon, twee onbekende maar 
typische parels in Zuidwest-Engeland! Het 
zijn graafschappen van een uitzonderlijke 
schoonheid. Alles wat Engeland aantrekkelijk 
maakt, kan je hier vinden: grillige rotskusten, 
geheimzinnige heidevlaktes, lieflijke vissers-
dorpjes, mooie kastelen in enorme mooie 
tuinen en pittoreske cottages met ‘tea, sco-
nes and cream’. In het uiterste zuidwesten 
van Cornwall ligt het aparte Land’s End waar 
Groot-Brittannië eindigt in de zee. Het milde 
klimaat van Cornwall maakt de fraaiste en 
meest exotische plantengroei mogelijk, zoals 
in de tuin van de Lost Gardens of Heligan. Bij 
ons bezoek aan het kasteel van koning Arthur 
bij Tintagel, voelt u de Koning Arthurlegende 
weer tot leven komen. In het schitterende 
landhuis Lanhydrock en in de jachthaven 
Padstow van de wereldberoemde tv kok Rick 
Stein wandelen wij rond en genieten van 
scones met clotted cream (dikke room) of 
een pasteitje. Wie eens meeging op deze reis 
denkt er met heimwee aan terug.

■ CAMELOT CASTLE HOTEL✪✪✪
Dit kasteelhotel is schitterend gelegen aan de 
klippen boven de zee en biedt een zeer goede 
keuken in halfpension. Vanuit het restaurant 
heb je een prachtig zicht op de ruïnes van 
het kasteel. Elke kamer heeft een flatscreen-
tv en dvd-speler. De badkamers voorzien ook 
in een haardroger en overal in het hotel is er 
toegang tot gratis Wi-Fi.

De Cotswolds zijn populair zowel bij de En-
gelsen zelf als bij bezoekers van over heel de 
wereld. Deze streek is bekend om zijn zachte 
hellingen (‘wolds’), afgelegen dorpjes en voor 
het feit dat ze zo typisch Engels zijn. Opval-
lend zijn de honingkleurige kalkstenen huis-
jes en de ‘drystone’ muurtjes. De wolindustrie 
heeft deze streek grote welvaart bezorgd en 
ook op de dag van vandaag zijn schapen op 
de heuvelruggen nog een typisch kenmerk 
van de Cotswolds. De Cotswolds verschaffen 
ons de perfecte locatie voor een ontspannen-
de uitstap! 

■ HOTEL HILTON SWINDON 
✪✪✪✪
Dit viersterrenhotel heeft een bar en een 
restaurant waar je typisch Britse gerechten 
voorgeschoteld krijgt. De kamers zijn alle-
maal voorzien van airconditioning, een lcd-tv, 
telefoon, badkamer met bad/douche, toi-
letartikelen en een haardroger. Wi-Fi is gratis 
in alle openbare ruimtes en er is een fitness-
ruimte die 24 uur per dag toegankelijk is.

 COTSWOLDS

DATUM
VOLW 

HP
02/06-05/06 4D € 435
07/07-10/07 4D € 435
11/08-14/08 4D € 435
31/08-03/09 4D € 435
28/09-01/10 4D € 435

DATUM
VOLW 

HP
23/07-30/07 8D € 1025

 WALES
BRUGGE-YORK-ROTTERDAM
2 nachten aan Boord van P & O ferry’s.

Dag 1   vertrek ’s morgens vanuit Diepen-
beek. Stop in Brugge – vrij bezoek 
aan deze stad.

 Rond 17.00 schepen we in Zeebrug-
ge in op de ferrie van P&O.

 Avondeten (uitgebreide buffetten )  
en overnachting op de ferrie

Dag 2 ’ s morgens  ontbijten we op de 
ferrie.   De ferrie komt aan in de 
havenstad Hull. 

 Van hieruit rijden we verder naar de 
YORK – vrij bezoek 

 In de late namiddag rijden we terug 
naar Hull waar we dan inschepen 
voor de ferrie richting Rotterdam

 Avondeten en overnachting op de 
ferrie

Dag 3   ontbijt op de ferrie. Aankomst in de 
haven van Rotterdam. 

 Nadien rijden we naar de de mooie 
winkelstad Rotterdam – vrij bezoek.

 In de late namiddag vertrekken we 
terug richting Diepenbeek

  YORK – MINICRUISE

Toeslag eenpersoonskamer: € 236
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit : op aanvraag   
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten met 

douche en wc. Aan boord geniet 
u zowel bij de heen als bij de terugreis 

van een heerlijk avondmaal en een 
Engels ontbijt in buffetvorm.

2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
10/02-12/02 3D € 285
30/04-02/05 3D € 239
27/08-29/08 3D € 260

DATUM
VOLW

 HP
13/07-18/07 6D € 799

Croeso I Cymru! 
Welkom in Wales!
Maak kennis met Wales, land van natuur en le-
genden. Een boeiend deel van Groot-Brittan-
nië dat je zeker niet mag missen! Laat je be-
koren door het prachtige landschap met zijn 
groene heuvels en zijn ruige bergen. Een land 
dat omzoomd wordt door een kuststrook met 
uitgestrekte zandstranden en spectaculaire 
baaien. Enkele redenen waarom je van jouw 
vakantie in Wales zult genieten: we bezoeken 
o.a. Caernarfon Castle: waarschijnlijk het be-
kendste van de meer dan 400 kastelen in Wa-
les. Bodnant Gardens: een van de mooiste tui-
nen in Groot-Brittannië. Snowdon Mountain: 
geniet van de adembenemende uitzichten 
vanaf de hoogstgelegen berg van Wales. Port-
meirion: een sprookjesachtig dorp gebouwd 
op een schiereiland. Het wereldbekende 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwll-
llantysiliogogogoch. Via verschillende “area’s 
of outstanding natural beauty” (gebieden 
met uitzonderlijk natuurschoon) gaat het 
zuidwaarts. De reis wordt afgerond met een 
bezoek aan de kosmopolitische hoofdstad 
Cardiff.
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
Halfpension beginnend met avondeten op dag 1 en 

eindigend met ontbijt op dag 7
Avondeten op de boot  en wijnavond

inbegrepen in de prijs.
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

 PRAAG
Praag, de gouden hoofdstad met 100 to-
rens, was een belangrijk knooppunt in Cen-
traal-Europa en is één van de mooiste steden 
ter wereld. Langs de schitterende pleinen en 
pittoreske straatjes maakt men kennis met 
verblindende kunststromingen zoals Jugend-
stil en barok. Men geniet van de romantische 
sfeer van deze prachtstad, door de Unesco tot 
werelderfgoed verkozen.

■ PENTA HOTEL  ✪✪✪✪
Uitstekend gelegen stijlvol en comfortabel 
hotel. De gezellig ingerichte kamers zorgen 
voor een relaxte sfeer en zijn uitgerust met 
alle comfort: flatscreen tv, gratis Wi-Fi, safe, 
badkamer met regendouche en haardroger.

 BOHEMEN
PARELS VAN BOHEMEM
PRAAG – CESKY KRUMLOV – TABOR
Jindrichuv Hradec, een historische stad met 
het grootste waterkasteel van Bohemen is 
een ideale uitvalsbasis om de culturele schat-
ten van Bohemen (Praag – Cesky Krumlov 
– Hluboka – Telc – Tabor – Ceske Budejovice 
...) te ontdekken in een schitterend landschap 
van bossen, heuvels, weiden en meren. Een 
must voor mensen die houden van rust en na-
tuur! Het leven is er nog erg goedkoop!

HET ECHTE TSJECHIË!!! Zeven dagen in half-
pension met daguitstap naar Praag, afgesloten 
met een boottocht met avondbuffet. Bezoek 
aan het romantische stadje Cesky Krumlov, 
ook “Praag in het klein” genoemd en het nabij-
gelegen kasteel van Hluboka – mooiste kasteel 
van Bohemen – als een kopie van het Windsor-
kasteel van Engeland. Mogen zeker niet gemist 
worden, het mooiste plein van Tsjechië in Telc 
(werelderfgoed UNESCO) en Tabor met zijn rij-
ke Hussieten geschiedenis. Bij een compleet 
beeld van Tsjechië mag het bezoek aan de 
bierstad Ceske Budejovice, het barokke kloos-
ter en bibliotheek van Nova Rise en het histo-
risch stadje Jindrichuv Hradec (waterkasteel, 
Gobelinhuis en museum) evenals het typisch 
Boheemse kristal en keramiek niet ontbreken. 
 
■ HOTEL  CONCERTINO ✪✪✪✪
Viersterrenhotel in het hartje van de stad.Alle 
kamers met bureau, elektronische/magneti-
sche sleutels, haardroger, kluis, minibar, pri-
vébadkamer, telefoon met directe buitenlijn, 
satelliet tv. Tsjechische en internationale ge-
rechten. Bar, lift, zomerterras, wellness, sauna 
en biljartzaal.

De Hongaarse hoofdstad met de 2 stadsdelen 
Buda en Pest, mooi verdeeld door de Donau 
rivier. Deze stad is één van de meest toeristi-
sche steden in Europa en wedijvert met de an-
dere grote hoofdsteden van Europa voor de 
titel van meest bezochte stad. Deze stad biedt 
een schitterende architectuur uit de bloei-
periode van de Oostenrijk-Hongaarse mo-
narchie en is beroemd voor de opera, kunst, 
koffiehuizen en uitstekende badhuizen waar 
het heerlijk ontspannen is.
We bieden een uitgebreid bezoek aan deze 
indrukwekkende stad met niet enkel aan-
dacht voor kunst en gebouwen maar ook 
voor gastronomie met diverse bezoeken en 
uitstappen om de stad en het Hongaarse le-
ven beter te leren kennen.

■ HOTEL  CONTINENTAL ✪✪✪✪
We logeren in een prachtig hotel gevestigd 
in een indrukwekkend art nouveau gebouw.  
Mooie kamers met alle comfort: gratis Wi-Fi, 
airconditioning, lcd-tv, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten, kluis en badkamer met toi-
letartikelen en haardroger. Het hotel heeft 
naast een fitnessruimte ook een wellnesscen-
trum met o.a. sauna en infraroodcabine. In 
de bar en het restaurant kan je terecht voor 
traditionele koffiespecialiteiten, cocktails en 
Hongaars-Franse gerechten.

 BOEDAPEST

  Tsjechië Hongarije

DATUM
VOLW 

HP
08/04-13/04 6D € 655
01/07-06/07 6D € 655
28/10-02/11 6D € 655

DATUM
VOLW 

HP
04/08-10/08 7D € 575
02/09-08/09 7D € 575

DATUM
VOLW 

HP
08/07-12/07 5D € 485
11/08-15/08 5D € 485
13/09-17/09 5D € 489
01/11-05/11 5D € 485
26/12-30/12 5D € 475
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
*Volpension tijdens verblijf in Sardinië

2 x dagreis, heenreis met tussenovernachting

 SARDINIË
Van veel plekjes rond de Middellandse Zee 
bestaan de mooie beelden alleen in reclame-
folders, maar op Sardinië tref je ze nog in het 
echt aan: parelwitte stranden, wuivende pal-
men, een azuurblauwe zee, idyllische baaien 
en bovendien: weinig bezoekers. De enige 
streek die door het internationale toerisme 
ontdekt werd, is de Costa Smeralda, waar 
de jetset van Europa graag vertoeft in luxe 
villa’s aan een indrukwekkend strand. Ook 
deze streek in het noordoosten bezoeken wij, 
maar we beperken ons niet tot dit deel. Heel 
Sardinië staat immers op ons programma: 
Sassari met zijn pittoreske wijken en mooie 
pleinen, Alghero, al even mooi, Orestano met 
het schiereiland Sinis, bekend om zijn mooie 
natuur. We bezoeken verder ook de Nuraghe, 
een prehistorisch gebied, rijden door het bin-
nenland naar de hoofdstad Cagliari, helemaal 
in het zuiden, waar de aanwezigheid der Ro-
meinen nog voelbaar is. Terug naar het noor-
den maken wij kennis met het leven van de 
herders en brengen ook een bezoek aan het 
eilandje Caprera met het huis van Garibaldi.
De overtocht naar Sardinië gebeurt vanuit 
Genua en de overtocht terug is vanuit Porto 
Torres per luxe ferry.

Op Sardinië verblijven we in vol pension.

DATUM
VOLW 

VP*
04/05-13/05 10D € 1090

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks te 

betalen aan de receptie 
van het hotel

 ROME/NAPELS  CALABRIË
Calabria vormt de teen van de laars van Italië. 
Hier is het échte Zuiden, zo anders dan Tosca-
ne of Umbrië, maar daarom niet minder boei-
end. De mensen zijn er nog puur, de keuken is 
er authentiek, de dorpen en steden Italiaanser 
dan waar ook.  Op onze tocht naar het diepe 
Zuiden houden we halt in de universiteitsstad 
PAVIA, waar de overdekte Ponte Vecchio doet 
denken aan de gelijknamige brug in Firenze 
en bezoeken we in CASERTA, het koninklijke 
paleis met zijn immense waterpartijen.
De ontdekking van Calabria start met het 
kunstenaarsdorpje DIAMANTE aan de Costa 
dei Cedri. In PIZZO ontdekken we het geheim 
van de artisanale “Tartufo di Pizzo”, een heer-
lijk ijs met een hart van warme chocolade... 
Nog meer typische stadjes aan de Tyrreense 
kust zijn TROPEA, beroemd om zijn rode ajui-
nen en leuke winkeltjes, en SCILLA, een oud 
vissersdorpje waar we langs de veelkleurige 
bootjes slenteren. We maken een tocht naar 
de EOLISCHE EILANDEN, waar we de actieve 
STROMBOLI vulkaan aan het werk zien. Ui-
teraard mag een bezoek aan CATANZARO, de 
hoofdstad van Calabria niet ontbreken. Aan 
de Adriatische kust ontdekken we de invloed 
van de heersers van Aragon, die er imposante 
burchten bouwden. Te midden van prachtige 
bossen ligt het Kartuizersklooster van SERRA 
SAN BRUNO en in STILO lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan. Ook op de terugweg staan ons 
nog enkele heuglijke bezoeken te wachten, 
het middeleeuwse verleden van GRADARA en 
het romantische VERONA. Onze laatste sou-
venirtjes kopen we in de modestad MILAAN, 
met haar monumentale Dom en de majestu-
euze winkelgalerij.
We verblijven in goede  ****-hotels.

 PUGLIA

Toeslag eenpersoonskamer: €220
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

Datum
VOLW 

HP
25/09-04/10 10D € 1095

GOLF VAN NAPELS
Cultuur en natuur in La Bella Italia

Italië en vooral Rome zijn eigenlijk een beetje 
ons moederland. Er bestaat geen stad waar 
je het ontstaan en de ontwikkeling zo voor 
je ziet als daar. Wie de ruïnes goed bekijkt zal 
daarin vele periodes en bouwstijlen kunnen 
herkennen. De Romeinse bouwkunst en het 
Romeinse recht stonden model voor de late-
re samenleving in onze contreien. Rome de 
eeuwige stad heeft haar schoonheid niet te 
danken aan de moderne tijd maar wel aan de 
Romeinse keizers en de pausen die na de on-
dergang van het West-Romeinse rijk zijn oude 
schittering deden behouden.
Rome, het stukje paradijs, hebben we op een 
aantrekkelijke wijze gecombineerd met een 
tocht langs hooggebergte en de gletsjerme-
ren van Zwitserland, met de middeleeuwse 
kathedraalstad Orviëto, met de charme van 
de Golf van Napels, met de romantiek van 
Sorrento en het eiland Capri, met een bezoek 
aan de dodenstad Pompeï en een bezoek aan 
de levendige, barokke straten vol contrasten 
van de stad Napels. 
We genieten bij onze terugreis van de betove-
ring van de hoogste toppen van Gran Sasso 
en treden binnen in het mysterieuze van het 
Byzantijnse Ravenna.
Deze unieke verweving van kunst, cultuur 
en natuur, het milde zuidelijke klimaat en de 
ongecompliceerde levensstijl van de Italianen 
met hun verfijnde gastronomie roepen onge-
twijfeld een overweldigende sfeer op!

We logeren in *** en **** hotels.

DATUM
VOLW

  HP
23/05-04/06 13D € 1190

De hiel van Italië is de laatste jaren meer en 
meer in trek. En niet zonder reden! De boei-
ende afwisseling van adembenemende na-
tuur en rijke cultuur, van lieflijk witte dorpjes, 
Unesco Werelderfgoed en machtige steden 
komen aan ieders verwachtingen tegemoet.
Via Emiglia-Romagna en de Abbruzen be-
reiken we de streek van de Gargano. De wit-
te kliffen van Vieste contrasteren met het 
azuurblauw van de zee. In het binnenland 
doorkruisen we het Foresta Umbra, een van 
Italië’s mooiste wouden. Daar ligt ook het 
bedevaartsoord van pater Pio in San Giovan-
ni Rotondo, dat jaarlijks pelgrims van over 
de hele wereld trekt. Aan de Adriatische Zee 
gaan we op verkenning in de belangrijkste 
kuststeden: de eeuwenoude havenstad Tra-
ni met een van de mooiste kathedralen van 
Zuid-Italië, Bari waar de H. Nikolaas begra-
ven ligt, en de barokstad Lecce, het “Florence 
van het zuiden”.  In Polignano weerklinkt het 
wereldberoemde liedje “volare”.  Het meest 
typische voor Puglia zijn wel de Trulli, de 
vreemde ronde huisjes van Alberobello en de 
witte stadjes Ostuni en Locorotondo, met hun 
smalle straatjes en ambachtelijke winkeltjes.
In de ruwere regio Basilicata liggen de Sas-
si van een van de oudste steden ter wereld, 
het bijna spookachtige Matera, dat ons een 
blijvende indruk zal nalaten. De keuken van 
Puglia wordt gekenmerkt door haar uitste-
kende olijfolie en door de eerlijke producten, 
die men tot smakelijke gerechten verwerkt, 
bij voorkeur overgoten met een uitstekende 
plaatselijke wijn.  Authentiek en verrassend, 
Puglia biedt je een vakantie om mooie herin-
neringen aan te bewaren!
We verblijven in goede ****-hotels.

DATUM
VOLW 

HP
01/09-12/09 12D € 1145
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De Middellandse Zee blijft 
bekoren !

Wat hebben grattons, olijven, Caracoles a la 
llauna, tapas, pane carasau, cucciole, bruschet-
te gemeen? We gebruiken ze allemaal als hapje 
bij het aperitief:  in Lyon, de Provence, Andorra, 
Catalunya, Sardinie, Corsica en  Toscane … de 
Middelandse Zee is de gemene deler, verschei-
denheid is gedurende 10 dagen de troef van 
deze mediterrane rondreis. We starten in Le vi-
eux Lyon met zijn historische gebouwen (Unes-
co werelderfgoed) en hippe spots. Verder naar 
Orange in de Provence met zijn indrukwekkend  
Romeins theater en triomfboog, langs geurende 
lavendelvelden verder naar Andorra waar we tax 
free shoppen en frisse berglucht inademen tij-
dens een hoogtewandeling. We rijden naar het 
zuiden langs wijngaarden en de Costa Brava tot 
de grootste haven van Catalunya. In het spoor 
van Gaudi genieten we van de geuren van la Bo-
queria. ’s Avonds schepen we in op een luxueu-
ze ferry en genieten van een heerlijk diner aan 
boord terwijl we een unieke zonsondergang op 
zee beleven. Bij het ontwaken ontdekken we de 
fascinerende Costa Smeralda van Sardinië. Met 
de autocar verder langs kristalheldere baaien 
naar Castelsardo van waar we overvaren naar 
Corsica. Natuurparken, ruige berglandschappen 
en leuke haventjes tekenen de geboortegrond 
van Napoleon. De ferry brengt ons naar  Tosca-
ne. Hier staan Montecatini met zijn termen en 
het ommuurde Lucca, geboortedorp van Pucci-
ni,  op het programma. Dit en nog veel meer zijn 
de ingrediënten van deze onvergetelijke rond-
reis langs de Middellandse zee.

 MEDITERRANE 
VERSCHEIDENHEID

toeslag eenpersoonskamer op:  aanvraag 
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
19/05-28/05 10D € 1059

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks te 

betalen aan de receptie 
van het hotel

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
2 x dagreis

 SICILIË
Voor fijnproevers !
Toen God de wereld geschapen had, nam hij 
de aarde in zijn handen en kuste haar. Daar 
waar zijn lippen de grond beroerde ontstond 
Sicilië… Sicilië is het grootste eiland van de 
Middellandse Zee en heeft alles waarvan een 
mens kan dromen. Sicilië is natuurlijk bekend 
om zijn stranden, wuivende palmen, azuur-
blauwe zee en idyllische baaien maar ook 
om zijn archeologische sites. De goden van 
Olympus in Griekenland kregen ruzie met de 
Giganten (reuzen) en in dat gevecht ontstond 
de vulkaan de Etna. De oude Grieken gaven Si-
cilië de naam Trinakria “het eiland met de drie 
punten”. Na de Grieken kwamen de Romeinen 
en ook die lieten ons verschillende sites met 
tempels na.  Later kwamen nog de Norman-
dische koningen.  Op Sicilië maken wij kennis 
met het befaamde Italiaanse ijs, de Marsala 
wijn, de amandel- gebakjes, de honing, de 
olijfoliën en dan ook nog de pasta’s en de piz-
za‘s.  Wij komen aan in de hoofdstad Palermo. 
Palermo heeft een mooie kathedraal uit de 
11de eeuw en tussen het drukke havenverkeer 
vind je ook nog de oude markten die nog de 
invloeden van de Moren weergeven. Onze reis 
gaat dwars door Sicilië langs het middeleeuw-
se stadje Erice (met de amandelkoekjes) naar 
Agrigento met het dal der tempels. Verder 
naar Taormina, een van de mooiste toeristi-
sche trekpleisters van dit eiland. 
De Etna staat natuurlijk ook op het program-
ma en via de straat van Messina en het haven-
stadje Cefalu keren wij terug naar Palermo.
’s Morgens in de vroegte rijden we naar de 
Italiaanse havenstad Genua. De tocht naar en 
van Sicilië gebeurt vanuit Genua per luxeboot.  

*DIVERSE MIDDAGMALEN 
INBEGREPEN

DATUM
VOLW 

HP
05/10-14/10 10D € 1345

  PORTUGAL

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Deze rondreis is een perfecte mix van adem-
benemende natuur en steden waar kunst en 
cultuur op een indrukwekkende wijze ge-
stalte krijgen. In de grotten van Altamira, gele-
gen in het noorden van Spanje, kom je in aan-
raking met de kunst van onze voorouders. We 
wandelen naar de hedendaagse kunsttempel 
“Guggenheim” in Bilbao. Laat je overweldigen 
door plaatsen zoals Santiago de Compostel-
la en Fatima. Ontdek middeleeuwse stadjes 
zoals Óbidos en Nazaré. We bezoeken de 
grootsteden Porto en Lissabon met hun ei-
gen prachtige kunstschatten, kwartieren en 
architectuur. Ook de omgeving van Lissabon 
is niet te versmaden. We bezoeken eveneens 
enkele kloosters en abdijen zoals Batalha en 
Alcobaça. In Spanje bezoeken we de prach-
tige architectonische steden Salamanca en 
Burgos. Een echte aanrader voor mensen die 
het noorden van Spanje en Portugal eens an-
ders willen ervaren.

DATUM
VOLW 

HP
06/09-18/09 13D € 1295

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Half pension tijdens de heen- en terugreis

*Volpension tijdens verblijf op Corsica met water en 
wijn ’s middags en ’s avonds inbegrepen

2 x dagreis

 CORSICA 
Corsica is zo verschillend van hetgeen men van 
een eiland in de Middellandse Zee verwacht. 
Door de Grieken werd Corsica reeds Kalliste 
genoemd, tegenwoordig spreekt men van “Île 
de Beauté”, wat op hetzelfde neerkomt. Een 
berg in de zee waardoor het landschap altijd 
fascinerend is: geen ander eiland in de Mid-
dellandse zee is zo groen als Corsica, de zee is 
kristalhelder, de zandstranden zijn vaak uitge-
strekt. Er zijn verlaten kreken, woeste kliffen 
waar zeearenden huizen, er zijn kastanjebossen 
en bergtoppen, waarvan de hoogte tot boven 
de 2000 meter reikt, men kan er half verwilder-
de varkens en geiten tegenkomen, in de vrije 
natuur… Maar Corsica is nog meer: het is de 
geboorteplaats van Napoleon Bonaparte. Zijn 
geboortehuis in Ajaccio verdient dan ook een 
bezoek. Maar verder zijn er ook nog de mooie 
steden Bastia met die typische charme van oude 
steden, de historische stad Corte in het midden 
van het eiland, Calvi met een citadel die ver in 
zee steekt en L’Île Rousse gesticht door Pascal 
Paoli.  Verder staan nog grandioze landschap-
pen op het programma: Cap Corse, een steile 
bergrug met spectaculaire uitzichten, de Golf 
van Porto en het natuurreservaat La Scandola, 
de Balagne met de bijnaam “tuin van Corsica” en 
talrijke balkondorpjes. De Corsicaanse natuur is 
altijd boeiend: in het voorjaar geniet u van de 
bedwelmende geuren van de bloeiende maquis 
en in de herfst van een unieke flora.

DATUM
VOLW 

VP*
21/04-30/04 10D € 1125
22/09-01/10 10D € 1125

■ RESIDENTIE JOSEPH-CHARLES
Eenvoudig hotel met airco, rustig gelegen aan 
het strand en op wandelafstand (10 min.) van 
het centrum. ’s Morgens Frans ontbijtbuffet, ’s 
middags en ’s avonds een 4-gangenmenu op-
gediend aan tafel in het restaurant of op het 
terras. Vol pension op Corsica. 

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inbegrepen: 3 bootovertochten op basis van tweepersoons binnenkajuiten met douche en wc, 

overnachtingen in 1e klasse hotels, alle rondvaarten en overzetten per boot, uitstap naar 
Noordkaap PLATEAU. Noordkaaptaks, plaatselijke gids in Helsinki en Stockholm met rondrit.

2 x dagreis

Overtocht met de Color Line “Color Fantasy/ Magic” grootste passagiersschip van de wereld.
Inbegrepen: boottocht Kiel – Oslo & Olso – Kiel op basis van 2 persoons binnenhutten met douche en wc, 

6 overnachtingen in 1ste klasse hotels in HP, rondvaart op de Geirangerfjord.

Toeslag eenpersoonskamer: € 520
2 x dagreis

 NOORDKAAP  NOORWEGEN – LUXE FJORDENREIS 

Rondreizen
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DATUM
VOLW

 HP
26/05-06/06 12D € 1695
17/07-31/07 15D € 2350

Fjorden op hun mooist
(cruise rechtstreeks heen & terug)  
 

Een droomreis door het fabelachtige natuur-
schoon van Zuidwest Noorwegen. Noorwe-
gen nodigt u uit in zijn ongerepte wereld van 
onweerstaanbare fjorden en machtige berg-
streken.
Maar vooral de echtheid van pure kleuren en 
zuiver water spreekt tot de verbeelding.
Een paradijs voor natuurliefhebbers met 
watervallen, meren, gletsjers, schitterende 
panorama’s en boottochten op de mooiste 
fjorden. Kortom: afwisseling van jewelste op 
alle gebied.
Daarenboven bezoeken we Bergen, haven-
stad en woonst van Grieg; Oslo, de hoofdstad 
met zijn maritiem verleden, werkelijk te veel 
om op te noemen.
Een boottocht (inbegrepen) op de fjorden 
toont de ware grootsheid van dit aardse pa-
radijs. De tocht voert ons door de Geirangerf-
jord met zijn gekende watervallen: zeven zus-
ters en de bruidsluier (ong. 1.15 uur).
Om nooit meer te vergeten.

Overtocht met de nieuwste boot van Color 
Line “Color Fantasy/ Magic” grootste passa-
giersschip van de wereld.
9-daagse reis
Inbegrepen: boottocht Kiel – Oslo & Olso – 
Kiel op basis van 2 persoons binnenhutten 
met douche en wc, 6 overnachtingen in 1ste 
klasse hotels in HP, rondvaart op de Geiran-
gerfjord.

DATUM
VOLW

 HP
03/08-11/08 9D € 1595

Lapland-Finland-Zweden-lofoten
Deze reis is een boeiende verkenningstocht van het noordelijk deel van West-Europa. Een echte 
zwerftocht door de meest ongerepte gebieden van Scandinavië. We beginnen onze reis met een 
heuse minicruise: Kiel-Oslo met een van de grootste luxe cruiseschepen (zo niet het grootste), 
namelijk M/S Color. Van daaruit trekken we langs de kust en het binnenland doorheen gans 
Noorwegen. Met zijn indrukwekkende fjorden, gletsjers, meren en bossen.
Tijdens deze 15-daagse uitstap maakt u kennis met het hoge noorden: de Lofoten, de Poolcirkel, 
de Noordkaap of het meest noordelijke punt van Europa, het wondermooie en onvergetelijke 
licht van de middernachtzon en zoveel meer. Plant, boom, dier en mens leven in harmonie met 
elkaar. We ontdekken Lapland met zijn eigen cultuur, tradities,… en rendieren.
We verkennen Finland, het land van de “duizenden meren”, helder en diepblauw, maar het biedt 
nog meer: prachtige musea, fauna en flora, architectuur en technologie. We keren terug via Zwe-
den: land met hoge levensstandaard, technische en industriële ontwikkeling, maar tevens met 
een rijkdom aan natuur en cultuur. De hoofdsteden ontbreken evenmin: Oslo, Helsinki, Stock-
holm. Na een onvergetelijke reis, keren we huiswaarts om de thuisblijvers ons verhaal te doen 
en de vele foto’s te tonen!

Voor de 12 daagse reis:
Deze reis is een verkorte versie van de 15-daagse reis en het programma loopt in omgekeerde 
volgorde. Met de TT-line via Zweden en een Mini-Cruise op de laatste dag met de MS Colorline, 
Oslo-Kiel. Laat u op deze reis verrassen door de vele natuur en prachtige sneeuwlandschappen.

DE 
NOORDKAAP

een onvergetelijke 

belevenis



 ROEMENIË

Rondreizen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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Laat je overweldigen door de 
westerse,  oosterse, byzantyn-
se en slavische invloeden.

Een bezoek aan Roemenië is absoluut een 
aanrader!!! Roemenië is volop in beweging 
en kent sinds de val van het communisme in 
1989 en de toetreding tot de Europese Unie 
een grote ontwikkeling. De ongerepte natuur 
van de Karpaten, de traditionele dorpjes, het 
rijk kloosterleven in Transsylvanië, de histori-
sche steden Sibiu en Brasov en de betoveren-
de grootheid van Boekarest getuigen van een 
stille schoonheid maar vooral van een ver-
bazingwekkende verscheidenheid. Daaren-
boven zullen de ongekende gastvrijheid van 
de Roemeense bevolking en het wisselende 
landschap waar paard en kar nog steeds een 
belangrijk vervoermiddel zijn, een onvergete-
lijke indruk nalaten. Roemenië heeft een gro-
te rijkdom aan cultuur en folklore te bieden.

INKOMGELDEN  INBEGREPEN
 (zie programma)
Vol pension in Roemenië

DATUM
VOLW

HP
01/07-11/07 11D € 999

DATUM
VOLW 

HP
06/05-15/05 10D € 895

 POLEN
Maak kennis met het snelst veranderende 
land binnen de ex-Oostbloklanden. We be-
zoeken de grote steden Wroclaw, Poznan, de 
hoofdstad Warschau en uiteraard Krakau - 
waarschijnlijk de mooiste stad van Polen. We 
maken een uitstap naar het meest zuidelijke 
stadje Zakopane, gelegen in het Hoge Tatra 
gebergte. Bij gunstig weer maken we een 
vlottentocht op de Dunajec door de mooie 
natuur. Een bezoek aan de wereldberoemde 
Zoutmijn van Wieliczka mag op deze reis niet 
ontbreken. Ook brengen we een uitgebreid 
bezoek aan het voormalige concentratie- en 
vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. 
Ontdek met ons nog meer prachtige plaatsen 
in Polen, je moet ze gezien hebben.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
29/06-07/07 9D € 875
05/08-13/08 9D € 875

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Het land was vroeger een deel van  
Tsjechoslowakije maar het is reeds enkele ja-
ren onafhankelijk  door een stille scheiding 
tussen de twee landen. Nu is het lid van de 
Europese Unie.
Slowakije bezit een wondermooie natuur 
met machtige bergen, uitgestrekte bossen 
en adembenemende grotten waar je letter-
lijk tussen stalactieten en stalagmieten door 
kunt lopen. Het heeft grote sprookjesachtige 
kastelen, mooie steden zoals bv. Bratislava en 
authentieke dorpjes waarvan er vele zijn op-
genomen in de UNESCO werelderfgoedlijst. 
We zullen er enkele bezoeken waar je dan 
even kan verpozen en genieten van de sfeer.
Het land bezat vroeger verschillende zilver-
mijnen. We gaan er één bezoeken. Deze mijn 
is, net zoals de andere, niet meer in werking 
maar straalt toch de authenticiteit van vroe-
ger uit.
Op de heen- en terugweg bezoeken we en-
kele bijzondere plaatsen in Tsjechië, onder 
andere Terezin (Theresienstadt), het vroegere 
concentratiekamp en de bierstad bij uitstek, 
Pilzen.
Deze hierboven vermelde plaatsen zijn maar 
een greep uit alles wat we op onze rondreis 
zullen bezoeken. 
U zal versteld staan van de veelzijdigheid van 
Slowakije!

 SLOWAKIJE 

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
2 x dagreis

Deze reis voert U naar de mooiste en meest 
boeiende steden van Oekraine: Kiev en Lviv.
Steden, met elk hun eigen karakter en hun 
eigen geschiedenis. Tijdens deze reis leer je 
de verschillende gezichten van dit fascineren-
de land kennen. Lviv gelegen in het uiterste 
westen van het land,is zonder twijfel een van 
de meest charmante en sfeervolle steden 
van Oekraïne. Lviv  staat op de Unescolijst als  
werelderfgoed .
Kiev, de hoofdstad van Oekraïne is een brui-
sende ,groene stad om te verkennen. Kiev is 
ook de grootste stad van Oekraïne, het hart 
van het land. Het hoogtepunt van uw ver-
blijf is Pechersk Lavra, het grottenklooster.   
Vervolgens bezoeken we Kamianets-Podils-
ky met zijn charmant oude centrum vol met 
kasseienstraatjes en kleurrijke huisjes, zijn 
indrukwekkend fort gelegen op een eigen 
eiland aan een diepe kloof.
Volgende halte is het middeleeuwse Kolomyia 
met zijn opmerkelijk Pysanka museum. Via 
Nyiregyhaza(Hongarije) en een tussenover-
nachting in omgeving Boedapest beeindigen 
we deze reis. Vol pension in Oekraïne.

 OEKRAÏNE

DATUM
VOLW

 HP
23/08 – 03/09 12D € 1190

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE

GELDIG INTERNATIONAAL 
PASPOORT VEREIST
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

 ANDALUSIË  

DATUM
VOLW

 HP
03/04-16/04 14D € 1175
06/11-19/11 14D € 1139

Andalusië, gelegen in het zuiden van Span-
je, heeft alles om uw hart te stelen: de witte 
dorpjes, de eindeloze sinaasappel- en olijf-
boomgaarden, de zon en de azuurblauwe 
hemel. Deze avontuurlijke streek barst van 
contrasten: lange goudgele stranden, de 
woestijn van Tabernas en de roodgekleurde 
Siërra Nevada. Drijvend op een rijke culture-
le traditie, ontstonden prachtige historische 
steden zoals Sevilla, Malaga en Granada. Het 
binnenland bestaat uit een wild landschap 
doorspekt met kleine witte Moorse dorpjes. 
Een van de hoogtepunten van deze streek is 
het Alhambra, een samenstelling van palei-
zen, vestingwallen en koninklijke verblijven, 
dat beschouwd wordt als een van de mooiste 
ter wereld, ooit de residentie van de Nasriden-
dynastie. Geniet tijdens deze reis van de heer-
lijke tapas, sangria, tortilla, gazpacho, gamba’s 
en... het kloppend hart van de flamenco. 
De verschillende hotels (7) die wij aandoen 
zijn *** en **** hotels. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag - Inbegrepen: diverse inkomgelden zie programma
Facultatieve mogelijkheden: zie programma 

 2 x dagreis met tussenovernachting

 SLOVENIË – KROATIË – BOSNIË & MONTENEGRO
Een absolute aanrader. Tijdens deze geva-
rieerde rondreis maakt u kennis met het 
prachtige, veelzijdige land Kroatië. Gastvrije 
bevolking, prachtige kathedralen, monumen-
ten, watervallen, door de Unesco uitgeroepen 
wereldsteden, zonovergoten eilanden, dui-
zenden kilometers kust, lekker eten en drin-
ken (aan democratische prijzen) maar vooral 
genieten. 
Niet alleen Kroatië (Opatija, Zadar, Sibenik, 
Krka Watervallen, Trogir, Split, Duvrovnik & 
Zagreb) komt aan bod; wij bezoeken tevens 
Slovenië (Llubljana, Grotten van Postonja), 
Montenegro (Baai van Kotor, Perast met zijn 
kunstmatig eilandje Gospa Od Skrpjela, Ko-
tor) & Bosnië (Mostar). 
Het wordt een onvergetelijke rondreis. 
De verschillende hotels die wij aandoen zijn 
*** en **** hotels. 

DATUM
VOLW 

HP
22/05-02/06 12D € 1195
06/08-17/08 12D € 1329

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



Rondreizen

38

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten met 

douche en wc. Aan boord geniet 
u zowel bij de heen als bij de terugreis 

van een heerlijk avondmaal en een 
Engels ontbijt in buffetvorm.

2 x dagreis

 SCHOTLAND
RONDREIS + MINICRUISE

Bezoek Schotlands gezellige hoofdstad en 
raak in de ban van de charme van deze histo-
rische evenals hedendaagse, veelzijdige stad. 
Een bezoek aan het levendige Edinburgh laat 
zich ideaal combineren met onze comforta-
bele nachtovertochten van Zeebrugge of Rot-
terdam/Europoort naar Hull. Met hun uitge-
breide ontspanningsmogelijkheden sluiten 
zij perfect aan bij uw afwisselend verblijf in 
Edinburgh. Bij de 9-daagse reis worden zowel 
de High- en Lowlands bezocht, het whiskyge-
bied en de westkust.
Tijdens bezoek aan Edinburgh overnachten 
we in een hotel in het centrum of omgeving.

                   

DATUM
VOLW 

HP
24/05-28/05 5D € 529
06/07-14/07 9D € 1295
23/09-27/09 5D € 599

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis 

met overnachting in Engeland

 IERLAND
Ierland, het mysterieuze “groene” eiland, een 
oase van rust en natuur. Een land met een 
rijke, roemruchte en tegelijk dramatische 
geschiedenis en een boeiende cultuur. Een 
land van vertellers en zangers, een land voor 
natuurliefhebbers. Eire biedt u een enorme 
variatie, de Ring of Kerry met zijn palmbomen 
en het merengebied van Killarney, de uitgera-
felde Westkust, de Burren met zijn uniek karst-
gebied, de geheimzinnige Connemarra met 
zijn venen en moerassen. Een onvergetelijk 
land met zijn gastvrije dorpjes en ontelbare 
pubs, waar de Ieren zingen met hun hart. U zal 
ongetwijfeld gaan houden van dit prachtige 
land met zijn schrijvers, zijn muziek … en zijn 
Guinness. In onze hotels kunnen we genieten 
van een uitgebreid Engels of Iers ontbijt en 
een heerlijk avondmaal. 

DATUM
VOLW 

07/08-15/08 9D € 1045

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Midzomernacht
Met de boot vanuit Trävemunde naar het 
Zweedse Trelleborg. Midsommerfest in Zwe-
den we genieten samen met de plaatselijke 
bevolking van het Midsommer Feestmaal. 
Een droom die eindelijk voor het grijpen ligt. 
Verder bezoeken we Helsingborg, ook de zus-
terstad van Kopenhagen genoemd. Verder 
in Lund bezoeken we de oudste Zweedse 
aartsbisschoppelijke kathedraal te midden 
van een mooie renaissance stad. Tenslotte, In 
Malmö bewonderen we de “Gedraaide Torso’ 
zoals dit fantastische gebouw van architect 
S. Calatrava. Met de overzet: overnachting, 
avondmaal en ontbijt aan boord op weg  te-
rug naar Trävemunde.

■ HOTEL ÖRESUND LANDSKRONA  
✪✪✪ (HOTEL ONDER VOORBEHOUD)
Ons driesterrenhotel is centraal gelegen in 
Landskrona en gevestigd in een historisch 
gebouw op drie minuten wandelen van het 
Landskrona Museum. En op 5 minuten wan-
delen van de citadel. De kamers zijn voorzien 
van een telefoon, televisie en een eigen bad-
kamer met haardroger. Er zijn twee restau-
rants in het hotel. Restaurant Carolien voor-
ziet in een traditioneel Zweeds lunchbuffet 
evenals à-la-cartegerechten. In het Nils Hol-
gersson Restaurant krijg je een seizoensge-
bonden menu met internationale gerechten.

 ZWEDEN

DATUM
VOLW 

HP
21/06-25/06 5D € 675
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 ST. PETERSBURG

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

GELDIG INTERNATIONAAL 
PASPOORT VEREIST

DATUM
VOLW 

HP
13/08-21/08 9D € 1485

STOCKHOLM                                                                                                                                             
HELSINKI                                                                                                                                              
SINT PETERSBURG
Tijdens deze rondreis, per bus en per boot, 
nemen wij u mee naar drie prachtige steden 
die u zeker zullen bekoren. Het moderne 
schip van de TT-Line en nadien een rit door 
het ongerepte Zweedse landschap brengen 
u naar Stockholm. Tijdens de stadsrondrit zal 
u genieten van al het mooie wat deze groene 
stad te bieden heeft. De Tallink Silja brengt u 
naar Turku, de vroegere hoofdstad van Fin-
land en dan rijden we naar Helsinki, de hui-
dige witte hoofdstad. Ook hier staan de meest 
interessante highlights op het programma. 
Met de Princess Maria van de St. Petersline 
varen we naar Rusland, naar Sint-Petersburg, 
de tsarenstad aan de Neva, een wereldstad! 
Hier geniet u van het fantastische decor van 
paleizen, kathedralen, kanalen en bruggen, 
prachtige boulevards en pleinen. Ook op het 
gebied van kunst en cultuur heeft deze stad 
enorm veel te bieden met als hoogtepunt, 
de Hermitage, die de rijkste kunstschatten 
ter wereld herbergt. Kortom een fantastische 
afsluiter van drie citytrips in één.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

 DE BALTISCHE      
 STATEN

Datum
VOLW

 HP
13/06-23/06 11D € 1235

ESTLAND, LETLAND EN 
LITOUWEN…
Men zou ze ook de parels aan de Baltische Zee 
kunnen noemen. Een mooie rondreis brengt u 
naar de prachtige hoofdsteden: Tallinn, Riga en 
Vilnius. Tallinn (Estland) is het beste voorbeeld 
van een uitzonderlijk bewaard gebleven mid-
deleeuwse handelsstad. Riga (Letland) pronkt 
dan weer met zijn unieke Art nouveau- en Ju-
gendstilarchitectuur in een prachtig historisch 
kader. Vilnius (Litouwen) is een groene stad 
met veel pittoreske plekjes waar men voelt dat 
de architectuur en de mentaliteit onderhevig 
zijn aan de invloeden van de katholieke kerk. 
Maar er is nog meer… Buiten deze steden kan 
je ook nog genieten van de mooie kuststreek 
en van een schitterend landschap. Aarzel niet 
en maak kennis met deze zeer mooie landen 
en steden waar alles puur genieten is! Maar 
vergeet niet dat, vooraleer we in de Baltische 
Staten aankomen, we al een mooi parcours 
in Polen hebben afgelegd waar de steden 
Gdansk en Stettin op het programma staan. 
Gdansk is een prachtige stad die nog steeds 
de sporen draagt van Vlaamse en Nederland-
se architecten. Ooit was het de voornaamste 
en grootste stad aan de Baltische Zee. Stettin 
was ooit een Pruisische stad waar de hertogen 
van Pommeren hun slot hadden, wat zeker de 
moeite loont om even halt te houden. Maar 
er is ook nog Helsinki. De witte hoofdstad 
van Finland met zijn unieke Rotskerk, groene 
parken, gemoedelijke haven en nog zoveel 
meer! Kortom een stad waar we even gezellig 
kunnen rondkuieren vooraleer we inschepen 
richting Lübeck en zo huiswaarts keren. 
Laat u bekoren door deze vijf unieke 
Europese steden! GDANSK  -  VILNIUS  -  RIGA     
TALLINN en  HELSINKI

 GRIEKENLAND

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis (heen- en terugreis met tussenovernachting)

DATUM
VOLW 

HP
04/05-16/05 13D € 1325

Een ontdekkingstocht 
doorheen het echte Hellas.

Griekenland heeft ons heel wat te bieden: 
vakantie en rust aan zee, natuur en cultuur, 
maar ook uitstekende hotels en een vriende-
lijke bevolking.
In het klassieke Griekenland ligt de oor-
sprong van onze beschaving: hier werd onze 
democratie geboren en het westers denken 
gevormd. De Zigeuner luxeautocar brengt 
ons via Frankrijk, Zwitserland en Italië naar 
Ancona. Een cruiseschip voert ons naar Igou-
menitsa (Griekenland). Van hieruit gaat onze 
reis langs de mooiste en interessantste sites 
van Griekenland! We bezoeken de Byzan-
tijnse “zwevende” kloosters, de Meteora, de 
beroemde orakelplaats van Apollo in Delphi, 
de hoofdstad Athene met zijn Akropolis, de 
Peloponnesos met de cyclopische burcht 
van Agamemnon, Mycene. We ontdekken de 
oude theaterwereld in Epidauros en verblij-
ven in Olympia, de bakermat van de Olympi-
sche Spelen. Intussen reizen we doorheen het 
bergachtige Griekenland - onder een zonnige 
hemel en in een gastvrij en gunstig klimaat 
- naar de boorden van de groenblauwe Ege-
ische zee in Tolon en Nauplion. In Tolon ge-
nieten we van een zalige rustdag aan de zee.
Bij onze terugreis doorkruisen we in Cruises-
tijl - van Patras tot Ancona - de hele Adriati-
sche Zee en overnachten nabij Rimini in Italië. 
Op onze terugreis bezoeken we ook nog het 
meer van Lugano in Zwitserland.

Toeslag eenpersoonskamer: € 258
2 x dagreis met tussenovernachting

Parels van Bulgarije
Tijdens deze rondreis doorkruisen we ver-
schillende Balkanlanden: Hongarije, Servië, 
Bulgarije, Kroatië en Slovenië. We bezoeken 
enkele hoofdsteden nl. Boedapest, Belgrado 
en Sofia.  In Bulgarije verblijven we 4 dagen 
(5 nachten) in Sunny Beach (Slantsjev Brjag), 
dé badplaats aan de Zwarte Zee. Bulgarije dat 
is puur genieten: Bulgaarse keuken, heerlijke 
wijnen, stralende zon, 8 km zandstrand, groe-
ne oase, rotsen, de heerlijke rozen, veel cultu-
reel erfgoed, folklore, minerale bronnen, gast-
vrijheid van de Bulgaren en een zeer oud en 
rijk verleden. We bezoeken o.a. de hoofdstad 
Sofia met zijn enorme Orthodoxe Alexander 
Nevski kathedraal; Niš, één van de oudste ste-
den van de Balkan; Plovdiv, de nummer één 
qua historie; de op één na grootste stad Varna 
bekend als havenstad; de oude stad Nessebar 
die op de Werelderfgoedlijst van de Unesco 
staat; het klooster van St. George in Pomorie; 
het gezellige oude vissersstadje Sozopol; het 
sprookjesachtige Kasteel Ravadinovo.

Ons hotel in Sunny Beach is een super **** 
hotel, prachtig gelegen aan de Zwarte Zee.
Hotel gelegen aan 8 km langerekt fijn zand-
strand. Kamers zijn voorzien van al het nodige 
comfort, zeer lekkere en uitgebreide ontbijt- 
en dinerbuffetten. Het hotel biedt een gevari-
eerd avondprogramma!

 BULGARIJE      

DATUM
VOLW 

HP
20/08-02/09 14D € 1299

NIE
UW

IN  ONZE BROCHURE



Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag.
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten met douche en wc. 

Aan boord geniet u zowel bij de heen en de terugreis van een 
heerlijk avondmaal en een Engels ontbijt in buffetvorm

2 x dagreis met VIP-autocar
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met shuttle

2 x dagreis met VIP-autocar

Toeslag eenpersoonskamer inbegrepen
2 x dagreis 

 BELFAST 
Heenreis met overnachting aan boord van 
P&O ferries naar Hull. Na een tocht door 
het mooie Lake District overnachten we in 
****hotel  Vervolgens nemen we de ferryboot 
naar Noor Ierland.  We maken kennis met  
BELFAST. Hier overnachten we ook in 2 nach-
ten in ****  Tijdens onze rondrit zien we onder 
andere de protestantse Shankhill,de bekende 
muurschildering. We brengen een bezoek aan 
de Titanic Experience, Botanic garden. Via de 
noordkust zien we de  bijzondere Giant’s Cau-
seway. Deze beroemde rotsformatie staat op 
de Werelderfgoedlijst. Een whiskydistillerie  
BUSHL_MILLS zit zeker in ons programma. 
We bezoeken Londenderry, de stad is bekend 
van Bloody Sunday. Hier blijven we 2 nachten 
Rondritten door het wonderschoon natuur-
gebied Malin Hed. Op de terugreis naar Bel-
fast bezoeken we  Ulster American Folk Park. 
Terugreis met ferry ,dan door naar Hull.  Over-
nachting aan boord van P&O ferries  Deze reis 
is voor natuur en cultuurliefhebbers. Een ech-
te aanrader We verblijven in 4 sterren hotels, 
centraal gelegen. Zorgvuldig geselecteerd.

 MIDSOMER 
MURDERS

In het spoor van inspector 
BARNABY –MIDSOMERS MURDERS
MIDSOMER uit de reeks Midsomer Murders is 
een fictief graafschap in Engeland.
De filmlocaties bevinden zich voornamelijk in 
de streek tussen Londen en Oxford.
We bezoeken oa. Windsor en Oxford.
In Wallingford ( in de serie Causton genoemd) 
worden we opgewacht door één van de ka-
rakters die meespelen in de serie.  Hij of zij 
gaat ons de uitleg geven over de serie Midso-
mer Murders -. Hier genieten we ook van een 
typische” Cream Tea”
Tevens bezoeken we het kasteel van de be-
roemde familie Rothschild – Waddeson Ma-
nor.  Ook hier worden we ontvangen met 
thee( koffie ) en koekjes.

Leef je helemaal in, in de serie door een be-
zoek te brengen aan deze leuke stadjes !!

■ HOLIDAY INN MAIDENHEAD  
✪✪✪✪
Modern hotel dichtbij Windsor gelegen
Mooie kamer met alle comfort, satelit TV , free 
WI FI

In geen enkele andere stad is het contrast tus-
sen het verleden en het heden zo indrukwek-
kend en zo groot als in de Duitse hoofdstad. 
Berlijn is opwindend. Berlijn heeft tempo. 
Berlijn is elke dag weer anders. Beleef Berlijn, 
geniet van de stad met zijn unieke culturele 
aanbod, het legendarische nachtleven, de 
groene oases en de meren.
Wij bezoeken resten van de muur en talrijke 
highlights zoals de Reichstag, Unter den Lin-
den, het Museuminsel, de Potsdamer Platz, 
Bikini Berlin, Spreeufer en veel meer …
In Potsdam hebben we aandacht voor het ba-
rokke paleis, Sans Souci en Cecilienhof.

■ HOTEL ESTREL ✪✪✪✪
Een superieure 4-sterrenhotel gelgen in de 
Berlijnse wijk Neukölln.  Ruime kamers in-
gericht in zachte, natuurlijke kleuren. Airco. 
Stijlvolle badkamer uitgerust met bad en een 
haardroger.

 BERLIJN EN POTSDAM

Speciale tours                                NIEUW

DATUM
VOLW 

HP
23/06-27/06 5D € 595

datum
VOLW  

HP
18/05-21/05 MET VIP CAR 4 d € 495

DATUM
VOLW 

HP
22/08-30/08 MET VIP CAR 9D € 1585

SINGLEREIS
Als single ga je natuurlijk het liefste op 
vakantie met andere alleen reizende 
deelnemers. Wij zorgen voor een gega-
randeerde eenpersoonkamer.
Iedereen heeft wel een reden om te 
kiezen voor een reis voor singles, maar 
een ding hebben ze allemaal gemeen : 
je gaat op vakantie om een leuke tijd te 
hebben en te ontspannen.



INBEGREPEN
■    Heen en terug in comfort autocar  
■    Plaatselijke gids  (niet voor de wandelaars)
■   Goede huurfietsen (elektrische fietsen 
 zijn ook verkrijgbaar tegen een meerprijs) 
■    Avondeten (voorgerecht 
  keuze hoofdgerecht vlees of vis – dessert)
■   Vertrek : 7u00  - terug : 21u30

Zeeland
AFREISDATA  
27/05 – 09/06 – 28/06 – 09/07 – 26/07 – 
30/07 -12/08 – 27/08
€ 69/pers. (fietsers) € 56/pers. (wandelaars)

1 DAG

 D Huurfiets inbegrepen

Zeeland is een fietsparadijs, weidse luchten,  
een niet  aflatende bries en de zee altijd dicht 
bij. Achter de Zeeuwse dijken en duinen ligt 
het perfecte  decor voor de fietstocht. Doorkruis 
Zeeland via verrassende fietsenpaden en beleef 
de unieke sfeer.
 

1 DAG

INBEGREPEN
■   Huurfiets met  5 versnellingen of
 Elektrische fiets (tegen meerprijs)
■   Gids: in groep met de gids of 
 individueel fietsen met “fietsknooppunten”
■   Routekaart
■    Avondmaal = dagmenu

                  

Riante Polderroute
AFREISDATA  
24/07 – 14/08 – 28/08             
€ 76/pers. 

 D Huurfiets inbegrepen

1 Vertrek
 Diepenbeek om 7u00 tot in  Vlissingen , hier wor-

den de huurfietsen in ontvangst genomen

Voor de fietsers 

2 Route
 Dit jaar fietsen wij weer een mooie route ” Rondje 

Vlissingen”.  Vlissingen is een eeuwenoude stad. 
Het maritieme verleden is nog overal terug te 
vinden. Deze fietsroute voert u door de mooiste 
plekjes van de stad en zijn omgeving.  Via de 
Westerschelde, Ritthem  en Souburg  komen wij 
in Middelburg, verder langs het  Zouteland, Groot 
Valkenisse,  Dishoek en de  Westerschelde  tot op 
Vlissingen boulevard.       

Voor de wandelaars

3 Route
 Vlissingen is zonder twijfel één van de meest 
uitbundige steden in Zeeland, je kunt er een 
prachtige wandeling maken over de 2 km lange 
promenade. Een bezoek brengen aan de stad 
met zijn aantrekkelijke Oude Markt, zijn vele 
mooie pleinen en winkels is zeker de moeite 
waard. Je kunt in een korte tijd van Vlissingen 
naar Zeeuws-Vlaanderen met de veerboot (niet 
in de prijs inbegrepen). 

4 Avondeten
 Wij eindigen deze fiets- wandeldag terug bij de 
fietsverhuur. Verder met de autocar naar het res-
taurant de “Boei” voor het avondeten.

5 Terug
 Diepenbeek omstreeks 21u30.

De Riante Polderroute verkent de zeepolders 
ten noordoosten van Brugge. Dit gebied tus-
sen Knokke-Heist en Damme vormt een van de 
meest gaaf gebleven polderlandschappen van 
Vlaanderen. Je fietst langs Oude havenstadjes 
als Sluis, Hoeke, Oostkerke en Damme. Cen-
traal op deze tocht staat de Zwinstreek met het 
kanalenlandschap van de Damse Vaart. Oude 
zeeweringsdijken, pittoreske dorpjes, histori-
sche hoeven en een weidse horizon vormen de 
hoofdingrediënten van dit polderland. 

1 Vertrek
 Diepenbeek om  07u00.

2 Aankomst 
 Omstreeks 9u30 in Knokke-Zoute 

 waar wij de huurfietsen afhalen.

3 Route
 Knokke de Zeedijk Zeeuws Vlaanderen-Sluis-
Lapscheure - Moerkerke-Brugge-Damme 
(Damse vaart)-Leopoldkanaal  tot in Oostkerke.

4 Avondeten
 Restaurant  de “Groene Wandeling” 

      in Oostkerke.

5 Terug
 Diepenbeek omstreeks 21u30.

INBEGREPEN

INBEGREPEN

INBEGREPEN

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN

7 
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         INFO

Fietsen met de Zigeuner, 
dat is pas echt vakantie!

Fietsvakanties worden steeds populairder 

als vakantiebesteding. En dat is niet zo-

maar. Eén van de belangrijkste redenen 

van die populariteit is de grote vrijheid 

die je op je tweewieler hebt. U gaat en 

staat waar u wilt en ziet het landschap 

op een langzame manier veranderen. 

Wanneer u iets moois ziet stapt u ge-

woon even af. Wij laten u graag meege-

nieten van onze passie.

Reeds 18 jaar zijn wij de marktleider in het organiseren van fietsvakanties met de auto-

car, met speciale fietsaanhangwagen. 

De eigen fietsen worden met veel zorg en op een veilige manier opgehangen in onze 

aanhangwagen. Onze fietsvakanties zijn individueel, dus wij fietsen NIET IN GROEP want 

binnen de beperkingen van het programma bent u totaal vrij te doen en te laten wat u 

wilt. ‘s Morgens start u wanneer het u best past, u geniet op uw eigen tempo, stopt waar 

en wanneer het u belieft en wees gerust, het roadbook en de goed bewegwijzerde route 

door zig. stickers leidt u naar uw overnachtingsplaats. Onze medewerkers hebben voor u 

immers ter plaatse de rustigste en mooiste weggetjes uitgezocht.

De autocar brengt in tussentijd uw bagage naar het volgende hotel.

2017

 

FIETSEN VOOR GEVORDERDEN

SPECIALIST IN 
FIETSTOCHTEN

 Recreatie fietsen
------   Voor elk niveau  ------

Dag- en meerdaagse trips

------   met begeleiding  ------

FIETSC

www.dezigeuner.com

Industrielaan 7 - 3590 DIEPENBEEK

Tel. 011/35 04 04  - Fax 011/33 12 71 

Download onze APP
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INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Best Western Flanders Lodge *** 
■   EXTRA avondeten dag 3

De Westhoek-Ieper 
en de IJzervallei
AFREISDATA  
12/08 tot 14/08        € 299 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 28

3 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Er bestaan ongetwijfeld vele manieren om die 
“Groote Oorlog” te herdenken, wij doen het per 
fiets. Op de eerste dag fietsen we door de Ieper-
boog met Hill 62 en verder naar Passendale. Op 
de tweede dag fietsen we naar de IJzertoren, 
de dodengang en het kerkhof van Langemark. 
Op de derde dag fietsen we naar Poperinge en 
gaan we terug naar de sporen van de Eerste We-
reldoorlog achter het front

INBEGREPEN
■   3 nachten halfpension.
■   Hotel Deutscher Hof***, in Trier  

Echternach-Sauer-Saar 
en Moezel
AFREISDATA  
02/06 tot 05/06        € 478/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 66

4 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Fietstocht op de grens van Duitsland – Frankrijk 
en Luxemburg. Kleine romantische wijnstadjes 
en een afwisselend rivierenlandschap zijn de 
troeven van deze tocht. Deze kwaliteitsfietsrou-
te met vier sterren staat garant voor fietsplezier 
voor jong en oud. Naast de rivier fietst u door 
vlak terrein.

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Carat Vital****, Monschau

Langs de Vennbahn
AFREISDATA  
09/07 tot 11/07
08/09 tot 10/09     € 285 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50

3 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De Vennbahn is één van de langste fietspaden 
langs voormalige spoorlijnen in Europa en doet 
drie landen aan: Duitsland, België en Luxem-
burg. Het 125km lang tracé van Troisvierges 
naar Aken met een gemiddelde daling van 2% 
biedt fietsers volop de kans om de natuur, de 
flair van een grensstreek. Dit geeft al aan dat de 
Vennbahn een absolute aanrader is om te gaan 
ontdekken als fietsliefhebber. 

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Möhringers****, Schwartzwald  
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Anika***, Neuenburg am Rhein  

Zuidelijk Zwarte Woud
AFREISDATA  
03/07  tot 07/07  
13/08  tot 17/08               € 510/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

5 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Fietsroute van 250 km rondom het natuurpark 
Südschwarzwald. Hier kunt u landschappelijke 
highlights ontdekken, zoals het Wutach-ravijn, 
het Markgräflerland en tijdens een ommetje 
naar Frankrijk het beschermde natuurgebied 
‘Petite Camargue’.  

INBEGREPEN
■ 1 nacht in K+O
■  HOTEL IBIS in het centrum van Parijs

Parijs
AFREISDATA  
26/08 tot 27/08               € 199/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 45

2 DAGEN

Bekijk Parijs eens anders ! 

Vanop de fiets bijvoorbeeld…Fietsen door 

Parijs ligt niet zo voor de hand en juist dat 

maakt deze fietstocht zo verrassend.

INBEGREPEN
■  3 nachten halfpension.
■  Hotel De Cantharel****, Apeldoorn 
Extra avondeten de laatste dag

Hoge Veluwe
AFREISDATA  
01/08 tot 04/08         € 475/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 105

4 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Dit fietsparadijs bevindt zich op De Veluwe, op een 
boogscheut van Apeldoorn. Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe is met zijn 5.400 hectare aan bos, hei-
de, vennen en stuifzand, ideaal voor fietsers. En wie 
van cultuur houdt, brengt er een bezoek aan het 
wereldberoemde Kröller-Müller Museum

INBEGREPEN
■   2 nachten halfpension.
■   Hotel NH****, Brugge

Brugse Ommeland en
Polderroute
AFREISDATA  
26/05 tot 28/05        € 390/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 135

3 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Het Brugse ommeland is de enige regio vlakbij zee 
en op een boogscheut van de werelderfgoedstad 
Brugge. Er is de enorme variatie in landschappen, 
het weidse en open polderlandschap met de 
pittoreske dorpjes. Meer naar het binnenland fiets 
je in de groene gordel rond Brugge. Een aanrader 
voor een korte fietsvakantie met 3 zeer gevarieerde 
fietstochten. Langs strand, kustlijn, het Zwin en de 
haven in Zeebrugge. 

INBEGREPEN
■   3 nachten halfpension.
■      Hotel Zuiderduin****, Egmond aan Zee

Volendam - Alkmaar
IJmuiden en Amsterdam
AFREISDATA  
24/08 tot 27/08           € 455/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 53

4 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Geen bergen, hoogstens een brugje,  geasfal-
teerde fietspaden en vrijwel verkeersarme we-
gen. Via fietsknooppunten en bewegwijzerde 
fietsroute door het kazen- en klompenland van 
Nederland. Kleurige bloemenvelden in het voor-
jaar zijn een lust voor het oog.  

1e dag  400 km 
2e dag  35 km 

1e dag  44 km  Middelburg - Vlissingen
2e dag  55 km  Brugge – Loppem  
3e dag  45 km  Brugge – Sluis - Damme  
  

1e  dag 47 km  De Ieperboog
2e dag  52 km  De IJzertocht
3e dag 50 km  De hop en de West- Vleteren route

1e dag  40 km  Troisvierges – St-Vith 
 2e dag  45 km  St Vith - Monschau   
3e dag  50 km  Monschau - Aken  

1e dag  40 km  Rondje Veluwe
2e dag  55 km  Nationale Park de Hoge Veluwe
3e dag  55 km  Nationale Park de Veluwezoom
4e dag  40 km  Apeldoorn – Paleis het Loo

1e dag  45 km    Volendam – Egmond aan Zee                                                                                                                                              
2e dag  62 km  Rondje Alkmaar            
3e dag  kleine ronde 52 km of  grote ronde  61 km  
                Egmond aan Zee - IJmuiden
 4e dag Egmond aan Zee - Amsterdam
 

1e dag 50 km  Saarbrucken - Merzig
2e dag  60 km  Merzig – Trier 
3e dag  45 km  Trier - Echternach
4e dag  40 km Echternach - Diekirch - Ettelbruck
 

1e dag  40 km  Hinterzarten- Bonndorf  
2e dag  52 km  Bonndorf –Waldshut 
3e dag  50 km  Waldshut – Rheinfelden
4e dag  60 km  Rheinfelden-Neuenburg am Rhein 
5e dag  46 km  Neuenburg am Rhein – Kirchzarten 
 

 D Huurfiets inbegrepen



1e dag 
2e dag 47 km  Toulouse – Avignonet Lauragais
3e dag 62 km  Avignonet Lauragais  - Carcassonne
4e dag 50 km  Carcassonne - Homps   
5e dag 48 km  Homps – Béziers
6e dag 50 km  Béziers - Sète
7e dag Diepenbeek
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INBEGREPEN
■  4 nachten halfpension.
■  Hôtel Le Dracy ***, Dracy-le-Fort

Bourgondië
AFREISDATA  
16/08 tot 20/08         € 589/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 156

5 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Geen enkele streek in Frankrijk wordt zo direct in 
verband gebracht met de kunst van het genieten. 
In deze streek groeien de druiven voor de beste 
wijnen van Frankrijk. We fietsen niet alleen door 
schilderachtige wijngaarden en langs pittoreske 
wijndorpen maar worden evenzeer bekoord door 
de religieuze bouwkunst. 

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Arvena Kongress****, Bayreuth 
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Welcome Residenzschloss****, Bamberg 
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Esbach Hof***,  Kitzingen

MAIN RADWEG
AFREISDATA  
14/07 tot 20/07         € 809/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 102

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De Main fietsweg behoort tot de mooiste 
fietsroutes in Duitsland.. Het traject is volledig vlak, 
enkel de tweede dag is er af en toe een heuveltje.

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Hotel De La Loire**,  Ancenis 
■  4 nachten halfpension
■  Hotel Mercure Bords De Loire****, Samur

Loire & Anjou
AFREISDATA  
25/07 tot 31/07            € 850/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 180

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Deze klassieke fietstocht volgt het meest 
fameuze traject van Frankrijks langste rivier 
de Loire, stroomafwaarts richting Atlantische 
Oceaan tussen Chinon en Ancenis. Meestal 
fietst u over fietspaden

INBEGREPEN
■   3 nachten halfpension  
   Ibis Konstanz***, op loopafstand van de stad
■   3 nachten halfpension
   Hotel Knoblauch in****,
   Jettenhausen/ Friedrichshafen
■   Hotel met mooi binnenzwembad/wellness

Bodensee
AFREISDATA  
23/06 tot 29/06
02/08 tot 08/08         € 815/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 189

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

265 km fietsen rond een van de grootste me-
ren van Europa is zonder meer indrukwekkend! 
Langs gezellige dorpjes, boom- en/of wijngaar-
den brengt de prachtige ‘Bodenseeradweg’

INBEGREPEN
■   2 nachten halfpension.
■   Hotel Moselschlösschen****, Traben-Trarbach  
■   2 nachten halfpension
■   Hotel Deutscher hof  ***, Trier

Moezel
AFREISDATA  
04/08 tot 08/08         € 649/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 135

5 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Welkom aan de Moezel… een landschap van 
superlatieven verheugt zich op U !  Deze vlakke 
“Moselradweg”  biedt u grenzenloos fietsplezier. 
De vlakke fietspaden leiden u langs prachtige 
wijnlandschappen en romantische steden en 
dorpjes.  Hier komt de wereldberoemde wijn 
vandaan, die geoogst wordt in de wijngaarden 
langs de steile rivierhellingen. 

INBEGREPEN
■   5 nachten in half pension
■   1 nacht in K+O
■   Hotel Novotel****, Limoges le Lac
■   Hotel Fasthotel**, Avignonet Lauragais
■   Hotel Mercure Porte de la Cite****, Carcassonne
■   Hotel Mercure****, Béziers ( K+O)
■   Hotel Grand hotel***, Sète

Canal du Midi
AFREISDATA  
09/06 tot 15/06
09/09 tot 15/09            € 845/pers.
Toeslag éénpersoonskamer:  € 284  

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Fietsen langs een stukje Franse geschiedenis! 
Het Canal du Midi, een 240 km lange 
verbindingslijn door Zuid-Frankrijk tussen Agde 
en Toulouse.

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Brühl’s Trapp-Superior***, Rüdesheim
■  2 nachten halfpension
■  Hotel 4Jahreszeiten****, Bad Breisig

Rijn-Radweg
AFREISDATA  
20/06 tot 24/06         € 495/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 46

5 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Deze 308 km lange fietstocht brengt je van 
Mainz tot aan Feste Zons, even voorbij Keulen. 
Het unieke, mooie “Midden Rijndal” staat op 
de werelderfgoedlijst van de Unesco met zijn 
prachtige fietspaden door het groen. Je rijdt 
door de vallei van de Lorely. Deze volledig vlakke 
fietstocht brengt je naar kleine wijndorpjes, 
zoals het bekende Rüdesheim. 

INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   6 nachten halfpension in Hotels ***/****  in 
■   Praag  ■   Melnick
■   Litomerice ■   Decin
■   Dresden

Praag – Dresden
AFREISDATA  
21/07 tot 27/07            € 695/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 118

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Een 265 km lange fietstocht langs meestal 
verharde, nieuwe fietspaden met soms kleine 
korte hellingen. Deze schitterende fietstocht 
brengt ons van Praag naar Dresden. 

1e dag  50 km  Koblenz – Cochem  
2e dag  59 km Cochem – Traben Trarbach   
3e dag  53 km  Traben Trarbach – Neumagen Dhron 
4e dag  45 km  Neumagen Dhron– Trier 
5e dag  54 km  Trier – Schengen 
 

1 dag  45 km   Mainz  - Rüdesheim    
2e dag  58 km  Rüdesheim – Spay     
3e dag  55 km  Spay – Bad Breisig        
4e dag  50 km  Bad Breisig – Urfeld   
5e dag  50 km  Urfeld – Feste Zons     

1e dag  540 km/25 km  La Loyère
                Chalon-sur-Saône – Dracy-le-Fort
2e dag  51km  Dracy-le-Fort – Dracy-le-Fort 
3e dag  52 km  Dracy-le-Fort – La Truchère
4e dag  60 km  La Roche-Vineuse – Dracy-le-Fort
5e dag  Dracy-le-Fort – Beaune
 

1e dag 745 km 
2e dag  46 km  Chalonnes-sur-Loire – Ancenis
3e dag  48 km  
                 Chalonnes-sur-Loire Brissac-Quincé. 
4e dag  46 km    Saumur – Chinon - Saumur 
5e dag  49 km  
                 Saumur – Doue la Fontaine Saumur. 
6e dag  48 km  Saumur – Gennes
7e dag  745 km
 

 

 

 

 

 

1e dag  850 km  Diepenbeek – Praag 
2e dag  55 km  Praag – Melnik
3e dag  55 km  Melnik – Litomerice
4e dag  55 km  Litomerice – Decin 
5e dag  65 km  Decin – Dresden 
6e dag  53 km  Dresden – Riesa
7e dag  710 km  Dresden – Diepenbeek
 

1e dag  582 km 
2e dag  63 km  Bayreuth – Lichtenfels
3e dag  45 km  Lichtenfels - Bamberg
4e dag  60km  Bamberg – Schweinfurt
5e dag  60km  Schweinfurt – Volkach – Kitzingen
6e dag  68 km  Kitzingen via Würzburg
             (40km) – Karlstadt (65km)
7e dag  30km  Karlstadt – Lohr am Main.
 

1e dag  630 km  Diepenbeek – Konstanz
2e dag  52 km  Höchst – Konstanz
3e dag  64 km  Konstanz – Stein-am-Rhein Konstanz
4e dag  51 km   Konstanz – Bodman
5e dag   52 km   Bodman – Friedrichshafen
6e dag  42 km Friedrichshafen – Bregenz
7e dag  660 km  Friedrichshafen - Diepenbeek



1e dag ± 750 km
2e dag  57 km   St Michael im Lungau - Murau
 3e dag  55 km  Murau – Zeltweg 
 4e dag  77 km  Zeltweg – Bruck an der Mur
 5e dag  64 km  Bruck an der Mur – Graz 
 6e dag  50 km  Graz - Leibnitz
 7e dag  30 km  Leibnitz – Mureck 
 8e dag  ± 750 km
 

FI
E

TS
V

A
K

A
N

T
IE

 C
 C

 C
 C

 C
 C

 C
 C

 C
 C

44

INBEGREPEN
■  1 nacht in halfpension
   hotel in buurt van Rosenheim
■   5 nachten halfpension 
   hotel Flachauer Hof****, Flachau

Flachau en omgeving
AFREISDATA  
23/06 tot 29/06        € 695/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 76

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Salzburgerland en Stiermarken zijn prachtige 
streken die nog vrij onbekend zijn bij de fietsers. 

INBEGREPEN
■  7 nachten in half pension in hotels****
■   Hotel**** in de buurt van München 
■   Hotel zum Brauhaus****, Murau 
■   MT Hotel****, Murtal/Zeltweg 
■   Hotel Landskron****, Bruck an der Mur 
■   Hotel Das Weitzer****, Graz 
■    Hotel Schloss Seggau****, Leibnitz 
■    Hotel**** in de buurt van München

Murradweg
AFREISDATA  
09/07 tot 16/07       € 1.049/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 175

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De Murradweg, de langste fietsroute in Steiermarken

INBEGREPEN
■   4 nachten halfpension.
     Hotel Le Rabelais***,  Fontenay-le-Comte 
■   1 nacht halfpension + 2 nachten K+O
      Hotel Mercure****, La Rochelle Vieux Port Sud

Marais Poitevin & Île de Ré
AFREISDATA  
15/07 tot 22/07
05/08 tot 12/08         € 925/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 330

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

In de Marais Poitevin fietst u ongestoord en 
meestal ver van alle autoverkeer over de vele 
fietsbruggetjes en langs de talloze kanalen. 
Tussen fietsers en Île de Ré was het altijd al 
grote liefde... dit is te merken aan de kilometers 
gemarkeerde fietspaden

INBEGREPEN
■  7 nachten halfpension in goede hotels***/**** .

Donau - Radweg tot Wenen 
AFREISDATA  
03/06 tot 10/06
23/07 tot 30/07            € 939/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 140

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De Oostenrijkse Donauvallei is de bekendste 
fietsroute van Europa. Wij fietsen dan ook door 
het mooiste gedeelte van deze vallei bij de 
Donaubocht van Schlögen tot in Wenen over 
een afstand van circa 320 km

INBEGREPEN
■   6 nachten halfpension in 
   Hotel Holiday Inn****, Berlijn-West
■   Hotel met prachtig binnenzwembad/sauna

Berlijn en Potsdam
AFREISDATA  
16/07 tot 22/07
14/08 tot 20/08         € 675 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 138

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Als er één wereldstad is die perfect per fiets 
te verkennen is, dan is het wel Berlijn. De stad 
beschikt over een uitgebreid fietsnetwerken en 
honderden kilometers fietspaden.

INBEGREPEN
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel du Forum**,  Carpentras 
■  5 nachten halfpension
■  Hotel La Leiriero***,  Fontvieille

Provence - Camargue
AFREISDATA  
18/06 tot 25/06
23/08 tot 30/08        € 895/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 155

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Fietsen in de Provence? Geniet van een fraaie 
regio waar wijngaarden, gele zonnebloem- en 
lavendelvelden het landschap bepalen.

INBEGREPEN
■  4 nachten halfpension
■  Hotel Hirschen***,  Imst
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Schwarzer Adler****,  Innsbrück Centrum

Tirol en Innradweg
AFREISDATA  
23/07 tot 29/07         € 795/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 95

7 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Fietsroute van ongeveer 250 km.  Een lichtgol-
vend parcours tot aan de Inn en dan vlak tot de 
eindbestemming.  Hoofdzakelijk fietsen we op 
geasfalteerde wegen en grindpaden.

INBEGREPEN
■  4 nachten halfpension.
■  Hotel Château de la Tour***, Cadillac 
■  3 nachten halfpension
■  Hotel Best Western Golf****, Lacanau 
   in Lacanau-Océan

Entre-Deux-Mers / Bordeaux /  
Médoc /  Atlantische Oceaan
AFREISDATA  
02/09 tot 09/09        € 1.045/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 287

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Door wijngaarden en bossen fietsend naar de At-
lantische Oceaan. 

1e dag  700 km  Wir fahren nach Berlin 
2e dag  55 km   Op zoek naar sporen van de Muur 
3e dag  56 km   Die See, der See, das Meer 
4e dag  50 km   De alternatieve wijken van Berlijn   
5e dag  65 km   Koningen, keizers, 
       prinsen en prinsessen 
6e dag  63 km   Landelijk Potsdam 
7e dag Ich hab’ noch einen koffer in Berlin 

1e dag  740 km  Diepenbeek – Imst
2e dag  60 of 87 km  Reschenpas – Imst
3e dag  50 km     Ötzdal – Imst
4e dag  36 km     Imst – Fernsteinsee – Imst
5e dag  68 km     Imst – Innsbrück
6e dag  54 km     Innsbruck – Rattenberg
7e dag  740 km  Diepenbeek
 

1e dag 
2e dag 50 km    Bergheim  -  Salzburg  - Golling
3e dag  55 km   Kulm – Ramsau – Filzmoos
         Eben Flachau 
 4e dag  48 km  Flachau – Wagrain – Kleinarl   
                                  Jägersee - Flachau  
 5e dag  49 km  Ennstalradweg Flachau –  
                                 Altenmarkt -  Pruggern
 6e dag  55 km  Ennstalradweg R7  van Pruggern                              
                                 tot Liezen – Ardning 
 7e dag Diepenbeek

	

	

				

	

	

1e dag  840 km
 2e dag  50 km    Fontenay le Compte – Damvix
  3e dag  64 km  Damvix – Coulon – Fontenay-le-Comte
 4e dag  58 km   Fontenay-le-Comte – Marsilly
 5e dag  48 km Marsilly – Île de Ré
 6e dag   55 km  Île de Ré – La Rochelle
 7e dag  50km La Rochelle - Rochefort
 8e dag  875 km
 

1e dag  975 km
2e dag  42 km   Carpentras – Mazan – Carpentras
3e dag  58 km  Carpentras – Châteauneuf du Pape
4e dag  55 km  Fontvieille – Mouries - Fontvieille
5e dag  52 km  Fontvieille – St Remy de Provence       
                               Fontvieille 
6e dag  55 km  Fontvieille – Saintes-Maries-de-la-Mèr
7e dag 46 of 40 km Saintes-Maries-de-la-Mèr
8e dag   950 km  

1e dag ± 990 km
2e dag  53 km  Cadillac – Sauternes - Cadillac
3e dag  55 km  Cadillac - Bordeaux 
4e dag  52 km  Bordeaux – Sauveterre-de-Guyenne
5e dag  64 km  Arsac - Pauillac
6e dag 45 km    Lac de Hourtin 
                                 Lac de Lacanau - Lacanau Océan   
7e dag  43 km   Lacanau Océan – Bassin d’Arcachon
8e dag ± 995 km Lacanau Océan – Diepenbeek 
 

1e dag  790 km  Schlögen 
 2e dag  65 km   Schlögen – Linz 
 3e dag  60 km   Linz – Perg 
 4e dag  56 km   Perg – Maria Taferl 
 5e dag  55 km  Maria Taferl – Krems 
 6e dag  84 km  Krems – Wenen 
 7e dag  Bezoek aan de stad Wenen 
 8e dag  Wels – Diepenbeek 
 



INBEGREPEN
■   Vervoer : **** comfort autocar + speciale 

fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug
■   Hotel Rezia****,  gelegen in het  centrum Bormio
■   Hotel in halfpension
■   Mogelijkheid om zowel individueel als in 

groep te fietsen
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GARDA – LOMBARDIJE – EMILIA
Mantova - Peschiera Del Garda  Sirmione - Brescia - 
Cremona  Piacenza - Parma - Mantova

AFREISDATA  
09/05 tot 17/05                € 1.075/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 188

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN
■   7 nachten in halfpension in hotels***/**** 
   in Helsingør, Køge, Nykøbing

Denemarken Sjælland
Lolland  - Falster
AFREISDATA  
02/08 tot 09/08        € 995/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 240

8 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Voor fietsers is Denemarken een paradijs! Het is 
overwegend vlak maar heeft ook zachte heu-
vels die voor elke fietser haalbaar zijn. Prach-
tige ongerepte kusten met kleine pittoreske 
haventjes, glooiende akkers en groene bossen 
wisselen elkaar af. 

INBEGREPEN

Karinthië Drau - Radweg
AFREISDATA  
11/06 tot 19/06           
20/08 tot 28/08           € 890/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 165

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De fietstocht door Karinthië is een overwegend 
vlakke fietsroute door het Drautal van Italië - 
Zuid Tirol, Oost Tirol en Karinthië naar Slovenië. 

INBEGREPEN
■  8 nachten in half pension in hotels***/**** 
■  Post Hotel**** , Pfunds
■  Four Points by Sheraton****, Bolzano 
■  Hotel Adige****, Trento/Matarello 
■  Hotel Leopardi**** , Verona
■  Hotel Terme Roma****,  Abano Terme 
■  Hotel Wipptalerhof****, Brenner

Noord-Italië
AFREISDATA  11/06 tot 19/06
08/07 tot 16/07 - 02/09 tot 10/09               
                                                          € 985/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 140

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Deze boeiende 9-daagse fietsvakantie begint in 
de Dolomieten. 

PO DELTA  Modena  -  Ferrara  -  
Ostellato Comacchio   -  Ravenna
AFREISDATA  
20/05 tot 28/05 23/08 tot 31/08  € 995/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 159

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

WIELERTOERISTEN 
Perfect uitgewerkt 
fietsprogramma
Begeleiding en 
fietsvervoer

1 Met GPS: 
 Individueel of in kleine groepen(jes) met eigen 

GPS of met beschikbare GPS tijdens de fiets-
week

 Routes of tracks van de ritten verkrijgbaar bij de 
verantwoordelijke de Zigeuner

 Info over de ritten iedere avond voor het 
avondmaal

 Vrij vertrek en aankomst in het hotel voor de 
gebruikers van de GPS 

2 Met begeleiding
 Iedere dag begeleiding mogelijk met snelhe-
den aangegeven door de fietsbegeleider

 Iedere dag vertrek op vaste uren aan het hotel 
met geregelde stopplaatsen om iets te nutti-
gen en of foto’s te nemen

3 Fietstransport 
 Fietstransport in speciale aanhangwagen (fiet-
sen dienen niet gedemonteerd)

 De fiets dient in orde te zijn voor vertrek
 Iedereen zorgt voor eigen reservemateriaal

 
 DE FIETSEN DIENEN 2 UUR 
 OP VOORHAND AANGELEVERD TE WORDEN 
 OP DE DAG VAN VERTREK .

 Verplichte toeristentaks in o.a. 
 Spanje en Italië ter plaatse te betalen  
 aan de receptie van het hotel.

1e dag  890 km 
2e dag  57 km   Van Helsinge tot Helsingør
3e dag  48 km   Van Helsingør naar København
4e dag  49 km   Van København naar Køge
5e dag  56 km   Van Køge naar Faxe Ladeplads  
6e dag  40 km of 68 km 
Van Faxe Ladeplads naar Vordingborg
7e dag  53 km  Van Vordingborg naar Nykøbing Falster
8e dag 750 km  
 

1e dag  784 km  Diepenbeek - Pfunds
2e dag  50 km  Van Merano tot Bolzano
3e dag  69 km   Van Bolzano via Trento naar Matarello
4e dag  60 km  Van Matarello  naar Borghetto
5e dag  55 km  Van Borghetto naar Verona
6e dag  45 km  Van Verona via Soave naar Montebello
7e dag  63 km  Van Montebello naar Abano Terme
8e dag  28 km   Van Abano Terme tot Padova 
9e dag  800 km   

Een fietsvakantie door de regio’s Lombardije en 
Emilia-Romagna. U fietst langs het Gardameer, 
via Peschiera Del Garda en het mooie Sirmione 
tot in  Brescia.  Vervolgens fietst u door de 
provincies Piacenza en Parma, twee fascinerende 
streken met prachtige kastelen. U maakt kennis 
met de cultuur, de wijnen van de Colli Piacentini 
en de fantastische gastronomie. U fietst over 
kronkelige wegen, door het vlakke Parmezaanse 
land, langs mooie grote en kleine boerderijen en 
veel landbouwgronden. Verder langs  Brescello 
tot in het middeleeuwse Mantova.

1e dag 
2e dag  47 km  
Mantova – Peschiera Del Garda
3e dag  50 km  
Peschiera Del Garda  – Brescia    
4e dag  68 km Brescia – Cremona   
5e dag  48 km  Cremona – Piacenza 
6e ag  52 km  Piacenza – Soragna
7e dag  60 km  Soragna – Parma – Brescello
8e dag  50 km  Brescello – Mantova
9e dag  840 km  Milaan  - Diepenbeek

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ Hotel in omgeving Como
■ Hotel San Benedetto***, omgeving Peschiera 
■ Hotel Ambasciatori****, Brescia
■ Hotel Continental****, Cremona 
■   Hotel Grande Albergo Roma****, Piacenza
■   Hotel Locanda del Lupo****, Soranga
■  Hotel Rechigi***, Mantova
■  Hotel in omgeving Como

1e dag  896 km    Diepenbeek - Brennerpas
2e dag  42 km  Vandora Di Sopra (Ober Olang) – Sillian 
3e dag  53 km  Sillian – Oberdrauburg 
4e dag  50 km   Oberdrauburg – Mülhdorf 
5e dag  68 km  Mülhdorf – Förderlach  
6e dag  35 km  Förderlach – Klagenfurt 
7e dag  57 km   Klagenfurt – Ruden 
8e dag  42 km   Ruden – Dravograd 
9e dag  750 km München - Diepenbeek

INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■   8 nachten in half pension in Hotels***/****
■ Hotel in de buurt van Milaan
■ Hotel Europa***, Modena
■ Hotel Park Estense***, Finale Emilia
■ Hotel Orologio****, Ferrara
■ Hotel Villa Belfiore****,  Ostellato
■ Hotel Corallo****, Marina Romea
■ Hotel**** in de buurt van Milaan

1e dag   840 km   Diepenbeek -  Milaan 
2e dag  40 km  Milaan – Modena 
3e dag  56 km  Modena - Finale Emilia
4e dag  40 km  Finale Emilia - Ferrara
5e dag  68 km  Ferrara - Po - Ostellato
6e dag  63 km  Ostellato -  Pomposa  -  Comacchio 
7e dag  50 km  Comacchio -  Anita -  Marina Romea
8e dag  20 km  Marina Romea - Ravenna
9e dag  840 km  Milaan  - Diepenbeek
 

 

 

 

 

 

 

Passo dello Stelvio
AFREISDATA  
24/08 tot 28/08         € 449/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 80

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

1e dag  
2e dag  54 km   
3e dag  22 km  
4e dag  50 km   
5e dag  

Als er een beklimming is die iedere wielrenner 
eens moet gedaan hebben dan is het de Stelvio, 
de bergpas in de Italiaanse Alpen. 
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Mallorca
AFREISDATA  
08/05 tot 14/05         € 655/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 109

7 DAGEN

 D Huurfiets niet inbegrepen

Mallorca is het grootste en bekendste eiland 
van de Balearen, de eilandengroep in de 
Middellandse Zee waar ook Ibiza en Menorca 
deel van uitmaken. Mallorca is het ideale eiland 
voor een fietsvakantie. Je vindt er alles wat 
je als fietser wenst: een prachtige omgeving, 
een heerlijk klimaat en een uitstekende 
infrastructuur. Mooie weggetjes, goede service 
voor fietsers, afwisselend landschap,…. 

INBEGREPEN
■   Vervoer in 4 ****, comfort autocar met 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen
■   Nachtreis heen en terug
■   Hotel Nella***, gelegen buiten het centrum
■   6 nachten in HP 
   (water-wijn inbegrepen bij avondeten )     

Cesenatico Italië
AFREISDATA  
19/05 tot 27/05         € 645/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 30

9 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Emilia Romagna is niet alleen de Adriatische 
kust. Het is ook een streek met interessante ste-
den, natuurschoon, goede wijn en lekker eten. 
Deze streek oefent ook een grote aantrekkings-
kracht uit op het fietstoerisme. Cesenatico is 
een voormalig zeelieden dorp. 

INBEGREPEN
■   Vervoer: met de autocar heen en 
   terug tot aan de luchthaven van Düsseldorf
■   Vlucht : Air Berlin
■   Düsseldorf – Palma de Mallorca
■   Palma de Mallorca – Düsseldorf 
■   Transfert luchthaven  Palma heen en 
   terug naar het hotel

	

	

	

	

	

	

• Nachtreis	heen	en	terug	
• Hotel	Nella***	gelegen	buiten	het	centrum	
• 6	nachten	in	HP	(	water-wijn	inbegrepen	bij	avondeten							
• 	

Begeleiding		

Idem	andere	reizen	koersfietsen 

 

 

 

INBEGREPEN
■   Vervoer: Royal class + speciale 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug 
■   Hotel Golden Port Salou****,  
■   Met mooi binnen- en buitenzwembad + sauna
■   Hotel in halfpension met extra middagmaal 
    dag van aankomst ( dranken NIET inbegrepen)
■   Dranken bij avondeten 1/4l water +1/4 wijn

Salou
AFREISDATA  
21/04 tot 30/04
29/09 tot 08/10         € 499/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 77

10 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

De Costa Dorada en Salou,  gekend van zon, zee 
en strand, heeft voor de sportieve fietser een 
rijkelijk aanbod aan fietswegen. In het algemeen 
mooie asfaltwegen en in het binnenland vele 
verkeersarme wegen. De fietsparcours zijn zeer 
afwisselend. Van vlakke wegen langs de kust tot 
bergachtige wegen in het binnenland. Met zeer 
afwisselende landschappen zoals de  wijnstreek 
van de “Priorat”.  

INBEGREPEN
■   Vervoer: Royal class + speciale 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug 
■   Hotel Stella&Spa Pineda de Mar***, 
   (binnenzwembad + wellnesscentrum )
■   Hotel in volpension 
   Dranken bij avondeten 1/4l water +1/4 wijn 
■   Extra middagmaal bij aankomst

Pineda de Mar
AFREISDATA  
21/04 tot 30/04         € 495/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 91

10 DAGEN

 D Eigen fiets meebrengen

Op zoek naar een prachtige locatie voor een 
gezellige fietsvakantie?  Pineda de Mar bekend 
van de zon, zee en goudgele stranden is een 
zegen voor fietsers die op zoek zijn naar sfeer-
volle panorama’s, dicht beboste hellingen en 
kleine dorpjes waar de echte Catalaanse sfeer 
nog hangt.  
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DOLOMITI SUPERSKI + KRONPLATZ 
460 skiliften-1220km skipistes

Hotel Post ***

**VP op basis van lunchpakket ’s middags
Ontbijt bij aankomst en avondmaal 

bij vertrek inbegrepen
2 x nachtreis

Ligging: Een zeer gezellig, familiaal en 
klantvriendelijk hotel gelegen in Piko-
lein op 250m van de gondelbaan “Picu-
lin”. Het  hotel, met zijn mooie kamers 
en gekend voor zijn uitstekende keu-
ken, is zeker een aanrader. Pendelbus 
ter plaatse.

Faciliteiten: Mooi restaurant - gezel-
lige bar - verwarmde skikelder - lift 
- ontspanningsruimte.  Wellness: 
dampbad - infrarood sauna - sauna.  
Omkleedruimte met douche en wc 
voorzien bij aankomst en vertrek.

Kamers:  2, 3 en 4 persoonskamers 
met bad/douche, haardroger, wc, te-
lefoon, tv en safe. Suites en deluxe 
kamers op aanvraag.

Maaltijden:  Volpension (met lunchpak-
ket, zelf samen te stellen) 1 x verras-
singsmenu met aperitief en hapjes, 1 x 
glühwein na het skiën, extra ontbijt bij 
aankomst en extra avondeten bij afreis. 
Uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen-
menu met salade-buffet.
Skiverhuur langs het hotel aan de gon-
delbaan “Piculin”.

Info over het skigebied en 
skipasprijzen 

vindt u terug op : 
www.dolomitisuperski.com

DATUM
VOLW 
VP**

SKIPAS
SENIOREN

VOOR 
28/11/1951

17/01-22/01 6D € 445 € 188 € 169
20/01-26/01 7D € 519 € 225 € 202
24/01-29/01 6D € 445 € 188 € 169
27/01-02/02 7D € 519 € 225 € 202
31/01-05/02 6D € 445 € 188 € 169
03/02-09/02 7D € 519 € 245 € 220
07/02-12/02 6D € 455 € 208 € 188
10/02-16/02 7D € 535 € 250 € 225
14/02-19/02 6D € 455 € 208 € 188
17/02-23/02 7D € 535 € 250 € 225
21/02-26/02 6D € 455 € 208 € 188
24/02-02/03-KROKUSVAKANTIE 7D € 559 € 250 € 225
28/02-05/03- KROKUSVAKANTIE 6D € 475 € 208 € 188
10/03-15/03 6D € 445 € 208 € 188
13/03-19/03 7D € 525 € 250 € 225
17/03-22/03 6D € 445 € 208 € 188
24/03-01/04 9D € 650 € 306 € 276

Gondelbaan “PICULIN” naar 
Kronplatz
ALTA BADIA + SELLA RONDA:
Pendelbusjes zorgen voor een snelle ver-
binding met het grootste aaneengeslo-
ten skigebied ter wereld. Onze autocar 
brengt u naar het centrale punt op de 
Sella Ronda “Corvara”, behalve op de dag 
van de aankomst en de dag van vertrek 
of bij extreme weersomstandigheden. 
ons hotel aan de gondelbaan ”Piculin” 
en brengen je naar de verbingingslift 
SPONATE(gelegen tussen Pedraces en La 
Villa) van hieruit gaat het verder naar La 
Villa-Corvara en de beroemde Sella Ron-
da. Op het einde van de dag brengen de 
pendelbusjes je terug naar de gondel-

baan ”Piculin”. 

HOTEL POST ***

 ontbijt bij aankomst en 
avondmaal bij vertrek 

inbegrepen !!



KEUKENHOF
Op: 12/04 - 17/04 - 19/04 - 24/04 - 06/05 - 08/05 - 16/05
Inkom: € 13
BLOEMENCORSO: 
Op: 22/04
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.30
Inkom: € 13
PRIJS: volw: € 26 kind: € 24

START TOUR DE FRANCE - DUSSELDORF
Op: 01/07
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

AANKOMST TOUR DE FRANCE
Op: 23/07
Vertrek: 07.00u - Terug: 01.30u
Prijs: volw: € 50 – kind: € 50

AMSTERDAM KOOPZONDAG
Op: 22/01 - 26/02 - 19/03 - 23/04 - 14/05 - 11/06 - 
02/07 - 27/08 - 17/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs : volw: € 25 - kind: € 23

ROTTERDAM-KOOPZONDAG
Op: 19/02 - 26/03 - 30/04 - 28/05 - 25/06 - 23/07 - 
13/08 - 10/09
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

ZEELAND  Middelburg en Deltapark 
Neeltje Jans
- Koffie en Bolus in de Goede Verwachting in Lewedorp.
- Begeleid bezoek aan Middelburg
- Broodjesmaaltijd in “de Boei”
- Bezoek aan Deltapark Neeltje Jans met boottocht    
   Oosterschelde
- Avondmaal in “de Boei”  ( keuzemenu vlees of vis + dessert )
Op: 09/05 - 12/07 - 14/09
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.00u
Prijs: volw: € 73
 Inbegrepen: busreis heen en terug + koffie en Bolus + ’s mid-
dags  broodjesmaaltijd + inkomgelden + boottocht + avond-
maal (keuzemenu vlees of vis en dessert) + plaatselijke gids

ZEELAND  Dammenroute - Visserijmuseum 
Arnemuiden  + Vlissingen
- Koffie en bolus in het Dorpshuis in Kruiningen
- Dammen route (Oesterdam - Tholen - Krabbenkreek - Bruinisse …)
- Middagmaal in “de Boei”  (keuzemenu vlees of vis + dessert)
- Namiddag bezoek aan Visserijmuseum Arnemuiden +  
   begeleid bezoek aan Vlissingen
Op: 06/06 - 24/07 - 09/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.00u
- Prijs: € 57
- Inbegrepen: busreis heen en terug + koffie en Bolus  
  +  middagmaal (keuzemenu vlees of vis en dessert) + 
   inkomgelden + plaatselijke gids

`

DUSSELDORF
Op: 21/02 - 22/03 - 26/04 - 01/06 - 07/07 - 
07/08 - 12/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 22 - kind: € 20
OBERHAUSEN
Op: 17/01 - 22/02 - 23/03 - 28/04 - 29/05 - 
07/06 - 13/07 - 18/08 - 18/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

KEULEN
Op: 16/02 - 17/03 - 18/04 - 24/05 - 29/06 - 
10/07 - 14/08 - 19/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 – kind: € 22

BRUSSEL-KONINKLIJKE SERRES
DATA worden nog kenbaar gemaakt
Vertrek: 09.00u - Terug: 19.00u
Inkom : niet inbegrepen
Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

BRUSSEL-VERLICHTE SERRES
Data worden nog kenbaar gemaakt
Vertrek: 19.00u - Terug: 24.00u
Inkom : niet inbegrepen
Prijs: volw: € 19 – kind: € 18

BRUSSEL-EUROPEAN MOTOR SHOW
Op: 14/01 - 19/01
Vetrek: 08.30u - Terug: 19.30u
Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

BRUGGE H. BLOEDPROCESSIE
Op: 25/05
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 25 - kind: € 24

ESSEN TECHNO CLASSICA
Op: 06/04 - 08/04
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 – kind: € 22

TRIPS NAAR VLIEGSHOWS
Le Bourget - Fairford – Farnborough – 
Ferte – Alais – Duxford – Moskou…
Vertrek bij de Zigeuner
INFO WWW.AIRSHOWTRIPS.COM 
 lucien Wagner 011/685818
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IMST GURGLTAL

- Begeleide winterwandeling - Dagtocht in het Tiroler berglandschap - Paardensleetocht in Seefeld
- Rodelen - Nachtwandeling, muziek- en dansavond - Eisstockschiessen

2 x dagreis

Ligging: Mooi hotel gelegen aan de rand van Imst. De Alststadt met zijn 
mooi beschilderde huizen, vele boetieks, winkels en cafés zijn een trek-
pleister van de eerste orde.

Faciliteiten: Gezellig restaurant en bar. Verwarmde skikelder.
Binnenzwembad - sauna  - biosauna – dampbad.

Kamers: Gezellige ingerichte kamers met bad/douche, wc, haardroger, tv, enz.

Maaltijden: Uitgebreid ontbijtbuffet, 4-gangen keuzemenu met saladebuffet.

HOTEL HIRSCHEN *** 

DATUM VOLW 
VP

19/02-25/02 7D € 565

2 x nachtrit
Toeslag eenpersoonskamer aanvraag

Charmant hotel gelegen op wandelafstand van het centrum. ’s Morgens 
een ontbijtbuffet en bij halfpension geniet je ’s avonds van een 5-gan-
gen keuzemenu.
Hotel beschikt over gratis Wi-Fi. Elke kamer beschikt over een eigen 
badkamer. Enkele extra’s zijn badjassen, gratis toiletartikelen en een 
haardroger. Er is een flatscreen tv aanwezig.
Na een actieve dag op de latten kan je naar het wellnesscentrum met 
sauna, biosauna, dampbad, infraroodcabine of kies je voor de zonne-
bank (tegen betaling).

In het Stubaital bevinden zich vier zelfstandige skigebieden, waaronder 
Oostenrijks grootste gletsjerskigebied – de Stubaier Gletscher. 

HOTEL ANTONY**** 

DATUM VOLW SKIPAS
31/03-06/04 PASEN 8D € 750 € 208
28/04-02/05 K+O 5D € 359 € 122

ISCHGL

STUBAITAL 

 Aktiv - & Wellnesshotel STUBAIERHOF****  In Fulpmes

Ligging: Gelegen in het centrum, op 1,5 km 
van het skigebied Schlick 2000. De gratis ski-
bus stopt op 60m van het hotel en brengt u. 
naar het skigebied Schlick of naar de gletscher. 
Info skigebied: www.stubaiergletscher.com

Faciliteiten: Het biedt gratis WiFi, De Wel-
lness faciliteiten bestaan uit verschillende 

DATUM VOLW 
HP

SKIPAS
VOLW

04/03 - 10/03 7D € 539 € 191
24/03 - 30/03 7D € 539 € 191

2 x nachtreis
Inbegrepen: ontbijt bij aankomst –extra avondeten bij vertrek

Toeslag eenspersoonskamer : € 10/nacht

soorten sauna’s, een infraroodcabine, 
een buitenwhirlpool, stoombad, een 
zout-stoombad en een mooi binnen-
zwembad.    

Kamers:  De ruime kamers beschik-
ken over kabel-tv, een kluisje en een 
badkamer. 

Maaltijden: Halfpension met uitge-
breid ontbijtbuffet en ’s avonds 5 
gangenkeuzemenu.

DAGREIZEN
MOVIEPARK
Op: 03/04 - 11/04 - 17/04 - 01/05 - 26/05 - 05/06 
 17/06 - 03/07 - 11/07 - 19/07 - 27/07 - 04/08 
12/08 - 20/08 - 28/08 - 09/09 - 24/09 - 07/10 
 22/10 - 30/10
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs volw : € 43 – kind: € 43  INKOM INBEGREPEN

Hoera, een nieuwe achtbaan!
Duik in 2017 in de launch coaster Star Trek™: Operation Enterprise van Movie Park Germany! 

Ontmoet de vele Nickelodeon figuren en ga samen op de foto en beleef een dag als in een film!
Schoolgroepen via Reizen de Zigeuner

Entree slechts  
€ 9,95 Friet menu incl frisdrank 

€ 3,50

Begeleiders 1 per 10 leerlingen  gratis 6 kipnuggets, friet  
€ 3,50                    

 

 6 kipnuggets, friet, frisdrank € 4,50

Vraag een offerte inclusief vervoer aan bij Reizen de Zigeuner: 
E: info@dezigeuner.com •  T: 011 35 04 04



NUTTIGE INFORMATIE
•  Voor onze pendelreizen (naar Spanje en Italië) bieden wij u de superkomfortabele Royal Class zetels aan. Zonder toeslag.  

D.w.z.: • Verstelbare rugleuning 75° • Regelbare voetsteunen • Regelbare beensteunen • Opklapbaar tafeltje en bekerhou-
der Spanje reizen tijdens de Paas- of Herfstvakantie en “PROMO” reizen worden uitgevoerd met een **** autocar.

• Bij de Zigeuner reist u rookvrij. U kan steeds rustig een sigaretje roken tijdens de regelmatige haltes. 
    Aan boord mag niet gerookt worden.•  
•    U kiest uw eigen voorkeurplaats. Reserveer tijdig dan kunnen wij beter aan uw wensen voldoen. 
 Zitplaatsen kunnen gewijzigd worden als een ander type autocar de reis uitvoert.
•  Het reisagentschap behoudt zich het recht de reizen te annuleren indien er minder dan 25 personen ingeschreven zijn.
• Bij een aantal reizen geniet de 3° volwassene een vermindering, voor zover hij de kamer deelt met 2 volledig beta-

lende volwassen personen. Deze korting vindt u onderaan in de prijstabel.
•  Kinderkortingen gelden enkel indien op de kamer van de ouders of 2 volwassen personen ondergebracht.
•  Alle vermelde prijzen zijn prijzen per persoon. Alle vermelde prijzen met hotel ,zijn prijzen per persoon en op basis 

van een tweepersoonskamer
•  Voor pasgetrouwden, zilveren en gouden jubilarissen geven we een korting van € 14/persoon (éénmalig) voor een 

boeking van een autocarreis uit onze brochure van minimum € 250/persoon. De boeking moet gebeuren in het 
jaar zelf en mag maximum 3 maanden na de huwelijksdatum gebeuren.

•  Indien u speciale wensen heeft, zullen we er zorgvuldig nota van nemen en uw wensen aan de betrokkene doorgeven. 
 Hou er wel rekening mee dat wij niet altijd aan uw wensen kunnen voldoen, maar we doen alleszins ons best.
• Vergeet niet aan uw ziekenfonds de nodige documenten en informatie te vragen.
• Op de autocar is iedereen verzekerd, u kan altijd vrijblijvend een bijhorende annulatie en/of reisverzekering afsluiten.
•  Voor alle reizen 1 opstapplaats te Diepenbeek (parkeerplaats voorzien) - parkeren op eigen verantwoordelijkheid
• In de prijzen is de BTW inbegrepen.
•  Dagreizen en meerdaagse reizen zijn op voorhand te bestellen en te betalen.
•  Voor meerdaagse reizen wordt een voorschot van 10% gevraagd met een minimum van € 75 per persoon.
•  Het saldo dient uiterlijk 3 weken voor de afreis betaald te worden.
•  Bij sterke koerswisselingen, stijging dieselprijzen heeft het agentschap het recht om de prijzen aan te passen.
•  Bij annulatie door de reiziger vanaf de inschrijvingsdatum verliest hij het voorschot. 
 Bij annulatie vanaf 21 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige reissom.
 Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest men 75% van de reissom
•  Fietsvakanties: fietsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid
•  Wij volgen de reisvoorwaarden van de geschillenkommissie reizen vzw.
•  NIET INBEGREPEN: een reisverzekering (wel aan te raden), dranken, persoonlijke uitgaven, inkomgelden.
• Kinderen (-12j.) moeten over een identiteitskaart (met foto) beschikken voor buitenlandse reizen
• Controleer goed de geldigheidsdatum van uw paspoort en/of identiteitskaart - voor niet-Belgen is een paspoort vereist!!
 U bent verplicht te melden indien u niet de Belgische nationaliteit hebt.
•  VISA is voor niet EEG burgers vereist (vraag na!!!).
•  Bij wijziging van dossier worden er € 25 dossierkosten aangerekend.
•  Bij nachtritten:  10 dagen  = 8 dagen / 7 nachten ter plaatse 9 dagen  = 7 dagen / 6 nachten ter plaatse
  8 dagen  = 6 dagen / 5 nachten ter plaatse 7 dagen  = 5 dagen / 4 nachten ter plaatse
•  VRIJ MIDDAGMAAL = middagmaal niet inbegrepen
• Fooi chauffeur is vrijblijvend. (als blijk van waardering voor de geleverde service, wordt het geven van een fooi dan 

ook op prijs gesteld.)
•  Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.
Boekingen via website zijn pas definitief als u de officiële bestelbon van ons ontvangt!. Fictieve onlineboekin-
gen kunnen kosten met zich meebrengen !! Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantoor uren.

Te huur voor speciale gelegenheden…
huwelijken, familie- of bedrijfsuitstappen, 
bedrijfsbezoeken, korte reisjes, ...

Een onderdeel van “Reizen de Zigeuner”, 
voor inlichtingen 
Tel.: 011/35 04 04 - Fax: 011/33 12 71 
E-mail: info@dezigeuner.com

Er zijn van die omstandigheden waarbij werken en reizen, 
zelfs verpozen en reizen bij voorkeur samensmelten; gevallen waarin 
afstand en tijd geen invloed op uw agenda hebben, 
U liever niet hinderen in een goed gesprek.

BUSINESS LINE. Alleen de wielen doen nog aan een bus denken!

Digitale TV ontvangst, DVD, toilet, garderobe, 
Moderne keuken met koelkast, café-bar, magnetron, 
220 volt voorziening.  Mogelijkheid tot inhuren van hostess.

VIP Business Line
voor bedrijven, huwelijken, ...

Classique Coaches
Industrielaan 7   
3590 Diepenbeek   
Tel. 011/35 04 04 - Fax 011/33 12 71
www.dezigeuner.com - email: info@dezigeuner.com

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen®

                                Metrologielaan 8 • B-1130 Brussel
                           tel. +32-(0)2/240 68 00  -  fax +32-(0)2/240 68 08 - Polisnr.: 9701 - 012200/1903

KBC Iban: BE68 4512 5090 0134 - BIC: KREDBEBB

Voor vliegtuig-,  auto-,  treinreizen kan u terecht bij ons reisbureau
ONS REISKANTOOR INTRA MUNDI DIEPENBEEK
Dorpsstraat 17 - Tel. 011/33 19 23 inge.frederix@intra-mundi.be

BAGAGE: Max. toegelaten bagage: 1 koffer per persoon  max. 25 kg 
(afmetingen Hoogte 60cm / breedte 25 cm / lengte 75 cm) en 1 handbagage gaat 
altijd ten koste van uw zitcomfort!!!

OPGELET : voor reizen naar o.a. SPANJE en ITALIE 
is er een verplichte TOERISTENTAKS 

rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant - vraag na !

  VANAF  1 FEBRUARI VERBOUWEN 
WIJ ONZE KANTOREN. DE KANTOREN 

ZULLEN DAN ONDERGEBRACHT WORDEN
 IN DE VERTREKHAL

DE KANTOREN ZIJN GESLOTEN 
OP VOLGENDE DAGEN :
vrijdag 30 december, maandag 2 januari, 
donderdag 5 januari, maandag 9 januari 
en  dinsdagvoormiddag 10 januari 2017

Vrijdag
  6

JANUARI
10U TOT 17U

Zaterdag
  7

JANUARI
10U TOT 17U

Zondag
  8

JANUARI
10U TOT 17U

Opendeurdagen




