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SKIREIZEN

GONDELBAAN “PICULIN” NAAR 
KRONPLATZ 

Ons hotel is gelegen tussen het skigebied 
Kronplatz en skigebied Alta Badia dat aan-
sluit op de Sella Ronda. De Super Dolomiti 
skipas geeft je toegang tot beide skigebie-
den.

Kronplatz: Ons hotel ligt vlak bij de gon-
delbaan “Piculin” van waaruit er onmiddel-
lijke aansluiting is met het skigebied St.Vir-
gil Kronplatz.

Alta Badia & Sella Ronda: Pendelbusjes 
zorgen voor een snelle verbinding met 
het grootste aaneengesloten skigebied 
ter wereld. Deze pendelbusjes vertrekken 
om de 20 minuten langs ons hotel aan de 
gondelbaan “Piculin” en brengen je naar de 
verbindingslift Sponate (gelegen tussen 
Pedraces en La Villa). Van hieruit gaat het 
verder naar La Villa-Corvara en de beroem-
de Sella Ronda. Op het einde van de dag 
brengen de pendelbusjes je terug naar de 
gondelbaan “Piculin”.

Onze autocar brengt je naar het centrale 
punt op de Sella ronda “Corvara” behalve 
op de dag van aankomst en de dag van ver-
trek of bij extreme weersomstandigheden.

Skiverhuur langs het hotel aan de gondel-
baan “Piculin”.  Ontbijt bij aankomst en 
avondmaal bij vertrek inbegrepen!

DATUM VOLW HP SKIPAS 
VOLW.

SENIORS geboren 
voor 30/11/1953

JUNIOR 
geboren na 
30/11/2002

KIND 
geboren na 
30/11/2010

SKI
DAGEN

07/12-13/12 7D € 445 € 212 € 190 € 148 € 0 5

11/12-17/12 7D € 445 € 212 € 190 € 148 € 0 5

15/12-20/12 6D € 419 € 177 € 159 € 124 € 0 4

18/12-23/12 KERST 6D € 419 € 177 € 159 € 124 € 0 4

21/12-27/12 KERST 7D € 565 € 254 € 228 € 178 € 0 5

05/01-11/01/2019 7D € 525 € 243 € 219 € 171 € 0 5

09/01-16/01/2019 8D € 595 € 273 € 246 € 191 € 0 6

14/01-20/01/2019 7D € 535 € 238 € 214 € 167 € 0 5

18/01-24/01v 7D € 535 € 238 € 214 € 167 € 0 5

22/01-27/01/2019 6D € 455 € 199 € 179 € 139 € 0 4

29/01-03/02/2019 6D € 455 € 199 € 179 € 139 € 0 4

01/02-07/02/2019 7D € 535 € 260 € 233 € 181 € 0 5

05/02-10/02/2019 6D € 465 € 221 € 199 € 155 € 0 4

22/02-28/02/2019 7D € 535 € 265 € 238 € 185 € 0 5

26/02-03/03/2019 6D € 445 € 221 € 199 € 155 € 0 4

01/03-07/03 KROKUS 7D € 569 € 265 € 238 € 185 € 0 5

05/03-10/03 KROKUS 6D € 485 € 221 € 199 € 155 € 0 4

08/03-14/03/2019 7D € 535 € 265 € 238 € 185 € 0 5
12/03-17/03/2019 6D € 455 € 221 € 199 € 155 € 0 4
15/03-21/03/2019 7D € 525 € 243 € 219 € 171 € 0 5
19/03-24/03/2019 6D € 455 € 199 € 179 € 139 € 0 4
22/03-28/03/2019 7D € 529 € 238 € 214 € 167 € 0 5
26/03-31/03/2019 6D € 455 € 199 € 179 € 139 € 0 4

Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij vertrek inbegrepen 
Opgelet verblijf in HP

2 x nachtreis

460 SKILIFTEN
1220 KM SKIPISTES 

ALTA BADIA  DOLOMITI SUPERSKI + KRONPLATZ + SELLA RONDA 
ROYAL
CLASS

HOTEL POST ✪✪✪

LIGGING: Een zeer gezellig, familiaal en 
klantvriendelijk hotel gelegen in Pikolein 
op 250 m van de gondelbaan “Piculin”. Het 
hotel met zijn mooie kamers en gekend 
om zijn uitstekende keuken is zeker een 
aanrader.

FACILITEITEN: Mooi restaurant, gezellige 
bar, verwarmde skikelder, lift en ontspan-
ningsruimte.  
Wellness met dampbad, infrarood- 
sauna en sauna. Omkleedruimte met 
douche en wc voorzien bij aankomst en 
vertrek. 

KAMERS:  Twee- en driepersoonskamers 
met bad/douche, haardroger, wc, tele-
foon, tv en safe. Suites en deluxe kamers 
op aanvraag. 

ETEN EN DRINKEN:  We verblijven in 
half-pension. 1 x verrassingsmenu met 
aperitief en hapjes, 1 x glühwein na het 
skiën, extra ontbijt bij aankomst en extra 
avondeten bij afreis. Uitgebreid ontbijtbuf-
fet en driegangenmenu met saladebuffet.
 
Info over het skigebied en skipasprijzen vind 
je terug op www.dolomitisuperski.com

Pistes:  n  460km - n  720km - n  120km - 
totaal 1020km

Ontbijt bij aankomst en avond-

maal bij vertrek inbegrepen.
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SKIREIZEN

SUPER SKIRAMA 
Ten noordwesten van Bolzano ligt de berg-
keten de “Brenta Dolomiti”. Hier vinden we 
één van de meest zonnige en sneeuwzeke-
re skigebieden van Italië, “Val di Sole”.  De 
Super Skirama Dolomiti skipas  geeft 
je  toegang tot 3 verschillende skigebie-
den die met elkaar verbonden zijn: Folga-
rida, Marilleva, het mondaine Madonna di 
Campiglio en Pinzolo. Verder kan je onbe-
perkt skiën in Passo Tonale, Pejo, Paganella, 
Monte Bondone en Folgaria-Lavarone. Met 
zijn 140 skiliften en zijn 340 km skipiste be-
hoort dit skigebied tot één van de grootste 
van Italië.

Skigebied: www.ski.it

Pistes:  n  26km - n  73km - n  21km - to-
taal 120km

Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij 
vertrek inbegrepen.

Eén van de modernste skigebieden van 
Oostenrijk, gelegen op de hellingen 
rond  de dorpen Saalbach en Hinter- 
glemm. Sneeuwzeker door de ontelbare 
moderne sneeuwkanonnen staat dit skige-
bied hoog op de verlanglijst van de echte 
skifanaten. Het bruisende Saalbach is ook 
gekend om zijn populaire après-ski, hier 
begint die après-ski al in de namiddag op 
de piste om dan verder gezet te worden in 
het centrum van het dorp. 

Skigebied: www.saalbach.at

Pistes:  n  28km - n  30km - n  5km - totaal 
63km

• skigebied: Saalbach-Hinter- 
glemm 

• Hoogte: 1003 - 2100 m
• Afstand Diepenbeek - Saalbach: 

870 km 
• Liften: 63 skiliften
• Alpineski: 250 km 

Ontbijt bij aankomst inbegrepen.

DATUM VOLW 
HP

SKI-
DAGEN

SKIPAS
VOLW.

25/01-30/01 6D € 539 4D € 192,50

16/03-21/03 6D € 535 4D € 163,50

DATUM VOLW 
HP

SKI
DAGEN

SKIPAS
VOLW. SUPERSKIRAMA

14/12-20/12 7D € 579 5D inbegrepen

DATUM VOLW 
HP

SKI
DAGEN

SKIPAS
VOLW. SUPERSKIRAMA

SKIPAS JUNIOR (geboren na 
30/11/2002) SUPERSKIRAMA

25/12-31/12 7D € 622 5 € 260 € 182

02/03-10/03-KROKUS 9D € 838 7 € 312 € 218

05/04-13/04-PASEN 9D € 888 6 inbegrepen inbegrepen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen

3de volwassene op tweepersoonskamer: -10 %
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
ontbijt bij aankomst & avondmaal bij vertrek inbegrepen

2x nachtreis
*Periode 14/12-20/12:

water en wijn bij avondmaal inbegrepen / skipas superskirama inbegrepen

*Periode 05/04-13/04 (Pasen):
water en wijn bij avondmaal inbegrepen / skipas superskirama inbegrepen

afternoon tea time / 1x Spritz party / galadiner met livemuziek
skischool, ski en helm van kinderen tot 8 jaar inbegrepen

SAALBACH-HINTERGLEMM VAL DI SOLE  SUPERSKIRAMA

HOTEL KOHLMAIS ✪✪✪✪

LIGGING: Ons hotel ligt midden in het cen-
trum van Saalbach, vlak bij de Kohlmaisgip-
felbahn en op 50 m van de après-skigele-
genheden.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een bar, lift, gezellig restaurant, sauna, 
Turks bad, solarium en binnenzwembad.

KAMERS:  Er zijn twee-, drie- en vierper-
soonskamers beschikbaar met douche/
bad, haardroger, wc, tv en telefoon. 

ETEN EN DRINKEN:  Wij zullen kunnen ge-
nieten van ontbijtbuffet, driegangenkeuze-
menu en saladebuffet. 
Het ontbijt bij aankomst is inbegrepen.
Het avondmaal de dag van afreis is NIET in-
begrepen.

PALACE HOTEL RAVELLI 
✪✪✪✪

LIGGING: Een vernieuwd klassehotel met 
vier sterren gelegen in het centrum van 
Mezzana/Marilleva op 700 m van de skilif-
ten.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een mooi  binnen- en buitenzwembad. 
Gratis hotelbusje om de 10 min  tot aan 
de gondellift van Marilleva.

KAMERS:  Twee-, drie- en vierpersoons-
kamers met douche/bad, haardroger, wc, 
tv en telefoon. 

ETEN EN DRINKEN:  We verblijven hier in 
halfpension. Daardoor kunnen we ‘s mor-
gens genieten van een zeer uitgebreid ont-
bijtbuffet. ‘s Avonds is er een gevarieerd sa-
ladebuffet en een driegangenkeuzemenu.

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

Ontbijt bij aankomst en avond-maal bij vertrek inbegrepen.

Enkel bij short-ski
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SKIREIZEN

ISCHGL KIRCHBERG ZELL AM SEESTUBAITAL 

Verblijf in het hart van Ischgl. Gelegen op 
150 m van de nieuwe Skitunnel (Pardatsch-
gratbahn). Ischgl is een actieve, sportieve 
en trendy wintersportplaats gelegen in het 
Paznaunertal. Voor echte wintersporters 
heeft het dorp alles te bieden: veel pistes, 
sneeuwzekerheid, een authentiek dorp en 
uitstekende après-ski. De skiër en snow-
boarder kan zich in de winter vermaken 
met ruim 238 kilometer piste.

Skigebied: www.ischgl.com

HOTEL ANTONY ✪✪✪✪

LIGGING: Charmant hotel gelegen op 
wandelafstand van het centrum. Een direc-
te verbinding met de kabelbaan Pardatsch-
grat via een tunnel,  op slechts 3 minuten 
lopen.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
gratis wifi. Na een actieve dag op de lat-
ten kan je naar het wellnesscentrum van 
het hotel met sauna, biosauna, dampbad, 
infraroodcabine.

KAMERS:  Elke kamer beschikt over zijn 
eigen badkamer, wc, toiletartikelen, tv en 
haardroger.

ETEN EN DRINKEN:  ‘s Morgens is er een 
uitgebreid ontbijtbuffet.

Fulpmes ligt op 937 meter hoogte en is een 
van de zonnigste plaatsen in het Stubaital. 
Het Schlick 2000 skigebied dat boven het 
dorp ligt is na de Stubaier Gletscher het 
grootste skigebied van het Stubaital. 
In het uitgestrekte dal zijn 4 skigebieden 
met 45 liften en ruim 170 km aan geprepa-
reerde pistes.
 
De Stubaier Super Skipas is geldig op de 
Stubaier gletsjer, in het Skicentrum Schlick 
2000, bij de Elferliften en het skigebied 
Serlesbahnen.

Skigebied: www.stubaiergletscher.com

AKTIV - & WELLNES-
SHOTEL STUBAIER HOF 
✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen in het centrum, op 1,5 
km van het skigebied Schlick 2000. De gra-
tis skibus stopt op 60 m van het hotel en 
brengt je naar het skigebied Schlick of naar 
de Stubaier Gletscher.

FACILITEITEN: Het hotel biedt gratis 
wifi. De wellness faciliteiten bestaan uit 
verschillende soorten sauna’s, een infra-
roodcabine, een buitenwhirlpool, stoom-
bad en een mooi binnenzwembad.

KAMERS:  De ruime kamers beschikken 
over kabel-tv, een kluisje en een badka-
mer.

ETEN EN DRINKEN:  Halfpension met uit-
gebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een vijf-
gangenkeuzemenu.

SKI- EN WANDELTRIP
Skiën, snowboarden, schaatsen of een 
wandeling maken. Dit kan allemaal in Zell 
am See. Alle voorzieningen voor een heer-
lijke wintersport zijn in Zell am See aanwe-
zig.

Dag 2 en 3 rijden we met onze eigen auto-
car naar de gletsjer van Kaprun.

HOTEL DER WALDHOF 
✪✪✪✪

Mooi hotel met comfortabele kamers en 
een gezellig restaurant.

FACILITEITEN: Ons hotel beschikt over 
een zwembad, solarium, fitnessruimte, 
sauna, dampbad en whirlpools. 

KAMERS:  Alle kamers met bad of dou-
che, wc, telefoon, haardroger, kluisje, ra-
dio, tv, gratis internet en minibar.

ETEN EN DRINKEN:  Uitgebreid ontbijt-
buffet en viergangenkeuzemenu met sala-
debuffet.

SKI- EN WANDELTRIP
Een wandeling door de sneeuw is een 
unieke ervaring in het ongerepte land-
schap van Tirol. De talrijke bewegwijzerde 
en geruimde wegen brengen je door het 
sprookjesachtige winterlandschap.
Daguitstap naar de “Steinplatte” in Wai-
dring, met de kabelbaan omhoog  waar we 
terecht komen in een prachtige bergwe-
reld. Ook uitstappen naar Kitzbühel, Flec-
kalm en Schwarzsee mogen niet ontbreken 
op het programma.

Twee legendarische dorpen, de bekendste 
skiwedstrijd ter wereld, bruisende après-
ski, mondain shoppen en ook nog eens 
een groot en gevarieerd skigebied. Dat is 
Kitzbühel/Kirchberg.
• Hotel gelegen op 500 m afstand van 

de skipiste, skibus kort bij hotel.
• Gondelliften: 11
• Stoeltjesliften: 28 
• Sleepliften: 7
• Piste: n  101 km - n  61 km -  

n  17 km
Skigebied: www.kitzski.at

HOTEL ZENTRAL ✪✪✪✪

LIGGING: Mooi gelegen hotel dat recent 
een vernieuwd uiterlijk kreeg. Op 200 m 
van het centrum.

FACILITEITEN: In het wellnesscenter van 
Hotel Zentral vind je een sauna, kruidensau-
na, infraroodcabine en een solarium.

KAMERS: Mooie kamers voorzien van dou-
che, wc, telefoon, tv, kluisje en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Uitgebreid ontbijtbuf-
fet en een viergangendiner met een keuze 
aan gerechten en een saladebuffet. 
Eenmaal vijfgangengaladiner.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

Prijs standaardkamer: €675
Prijs comfortkamer: €725

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inclusief apres-ski Jause (15.00-17.00 u)

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: €  15/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inclusief: welkomstcocktail + 

namiddag Jause (zonder drank)
2 x nachtreis

DATUM VOLW 
K+O

SKIPAS
VOLW. 6 
DAGEN

SKIPAS
KIND 6 
DAGEN

05/04-12/04 PASEN 8D € 675 €229 €153

DATUM VOLW 
HP

08/12-13/12 6D € 399

DATUM VOLW 
HP

12/01-19/01/2019 8D € 739

DATUM VOLW 
HP SKIDAGEN

08/02-15/02/2019 8D € 645 6
SKIPAS VOLW. SKIPAS SENIOREN (65+)

€259 €220,20
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SKIREIZEN

ZUID-TIROL SEEFELD WENEN

SKI- EN WANDELTRIP

DROOMBESTEMMING VOOR NATUUR-
LIEFHEBBERS EN GENIETERS.

Skisafari mogelijk voor de skiliefhebbers.
Ben je niet bezeten door de ski-microbe 
maar wil je toch genieten van zuivere ber-
glucht, schitterende sneeuwlandschappen 
en een stralende winterzon dan kan dit 
programma je zeker bekoren.
Wandelingen op de huisberg van Brixen, 
Kreuztal en Rodenecker Alm. Met de lift 
naar de Seiser Alm.   Rondrit langs de Do-
lomietenpassen van de Sella. Naar de Vil-
landerer en Zanser Alm met aangepaste 
wandelingen naar ieders keuze. 
Voor de skiliefhebbers is er de mogelijk-
heid om deel te nemen aan een skisafari. (4 
verschillende skigebieden)

HOTEL OBERWIRT ✪✪✪

LIGGING: Gelegen in het centrum van 
Feldthurns - Eisacktal

FACILITEITEN: Gratis wifi, gratis wellness 
met sauna, solarium en stoombad.  Leuke 
hotelbar, wijnkelder, pizzeria en kegelba-
nen.

KAMERS:  Gezellige, ruime kamers met 
zithoek, tv, safe, bad/douche en toilet.

ETEN EN DRINKEN:  Uitgebreid ontbijtbuf-
fet, ’s avonds keuzemenu met saladebuffet. 
Muziek- en dansavond en afsluitend gala-
diner.

Alle uitstappen, middagmalen, liften en 
kabelbanen inbegrepen in de prijs.
Afstand: Diepenbeek – Feldthurns (buurt 
van Brixen) = 900 km

Afstand: Diepenbeek – Feldthurns (buurt 
van Brixen) = 870 km

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Alle uitstappen, middagmalen, liften en kabel-

banen inbegrepen
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 45/nacht
* 2 x avondmaal extra

Paardensleetocht
Inkom kerstconcert Hansi Hinterseer om 18.00 u

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Dagreis heen met tussenovernachting en 

nachtreis terug

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM VOLW 
VP

24/02-03/03/2019 8D € 749

DATUM VOLW 
K + O*

30/11-03/12 4D € 449

DATUM VOLW 
HP

26/12-31/12 6D € 539

IMST GURGLTAL

SKI- EN WANDELTRIP

GENIETERSREIS
Het wintersportstadje Imst ligt precies op 
de plaats waar het Gurgltal en het Inntal bij 
elkaar komen. Het is omgeven door prach-
tige meren en  majestueuze bergen. Wij 
maken mooie uitstappen naar het Ötztal 
waar we met de kabelbaan naar de “Hohe 
Mut” gaan. Verder maken we een tocht-
je  met de paardenkoets door Seefeld en 
brengen een bezoek aan 

HOTEL HIRSCHEN ✪✪✪

LIGGING: Mooi hotel gelegen aan de rand 
van Imst. De Altstadt met zijn mooi beschil-
derde huizen, vele boetieks, winkels en ca-
fés zijn een trekpleister van de eerste orde.

FACILITEITEN: Gezellig restaurant en bar. 
Verwarmde skikelder. Binnenzwembad, 
sauna, biosauna en dampbad.

KAMERS: Gezellig ingerichte kamers met 
douche, wc, haardroger, tv...

ETEN EN DRINKEN:  Uitgebreid ontbijt-
buffet en viergangenkeuzemenu met sala-
debuffet.

Inbegrepen: 
• Begeleide winterwandeling
• Dagtocht in het Tiroler berglandschap
• Paardensleetocht in Seefeld
• Rodelen
• Nachtwandeling
• Muziek- en dansavond
• Eisstockschiessen
• **3 X EXTRA MIDDAGETEN

DATUM VOLW 
HP**

10/02-16/02/2019 7D € 585

OOSTENRIJK

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, Stadspark.
Wandeling door de tuinen van het Belve-
dere paleis en naar het standbeeld van Jo-
han Strauss. Bezoek met onze gids aan het 
Operagebouw, de Kaisergruft, de beroem-
de gouden zaal van het nieuwjaarsconcert 
en het paleis Schönbrunn. Geleide stads-
wandelingen door de keizerlijke Hofburg 
en de mondaine winkelstraten. 
‘s Avonds gaan we natuurlijk naar een con-
cert (alle uitstappen zijn vrijblijvend) en we 
gaan niet alleen dineren in de Donautoren 
met draaiend restaurant maar ook in een 
sfeervolle middeleeuwse wijnkelder, met 
aangepaste live muziek.

HOTEL CITY ✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel bevindt zich in het 
centrum van Stockerau.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
wifi, sauna, stoombad, infraroodcabine, 
hottub en fitnessruimte.

ETEN EN DRINKEN:  Verblijf op basis van 
halfpension, beginnend met het avond-
maal op dag 1 en eindigend met het ont-
bijt op dag 6. (Kerstreis eindigend met het 
avondmaal op dag 5.)

WEIHNACHTSCONCERT VAN HANSI 
HINTERSEER

Gedurende deze vierdaagse zal je niet aan de 
magie van de kerstdagen kunnen ontkomen. 
We maken een stadsrondrit door Innsbruck en 
krijgen de
mogelijkheid om er de kerstmarkt te bezoeken. 
Tijdens een paardensleetocht kunnen we ge-
nieten van een heerlijke glühwein en als kers op 
de taart wonen
we een kerstconcert bij in Innsbruck van mu-
zikale legende Hansi Hinterseer und die Tiroler 
Echo.
Een ervaring die je echt niet mag missen!!

Inbegrepen:
• Welkomstdrankje
• Stadsrondrit Innsbruck
• 2 x avondmaal
• Tocht met de paardenslee
• Concert van Hansi Hinterseer

✪✪✪✪-HOTEL IN DE 
OMGEVING VAN SEEFELD

ETEN EN DRINKEN: ’s morgens kunnen we 
aanschuiven aan een heerlijk ontbijtbuffet. 
Twee avondmalen zijn in de prijs inbegrepen.

5



DUITSLAND

BERLIJN - POTSDAM EUROPEES TRIO KERSTMARKTEN 
FRANKFURT

De val van de Muur, een waarachtig ge-
lukkig moment in de Duitse en Europese 
geschiedenis. In geen enkele andere stad 
is het contrast tussen het verleden en het 
heden zo indrukwekkend 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 le-
gendarische nachtleven, de groene oases 
en de meren. Wij bezoeken resten van de 
Berlijnse Muur en talrijke highlights zoals 
de Reichstag, Unter den Linden, het Muse-
uminsel, de Potsdamer Platz, Bikini Berlin, 
Spreeufer en veel meer... In Potsdam heb-
ben we aandacht voor het barokke paleis, 
Sanssouci en Cecilienhof.

IVBERGS HOTEL PREMI-
UM ✪✪✪✪

LIGGING: Dit viersterrenhotel ligt in het 
centrum van Berlijn, op 6 minuten lopen 
van de winkelstraat Kurfürstendamm en 
het winkelcentrum KaDeWe.

NIEUWJAAR IN BERLIJN – 
HOTEL MARITIM ✪✪✪✪

Jaarlijks zie je op nieuwjaarsdag spectacu-
laire beelden van de overgang van oud op 
nieuw uit de grote wereldsteden New York, 
Sydney, Londen, Parijs en Berlijn. Misschien 
heb je wel eens gedacht: ‘Kon ik dat ook 
maar eens meemaken’. Wel, dit jaar wordt 
het mogelijk! Jij kan erbij zijn als het vuur-
werk losbarst in de Silvesternacht 

in Berlijn. Tijdens een vijfdaagse citytrip 
maak je kennis met de gezellige einde-
jaarssfeer op de verschillende pleinen, de 
feestverlichting in de shoppingstraten 
en de rijke historie van de hipste stad van 
Duitsland. Inbegrepen: Party all night long 
in de “Checkpointbar”

Toeslag eenpersoonskamer: € 116
Nieuwjaarsparty

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 39
*Kerstmarkt in Luxemburg en Metz

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 20 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM VOLW 
HP

03/10-07/10 5D € 469

31/10-04/11 5D € 445

28/11-02/12 5D € 445

14/12-18/12 5D € 445

DATUM VOLW 
K+O

02/12-03/12 2D €99

16/12-17/12 2D €99

DATUM VOLW 
HP

17/11-18/11 2D € 155

08/12-09/12* 2D € 155

DATUM VOLW 
K+O

29/12-02/01 5D € 869

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 
facetten, met als afsluiter de degustatie van 
een frisse Moezelwijn. In de oudste stad van 
Duitsland, Trier, duiken we in het Romeinse 
verleden. In Frankrijk bezoeken we de Moe-
zelstad Metz, met haar “glazen” kathedraal 
en het gloednieuwe, futuristische Centre 
Pompidou.

HOTEL SIMONS PLAZA 
✪✪✪✪
LIGGING: Zéér verzorgd en modern hotel in 
het Groothertogdom Luxemburg. 

KAMERS: Alle kamers zijn afgewerkt in 
mooie materialen, met douche, tv, minibar. 

ETEN EN DRINKEN: 
‘s Avonds verzorgde driegangenmaaltijd.  
‘s Morgens een goed ontbijtbuffet. Gezellige 
en ruime hotelbar met terras.

Voormiddag bezoek aan de kerstmarkt 
Mainz  en verder naar Frankfurt. Vrij bezoek 
aan de stad en kerstmarkt. Tweede dag na 
het ontbijt vertrek naar Wiesbaden.

NOVOTEL FRANKFURT 
✪✪✪✪

Genieten van het viersterrencomfort van het 
Novotel Frankfurt City Hotel.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
sauna/fitnessruimte. 

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort.

KAMERS:  Elke kamer beschikt over een 
flatscreen-tv, airco, minibar, telefoon en 
safe.

ETEN EN DRINKEN:  Dit hotel beschikt ook 
over een mooie ontbijtruimte en een gezel-
lige lounge. Verblijf in halfpension, begin-
nend met het avondmaal op dag 1 en ein-
digend met het ontbijt op dag 5 (of dag 6).

6



 DUITSLAND 

KERSTMARKTEN 
HAMBURG

MOEZEL KERSTMARKT
KÖNIGSWINTER

ZWARTE WOUD

Toeslag eenpersoonskamer: € 83
2 x dagreis

Inbegrepen: havenrondvaart in Hamburg 
met muziek aan boord

Toeslag eenpersoonskamer: € 90
Gastronomisch menu inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 12/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 18
2 x dagreis

DATUM VOLW 
K+O

14/12-16/12 3D €279

DATUM VOLW 
HP

10/11-12/11 3D € 360

DATUM VOLW 
HP

30/12-02/01 4D € 450

DATUM VOLW 
HP

19/09-23/09 5D € 415

DATUM VOLW 
HP

18/10-21/10 4D € 515

DATUM VOLW 
HP

28/10-01/11 5D € 415

DATUM VOLW 
HP

16/12-17/12 2D €165

Tijdens deze kerstperiode is Hamburg op zijn 
mooist. Deze stad aan de Elbe kent een lange 
historie als het aankomt op kerstmarkten en 
alles wat er bij komt kijken. Slenter langs de 
kerstkraampjes op de Rathausmarkt of fla-
neer over de boulevard van de Jungfernstieg.
Op zaterdag vindt er een gezellige en feeste-
lijke kerstparade plaats. Een bonte en vrolijke 
optocht met kabouters, elfjes, engeltjes en 
rendieren.
Inclusief  havenrondvaart met muziek aan 
boord.

HOTEL INTERCITY DAMM-
TOR HAMBURG ✪✪✪

LIGGING: Dit centraal gelegen hotel is om-
geven door de beurs en rustige parken en ligt 
op slechts 2 km van het oude centrum.

FACILITEITEN: In het hotel beschik je over 
gratis wifi en er is een restaurant en bar. Bij 
het ontbijt kan je coffee to go krijgen. Er is 
airconditioning voorzien in het hotel.

KAMERS: De moderne kamers met aircon-
ditioning zijn hoogwaardig ingericht en be-
schikken over geluidsisolerende ramen. De 
badkamer met douche/toilet blinkt uit dank-
zij een handdoekwarmer, make-upspiegel en 
haardroger. Er is een minibar en gratis wifi.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen 
we aanschuiven aan een heerlijk, stevig 
ontbijtbuffet waarbij je je koffie to go kan 
nemen.

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, be-
gint ze te meanderen. Bocht na bocht om-
armt de Moezel de steile hellingen. De rivier 
creëert zo een vallei vol heerlijkheden! Vooral 
op zuidhellingen vind je het regionale stok-
paardje: wijnterrassen. De Moezel is ook een 
landschap vol contrasten, zijn wijn en cultuur 
trekken mensen aan die van het leven hou-
den. Het landschap langsheen de Moezel lijkt 
bestemd voor een vakantie met alles erop en 
eraan. 

HOTEL MOSELSCHLÖS-
SCHEN  ✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel bestaat uit drie histo-
rische gebouwen die met elkaar verbonden 
worden door een prachtige binnenplaats. 
Ons hotel ligt aan de oever van de Moezel.

KAMERS: De kamers hebben allemaal een 
eigen badkamer en beschikken over gratis 
wifi.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpensi-
on, beginnend met het avondmaal op dag 1 
en eindigend met ontbijt op dag 3. Gastrono-
misch menu inbegrepen.

Kerstmarkt Bonn en Königswinter
We vertrekken naar Bonn, waar je de kerst-
markt kan bezoeken. Op deze kerstmarkt 
vind je circa 190 kraampjes met veel verschil-
lende kerstgeschenken. Hier laten de kun-
stenaars en handwerkers hun kunsten zien. 
In de namiddag rijden we verder naar ons 
hotel in Königswinter. ‘s Avonds kunnen we 
de kerstsfeer reeds opsnuiven in het centrum.
Na een overnachting bezoeken we Königs-
winter. Je hebt ook de mogelijkheid om de 
kerstmarkt bij kasteel Drachenburg te bezoe-
ken. Het kasteel is te bereiken met de Dra-
chenfelsbahn, de oudste tandradbaan van 
Duitsland. Je kan een combikaartje kopen 
voor de Drachenfelsbahn en de slotbezich-
tiging. In de loop van de middag vertrekken 
we naar huis.

MARITIM HOTEL 
KÖNIGSWINTER ✪✪✪✪

LIGGING: Prachtig gelegen hotel aan de 
oevers van de rivier de Rijn. De stadskern van 
Königswinter ligt op slecht 500 m. Bonn recht 
tegenover op de rechteroever. Mooi binnen-
zwembad. Het hotel onderging een geslaag-
de totaalrenovatie.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
zwembad, een Finse en biosauna, gratis wifi 
en een fitnessruimte. Er is een restaurant en 
zelfs een pianobar.

KAMERS: Elegante kamers met een fris 
design. Voorzien van bad/douche, toilet, 
haardroger, minibar, gratis wifi, tv en  gratis 
minisafe.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens een uitge-
breid warm en koud ontbijtbuffet. ’s Avonds 
dinerbuffet of voortreffelijk driegangendiner 
met keuze van het hoofdgerecht.

Zuidelijk Zwarte Woud
We bezoeken St.-Peter met zijn barokke kerk 
en het Hochschwarzwald. Dit jaar focussen 
wij op Titisee en de Feldberg, de hoogste 
berg van het Zwarte Woud. Wij beleven een 
topdag in Mainau en maken een ommetje 
naar Zwitersland: de spectaculaire Rheinfalls 
in Schaffhausen.  Tot slot: Kayserberg, een on-
volprezen stadje in de Elzas.

Van pollepel tot kurkentrekker
We besteden vooral aandacht aan alles wat 
met gastronomie te maken heeft:  een kaas-
makerij, twee wijnhuizen en de bierbrouwerij 
in Rothaus. 

Genieten van het Schwarzwälder 
wandelvakantie
De wandelingen variëren tussen 15 en 20 km 
per dag. Afhankelijk van het weer voorzien 
wij een onweerstaanbaar aanbod aan wan-
deltochten doorheen het Hochschwarzwald.

Nieuwjaar in het Zwarte Woud
Wij brengen een bezoek aan St.-Peter, een 
pittoresk Schwarzwalddorp met een schitte-
rende, barokke kerk. Wij focussen eveneens 
op Titisee, het mooiste natuurlijke binnen-
meer van het Zwarte Woud. In de namiddag 
bussen wij naar het skigebied van de Feld-
berg. Met zijn 1500 meter hoge top biedt 
deze berg fascinerende vergezichten over 
besneeuwde landschappen.
Op 31 december worden wij verwacht voor 
een culinair hoogstaand Sylvestermenu van 
zeven gangen met aangepaste muziek. Wij 
brengen een bezoek aan het Freiburg, de on-
volprezen hoofdstad van het Zwarte Woud. 
Tot slot passeren wij het Europese Straats-
burg. Hier voorzien wij een korte wandeling 
langs de leukste bezienswaardigheden.

Inbegrepen: 
• Oudejaarsmenu (6 gangen) met aperi-

tief, water, dranken, koffie en digestief
• Middernachtevent
• Live dansmuziek

HOTEL ENGEL, 
OBERSIMONSWALD
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ENGELAND

LONDEN KENT IN KERSTSFEER DUBLIN

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Nederlandstalige begeleider

* K+O in Dublin / aan boord: halfpension

DATUM VOLW 
K+O

BOOT 
SHUTTLE

27/10-29/10 3D € 259 B

01/11-03/11 3D € 259 S

10/11-12/11 3D € 259 B

17/11-18/11 2D € 155 S

24/11-26/11 3D € 259 S

08/12-09/12 2D € 155 S

15/12-16/12 2D € 155 S

22/12-23/12 2D € 155 S

28/12-30/12 3D € 259 S

30/12-01/01/19 NIEUWJAAR 3D € 259 S

02/01-03/01/19 2D € 155 S

16/02-17/02/19 2D € 155 S

03/03-05/03/19 3D € 259 S

08/03-10/03/19 3D € 259 S

Alles is anders in Londen: rode dubbel-
dekkers, 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 waren-
huis 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 je van een bezoek aan 
het Natural History Museum, het Science 
Museum of het V&A? Je kan natuurlijk ook 
gaan funshoppen in de langste winkel-
straat van Europa, Oxford Street. 
Programma vrijblijvend.

Leeds - Londen -  Canterbury
Dag 1
Bezoek aan Leeds Castle en Christmas Mar-
ket on the Cedar Lawn.
Overnachting in Hotel Ashford 
International
Dag 2
Bezoek aan Londen – vrij – shopping
Overnachting Hotel Ashford 
International
Dag 3
Bezoek aan Canterbury met rondleiding en 
christmas shopping.

HOTEL ASHFORD INTER-
NATIONAL  ✪✪✪✪

LIGGING: Ons hotel ligt op slechts een 
kwartiertje rijden van Leeds Castle.

FACILITEITEN: In de pianobar kan je 
genieten van de prachtige muziek, een 
cocktail of een hapje..

KAMERS: De luxueuze en comfortabele 
kamers zijn voorzien van airconditio-
ning, satelliet-tv en badkamer met haar-
droger.
 
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een 
eigen bar en restaurant.

HOTEL DOUBLE TREE BY 
HILTON DOCKLANDS 
✪✪✪✪

LIGGING: Viersterrenhotel in een voor-
malig pakhuis langs de Thames, op am-
per 10 minuten van Tower Bridge en het 
centrum.

KAMERS: Mooie kamers met alle mo-
derne comfort: tv met pay-tv, airco, kof-
fiezet, haardroger, ligbad/douche. 

ETEN EN DRINKEN: Zeer uitgebreid En-
gels ontbijtbuffet.

DATUM VOLW 
HP

16/12-18/12 3D €249

IERLAND

Snoepreisje Dublin
Dublin is een verfrissende stad. Het is zo-
wel modern en historisch als opwindend 
en ontspannend. In Dublin vind je de beste 
pubs ter wereld, er zijn er meer dan 1000 
om uit te kiezen en een leuk avondje uit te 
beleven. Maar overdag heeft Dublin ook 
veel te bieden. De compacte hoofdstad is 
gemakkelijk te voet te
verkennen. In de trendy wijk Temple Bar 
zorgen buskers (straatmuzikanten) voor 
een gezellige sfeer. De voordeuren van 
de gregoriaanse herenhuizen op Merrion 
Square zijn een lust voor het oog, alsook 
de witte, ranke Ha’Penny Bridge over de 
Liffey. De gevangenis Kilmainham Gaol, 
Trinity College en Dublin Castle zijn enkele 
blikvangers tijdens deze citytrip. Ontdek 
het beroemde Ierse ‘zwarte goud’ in het 
Guinness Storehouse of geniet van een 
whiskydegustatie.
Voor de shoppers is er het winkelparadijs 
rond de autovrije Grafton Street. In Nassau 
Street kan je de typisch Ierse producten 
terugvinden. Temple Bar telt talrijke cd- en 
souvenirwinkeltjes en is ook het mekka van 
de vintagekledij.

HOTEL PLAZA  ✪✪✪✪
Modern hotel met uitzicht op de Du-
blin & Wicklow mountains.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een bar en gratis wifi.

KAMERS: De kamers zijn voorzien van 
telefoon, koffie- en theefaciliteiten en 
badkamer met haardroger. Ook in de 
kamers kunnen de gasten gratis ge-
bruik maken van het wifinetwerk.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf op ba-
sis van kamer & ontbijt. Aan boord 
half-pension.

DATUM
VOLW 
K+O*

26/10-31/10 6D €570

8



AMSTERDAM ROTTERDAM

Toeslag eenpersoonskamer: € 41/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

NEDERLAND

De stad van Rembrandt, Ajax 
en… André Hazes

Het bruisende Amsterdam is meer dan ooit 
de Europese topbestemming!
Je maakt er kennis met de wereldberoem-
de grachten, de statige herenhuizen uit de 
gouden eeuw en met enkele van de beste 
musea ter wereld (het schitterend geres-
taureerde Rijksmuseum met Rembrandts 
Nachtwacht, het opgefriste Van Gogh 
museum, de “badkuip” van het Stedelijk 
Museum, de Hermitage. En nu de giganti-
sche werken aan de metro Noord/Zuidlijn 
stilaan hun voltooiing naderen, wordt de 
Nederlandse hoofdstad aantrekkelijker 
dan ooit! Het shoppingaanbod is overwel-
digend en het Amsterdamse nachtleven 
langs de beruchte Walletjes ongeëvenaard. 
We maken ook een ommetje langs het pit-
toreske Volendam.

STEIGENBERGER AIRPORT 
HOTEL AMSTERDAM  
✪✪✪✪

Nu al enkele jaren op rij verkozen tot 
beste viersterrenhotel van Nederland! 
Steigenberger hotel staat voor tijdloze 
luxe en onberispelijke service.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt ook over 
een zwembad.

KAMERS: Schitterende kamers met 
heerlijke bedden.

ETEN EN DRINKEN: Zeer uitgebreid 
ontbijtbuffet.

DATUM
VOLW 
K+O

13/10-14/10 2D € 159
17/11-18/11 2D € 159
15/12-16/12 2D € 159

DATUM
VOLW 

HP
06/10-07/10 2D € 159
17/11-18/11 2D € 159
15/12-16/12 2D € 159

Manhattan aan de Maas, Delfts blauw, 
Haagse tieten… Een greep uit onze ver-
kenning 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 Vredespaleis… En Delft 
werft roem met porselein en dat wat Hol-
land zo Hollands maakt: grachten, plechti-
ge herenhuizen, een bijzonder marktplein. 
In twee dagen ontdek je zo drie boeiende 
steden bij onze noorderburen. Nog niet 
overtuigd? Daar bovenop krijg je in Rot-
terdam een hotel in halfpension. Pure ver-
wennerij! 

HOTEL THON   ✪✪✪

LIGGING: Aan de oevers van de Nieuwe 
Maas, vlakbij de Erasmusbrug en 
vlakbij één van de uitgaansbuurten van 
Rotterdam.

KAMERS: Alle kamers met het nodige 
comfort.

ETEN EN DRINKEN: Driegangenavond-
maal dag 1 en uitgebreid ontbijtbuffet 
dag 2 inclusief!

TSJECHIË

Praag, de gouden hoofdstad, met de 100 
torens, was steeds het lichtpunt in het Oos-
ten en is nu een van de mooiste steden in 
Europa. Langs de schitterende boulevards 
kan je naast de klassieke kunststromingen 
ook de Art Nouveau bewonderen, maar 
vooral genieten van de romantiek van een 
oude stad, die door de Unesco tot werel-
derfgoed werd gemaakt.

PENTA HOTEL  ✪✪✪✪

LIGGING: Uitstekend gelegen stijlvol en 
comfortabel hotel.  

KAMERS: De gezellig ingerichte kamers 
zorgen voor een relaxte sfeer en zijn 
uitgerust met alle comfort: flatscreen-tv, 
gratis wifi, safe, badkamer met regen-
douche en haardroger. 

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpen-
sion beginnend met het avondmaal op 
dag 1 en eindigend met het ontbijt op 
dag 5.

PRAAG

DATUM
VOLW

 HP
19/09-23/09 5D € 515

31/10-04/11 5D € 495

26/12-30/12 5D € 479

DATUM
VOLW

 HP
13/12-17/12 5D € 399

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: €67
Inclusief: 1 x afscheidsparty met muziek, 

wijndegustatie, boottocht op de Elbe
2 x dagreis

KERSTMARKT PRAAG 
& DRESDEN

Maak een ganse dag kennis met de gezellige 
kerstsfeer in Praag, hoofdstad van Tsjechië 
met zijn typische kerstversnaperingen (trdel-
nik) in de vele kerstkraampjes op de markt 
van de Oude Stad en het Wenceslasplein, het 
Champs-Elysées van Praag. Op de terugweg 
rijden we door de wijnstreek ten noorden van 
Praag met bezoek aan en degustatie in een 
Tsjechische wijnkelder.
Mag zeker niet ontbreken... Een boottocht 
op de Elbe alvorens we door Saksisch Zwit-
serland rijden met bezoek aan het natuurfe-
nomeen Bastei (Canyon van Saksen) en de 
Vesting Königstein.
In Dresden bezoeken we in de Altstadt de 
ganse dag een van de oudste kerstmarkten 
ter wereld. Deze traditionele en beroemde 
Dresdner Striezelmarkt wordt dit jaar voor 
de 584ste keer georganiseerd, met meer dan 
230 kerstkraampjes om te smullen van de 
Dresdner Stollen.

HOTEL CLARION CONGRESS  
✪✪✪✪

LIGGING: Dit recent gerenoveerde, moder-
ne hotel ligt in het centrum van de stad Ústí 
nad Labem.

FACILITEITEN: Het hotel heeft een eigen 
restaurant en een leuke bar. Het restaurant 
van het hotel kijkt uit op de rustige binnen-
plaats.

KAMERS: De comfortabele kamers zijn alle-
maal uitgerust met airco, bad, wc, haardroger, 
gratis internet, flatscreen-tv met satellietzen-
ders, radio, telefoon, kluisje en minibar.

ETEN EN DRINKEN: Wij verblijven hier in 
halfpension.
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FRANKRIJK

PARIJS DISNEYLAND® Paris 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

De meest romantische stad 
ter wereld!

Voor velen blijft Parijs de mooiste stad 
ter wereld. En met namen als de Eiffel-
toren, Montmartre, Notre Dame, Louvre, 
Champs-Elysées, Moulin Rouge… me-
teen ook de meest romantische! 
Mogelijkheid tot boottocht op de Seine 
en tot bezoek aan Tour Montparnasse, 
met adembenemend uitzicht over Parijs. 
Bij de driedaagse reis staat ook een uit-
stap naar Versailles op het programma.

HOTEL IBIS 
MONTMARTRE  ✪✪✪

LIGGING: Al jaren onze thuishaven in 
Parijs. Uitstekend hotel, centraal gelegen 
op amper 150 meter van de Moulin Rou-
ge en op wandelafstand van Sacré Coeur 
en Place du Tertre. 

FACILITEITEN: Het hotel heeft gratis 
wifi en een mooie bar.

KAMERS: Mooie kamers met 
flatscreen-tv, douche en haardroger.

DATUM
VOLW 
K+O

22/09-24/09 3D € 249
06/10-08/10 3D € 249
20/10-21/10 2D € 135
27/10-29/10 3D € 235
01/11-03/11 3D € 235
24/11-25/11 2D € 139
01/12-03/12 3D € 235
22/12-23/12 2D € 135
26/12-28/12 3D € 235
30/12-01/01/19 NIEUWJAAR 3D € 255
16/02-17/02/19 2D € 135
04/03-06/03/19 3D € 255
09/03-10/03/19 2D € 135

DATUM
VOLW 
K+O

29/09-30/09 2D € 145
03/11-04/11 2D € 145
24/11-25/11 2D € 145
01/12-02/12* 2D € 145

REIMS & 
CHAMPAGNE

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
*Bezoek aan kerstmarkt

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 3 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 2 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Op zoek naar een rustig en relaxed 
weekend? Geen gejaag, écht weekend? 
Wel, ons Champagneweekend 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. Tijdens dit weekend met 
bubbels voorzien we ook een stadswan-
deling in Reims, de hoofdstad van de 
Champagne. Verder is er een korte stop 
in Charleville, het hart van de Franse Ar-
dennen en Epernay, de stad van de grote 
champagnehuizen.

BRIT HOTEL 
AUX SACRES ✪✪✪

LIGGING: Een zéér centraal gelegen 
middenklassehotel in het hartje van 
Reims. 

KAMERS: Alle kamers zijn uitgevoerd 
met badkamer en haardroger, airco, te-
lefoon, flatscreen-tv, gratis wifi in alle 
kamers en bij uitbreiding het hele hotel. 
Een kluis is beschikbaar aan de receptie. 

ETEN EN DRINKEN: Kamer met ontbijt.

Welkom op de plaats waar 
dromen uitkomen! 

Beleef eindeloos plezier in een wereld 
vol magie, waar de verbeelding onbe-
grensd is en de momenten van geluk 
onvergetelijk. Ga op avontuur in de 2
Disney® Parken en ontdek er de meer 
dan 50 attracties voor het hele gezin.

Wij logeren in een hotel bui-
ten het park. 

´s Morgens om 5.30 uur reizen we af en 
rijden we rechtstreeks naar Disneyland® 
Paris waar we verblijven tot de laatste 
attractie sluit. Overnachting in het hotel. 
Na het ontbijt bezoeken we het park tot 
17.00 uur waarna we afreizen naar België.

TWEEDAAGSE TRIP

DRIEDAAGSE TRIP

DATUM VOLW K+O
KIND 

2-11 JR
06/10-07/10 2D € 230 € 195
01/11-02/11 2D € 230 € 195
23/12-24/12 2D € 255 € 220
04/01-05/01/19 2D € 250 € 219
16/02-17/02/19 2D € 215 € 185
04/03-05/03/19 2D € 215 €  185

DATUM VOLW K+O
KIND 

2-11 JR
01/11-03/11 3D € 325 € 260
28/12-30/12 3D € 355 € 289
04/03-06/03/19 3D € 305 € 250

®
HOTEL IN HET CENTRUM
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FRANKRIJK

STRAATSBURG

DATUM
VOLW 
K+O

13/10-14/10 2D € 119

DATUM
VOLW 
K+O

10/11-11/11 2D € 125

Toeslag eenpersoonskamer: € 18
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 20
2 x dagreis

RIJSEL & LOUVRE-LENS

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 snuiven 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 grondge-
bied te Vimy. 100 jaar na datum bezoe-
ken we er de loopgraven en het Memori-
al Canadien. We ronden de voormiddag 
af op de begraafplaats van Notre-Dame 
de Lorette. Voor ons middagmaal bezoe-
ken we Arras. Met de mooie “Vlaamse 
pleinen”. 

We sluiten ons weekend af met een be-
zoek aan Louvre-Lens waar we de prach-
tige verzameling kunstwerken kunnen 
bewonderen in de “Galerie du Temps”. 
Kortom, een heel gevarieerd weekend 
vlak bij huis en toch onbekend.

Straatsburg & Colmar

Even uitblazen in de Elzas, waarbij in 
twee dagen alle hoogtepunten de re-
vue passeren. Straatsburg en Colmar, 
wereldberoemd om hun lieflijke straten 
en pleinen omzoomd met versierde 
vakwerkhuizen. Enkele witte wijntjes of 
een crémant d’Alsace proeven. Het zit 
allemaal in dit weekend om er even uit 
te zijn! 

IBIS STRASBOURG 
CENTRE HISTORIQUE
✪✪✪

LIGGING: Dit driesterrenhotel ligt op 
een steenworp afstand van het centrum. 

KAMERS: Alle kamers beschikken over 
airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, 
een badkamer met haardroger en gratis 
wifi.  

ETEN EN DRINKEN: ‘Er wordt iedere 
ochtend een ontbijtbuffet verzorgd met 
zoete en hartige gerechten zoals eieren, 
fruitsalade, yoghurt en vruchtensappen. 
Ook worden ter plaatse zelf gebakken 
zoete deegwaren en verse Franse made-
leines aangeboden, evenals een warme 
drank en een stuk fruit om mee te ne-
men.

 ITALIE 

MILAAN ROME
Shopaholic? Fashionista? Hipster? Of ge-
woon even lekker weg naar de tempel van 
de Italiaanse “way of life”? Milaan, één van 
de rijkste steden van Italië, heeft een im-
mens groot shopping aanbod. Centraal ligt 
de “gouden driehoek” waar alles wat naam 
heeft in de haute couture een vitrine heeft. 
Maar daarnaast zijn er ook de boetieks en 
galerijen met een duizelingwekkende keu-
ze. En niet vergeten: het grootwarenhuis 
“La Rinascente”, negen etages winkelple-
zier vlakbij de Dom en de Scala, twee an-
dere blikvangers van deze metropool. Of je 
nu gaat om te shoppen of voor het cultuur-
aanbod, je vervelen doe je niet tijdens deze 
trip naar de tweede grootste stad van Italië! 
Bovendien zit je met onze luxeautocar zo in 
het centrum!
 
STARHOTELS RITZ ✪✪✪✪

LIGGING: Ons hotel beschikt over alle 
comfort die nodig is om helemaal te kun-
nen ontspannen.

FACILITEITEN: Er is een fitnessruimte en 
spa aanwezig waar je gratis gebruik van 
mag maken. Je vindt hier o.a. een sauna en 
Turks bad. Je hebt overal in het hotel gratis 
toegang tot wifi.

KAMERS: De comfortabele kamers zijn uit-
gerust met airconditioning, telefoon, tv en 
kluis. In de badkamer vind je toiletartikelen 
en is er een haardroger beschikbaar.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen

2 x nachtreis 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
VOLW 
K+O

01/11-04/11 4D € 245
30/11-03/12 4D € 245
21/12-24/12 4D € 245

DATUM
VOLW 

HP
27/10-02/11 7D € 799

Rome was het centrum van het enorme Ro-
meinse Rijk, de zetel van de kerk en is van-
daag de dag de bruisende hoofdstad van 
Italië. Uit de Romeinse 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. Onver-
getelijk 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 Navo-
na, de Spaanse Trappen en de Trevifontein. 
Tijdens de heenreis staat ook Orvieto op 
het programma. Deze op een plateau ge-
legen 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. 

HOTEL CICERONE ✪✪✪✪

LIGGING: Een centraal gelegen hotel in het 
centrum van Rome.

FACILITEITEN: In de pianobar kan je genie-
ten van de prachtige muziek, een cocktail 
of een hapje.

KAMERS: De luxueuze en comfortabele 
kamers zijn voorzien van airconditioning, 
satelliet-tv en badkamer met haardroger. 

ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een 
eigen bar en restaurant. In het restaurant 
krijg je typisch Italiaanse gerechten die er 
heerlijk uitzien.

SHOPPING TRIP
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HONGARIJE

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

De Hongaarse hoofdstad met de 2 stads-
delen Buda en Pest, mooi verdeeld door 
de Donau rivier. Deze stad is één van de 
meest toeristische steden in Europa en 
wedijvert met de andere grote hoofdste-
den van Europa voor de titel van meest 
bezochte stad. Deze stad biedt een schit-
terende architectuur uit de bloeiperiode 
van de Oostenrijks-Hongaarse monar-
chie 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 
aandacht voor kunst en gebouwen maar 
ook voor gastronomie met diverse be-
zoeken en uitstappen om de stad en het 
Hongaarse leven beter te leren kennen.

HOTEL CONTINENTAL   
✪✪✪✪

LIGGING: We logeren in een prachtig 
hotel gevestigd in een indrukwekkend 
art-nouveaugebouw.

FACILITEITEN: Het hotel heeft naast een 
fitnessruimte ook een wellnesscentrum 
met o.a. sauna en infraroodcabine.  

KAMERS: Mooie kamers met alle com-
fort: gratis wifi, airconditioning, lcd-tv, 
minibar, koffie- en theefaciliteiten, kluis 
en badkamer met toiletartikelen en 
haardroger. 

ETEN EN DRINKEN: In de bar en 
het restaurant kan je terecht voor 
traditionele koffiespecialiteiten, cocktails 
en Hongaars-Franse gerechten. Verblijf 
in halfpension vanaf avondmaal dag 1 
tot het ontbijt op dag 6.

DATUM
VOLW 

HP
27/10-01/11 6D € 665

BOEDAPEST KOPENHAGEN

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
13/12-16/12 4D €699

Kerstsfeer in Kopenhagen 

Kom helemaal in de kerststemming tijdens 
deze heerlijke vierdaagse in de hoofdstad 
van Denemarken. Een rondrit door de stad 
voert ons langs de mooiste
plekjes. Op verschillende plaatsen zijn er 
fantastische kerstmarkten te bezoeken 
waaronder de sprookjesachtige kerstmarkt 
in Tivoli (facultatief ). Op zo’n kerstmarkt 
moet je zeker eens de Deense variant van 
de glühwein uitproberen, de Glögg. Een 
glühwein met rozijnen en amandelen.
Tijdens ons verblijf staat er ook een uitstap 
naar Nordseeland op het programma. Daar 
bezoeken we onder andere de prachtige 
kastelen van Frederiksborg en Kronborg 
(UNESCO).
Kortom deze trip is de perfecte manier om 
de kerstperiode te starten!

HOTEL COMFORT 
VESTERBRO  ✪✪✪

We verblijven in het hart van Kopenha-
gen. Ons hotel is gelegen in de hippe 
wijk Vesterbro. Dankzij de centrale 
ligging kan je gemakkelijk winkels, 
culturele en uitgaansgelegenheden 
bezoeken. Er zijn ook tal van bars en 
restaurants op loopafstand.

KAMERS: Standaardkamers met airco 
en houten vloeren. De badkamers zijn 
uitgerust met haardroger en toiletarti-
kelen.

ETEN EN DRINKEN: Uitgebreid ontbijt-
buffet en avondeten

DENEMARKEN
NIEUW

EEN GREEP UIT ONZE 
RONDREIZEN 2019

NOORDKAAP
18/07-01/08 – 15 DAGEN

€ 2350 HP

CALABRIË
10/05-22/05 – 13 DAGEN

€ 1235 HP

NOORWEGEN
07/08-15/08 – 9 DAGEN

€ 1695 HP

PUGLIA
29/06-09/07 – 12 DAGEN

€ 1159 HP

GRIEKENLAND
01/05-13/05 – 13 DAGEN

€ 1365 HP

ROME EN NAPELS
30/09-09/10 – 10 DAGEN

€ 1169 HP

RONDRIT SLOVENIE 
KROATIE

15/05-26/05 – 12 DAGEN
€ 1295 HP

MIDDELLANDSE ZEE
CRUISE

MSC FANTASIA - 28/06 - 06/07 - 9 DAGEN
€1045 ALL-IN

SARDINIE
09/05-17/05 – 10 DAGEN 

€ 1275 HP
In Sardinië verblijven we in VP

SICILIE
08/06-17/06 – 10 DAGEN 

€ 1375 HP
diverse middagmalen inbegrepen

Voor meer info: www.dezigeuner.com
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Wij reizen met een 
****sterrenautocar

DEZE REIS IS NIET CUMULEERBAAR 
MET KORTINGEN.

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Kinderprijzen: op aanvraag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 14/nacht
Kinderprijzen: op aanvraag

2 x nachtreis

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

LIGGING: Al jaren een succeshotel. Door 
zijn talrijke faciliteiten staat dit hotel 
garant voor een perfecte vakantie.
Centraal gelegen op enkele minuutjes 
van het strand.   

FACILITEITEN: Het hotel beschikt 
over een groot buitenzwembad met 
kinderplonsbad, gratis ligstoelen, 
verwarmd overdekt zwembad, pingpong 

ETEN EN DRINKEN: Fraai ingericht 
restaurant met airco, gevarieerde en 
verzorgde buffetmaaltijden.   

LIGGING: Gelegen in het levendige 
centrum van Lloret de Mar, vlak bij het 
strand. 

FACILITEITEN: Hotel met zwembad op 
dakterras.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van 
bad, wc, telefoon en terras. 

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden 
zijn in buffetvorm. INBEGREPEN: extra 
middagmaal op dag van vertrek.

DATUM VOLW VP

29/09-06/10 8D € 339
06/10-13/10 8D € 339
13/10-20/10 8D € 339 

DATUM VOLW VP

06/10-13/10 8D € 255
13/10-20/10 8D € 255

€ 339,-
vanaf

€ 255,-

8 DAGEN – 5 NACHTEN  
 ■ Vertrek zaterdagavond
       terug zaterdagmorgen
INBEGREPEN: 
Volpension – tafeldrank (water/wijn)                         
2 halve daguitstappen.

 SPANJE strandvakantie 

LLORET DE MAR LLORET DE MAR LLORET DE MAR
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS ROYAL

CLASS

HOTEL  ANABEL   ✪✪✪✪

LIGGING: Al jaren een succeshotel. Cen-
traal gelegen op 350m van het strand, vlak-
bij de centrale winkelzone.

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

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort, 
haardroger, airco, telefoon, tv, koelkast, 
safe (betalend), gratis WiFi, terras. Superior 
rooms op aanvraag.

ETEN EN DRINKEN: Fraai ingericht restau-
rant met airco, gevarieerde en verzorgde 
buffetmaaltijden. Pianobar, poolbar. 

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

Toeslag volpension: € 49/week 
Superior room op aanvraag.

1 volw + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
2 x nachtreis

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

Familiekamers en junior suites: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: €  12,5/nacht
Periode 16/06-28/09: € 19,5/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 18/nacht 

1 volw. + 1 kind op zelfde kamer: 
op aanvraag
2 x nachtreis

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 459 € 100 € 315
21/09-30/09 10D € 459 € 100 € 315
28/09-07/10 10D € 419 € 100 € 295
05/10-14/10 10D € 395 € 100 € 285
12/10-21/10 10D € 389 € 100 € 280

DATUM
VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-13 JR

2e KIND 
2-13 JR

14/09-23/09 10D € 509 € 280 € 340
21/09-30/09 10D € 509 € 280 € 340
28/09-07/10 10D € 455 € 280 € 310
05/10-14/10 10D € 455 € 280 € 310
12/10-21/10 10D € 455 € 280 € 310

DATUM
VOLW 

HP
1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

14/09-23/09 10D € 375 € 100 € 275
21/09-30/09 10D € 375 € 100 € 275
28/09-07/10 10D € 349 € 100 € 260
05/10-14/10 10D € 349 € 100 € 260
12/10-21/10 10D € 349 € 100 € 260
27/10-04/11* 9D € 335 € 100 € 245

Aanbieding: ontbijt bij 
aankomst en lunch op 

vertrekdag inbegrepen.

ALL IN: ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm
Snacks tot 21.00u behalve tijdens de 
maaltijden. 
Selectie van nationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (11.00u – 
23.00u).

ALL
INCLUSIVE

ALEGRIA PLAZA PARIS & 
SPA    ✪✪✪✪  

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

FACILITEITEN: Buiten- en kinderzwem-
baden, een fitnessruimte en een hottub. 
De spa van het hotel is beschikbaar te-
gen een toeslag. WiFi (gratis) in het hele 
resort. Safe aan de receptie.

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

ETEN EN DRINKEN: Het hotel beschikt 
over een buffetrestaurant, waar mediter-
rane gerechten worden geserveerd. In 
het café kan je genieten van live-muziek. 

Bij aankomst: Extra ontbijt
Bij volpension: Extra ontbijt bij 
aankomst en extra middageten 

bij vertrek

HOTEL SANTA ROSA 
✪✪✪✪

LIGGING: Een hotel met een uitsteken-
de service en vriendelijk personeel. Het 
hotel is gelegen in een rustige wijk van 
Lloret de Mar, op slechts 150 m van het 
strand.

FACILITEITEN: Er is een klein zoet-water-
zwembad en hottub op het dak-terras. 
Ook is er een zonneterras met gratis lig-
zetels en wekelijks een flamenco avond, 
dansavond en livemuziek. WiFi is be-
schikbaar tegen betaling. ‘s Avonds is er 
animatie voor volwassenen.

KAMERS: Iedere kamer is voorzien van 
balkon, badkamer/wc, haardroger, tv, 
telefoon en airco (van 15/06 tot 15/09). 
WiFi beschikbaar tegen toeslag.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn 
in buffetvorm. Wekelijks is er een Cata-
laans diner. Vanuit de bar bij het zwem-
bad kan je genieten van een spectaculair 
uitzicht. 

HOTEL ANABEL ✪✪✪✪

HOTEL ASTORIA ✪✪✪✪

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks te betalen 

aan de receptie van het hotel
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 SPANJE strandvakantie 
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel

TOSSA DE MAR PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

GOLDEN BAHIA 
DE TOSSA   ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 buiten-
zwembaden omringd met palmbomen en 
een zonneterras, binnenzwembad, solari-
um, sauna, wellness, fitness, gratis WiFi in 
alle gemeenschappelijke ruimtes, fietsver-
huur, minigolf... 

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

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

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

*1/4l water en 1/4l wijn inbegrepen
Toeslag volpension: op aanvraag

1 volw. + 1 kind op kamer: 
prijs op aanvraag

Promo: **** autocar ter plaatse
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
Periode 23/06-14/09: € 25/nacht

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Zwembadzicht : € 17,5/persoon/week (van 

23/06-14/09: € 28/persoon/week)
2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: € 42/week/persoon
*HP=VP: water en wijn inbegrepen 

tijdens maaltijden
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

Toeslag volpension: op aanvraag
*water en 1/4l wijn inbegrepen

Kamer met zwembadzicht op aanvraag
2 x nachtreis

ALL
INCLUSIVE
MOGELIJK

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 465 € 100 € 375
21/09-30/09 10D € 465 € 100 € 375
28/09-07/10 10D € 435 € 100 € 355
05/10-14/10* 10D € 435 € 100 € 355
12/10-21/10* 10D € 435 € 100 € 355
2 7 / 1 0 - 0 4 / 1 1 * 
PROMO

9D € 395 € 100 € 330

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 525 € 260 € 350
21/09-30/09 10D € 525 € 260 € 350
28/09-07/10 10D € 511 € 255 € 340
05/10-14/10 10D € 511 € 255 € 340
12/10-21/10 10D € 511 € 255 € 340

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 379 € 100 € 275
21/09-30/09 10D € 379 € 100 € 275
28/09-07/10* 10D € 355 € 100 € 260
05/10-14/10* 10D € 355 € 100 € 260
12/10-21/10* 10D € 355 € 100 € 260

DATUM VOLW HP 1e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 389 € 280
21/09-30/09* 10D € 380 € 270
28/09-07/10* 10D € 350 € 265
05/10-14/10* 10D € 350 € 265
12/10-21/10* 10D € 350 € 265

ALL IN: Ontbijt-, lunch- en avondeten in 
buffetvorm.
Snacks tussen de maaltijden
Drank van 11.00-23.00 u
All inclusive stopt de dag van vertrek

ALL
INCLUSIVE

NIEUW
IN ONZE FOLDER

ALEGRIA PINEDA SPLASH  
✪✪✪✪

LIGGING: Dit nieuw designhotel ligt op 
350 m van het strand en op 400 m van het 
centrum van Pineda de Mar. 

FACILITEITEN: Je kan er gratis gebruik 
maken van WiFi. Er is een zoetwaterzwem-
bad met glijbanen en kinderbad, een 
animatie-programma en een ‘adults only’ 
zonneterras. 

KAMERS: Alle kamers beschikken over 
bad-kamer, tegelvloer, telefoon, WiFi, tv, 
koelkast, airco en balkon. 

ETEN EN DRINKEN: Ontbijt, middag- en 
avondmaal in buffetvorm. 

Mogelijkheid tot all-inclusive:
Dranken van 10.00 u tot 23.00 u: lokale 
alcoholische dranken, frisdranken, bier, 
wijn, water, champagne en cocktails. 
Snacks (sandwiches, pizza’s, chips, ham-
burgers, ijs) van 10.00 u tot 13.00 u en van 
15.00 u tot 18.00 u.
Supplement All inclusive: € 147/week

ALL-IN GOLD CARD € 29/dag/persoon: idem 
ALL-IN + extra: verblijf in Superior of Premium kamer. 

Gratis inkom Spa en Gym, 1 x Gourmet Lunch

ALL
INCLUSIVE
MOGELIJK

HOTEL STELLA EN SPA  
✪✪✪✪ SUPERIEUR

LIGGING: Hotel Stella & Spa is gelegen 
op zowel 200 m van het strand (te berei-
ken via een tunnel) als van het centrum. 

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een openluchtzwembad met bubbel-
bad, een zonneterras met ligstoelen, 
barservice en tafeltennis. Er is ook gratis 
WiFi in de snackbar. Een ruime lees- en 
televisieruimte en wellness. Voor de kin-
deren is er een kinderzwembad 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 wor-
den in buffetvorm geserveerd, met een 
brede selectie van zowel traditionele 
gerechten als internationale gerechten. 

Mogelijkheid tot all-inclusive:
Dranken (lokale alcoholische en niet-alco-
holische dranken), van 10.30–23.00 u

IJsjes en snacks 10.00-12.00 u, 16.00-18.00 
u, 22.00-23.00 u

Toeslag All in: 
volwassene: € 145/week
kind: € 73/week

16/06-07/09: 
volwassene: € 175/week 
kind: € 87,50/week

ALL
INCLUSIVE
MOGELIJK

HOTEL TAURUS PARK 
✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel is gelegen op 2 mi-
nuten van het strand en op slechts 10 
minuten wandelafstand van het cen-
trum. 

FACILITEITEN: Hotel Taurus Park be-
schikt 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 
badkamer (bad/douche), toilet, balkon 
(niet beschikbaar voor een 4-persoons-
kamer!!), WiFi, telefoon, satelliet-tv, koel-
kast, kluis (tegen betaling), airconditio-
ning, haardroger. 

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

Mogelijkheid tot all-inclusive:
Snacks: 
10.00-12.00 u en 16.00-18.00 u 
hamburgers, hotdogs, pizza 
en frieten.

22.00-23.00 u sandwiches met ham, 
kaas, vegetarisch, croque monsieur 
en gebakjes. 

Dranken 
10.30-23.00 u

Toeslag all in:
Volwassene: € 160/week
kind: € 87,5/week
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 SPANJE strandvakantie 
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel

MALGRAT DE MAR MALGRAT DE MAR SANTA SUSANNA SANTA SUSANNA
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht   
Kamer met zwembadzicht: € 17,5/persoon

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

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht 
Toeslag volpension: € 42

Toeslag ALL IN: € 147
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

Comfort en Superiorkamers: op aanvraag
Toegankelijk vanaf 16 jaar

2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: prijs op aanvraag 
Maximum 3 personen op één kamer

Familiekamers mogelijk: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 17/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

Toegankelijk vanaf 16 jaar
2 x nachtreis

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

14/09-23/09 10D € 542 € 265 € 355
21/09-30/09 10D € 529 € 265 € 350
28/09-07/10 10D € 490 € 255 € 330
05/10-14/10 10D € 475 € 250 € 325
12/10-21/10 10D € 475 € 250 € 325

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 429 € 100 € 325
21/09-30/09 10D € 429 € 100 € 325
28/09-07/10 10D € 399 € 100 € 305
05/10-14/10 10D € 345 € 100 € 275
12/10-21/10 10D € 329 € 100 € 265

DATUM VOLW 
HP

14/09-23/09 10D € 420
21/09-30/09 10D € 420
28/09-07/10 10D € 365
05/10-14/10 10D € 365
12/10-21/10 10D € 365

DATUM VOLW 
HP

14/09-23/09 10D € 745
21/09-30/09 10D € 715
28/09-07/10 10D € 685
05/10-14/10 10D € 685
12/10-21/10 10D € 615

Ontbijt-, lunch- en avondeten in 
buffetvorm.
Snacks tussen de maaltijden.
Lokale dranken tussen 11.00 - 23.00u
Animatieprogramma – shows – miniclub

ALL
INCLUSIVE

HOTEL ALEGRIA 
MARIPINS ✪✪✪✪

LIGGING: Het Alegria Maripins ligt aan 
het strand van Malgrat de Mar. Het be-
vindt zich op 400 meter van het stads-
centrum.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een buitenzwembad, een televisieka-
mer en een recreatieruimte. Ook voor 
kinderen is er een apart zwembad en 
een speelruimte voorzien. Je kan er tafel-
tennissen of biljarten. Het hotel verzorgt 
tevens ook amusement, waaronder ka-
raoke en flamenco shows. Gratis WiFi 
beschikbaar in de gemeenschappelijke 
ruimtes. 

KAMERS: Alle kamers van het Alegria 
Maripins bieden airconditioning en heb-
ben een eigen balkon met uitzicht op 
zee, de bergen of het zwembad. De ka-
mers beschikken verder over een kluis, 
satelliet-tv en een badkamer met dou-
che en haardroger. 

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant 
van het hotel serveert zeer gevarieerde 
buffetten. Er zijn ook lunchpakketten 
mogelijk. 

SUMUS MONTEPLAYA 
✪✪✪✪ SUPERIOR
 ADULTS ONLY

LIGGING: Het hotel ligt pal aan de 
pro-menade, op 50 m van het strand en 
op 800 m van het centrum. Gebouwd 
rondom een mooie tuin.

FACILITEITEN: Je kan gratis gebruik ma-
ken van WiFi. Er zijn twee zwembaden en 
een gratis hand-doekenservice.    

KAMERS: Vernieuwde kamers met airco, 
telefoon, satelliet-tv, koelkast, koffie- en 
theefaciliteiten, balkon en badkamer 
met douche en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn 
er in buffetvorm. Show cooking.

HOTEL MARITIM ✪✪✪✪

LIGGING: Dit bootvormige gebouw ligt 
direct aan de nieuwe wandelboulevard. 
Het strand ligt op 100 m en kan je berei-
ken via een voetgangerstunnel. 

FACILITEITEN: Buitenzwembad met apart 
kindergedeelte, binnenzwembad, sauna, 
solarium, biljart, darts... 

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

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
worden er internationale gerechten geser-
veerd. ’s Avonds zijn er live kookshows.

ALL-IN: Ontbijt-, lunch- en avondeten in 
buffetvorm.
Snacks tussen de maaltijden
Drank van 11.00-23.00 u
All inclusive stopt de dag van vertrek

ALL
INCLUSIVE

ALEGRIA MAR 
MEDITERRANIA ✪✪✪✪

 ADULTS ONLY

LIGGING: Dit all inclusive hotel ligt aan het 
strand van Santa Susanna en is uitsluitend 
toegankelijk voor volwassenen. 

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een seizoensgebonden binnen- en bui-
tenzwembad met handdoekenservice, een 
zonneterras met ligstoelen, bubbelbad, 
sauna, tuin, solarium, fietsverhuur... 

KAMERS: De lichte en comfortabele ka-
mers van het Fergus Style Mar Mediter-
rania hebben tegelvloeren, gratis WiFi, 
satelliettelevisie, koelkast, safe (betalend) 
en balkon. Een eigen badkamer met toile-
tartikelen. 

ETEN EN DRINKEN: Het buffetrestaurant 
serveert een scala aan mediterrane gerech-
ten. Er is ook een snackbar beschikbaar. Di-
verse restaurants, winkels en bars liggen in 
het stadscentrum van Santa Susanna, dat 
op minder dan 5 minuten loopafstand ligt.
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 SPANJE strandvakantie 
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel

SALOU SALOU SALOU SALOU
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS ROYAL

CLASS
ROYAL
CLASS

Mogelijkheid tot All-Inclusive

Toeslag All In: Volwassene: € 145/week
kind: € 73/week
Periode 16/06-14/09: € 174/week / 
kind: € 87/week
ALL-IN: Ontbijt-, lunch en dinerbuffet, dranken, 
water, frisdranken, sangria, koffie, thee, bier en 
andere alcoholische dranken van nationale mer-
ken, tussen 10.30-23.00. / Laat ontbijt (geroosterd 
brood, croissant, jam) -10.00 – 12.00 / Snacks (hotdog, 
pizza, frietjes, broodjes, tosti ) 10.00 + 12.00 en 16.00 – 
18.00 / Broodjes 22.00 – 23.00

ALL
INCLUSIVE
MOGELIJK

Toeslag eenpersoonskamer: € 10,5/nacht 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension volw.: € 58,5 – kind € 29,5
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

* water en wijn inbegrepen
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer 
+ familiekamer: op aanvraag

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 42/week

2 x nachtreis

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

2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: € 77/week/persoon 
Zwembadzicht: € 87/week/persoon        

2 x nachtreis

HOTEL GOLDEN PORT 
SALOU EN SPA ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 300 m van het toe-
ristische centrum. 1,7 km van het oude cen-
trum. Het Levantestrand ligt op ongeveer 
900 m van het hotel.

FACILITEITEN: In het hotel beschikt u over 
gratis WiFi, overdag animatie en ‘s avonds 
livemuziek en miniclub. Openluchtzwem-
bad met aparte kinderzwembaden, whirl-
pool, binnenzwembad met gedeelte in 
openlucht. Zonneterras met ligzetels en 
parasols en een spacentrum (betalend). 

KAMERS: Bad/handdouche, haardroger, 
toilet, telefoon, tv, WiFi, koelkast, safe (be-
talend), airco, bemeubeld balkon.

ETEN EN DRINKEN: Ontbijt en diner in 
uitgebreide buffetvorm. Lichte maaltijden 
zoals pizza’s, pasta’s en salades zijn steeds 
verkrijgbaar in de snackbar aan het zwem-
bad (tegen betaling).

TOP
hotel

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 435 € 100 € 360
21/09-30/09 10D € 405 € 100 € 335
28/09-07/10 10D € 405 € 100 € 335
05/10-14/10* 10D € 371 € 100 € 315
12/10-21/10* 10D € 371 € 100 € 315

DATUM
VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

14/09-23/09 10D € 499 € 100 € 340
21/09-30/09 10D € 475 € 100 € 325
28/09-07/10 10D € 471 € 100 € 320
05/10-14/10 10D € 471 € 100 € 320
12/10-21/10 10D € 471 € 100 € 320

DATUM VOLW HP
KIND 

2-10 JR
14/09-23/09 10D € 359 € 270
21/09-30/09 10D € 359 € 270
28/09-07/10 10D € 359 € 270
05/10-14/10 10D € 359 € 270

DATUM VOLW HP
KIND 

2-10 JR
14/09-23/09 10D € 475 € 325
21/09-30/09 10D € 425 € 305
28/09-07/10 10D € 389 € 285

H10 SALAURIS PALACE 
✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 10 minuten van het 
strand en ongeveer 300 m van het toeris-
tisch centrum. 

FACILITEITEN: Zwembad met waterval, 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken, 
kinderzwembad, kinderbuffet en kinder-
stoelen in het restaurant. Gratis gebruik 
van binnenbad, solarium, tafeltennis, sau-
na, Turks bad, fitnesszaal, jacuzzi en biljart. 
Zonneterras op het dak met bubbelbad. 
Animatie overdag en ’s avonds. 

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

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

ALL INCLUSIVE
Ontbijtbuffet, lunchbuffet, dinerbuffet. 
Wijn, water, frisdranken en bier bij lunch 
en diner. 
Diverse snacks 11.00-18.00 u 
en 22.30-23.00 u. 
Thee/koffie met koekjes 
16.00-17.00 u 
Tussen 09.00-23.00 u: huiswijn, sangria, 
frisdranken, water, koffie, thee, bier en 
andere alcoholische dranken van nationale 
merken. 
2 x week themadiner

ALL
INCLUSIVE

HOTEL CALYPSO ✪✪✪

LIGGING: Gelegen op ca. 200 m van het 
levendige centrum en op ca. 500 m van het 
strand. 

FACILITEITEN: Lounge, tv-ruimte met 
groot beeldscherm, 2 openluchtzwembaden 
met ligstoelen, een bubbelbad, tafeltennis 
en biljart. Voor de kinderen: kinderzwembad, 
een speeltuin en speelautomaten. Animatie 
voor jong en oud. Gratis centrale WiFi. 

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 buffet-
vorm. Het hotel beschikt over verschillende 
bars. In het zomerseizoen wordt ook het 
openluchtrestaurant geopend. 

HOTEL LAS VEGAS ✪✪✪✪

LIGGING: Dit attractief hotel ligt midden 
in het toeristisch centrum van Salou, op 
100 m van het mooie zandstrand. De bin-
nenstad met talrijke winkels en amuse-
mentsmogelijkheden bereik je in enkele 
minuten wandelen. 

FACILITEITEN: Mooi zwembad, zwem-
badbar, jacuzzi en kinderbad. Het hotel be-
schikt 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 
buffetvorm met show cooking. Er zijn spe-
ciale gerechten voor kinderen. 
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 SPANJE strandvakantie 

SALOU SALOU SALOU SALOU
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

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

Toeslag volpension: op aanvraag
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag

Maximum driepersoonskamers, 
geen vierpersoonskamers mogelijk.

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer – 
vierbedkamers: op aanvraag. 

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

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

Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer 
+ familiekamer: op aanvraag

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 42/week

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vierbedkamers: op aanvraag 

Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

14/09-23/09 10D € 505 € 340 € 340
21/09-30/09 10D € 435 € 305 € 305
28/09-07/10 10D € 420 € 300 € 300
05/10-14/10 10D € 420 € 300 € 300
12/10-21/10 10D € 420 € 300 € 300

DATUM VOLW HP
KIND 

2-10 JR
14/09-23/09 10D € 455 € 315
21/09-30/09 10D € 405 € 290
28/09-07/10 10D € 365 € 270

DATUM
VOLW

 HP
KIND 

3-12 JR
14/09-23/09 10D € 475 € 329
21/09-30/09 10D € 389 € 285
28/09-07/10 10D € 355 € 265
05/10-14/10 10D € 355 € 265

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-10 JR
14/09-23/09 10D € 475 € 325
21/09-30/09 10D € 425 € 305
28/09-07/10 10D € 389 € 285

HOTEL H10 SALOU 
PRINCESS ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Hotel is voorzien van te-
levisieruimte, tuin, zwembad, zonneter-
ras met bubbelbad en gratis ligbedden, 
parasols en handdoeken (borg) aan het 
zwembad. Voor de kinderen is er een ge-
integreerd kinderzwembad, speeltuin, kin-
deranimatie (hoogseizoen). Gratis WiFi. 

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van 
flatscreen-tv, airco en compleet uitgeruste 
badkamer (incl. haardroger), gratis WiFi, 
koelkast, safe (betalend), balkon.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in 
buffetvorm met show cooking. Gasten 
kunnen genieten van een drankje bij het 
zwembad. 

OLYMPUS PALACE ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Zalig dakterras met bub-
belbaden, kinderbad, buitenzwembad, 2 
hottubs en een zonneterras, gratis WiFi... 

KAMERS: Mooie modern ingerichte ka-
mers voorzien van haardroger, WiFi, bad/
douche en wc, telefoon, balkon en minisa-
fe. Kamers met zwembadzicht: op aan-
vraag. 

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buf-
fetsysteem, met warme en koude Spaanse 
en internationale gerechten. In het hoog-
seizoen ’s middags buffet aan het zwem-
bad. 2 x per week barbecue. 

H10 SALAURIS PALACE 
✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 10 minuten van het 
strand en ongeveer 300 m van het toeris-
tisch centrum. 

FACILITEITEN: Zwembad met waterval, 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken, 
kinderzwembad, kinderbuffet en kinder-
stoelen in het restaurant. Gratis gebruik 
van binnenbad, solarium, tafeltennis, sau-
na, Turks bad, fitnesszaal, jacuzzi en biljart. 
Zonneterras op het dak met bubbelbad. 
Animatie overdag en ’s avonds. 

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

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

ALL-IN: Maaltijden in buffetsysteem met een speciaal 
buffet voor kinderen.
Dranken van 10.00 u tot middernacht.
Snacks van 11.00-13.00 u, en 15.00-19.00 u en 
21.00-23.00

ALL
INCLUSIVE

SANTA MONICA PLAYA 
HOTEL ✪✪✪

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

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

KAMERS: Mooie modern ingerichte ka-
mers voorzien van WiFi, bad/douche en 
wc, telefoon, balkon en safe. Kamers met 
zwembadzicht: op aanvraag. 

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buf-
fetsysteem met een speciaal buffet voor 
kinderen. Dranken van 10.00 u tot midder-
nacht. Snacks van 11.00-13.00 u, en 15.00-
19.00 u en 21.00-23.00
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CRUISES

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN

YORK NEWCASTLEKERSTMARKTEN
CRUISE

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
Toeslag balkonkajuit: op aanvraag

2 x dagreis

Niet inbegrepen:
excursies, dranken, 

fooien aan boord (€ 10/dag)
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag   
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag   
2 x dagreis

Een heerlijke cruise in de Perzische Golf die 
vertrekt vanuit Dubai. Vervolgens varen 
we naar Abu Dhabi, Sir Bani Yas Is, Bah-
rein, Doha en terug naar Dubai.

MSC SPLENDIDA
De MSC Splendida is het grootste 
cruiseschip dat ooit voor een Europese 
rederij werd gemaakt. Het is 333,3 me-
ter lang en er zijn maar liefst 18 dekken 
waarvan 14 voor passagiers. Aan boord 
is er plaats voor 3247 passagiers en 
1370 bemanningsleden. Dit ecologische 
cruiseschip is uitgerust met
geavanceerde waterzuiveringstech-
nologieën en energiebesparings- en 
monitoringssysteem.

KAMERS: Wij logeren standaard in bin-
nenkajuiten type Bella. Balkonkajuiten 
enkel op aanvraag en mits toeslag.

ETEN EN DRINKEN: All inclusive aan 
boord van de MSC Splendida

Inclusief:

• Vervoer Diepenbeek-Zaventem en 
Zaventem-Diepenbeek

• Vlucht Zaventem-Dubai en 
Dubai-Zaventem

• Haventaksen
• Fooien aan boord
• All inclusive aan boord

DATUM
VOLW
ALL-IN

08/02-16/02/2019 9D €1490

DATUM
VOLW 

HP
01/11-03/11 3D €240
08/12-10/12 3D €240
28/12-30/12 3D €255

Via de Rijn langs de kerstmarkten. Een 
3-daagse cruise over de Rijn. We sche-
pen in te Keulen en meren eerst aan in 
Bonn. Volgende haven is Rüdesheim. 
Naast de bekende Lorelei passeren we 
talrijke burchten en wijndorpjes met 
prachtige vakwerkhuizen. Laatste haven 
is Koblenz. We overnachten op de MS 
Amelia.

KAMERS: Kajuiten beschikbaar op Nep-
tundek, Saturndek en Oriondek.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in volpensi-
on aan boord van de MS Amelia

Inclusief:

• busvervoer naar Keulen heen en 
terug

• welkomstcocktail
• volpension beginnend met diner 

op de dag van inscheping en 
eindigend met ontbijt op dag van 
ontscheping

• vieruurtje of middernachtsnack, 
afhankelijk van het vaarschema

• animatieprogramma

DATUM
VOLW  

VP

10/12-12/12 3D
NEPTUNDEK €359
SATURNDEK €429
ORIONDEK €439

BRUGGE - YORK - ROTTERDAM

Een minicruise naar één van de gezelligste 
stadjes van Groot-Brittannië. York is onge-
twijfeld dé shoppingstad van Noord-Enge-
land. We maken de kanaalovertocht met 
P&O ferries. De ferries bieden voor elk wat 
wils, een sfeervol dek, gezellige bars, ver-
schillende shops... Aan boord kan je ook 
genieten van een heerlijk avondmaal en 
een Engels ontbijt in buffetvorm. Op de 
heen- en terugreis bezoeken we Brugge en 
Rotterdam.

2 NACHTEN AAN BOORD VAN P&O 
FERRIES: Overtocht via P&O in speciale 
binnenkajuiten met douche en wc.

ETEN EN DRINKEN: Aan boord geniet je 
zowel bij de heen- als bij de terugreis van 
een heerlijk avondmaal en een Engels 
ontbijt in buffetvorm. 

HAARLEM - NEWCASTLE - 
AMSTERDAM

Deze minicruise brengt ons naar Newcast-
le in Noordoost-Engeland. Maar voor we 
afvaren brengen we onze eerste dag door 
in Haarlem. ‘s Avonds schepen we dan in 
om ‘s ochtends in Newcastle aan te komen. 
Deze stad werd gesticht door de Romeinse 
keizer Hadrianus, werd zo goed als volledig 
vernield door de Vikingen, was een be-
langrijke vestingstad in de middeleeuwen 
en floreerde enorm tijdens de industriële 
revolutie. Je merkt het al, genoeg te bele-
ven dus.
Newcastle is tevens een fantastische win-
kelstad. Aan het einde van de dag schepen 
we weer in en varen naar Amsterdam waar 
we onze derde dag zullen besteden.

Inclusief:
Overtocht en overnachtingen aan boord 
van de ferry

VERBLIJF AAN BOORD VAN DE 
CRUISEFERRY VAN DFDS SEAWAYS

DATUM
VOLW 

HP
25/11-27/11 3D €199
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CRUISES

SCHOTLAND IJSBREKERVAART

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Tijdens deze vijfdaagse reis combineren 
we luxueuze overtochten met een rondrit 
door Schotland. 

We brengen een uitgebreid bezoek aan 
één van Schotlands bekendste steden, 
Glasgow. We brengen ook een bezoek aan 
Newcastle. Daar schepen we dan ook weer 
in om onze tocht richting IJmuiden aan te 
vatten. 

HOTEL ERSKINE BRIDGE 
✪✪✪

LIGGING: Dit driesterrenhotel biedt een 
prachtig uitzicht op de Erskine brug, de Kil-
patrickheuvels en de rivier Clyde.

FACILITEITEN: Je kan er gratis gebruik 
maken van de fitnessruimte en van de wel-
lnessruimte. 

KAMERS: De kamers zijn voorzien van te-
lefoon, radio, thee- en koffiefaciliteiten, tv, 
gratis wifi, bad/douche en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in 
halfpension. 

DATUM
VOLW 

HP
31/10-04/11 5D €399

DATUM
VOLW 

HP
30/11-02/12 3D € 339

DATUM
VOLW 

HP
13/11-15/11 3D € 345

DATUM
VOLW 

HP
07/03-11/03 5D € 509

WINTERCRUISE NAAR 
GÖTEBORG

WINTERCRUISE NAAR 
OSLO

Met onze bus naar Kiel, waar we inchecken op 
de Stena Line richting Zweden. Hier genieten 
we van een Zweeds winterbuffet (drank inbe-
grepen).
’s Morgens aankomst in Göteborg. Na een korte 
stadsrondleiding (2u) kan je genieten van deze 
mooie stad.

Aanrader: bezoek aan amusementspark Li-
seberg (inkom inbegrepen) met zijn mooie 
kerstmarkt.
In de vroege avond varen we terug naar Kiel.

We verblijven aan boord van de Stena Line.

Inclusief:

• Verplaatsing naar en van Kiel
• Rondrit in Göteborg

Met onze bus naar Kiel, waar we inchecken op 
de Color Line. Tijdens de overtocht naar Oslo 
kan je genieten van winkels en cafés. Avond-
eten in het
buffetrestaurant met Scandinavische speciali-
teiten.
Nadien een showprogramma, bezoek aan het 
casino of nachtclub, of gewoonweg genieten 
in de Observation Lounge.
We bezoeken Oslo, een stadsrondrit laat jul-
lie kennismaken met deze hoofdstad. Na een 
mooie dag schepen we terug in. Het luxeschip 
brengt ons terug naar Duitsland. Je kan tevens 
genieten van het Color Spa en Fitnesscen-
ter. Mits een toeslag kan je ook genieten van 
Aqualand, dat verspreid is over 2
verdiepingen.

We verblijven aan boord van de Color Line 
in binnenkajuiten.

Verblijf op basis van halfpension.

Inclusief:

• Verplaatsing naar en van Kiel met 
onze autocar

• Rondrit in Oslo met plaatselijke bus

Met een ijsbreker door de bevroren 
Oostzee
We gaan met de bus naar Travemünde, na 
het avondmaal in een typisch restaurant 
in Lübeck. Inchecken op het schip van de 
STAR-klasse (het grootste schip van Finnli-
nes). Het schip dat je naar Helsinki brengt, 
kraakt zich een weg door de deels bevro-
ren Oostzee. We verblijven een ganse dag 
aan boord van het schip. Shoppen kan in 
Sailor’s Shop, we genieten van livemuziek 
en kunnen trainen in de nieuwe gymzaal. 
Eventueel zelfs genieten van een relaxeren-
de massage (facultatief ). Aan boord is er te-
vens een Finse sauna en whirlpool. Na een 
stadsrondleiding heb je vrije tijd om Hel-
sinki te bezoeken. Of je nu geïnteresseerd 
bent in winkelen, goed eten of cultuur, je 
zult het hier allemaal vinden. Ontdek de 
Finse hoofdstad zelf met haar oosterse en 
haar westerse cultuur. Na een nacht en een 
dag vertoeven op het schip arriveren we ‘s 
avonds in Travemünde. We overnachten in 
de buurt van Lübeck.

Met een ijsbreker door de bevroren 
Oostzee
We verblijven aan boord van de ferry van 
Finnlines.

Inclusief:

• Overtocht en overnachtingen aan 
boord van de ferry.
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RONDREIZEN

CALABRIË PORTUGAL SICILIË

Toeslag eenpersoonskamer: € 290 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: € 230
Buitenkajuit op aanvraag

2 x dagreis

Calabrië vormt de teen van de laars van 
Italië. Hier is het échte Zuiden, zo anders 
dan Toscane of Umbrië, maar daarom niet 
minder boeiend. De mensen zijn er nog 
puur, de keuken is er authentiek, de dor-
pen en steden Italiaanser dan waar ook. Op 
onze tocht naar het diepe zuiden houden 
we halt in de universiteitsstad Pavia, waar 
de overdekte v doet denken aan de gelijk-
namige brug in Firenze en bezoeken we in 
Caserta, het Koninklijk Paleis met zijn im-
mense waterpartijen. De ontdekking van 
Calabrië start met het kunstenaarsdorpje 
Diamante aan de Costa dei Cedri. In Pizzo 
ontdekken we het geheim van de artisa-
nale “Tartufo di Pizzo”, een heerlijk ijs met 
een hart van warme chocolade... Nog meer 
typische stadjes aan de Tyrreense kust zijn 
Tropea, beroemd om zijn rode ajuinen en 
leuke winkeltjes, en Scilla, een oud vis-
sersdorpje waar we langs de veelkleurige 
bootjes slenteren. We maken een tocht 
naar de Eolische Eilanden, waar we de ac-
tieve Stromboli vulkaan aan het werk zien. 
Uiteraard mag een bezoek aan Catanzaro, 
de hoofdstad van Calabrië 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 Kartuizers-
klooster 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 souvenirtjes kopen 
we in de modestad Milaan, met haar mo-
numentale Dom en de majestueuze win-
kelgalerij.

DATUM
VOLW

 HP
20/09-02/10 13D € 1225

DATUM
VOLW

 HP
18/10-30/10 13D € 1295

DATUM
VOLW

 HP
05/10-14/10 10D € 1359

Deze rondreis is een perfecte mix van 
adembenemende natuur en steden waar 
kunst en cultuur op een indrukwekken-
de wijze gestalte krijgen. In de grotten 
van Altamira, gelegen in het noorden van 
Spanje, kom je in aanraking met de kunst 
van onze voorouders. We wandelen naar 
de hedendaagse kunsttempel “Guggen-
heim” in Bilbao. Laat je overweldigen door 
plaatsen zoals Santiago de Compostella 
en Fatima. Ontdek middeleeuwse stadjes 
zoals Óbidos en Nazaré. We bezoeken de 
grootsteden Porto en Lissabon met hun 
eigen prachtige kunstschatten, kwartieren 
en architectuur. Ook de omgeving van Lis-
sabon is niet te versmaden. We bezoeken 
eveneens enkele kloosters en abdijen zoals 
Batalha en Alcobaça. In Spanje bezoeken 
we de prachtige architectonische steden 
Salamanca en Burgos. Een echte aanrader 
voor mensen die het noorden van Spanje 
en Portugal eens anders willen ervaren. 

Diverse hotels, verblijf op basis van half-
pension

Voor fijnproevers!

Toen God de wereld geschapen heeft, 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. Sici-
lië is natuurlijk bekend om zijn stranden, 
wuivende palmen, azuurblauwe zee en 
idyllische baaien maar ook om zijn archeo-
logische 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 
Sicilië de naam Trinakria “het eiland met de 
drie punten”. Na de Grieken kwamen de Ro-
meinen en ook die lieten ons verschillende 
sites met tempels na. Later kwamen nog de 
Normandische koningen. Op Sicilië maken 
wij kennis met het befaamde Italiaanse 
ijs, de Marsala wijn, de amandelgebakjes, 

de honing, de olijfoliën en dan ook nog 
de pasta’s en de pizza‘s. Wij komen aan in 
de hoofdstad Palermo. Palermo heeft een 
mooie kathedraal uit de 11de eeuw en tus-
sen 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 middeleeuwse 
stadje Erice (met de amandelkoekjes) naar 
Agrigento met het dal der tempels. Verder 
naar Taormina, een van de mooiste toeris-
tische trekpleisters van dit eiland. De Etna 
staat natuurlijk ook op het programma 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
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NIEUW

VLIEGREIZEN

Toeslag eenspersoonskamer: op aanvraag
Vluchten, vermelde transfers ter plaatse en 
begeleiding van een Nederlandstalige gids 

inbegrepen
Vervoer naar/terug luchthaven

Toeslag eenpersoonskamer : op aanvraag
2 x dagreis

Hongkong Citytrip Deluxe - 
7 dagen/6 nachten

Hongkong is aan een ware opmars bezig. 
Sinds 1997 is Hongkong een deel van de 
volksrepubliek China. Deze jonge metropool 
bestaat uit het eiland Hongkong en is omge-
ven door tal van andere sfeervolle eilanden, 
waarvan de meeste onbewoond zijn. Je kunt 
Hongkong in feite met geen enkele andere 
metropool ter wereld vergelijken, wat de 
aantrekkingskracht alleen maar groter maakt.

Inclusief:
• Rechtstreekse vluchten heen en terug 

met Cathay Pacific
• Alle vermelde transfers ter plaatse
• Het ontbijt in het hotel
• Alle inbegrepen toegangen en bezoe-

ken
• Begeleiding van een Nederlandstalige 

gids

PENTAHOTEL ✪✪✪✪

(of gelijkwaardig hotel) 

LIGGING: Ons hotel ligt in Kowloon op 8 minu-
ten wandelen van het metrostation Diamond Hill.

FACILITEITEN: Restaurant, bar, fitnesscen-
trum, zwembad en wifi.

KAMERS: Mooie kamers met grote ramen met 
veel natuurlijk licht en een panoramisch uitzicht 
op de stad, badkamer met douche, tv en telefoon.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen we 
hier genieten van een heerlijk ontbijt.

HONGKONG IJSLAND MADRID MALTA

DATUM
VOLW  
K + O

14/10-20/10 7D € 1299
30/12-05/01/19 7D € 1299

DATUM
VOLW  

HP
07/11-11/11 hotel Santana 5D € 649
27/02-06/03/19 hotel Ramla Bay Resort 8D € 595

DATUM
VOLW  

HP
02/03-06/03/19 5D € 1503

DATUM
VOLW  

HP
01/12-05/12 5D € 505

Met onze eigen reisleiding bezoeken we niet 
alleen de hoofdstad Reykjavik maar ook en 
vooral zijn we op zoek naar water, vuur, ijs 
en het noorderlicht. De Golden Circle met 
zijn watervallen, aardbevingen, rotsformaties 
en geisers zijn een lust voor het oog. Met de 
boot de avondzee bevaren om te kijken naar 
het unieke tafereel van het noorderlicht is 
een onvergetelijke belevenis!

Inclusief:
• Vlucht Frankfurt/Keflavik en Keflavik/

Frankfurt
• Vervoer naar en van de luchthaven
• 4 overnachtingen
• Inkomgelden

CENTERHOTEL MIDGAR-
DUR REYKJAVIK ✪✪✪✪ 

LIGGING: Dit hotel in Reykjavik profiteert van 
een fantastische ligging aan de belangrijkste win-
kelstraat in het centrum van de stad. De perfecte 
uitvalsbasis.

FACILITEITEN: In het hotel zijn een bar en een 
restaurant aanwezig. Gratis wifi in het hele hotel.

KAMERS: De moderne en comfortabele kamers 
zijn voorzien van telefoon, tv, gratis wifi, minibar 
en een kluisje. Elke kamer heeft zijn eigen badka-
mer met douche en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen we 
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Voor 
het avondeten doen we verschillende restaurants 
aan.

Ontdek Madrid tijdens een verblijf van 4 
nachten. Er is geen stad zo levendig als 
Madrid. Tijdens een rondrit met de bus door 
de stad (halve dag) heb je een eerste indruk 
van deze Spaanse hoofdstad. Nadien kan je 
je eigen tijd invullen. Stap even binnen in het 
palacio Real, wat verderop Padeo del Arte; 
met de mooiste musea ter wereld. Shoppen 
op de Gran Via of verken de exclusieve boe-
tieks in de Salamance wijk.

Kuieren over de gezellige pleinen, smul van 
de lekkerste tapas aan een tafeltje tussen de 
temperamentvolle Madrilenen. Madrid heeft 
alle ingrediënten voor een geslaagde citytrip.

HOTEL ZARZUELA PARK 

✪✪✪
Gelegen in een mooie omgeving te midden van 
prachtige tuinen, op 6km van het centrum. De bus 
stopt pal voor de deur van het hotel.

Inbegrepen: 
vervoer naar/terug Luchthaven Dusseldorf.

Verplaatsingen met plaatselijke bus
Inkomgelden-zie programma

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vluchten, transfers naar en van luchthaven en 
3 uitstappen (Valetta, Mdina & De Drie Steden) 

inbegrepen.

Malta is gelegen in de Middellandse Zee. 
Het eiland heeft warme zomers en zachte 
winters. Via Düsseldorf rechtstreekse vlucht 
naar Malta. Volgende uitstappen zijn inbe-
grepen: bezoek aan de hoofdstad Valletta, 
één van de hoogte-punten van Malta. 

Mdina dat centraal gelegen is op het eiland 
is vrijwel autovrij wat de authentieke sfeer 
ten goede komt. Het tegen Mdina aangele-
gen Ra-bat is een stuk groter maar bijna net 
zo mooi. Het eiland Gozo biedt rust, ruimte 
en idyllische dorpen. 
Een havenrondvaart en shoppen in Sliema 
staan ook op het programma. De meeste 
winkels zijn geconcentreerd in de autovrije 
straten.
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VLIEGREIZEN

Ontdek de stad die nooit 
slaapt!
 
Deze metropool moet je minimaal één keer 
in je leven bezocht hebben.
Deze stad bruist dag en nacht en op iedere 
straathoek valt er wel iets te beleven. Maak 
kennis met de duizelingwekkende wol-
kenkrabbers, gele taxi’s, Ground Zero, Wall 
Street, Little Italy, Chinatown, 5th Avenue, 
Times Square, Rockefeller Plaza, Harlem en 
the Bronx. Het onbeschrijflijk zicht vanop 
The Empire State Building is zeker de moeite 
waard. Of plan een shopsessie. Kijk je ogen 
uit in het shopwalhalla Macy’s. Bewonder alle 
kunst in het Metropolitan Museum of Art. Elk 
uur van de dag kan je iets eten. Welkom in de 
gevarieerde eetcultuur van NYC.

In bezit zijn van GELDIGE internationale 
reispas (minstens 6 maanden geldig na 
terugkomstdatum) en ESTA aanvraag (zelf 
aan te vragen).

SHERATON PARSIPPANY 
✪✪✪✪ (of gelijkwaardig 
hotel)  

NEW YORK

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vervoer van en naar de luchthaven (Zaventem)

Transferts per autocar
Nederlandstalige begeleiding

Internationale reispas verplicht!

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Internationale reispas verplicht!

DATUM
VOLW  
K + O

01/11-05/11 5D € 999
06/03-10/03/2019 5D € 899
30/05-03/06/2019 5D € 949
18/07-22/07/2019 5D € 999
12/09-16/09/2019 5D € 899
26/10-30/10/2019 5D € 949
29/12-02/01/2020 5D € 999

DATUM
VOLW  
K + O

24/04-29/04/2019 6D €999

Frank Sinatra zong het al... “I wanna wake up 
in a city that never sleeps”. New York heeft 
niet voor niets de bijnaam “The Big Apple”. 
Het leven staat er nooit stil en de mogelijk-
heden zijn grenzeloos. Bezienswaardigheden 
zoals the Empire State Building, Brooklyn 
Bridge, Central Park, Manhattan... moet je ge-
zien hebben. Maar ook Harlem en The Bronx 
zijn de moeite waard om te ontdekken. De 
energie van de stad, de Amerikaanse gast-
vrijheid en de overweldigende architectuur 
zullen je meer dan verbazen. Je lokale gid-
sen zijn échte experts. Belgen die wonen en 
werken in New York: Patrick van Rosendaal 
(bekend van vtm: Vetste Vakantie, Boer zoekt 
Vrouw, Wauters vs Waes / VRT: Vlaanderen 
Vakantieland, Wereldsteden, Café Corsari / 
RTBF: C’est du Belge, Coute que Coute) en 
zijn team van BENY-ers delen maar al te graag 
hun passie en verklappen je graag een aantal 
‘best kept secrets’ of NY.
Een bezoek aan Philadelphia mag niet ont-
breken op de agenda. In deze stad zijn im-
mers de Verenigde Staten ontstaan en veel 
van de geschiedenis van het land is hier te 
vinden. Het oude stadshart van Philadelphia 
is voor een groot gedeelte nog helemaal in 
de oude staat te bewonderen.

In bezit zijn van GELDIGE internationale 
reispas (minstens 6 maanden geldig na 
terugkomstdatum) en ESTA aanvraag (zelf 
aan te vragen).

Inclusief:
• Autocarvervoer naar en van de lucht-

haven in Brussel
• Vlucht heen en terug
• Luchthavenbelasting
• 5 overnachtingen met ontbijt in stan-

daard tweepersoonskamer
• Alle transfers per luxe touringcar
• Nederlandstalige begeleiding
• Lokale gids van BENY
• Reisdocumenten met het gedetailleer-

de programma
• Kaart van Manhattan
• Garantiepremie

SHERATON PARSIPPANY 
✪✪✪✪ (of gelijkwaardig 
hotel)  

NEW YORK + PHILADELPHIA

NIEUW

DAGREIZEN
LONDEN

OP 24/11 - 08/12 - 15/12 - 22/12 - 29/12
Vertrek: 04.00u - Terug: 00.30u - Prijs: volw: € 65 - kind: € 65

CANTERBURY
Op: 1/12 - 15/12 

Vertrek: 05.30u - Terug: 23.30u - Prijs: volw: € 60 - kind: € 60

SPIEL ESSEN
INTERNATIONALE BEURS VAN DIVERSE SPELLETJES,  

KINDERSPELLETJES, VOLWASSENSPELEN, COMPUTERSPELEN…
Op: 25/10 - 27/10

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: € 24
Inkom niet inbegrepen.

BAD MUNSTEREIFEL KOOPZONDAG
Op: 09/12

Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

AMSTERDAM KOOPZONDAG
Op: 23/09 - 28/10 - 11/11 - 09/12 - 13/01 - 17/02 - 24/03 - 28/04

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 25 - kind: € 23

MOVIEPARK
Op: 29/10

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 45 - kind: € 45 
Inkom inbegrepen

ROTTERDAM KOOPZONDAG
Op: 16/09 - 14/10 - 04/11 - 16/12 - 20/01 - 24/02 - 31/03 - 07/04

Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

DUSSELDORF
Op: 21/09 - 01/10 - 06/11 - 07/01 - 12/02 - 13/03 - 18/04

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 23 - kind: € 22

OBERHAUSEN
Op: 18/09 - 17/10 - 08/11 - 08/01 - 13/02 - 14/03 - 16/04
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 25 - kind: € 24

KEULEN
Op: 19/09 - 18/10 - 02/11 - 09/01 - 14/02 - 22/03 - 23/04

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

VOEDINGSSALON
Op: 13/10 - 15/10 - 16/10 - 17/10 - 18/10 - 19/10 - 20/10
Vertrek: 08.30u - Terug: 19.00u - Prijs: volw: € 20 - kind: € 18

Inkomkaart inbegrepen.

RACINGSHOW ESSEN
Op: 01/12 - 04/12 - 07/12

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u - Prijs: volw: € 24 - kind: € 23
Inkom niet inbegrepen.

PARIJS
Op: 08/12 - 15/12 

Vertrek: 05.00u - Terug: 00.00u - Prijs: volw: € 55 - kind: € 55
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Kerstshoppings

DUITSLAND 
DUSSELDORF

Op: 24/11 - 26/11 - 01/12 - 03/12 - 05/12 - 06/12 
- 08/12 - 10/12 - 12/12 - 14/12 - 15/12 - 17/12 - 

20/12 - 22/12 - 26/12 - 29/12

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 – kind: € 22

KOOPZONDAG DUSSELDORF

Op: 09/12

Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 - kind: € 22

AKEN
Op: 24/11 - 26/11 - 28/11 - 29/11 - 01/12 - 03/12 
- 04/12 - 05/12 - 08/12 - 10/12 - 13/12 - 15/12 - 

17/12 - 19/12 - 22/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

KOOPZONDAG AKEN

Op: 09/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

BONN

Op: 29/11 - 06/12 - 12/12 - 18/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

DORTMUND

Op: 23/11 - 04/12 - 11/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 26 - kind: € 25

KOOPZONDAG DORTMUND

Op: 02/12

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 26 - kind: € 25

ESSEN
Op: 23/11 - 24/11 - 27/11 - 28/11 - 01/12 - 04/12 - 

07/12 - 14/12 - 17/12 - 21/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

BAD MUNSTEREIFEL

Op: 30/11 - 13/12 - 18/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

KOOPZONDAG BAD MUNSTEREIFEL

Op: 09/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 22 - kind: € 21

KEULEN
Op: 27/11 - 29/11 - 30/11 - 01/12 - 03/12 - 06/12 
- 08/12 - 10/12 - 12/12 - 13/12 - 15/12 - 17/12 - 

19/12 - 22/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 24 – kind: € 23

KOOPZONDAG KEULEN

Op: 16/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

OBERHAUSEN
Op: 17/11 - 19/11 - 21/11 - 23/11 - 27/11 - 30/11 
- 01/12 - 03/12 - 05/12 - 08/12 - 11/12 - 13/12 - 

14/12 - 15/12 - 18/12 - 20/12 - 22/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 25 - kind: € 24

TRIER

Op: 04/12 - 07/12 - 10/12 - 14/12 - 20/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 26 – kind: € 25
 

BRUSSEL

Op: 11/12 - 21/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 19.00u

Prijs: volw: € 20 - kind: € 19

KOOPZONDAG BRUSSEL 

Op: 02/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 19.00u

Prijs: volw: € 20 - kind: € 19

FRANKRIJK

RIJSEL 

Op: 26/11 - 05/12 - 19/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 26 - kind: € 25

KOOPZONDAG RIJSEL 

Op: 16/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 26 - kind: € 25

BELGIË
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Industrielaan 7   
3590 Diepenbeek   
Tel. 011/35 04 04 - Fax 011/35 04 09
www.dezigeuner.com - email: info@dezigeuner.com

Welkom in onze nieuwe burelen!

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

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 verschillende bestemmingen is er een verplichte 
TOERISTENTAKS rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant – vraag na

Voor vliegtuig-,  auto-,  treinreizen kan u terecht bij ons reisbureau
ONS REISKANTOOR INTRA MUNDI DIEPENBEEK

Industrielaan 7 - Tel. 011/350.350 (NIEUW!) inge.frederix@intra-mundi.be

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

Er zijn van die momenten 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, wifi,

220 volt voorziening.  Mogelijkheid tot inhuren van hostess.

VIP Business Line
voor bedrijven, huwelijken, ...

Te huur voor speciale gelegenheden…
huwelijken, familie- of bedrijfsuitstappen, 

bedrijfsbezoeken, korte reisjes, ...

Classique Coaches

Een onderdeel van “Reizen de Zigeuner”
Voor inlichtingen: Tel.: 011/35 04 04 - Fax: 011/35 04 09 

E-mail: info@dezigeuner.com

KANTOORBUS

VOOR AL UW BOEKINGEN:

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

D.w.z.: • Verstelbare rugleuning 75° • Regelbare voetsteunen • Regelbare beensteunen • Opklapbaar tafeltje en bekerhouder 
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.

•  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
•  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
•  Fietsvakanties: fietsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

fietsongevallen, schade aan eigen fiets, schade aan derde, letsels opgelopen bij valpartijen, diefstallen van fietsen en 
dit gedurende de ganse reis; ook niet tijdens de stalling van de fietsen in de hotels of op andere plaatsen.  Wij raden 
aan om een diefstalverzekering af te sluiten voor uw fiets

•  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 reispas en/of identiteitskaart - voor niet-Belgen is een paspoort vereist!!
 U bent verplicht te melden indien u niet de Belgische nationaliteit hebt.

• 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 30% 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 wijziging van dossier worden er € 35 dossierkosten aangerekend.

•  VISA is voor niet EU burgers vereist (vraag na!!!).
• 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 onlineboekingen 
kunnen kosten met zich meebrengen !! Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren.


