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Gondelbaan “PICULIN” 
naar Kronplatz
Ons hotel is gelegen tussen het skige-
bied Kronplatz en skigebied Alta Badia 
dat aansluit op de Sella Ronda. De Super 
Dolomiti skipas geeft je toegang tot bei-
de skigebieden.

KRONPLATZ: ons hotel ligt vlak bij de 
gondelbaan “Piculin” van waaruit er on-
middellijke aansluiting is met het skige-
bied St.Virgil Kronplatz.

ALTA BADIA & SELLA RONDA: Pendel-
busjes zorgen voor een snelle verbin-
ding met het grootste aaneengesloten 
skigebied ter wereld. 
Deze pendelbusjes vertrekken om de 
20 minuten langs ons hotel aan de gon-
delbaan “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 be-
roemde Sella Ronda. 
Op het einde van de dag brengen de 
pendelbusjes je terug naar de gondel-
baan “Piculin”.
Onze autocar brengt je naar het centrale 
punt op de Sella ronda “Corvara” behalve 
op de dag van aankomst en de dag van 
vertrek of bij extreme weersomstandig-
heden.

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

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 voor zijn uitstekende keuken is 
zeker een aanrader. Pendelbus ter plaatse.

FACILITEITEN: Mooi restaurant, ge-
zellige bar, verwarmde skikelder, lift 
en ontspanningsruimte. Wellness met 
dampbad, infraroodsauna en sauna. Om-
kleedruimte 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.

MAALTIJDEN: Volpension (met lunch-
pakket, zelf samen te stellen), 1 x verras-
singsmenu met aperitief en hapjes, 1 x 
glühwein na het skiën, extra ontbijt bij 
aankomst en extra avondeten bij afreis.
Uitgebreid ontbijtbuffet en driegangen-
menu met saladebuffet.

Info over het skigebied vind je terug 
op www.dolomitisuperski.com

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
**VP op basis van lunchpakket ’s middags.

Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij vertrek inbegrepen
2 x nachtreis

Skireizen

Dolomiti Superski + Kronplatz 
460 skiliften - 1220 km skipistes

DATUM VOLW 
VP**

SKIPAS
VOLW.

SENIORS
geboren voor

25/11/1952
09/12-15/12 7D € 439 € 205 € 185
 13/12-18/12 6D € 439 € 171 € 154
16/12-21/12 6D € 419 € 171 € 154
19/12-24/12 6D € 419 € 171 € 154
22/12-28/12 KERST 7D € 559 € 246 € 222
11/01-18/01/2018 8D € 589 € 265 € 238
16/01-21/01 6D € 449 € 193 € 173
19/01-25/01 7D € 529 € 231 € 208
 23/01-28/01 6D € 449 € 193 € 173
30/01-04/02 6D € 449 € 193 € 173
02/02-08/02 7D € 549 € 251 € 226 
06/02-11/02 6D € 479 € 214 € 193
09/02-15/02 KROKUS 7D € 549 € 256 € 231
13/02-18/02 KROKUS 6D € 479 € 214 € 193
23/02-01/03 7D € 529 € 256 € 231
 27/02-04/03 6D € 449 € 214 € 193
 09/03-15/03 7D € 529 € 256 € 231
 13/03-18/03 6D € 449 € 214 € 193
 16/03-21/03 6D € 449 € 198 € 178
 30/03-06/04 PASEN 8D € 659 € 265 € 238 

2

HOTEL GELEGEN 

AAN DE SKILIFT

Pistes:  ■ 460 km    ■ 720 km    ■ 120 km      Totaal 1220 kmROYAL
CLASS

Volpension op basis 

van lunchpakket.

Ontbijt bij aankomst 

en avondeten bij 

vertrek inbegrepen.



Ten Noordwesten van Bolzano ligt de 
bergketen de Brenta Dolomiti. 
Hier vinden we één van de meest zonni-
ge en sneeuwzekere skigebieden van Ita-
lië, Val di Sole.  De Superskirama Dolomiti 
Skipas geeft u toegang tot 3 verschillen-
de skigebieden die met elkaar verbon-
den zijn: Folgarida-Marilleva, het mon-
daine Madonna de Campiglio en Pinzolo. 
Verder kan je onbeperkt skiën in Passo 
Tonale, Pejo, Paganella, Monte Bondone, 
Folaria-Lavarone. Met zijn 140 skiliften en 
zijn 340 km skipiste behoort dit skigebied 
tot één van de grootste van Italië.

PALACE HOTEL RAVELLI  
✪✪✪✪-MARILLEVA

LIGGING: Een vernieuwd klasse vierster-
ren hotel gelegen in het centrum van 
Mezzana/Marilleva op 700 m van de ski-
liften. Gratis hotelbusje om de 10 min 
tot aan de gondellift van Marilleva. 

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een mooi binnen- en buitenzwembad.

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

ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier 
in halfpension. Daardoor kunnen we ‘s 
morgens genieten van een zeer uitge-
breid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een 
gevarieerd saladebuffet en een driegan-
genkeuzemenu. 

Info over het skigebied vind je terug 
op: www.ski.it

SUPER SKIRAMA-
BRENTA DOLOMITI 

Eén van de modernste skigebieden 
van Oostenrijk, gelegen op de hel-
lingen rond de dorpen Saalbach en 
Hinterglemm. Sneeuwzeker,  door de 
ontelbare moderne sneeuwkanon-
nen staat dit skigebied hoog op de 
verlanglijst van de echte skifanaten. 
Het bruisende Saalbach is ook ge-
kend om zijn populaire après-ski. Hier 
begint de après-ski al in de namiddag 
op de piste om dan verder gezet te 
worden in het centrum van het dorp. 

HOTEL KOHLMAIS ✪✪✪✪ 
SAALBACH
GELEGEN AAN SKILIFT

LIGGING: Ons hotel ligt midden in 
het centrum van Saalbach, vlak bij de 

Kohlmaisgipfelbahn en op 50 m van de 
après-skigelegenheden.

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. 

MAALTIJDEN: Wij zullen kunnen genie-
ten van ontbijtbuffet, driegangenkeuze-
menu en saladebuffet. 

Het ontbijt bij aankomst is inbegrepen.
Het avondmaal de dag van afreis is NIET 
inbegrepen.

Info skigebied: www.saalbach.at

Pistes:  ■ 140 km     ■ 112 km    
■  18 km     totaal 270 km

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.  3de volwassene op tweepersoonskamer: -10 %
Vierpersoonskamer: speciale kinderprijzen 

Inbegrepen: * vertrek 15/12: Skipas 5 dagen, ontbijt dag van aankomst 
en avondmaal dag van vertrek, water en wijn bij avondmaal.

** KROKUS: ontbijt dag van aankomst en avondmaal dag van vertrek 

*** PASEN: Skipas 6 dagen voor Folgarida en Marilleva, water en wijn aan tafel, 
koffie en gebak om 16.00 u, 1 x Spritz Party, 1 x galadiner met livemuziek, gratis inkom 

wellness, gratis skischool en skihelm voor kinderen jonger dan 8 jaar.

2 x nachtreis

ONTBIJT bij aankomst inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag

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

Skireizen

Super Skirama-Brenta Dolomiti Saalbach-Hinterglem

HOTEL GELEGEN 

AAN DE SKILIFT

Skipasprijzen voor skiarea 
Campiglio Dolomiti di Brenta

DATUM VOLW
HP

SKIPAS
Volw.

SKIPAS
Senior

geboren voor
30/11/52

15/12-21/12* 7D € 569 inbegrepen inbegrepen

25/12-31/12 7D € 599 € 243 € 243

10/02-18/02** KROKUS 9D € 799 € 271 € 271

30/03-08/04***  PASEN 9D € 895 inbegrepen inbegrepen

DATUM VOLW
HP

SKIPAS
VOLW

08/01-13/01 6D € 529 € 187

20/01-25/01 6D € 529 € 187

10/03-15/03 6D € 529 € 187

ROYAL
CLASS

 ENKEL VOOR

 SHORT-SKI’SROYAL
CLASS

Ontbijt bij 
aankomst 

inbegrepen
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DATUM VOLW HP

20/01-27/01 8D € 785

WANDEL- EN SKIREIS 
Een wandeling door de sneeuw is een unieke erva-
ring in het ongerepte landschap van Tirol.  Ontel-
bare wegen leiden naar de mooiste hoekjes van 
de regio, door bos en over veld, langs boerderijen, 
gehuchten en beken. Voor een gemoedelijke win-
terwandeling in de Kitzbüheler Alpen heeft u geen 
speciale uitrusting of voorkennis nodig. De talrijke 
bewegwijzerde en geruimde wegen brengen u 
door het sprookjesachtige winterlandschap in Tirol.
Daguitstap naar de “Steinplatte” in Waidring,  met 
de kabelbaan omhoog  waar we terecht komen in 
een prachtige bergwereld. Ook een uitstap naar 
Kitzbühel  mag niet ontbreken op het programma.
Voor de skiërs: Skigebied Kirchberg/Kitzbühel
Twee legendarische dorpen, de bekendste ski-
wedstrijd ter wereld, bruisende après-ski, mon-
dain shoppen en ook nog eens een groot en geva-
rieerd 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: ■ 101 km  -  ■ 61 km  -  ■ 17 km
Info ski : www.kitzski.at

HOTEL ZENTRAL  ✪✪✪✪

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

MAALTIJDEN: Uitgebreid ontbijtbuffet en 
een 4-gangen diner met een keuze aan ge-
rechten en een saladebuffet.

FACILITEITEN: In het mooie wellnesscenter van 
Hotel Zentral vind je een sauna, kruidensauna, 
infraroodcabine, en een heerlijk solarium.

KAMERS: Mooie  kamers voorzien van  bad/
douche, wc, telefoon en tv.

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
2 x dagreis

Kirchberg    

Skireizen
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DATUM VOLW VP

04/02-10/02 7D € 575

GENIETERSREIS
Het wintersportstadje Imst ligt precies op de 
plaats waar het Gurgltal en het Inntal bij elkaar 
komen, het is omgeven door prachtige meren 
en  majestueuze bergen.  Wij maken mooie uit-
stappen naar het Ötztal hier gaan we met de 
kabelbaan naar de “Hohe Mut”, verder maken we 
een tochtje  met de paardenkoets door Seefeld 
en brengen een bezoek aan Innsbrück. 

HOTEL HIRSCHEN ✪✪✪

LIGGING: Mooi  familiehotel gelegen aan de 
rand van Imst.  De Altstadt met zijn mooi be-
schilderde huizen, vele boetieks, winkels en 
cafés zijn een trekpleister van de eerste orde.

FACILITEITEN: Gezellig restaurant en bar. Ver-
warmde skikelder, prachtig binnenzwembad, 
sauna, biosauna en dampbad

KAMERS: Gezellig ingerichte kamers met 
bad/douche, wc, haardroger, tv …

MAALTIJDEN: Uitgebreid ontbijtbuffet, vier-
gangenkeuzemenu met saladebuffet.

Inbegrepen: 
- Begeleide winterwandeling

- Dagtocht in het Tiroler berglandschap
- Paardensleetocht in Seefeld

- Rodelen
- Nachtwandeling

- Muziek- en dansavond
- Eisstockschiessen

2 x dagreis
  

Imst Gurgltal      

DATUM VOLW HP

30/03-06/04  PASEN 8D € 765

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

HOTEL ANTONY ✪✪✪✪

LIGGING: Charmant hotel gelegen op wande-
lafstand van het centrum. Een directe verbin-
ding met de kabelbaan Padratschgrat via een 
tunnel ligt op slechts 3 minuten lopen.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over gratis 
wifi. Na een actieve dag op de latten 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. 

MAALTIJDEN: ’s Morgens is er een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ‘s avonds geniet je van een 
vier-/vijfgangenkeuzemenu.

Toeslag eenpersoonskamer aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen. 

2 x nachtreis

Ischgl    

SKIPAS  5D SKIPAS  6D

VOLW € 214 € 247

 JUNIOR tot 17 JR € 129 € 148

 SENIOR vanaf 60 JR € 193 € 223

Ontbijt bij 
aankomst 

inbegrepen



DATUM VOLW HP

11/09-20/09 10D € 825

DATUM VOLW K+O*

12/12-15/12 4D € 429

BAD KLEINKIRCHHEIM 
Bad Kleinkirchheim is - voor iedere leeftijd 
- een geliefde vakantiebestemming. Het 
ligt aan de voet van de Nockalmstrasse 
en in de omgeving van de Karinthische 
meren. Talrijke kabelbanen brengen je 
tot op een hoogte van 2000 meter. Het 
dorp is ook een kuuroord met moderne 
thermaalbaden, wandelwegen en typi-
sche cafés en restaurants. We maken uit-
stappen naar Klagenfurt, het mondaine 
stadje Velden en de Pyramidekogel aan 
de Wörthersee. We zien de levende Mur-
miltiere op de Nockalmstrasse, maken 
een boottocht op de Ossiachersee, zien 
het natuurfenomeen de Raggaschlucht, 
de Maltastuwdam en maken een ritje met 
de toeristische Tschu-Tschu Bahn. 

SPORT- & FERIENHOTEL 
KOLMHOF ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen in het centrum van 
Bad Kleinkirchheim. 

FACILITEITEN: Het zalig 1000 m² well- 
nessgedeelte biedt (gratis) een bub-
belbad, verschillende soorten sauna’s, 
een infraroodcabine, een stoombad en 
binnenrelaxruimte. Er is een verwarmd 
binnen- en buitenzwembad.

KAMERS: Mooie, warm ingerichte 
kamers met alle comfort: bad of douche, 
tv, gratis wifi en telefoon. 

ETEN EN DRINKEN: ‘s Ochtends uitge-
breid ontbijtbuffet. ’s Avonds is er een 
viergangenkeuzemenu. Eenmaal in de 
week Kärntner Jause aangeboden. 

Facultatief middagmaal tijdens onze uit-
stappen in de typische Tiroolse hutten of 
restaurants. 

KLINGENDE BERGWEIHNACHT 
MET HANSI HINTERSEER
Al voor de achtste keer zal Seefeld het 
decor zijn voor dit prachtige kerstcon-
cert. Drie dagen gevuld met muziek 
en activiteiten waardoor je niet aan de 
magie van de kerstdagen zal kunnen 
ontkomen. 
Een tochtje met de paardenslee (inclu-
sief muziek en schnaps), concerten van 
Saso Avsenik en zijn Oberkrainer en als 
kers op de taart de muzikale legende 
Hansi Hinterseer. 

Een ervaring die je echt niet mag 
missen!!

HOTEL ✪✪✪
In de buurt van Seefeld

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen 
we aanschuiven aan een heerlijk ontbijt-
buffet en twee avonden zullen we kun-
nen genieten van een driegangenmenu.  

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 hoogte-
punten van de stad Wenen en omge-
ving grondig met onze eigen gids. 
Rondrit langs de Ringstrasse met Opera, 
Hofburg, Parlement, Rathaus, Burgtheater, 
Beurs, Stadspark.
Wandeling door de tuinen van het Bel-
vedere paleis en naar het standbeeld 
van Johan Strauss. 
Bezoek met onze gids aan het Operage-
bouw, de Kaisergruft, de beroemde 
gouden zaal van het nieuwjaarscon-
cert en het paleis Schönbrunn. Geleide 
stadswandelingen door de keizerlijke 
Hofburg en de mondaine winkelstraten. 

‘s Avonds gaan we natuurlijk naar een 
concert (alle uitstappen zijn vrijblijvend) 
en we gaan niet alleen dineren in de 
Donautoren met draaiend restaurant 
maar ook in een sfeervolle 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 
ontbijt op dag 6. (Kerstreis eindigend 
met het avondmaal op dag 5.)

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Karinthiëkaart inbegrepen

2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: € 39
*Inbegrepen: 2 x avondmaal

Paardensleetocht
Inkom concert Saso Avsenik om 16.00 u

Kerstconcert  met Hansi Hinterseer om 20.00 u
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 86 – Kerst: € 69
Dagreis heen en terug met tussenovernachting tijdens heenreis

**Dagreis heen met tussenovernachting en nachtreis terug
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Oostenrijk

WenenKarinthië Seefeld

DATUM VOLW HP

16/09-21/09 6D € 599

28/10-02/11 6D € 599

26/12-31/12** 6D € 535

Kärnten
card

inbegrepen
 in de prijs



Maak je klaar om 25 magische jaren te vie-
ren met spectaculaire en schitterende ver-
rassingen in het Disneyland® Park. Tijdens 
dit feestelijke jaar wordt de hemel boven 
de parken verlicht door de glinsterende 
gloed van duizenden verhalen. Klassieke 
sprookjes stralen volop en nieuwe avon-
turen komen met een twinkeling tot 
leven. Samen verlichten ze een adembe-
nemend Disneyland® Paris. Grijp de kans 
van je leven om mee te schitteren en 
beleef de magie meer dan ooit tevoren.

NIEUW! Vier het grootste feest van het jaar 
met Disney® Figuren

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

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

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... meteen 
ook de meest romantische! Mogelijkheid 
tot boottocht op de Seine en tot bezoek 
aan Tour Montparnasse, met adembene-
mend uitzicht over Parijs. Bij de driedaag-
se reis staat ook een uitstap 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.

De glooiende heuvels van de Elzas, be-
zaaid met wijngaarden en bossen, nodi-
gen uit voor een ontdekking van één van 
de meest gezellige streken van Frankrijk. 
Je bezoekt uiteraard de toppers zoals 
Straatsburg en Colmar. 
Maar ook Riquewihr, de wijnroute, een 
natuurtour door de Vogezen, de burcht 
van Haut-Kœnigsbourg en het koninklijke 
Nancy staan op ons programma. 

Voeg daarbij een vorstelijk verblijf in een 
tophotel met een gerenommeerde keu-
ken en een schitterende accommodatie 
en je hebt alle ingrediënten voor een El-
zasbezoeker, die net dat ietsje meer wil!

HOTEL DOMAINE DU MOULIN 
✪✪✪

LIGGING: We verblijven in dit landelijk 
gelegen driesterrenhotel dat onlangs 
nog verder werd uitgebouwd.

FACILITEITEN:  Het hotel beschikt ook 
over een overdekt zwembad en bui-
tenzwembad, evenals sauna en Turks 
stoombad. 

KAMERS: Comfort op hoog niveau. Vol-
ledig en smaakvol ingerichte kamers.

ETEN EN DRINKEN: Verzorgd en lekker 
avondmaal. Uitgebreid warm & koud 
ontbijt. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 2 of 3 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
* NIEUWJAAR IN PARIJS

2 x dagreis

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

Disneyland® Paris Parijs Elzas

©Disney

©Disney

TWEEDAAGSE TRIP

DRIEDAAGSE TRIP

DATUM VOLW 
K+O

KIND
2-11 JR

09/09-10/09 2D € 220 € 165

07/10-08/10 2D € 220 € 185

30/10-31/10 2D € 240 € 199

04/11-05/11 2D € 255 € 235

11/11-12/11 2D € 255 € 235

26/12-27/12 2D € 255 € 235

12/02-13/02/18 2D € 215 € 170

DATUM VOLW 
K+O

KIND
2-11 JR

30/10-01/11 3D € 345 € 275

26/12-28/12 3D € 355 € 285

DATUM VOLW 
K+O

16/09-17/09 2D € 139

30/09-02/10 3D € 249

14/10-15/10 2D € 139

28/10-30/10 3D € 235

03/11-05/11 3D € 235

11/11-13/11 3D € 229

25/11-26/11 2D € 139

02/12-04/12 3D € 229

09/12-10/12 2D € 145

26/12-28/12 3D € 235

30/12-01/01/2018* 3D € 255

12/02-14/02 3D € 229

17/02-18/02 2D € 125

10/03-11/03 2D € 125

HOTELIN HETCENTRUM

INKOM 2 OF 3 DAGEN INBEGREPEN

DATUM VOLW HP

28/10-30/10 3D € 335



KASTELEN 
VAN DE LOIRE
Deze regio wordt terecht de “tuin van 
Frankrijk” genoemd of de “vallei der 
koningen”. Ze is de bakermat van de 
Franse beschaving. Langs Frankrijks 
langste rivier bieden wij u een uniek 
schouwspel van historische gebouwen 
en kastelen in een streek van hoogstaan-
de gastronomie en uitstekende wijnen. 
Ons programma nodigt uit om met ons 
de Loirevallei te bezoeken: de kastelen 
van Chambord, Chenonceau, Clos Lucé, 
Cheverny, de tuinen van Villandry, de 
abdij van Fontevraud en de steden 
Tours, Chinon en Blois.

HOTEL TOURS  SUD LE CHEOPS 
✪✪✪

LIGGING: Hotel gelegen in Joué-lès-
Tours. Het werd gerenoveerd in 2012.

KAMERS: Het hotel beschikt over 
comfortabele kamers uitgerust met 
flatscreen-tv, telefoon, (badkamer met) 
haardroger en gratis wifi in de kamer.

REIMS EN DE CHAMPAGNE

Op zoek naar een rustig en relaxed 
weekend? Geen gejaag, écht weekend? 
Wel, ons Champagneweekend is zo’n 
weekend!

Tijdens deze tweedaagse word je onder-
gedompeld tussen de wijngaarden en 
maak je kennis met één van Frankrijks 
meest beroemde dranken, de cham-
pagne. We duiken de kelders in van een 
prestigieus champagnehuis, maar er is 
ook een bezoek bij de kleinere produ-
centen. De degustaties ter plaatse 
maken van jou een expert in het herkennen 
en beoordelen van champagne. 
Tijdens dit weekend met bubbels voor-
zien we ook een stadswandeling in 
Reims, de hoofdstad van de Champagne.  
Verder is er een korte stop in Charleville, 
het hart van de Franse Ardennen en 
Epernay, de stad van de grote cham-
pagnehuizen.

BRIT HOTEL AUX SACRES 
✪✪✪

LIGGING: Een zéér centraal gelegen mid-
denklassehotel in het hartje van Reims. 

KAMERS: Alle kamers zijn uitgevoerd 
met badkamer en haardroger, airco, 
telefoon, 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

RIJSEL & LOUVRE-LENS
Rijsel is de derde grootste stad van 
Frankrijk en trekt ieder weekend mas-
sa’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 grondgebied te Vimy. 100 jaar 
na datum bezoeken we er de loopgrav-
en en het Memorial Canadien. We ron-
den de voormiddag af op de begraaf-
plaats van Notre-Dame de Lorette. Voor 
ons middagmaal bezoeken we Arras. 
Met de mooie “Vlaamse pleinen”. 
We sluiten ons weekend af met een 
bezoek aan Louvre-Lens waar we de 
prachtige verzameling 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 revue 
passeren. Straatsburg en Colmar, wereld-
beroemd voor 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 PETITE FRANCE 
✪✪✪ 

LIGGING: Dit driesterrenhotel in het 
centrum van Straatsburg ligt vlak bij de 
kathedraal. De tram stopt tegenover het 
hotel.  

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

ETEN EN DRINKEN: ’s Morgens kunnen 
we er genieten van een ontbijtbuffet.

Toeslag eenpersoonskamer: € 29/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 28
*Bezoek aan kerstmarkt

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 26
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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RijselLoire StraatsburgReims

DATUM VOLW HP

23/09-26/09 4D € 395

DATUM VOLW K+O

30/09-01/10 2D € 139

04/11-05/11 2D € 139

25/11-26/11 2D € 139

02/12-03/12* 2D € 139

DATUM VOLW K+O

21/10-22/10 2D € 119

09/12-10/12 2D € 119

DATUM VOLW K+O

16/09-17/09 2D € 129

18/11-19/11 2D € 129



De val van de Muur, een waarachtig ge-
lukkig moment in de Duitse en Europe-
se 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 cul-
turele aanbod, het legendarische nacht-
leven, de groene oases en de meren. Wij 
bezoeken resten van de Muur en talrijke  
highlights zoals de Reichstag, Unter den  
Linden, het Museuminsel, de Potsdamer 
Platz, Bikini Berlin, Spreeufer en veel 
meer... In Potsdam hebben we aandacht 
voor het barokke paleis, Sans Souci en 
Cecilienhof.

IVBERGS HOTEL 
PREMIUM  ✪✪✪✪

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

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 gezellige lounge. 

Verblijf in halfpension, beginnend met 
het avondmaal op dag 1 en eindigend 
met het ontbijt op dag 5 (of dag 6).

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

HOTEL SETA ✪✪✪✪

LIGGING: We logeren in Bad Neuenahr.  
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijt-
buffet, vrijdagavond een viergangen-
menu, zaterdagavond incl. bijhorende 
wijnen. 

FACILITEITEN: Gratis toegang tot de 
Ahrthermen, gratis gebruik van wellness 
(badjas aanwezig op de kamer).

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in een vier-
sterrenhotel, op basis van halfpension 
beginnend met het avondmaal op dag 
1 en eindigend met het ontbijt op dag 3.

KERSTPARADE 
IN HAMBURG
Tijdens deze kerstperiode is Hamburg op 
zijn mooist.
Deze stad aan de Elbe ken een lange his-
torie als het aankomt op kerstmarkten en 
alles wat er bij komt kijken. Slenter langs 
de kerstkraampjes op de Rathausmarkt of 
flaneer  over de boulevard van de Jung-
fernstieg. 
Zaterdags vindt er een gezellige en fees-
telijke kerstparade plaats. Een bonte en 
vrolijke optocht met kabouters, elfjes, 
engeltjes en rendieren.
Inclusief havenrondvaart met muziek aan 
boord.

VERBLIJF IN EEN 
✪✪✪✪HOTEL IN 
HAMBURG

FRANKFURT EN WIESBADEN
KERSTMARKTEN

Voormiddag bezoek aan de kerstmarkt 
Mainz en verder naar FRANKFURT. Vrij 
bezoek aan de stad en de kerstmarkt. 
Tweede dag na het ontbijt verder naar 
WIESBADEN.

NOVOTEL FRANKFURT  
✪✪✪✪

Genieten van het ****sterrencomfort 
van het Novotel Frankfurt City.
Het hotel beschikt over een sauna/
fitnessruimte. Mooie kamers met alle 
comfort. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
**Best Western Plus Amedia Berlijn

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 20 
2 x dagreis

Inbegrepen: 
havenrondvaart met muziek aan boord.

Toeslag eenpersoonskamer: € 50
2 x dagreis
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FrankfurtBerlijn en PotsdamEifel & Ahrvallei Hamburg

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

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

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

	  

DATUM  VOLW HP 

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

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

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

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

	  

DATUM  VOLW HP 

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

NIEUW 

DATUM VOLW HP

22/09-24/09 3D € 325

DATUM VOLW HP

04/10-08/10 5D € 465

28/10-01/11 5D € 465

29/11-03/12 5D € 465

15/12-19/12** 5D € 465

DATUM VOLW K+O

01/12-02/12 2D € 99

15/12-16/12 2D € 99

DATUM VOLW K+O

15/12-17/12 3D € 219



GASTRONOMISCH 
WEEKEND
De Moezel, of “die Mosel” zoals de Duit-
sers zeggen, is een rivier die ontspringt in 
Frankrijk, langs Luxemburg loopt en dan 
Duitsland inbuigt. Daar, tussen Eifel en 
Hunsrück, begint ze te meanderen. Bocht 
na bocht omarmt de Moezel de steile hel-
lingen. De rivier creëert zo een vallei vol 
heerlijkheden! Vooral op zuidhellingen 
vind je het regionale stokpaardje: wijnter-
rassen. De Moezel is ook een landschap 
vol contrasten, zijn wijn en cultuur trek-
ken mensen aan die van het leven hou-
den. Het landschap langsheen de Moezel 
lijkt bestemd voor een vakantie met alles 
erop en eraan. 

HOTEL MOSELSCHLÖSSCHEN 
✪✪✪✪ Traben-Trarbach

LIGGING: Het hotel bestaat uit drie histori-
sche 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 halfpen-
sion, beginnend met het avondmaal op 
dag 1 en eindigend met ontbijt op dag 3. 

Het Zwarte Woud blijft één van de 
favorieten. Alle reizen gaan door in 
het culinaire Hotel Engel in Ober-
simonswald.

Zuidelijk Zwarte Woud
We bezoeken St.-Peter met zijn barok-
ke 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 Rhein-
falls in Schaffhausen. 
Tot slot: Kayserberg, een onvolprezen 
stadje in de Elzas.

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

Schwarzwälder 
wandelparadijs
De wandelingen variëren tussen 15 
en 20 km per dag. Afhankelijk van het 
weer voorzien wij een onweerstaan-
baar aanbod aan wandeltochten door-
heen het Hochschwarzwald.

Toeslag eenpersoonskamer: € 45
Gastronomisch menu inbegrepen

2 x dagreis

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

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
2 x dagreis 

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
2 x dagreis 
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ThüringenMoezel Zwarte WoudEuropees Trio

Je moet niet altijd ver reizen om te genie-
ten! Waarom niet eens een rustig en geva-
rieerd weekend, er even tussenuit bij de 
buren... zowel in Luxemburg, Duitsland als 
in Frankrijk. We bezoeken de stad Luxem-
burg 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 Moezelstad Metz, met 
haar “glazen” kathedraal en het gloednieu-
we, futuristische Centre Pompidou.

HOTEL SIMONS PLAZA 
✪✪✪✪
LIGGING: Zéér verzorgd en modern ho-
tel in het Groothertogdom Luxemburg. 

KAMERS: Alle kamers zijn afgewerkt in 
mooie materialen, met douche, tv, mini-
bar. 

ETEN EN DRINKEN: ’s Avonds verzorgde 
driegangenmaaltijd. ‘s Morgens een goed 
ontbijtbuffet. Gezellige en ruime hotel-
bar met terras.

DATUM VOLW HP

11/11-12/11 2D € 225

DATUM VOLW HP

24/09-30/09 7D € 545

DATUM VOLW HP

29/10-02/11 5D € 419

DATUM VOLW HP

12/10-15/10 4D € 505

DATUM VOLW HP

13/09-17/09 5D € 409

DATUM VOLW HP

09/09-10/09 2D € 155

30/10-31/10 2D € 155

18/11-19/11 2D € 155

09/12-10/12* 2D € 155

WANDELVAKANTIE 7 DAGEN
We verblijven in Arnstadt, de poort naar 
het Thüringse Woud en ontdekken al 
wandelend het Nationaal Park Hainich 
met zijn fascinerende boomkroonpad 
(500 m), behorend tot het werelderfgoed 
van de UNESCO. De volgende dagen ver-
slijten we onze wandelschoenen in het 
Thüringse middelgebergte op de Renn-
steig. De historische wandelweg over 
de hoge kamlijn van Duitslands oudste 
en beroemdste wandelweg met talrijke 
grenspalen en gemarkeerde getuige-
nissen van de Duitse geschiedenis. De 
Oberweissbacher Bergbahn, steilste 
spoorbaan ter wereld, brengt ons naar de 
panoramaweg Schwarzatal, Thüringens 
mooiste wandelweg. Tussendoor heb-
ben we een geleid bezoek aan Erfurt, de 
hoofdstad van Thüringen met zijn gezel-
lige Altstadt, prachtige Dom en bloemen-
paradijs Egapark. Ook het Fröbelmuseum 
(Lichtenhain) en Olitäten geschiedenis 
met de Buckelapotheker zijn toeristische 
kenmerken van de streek.
Bij de wandelingen: individuele keuze uit 
verschillende afstanden met Nederlands-
talige begeleiding.

HOTEL GOLDENE HENNE 
ARNSTADT  ✪✪✪
LIGGING: Hotel Goldene Henne Arn-
stadt is gevestigd in een historisch ge-
bouw dat gebouwd werd in 1608.  

KAMERS:  Er is gratis wifi in alle kamers. 

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension 
beginnend met het avondmaal op dag 1 en 
eindigend met het ontbijt op dag 7. 
Het restaurant voorziet in typische Thüringer 
specialiteiten. Bij de 3 wandeldagen in Thürin-
gen Woud, lunchpakket wel inbegrepen. 



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 we-
reldberoemde warenhuis Harrods, het 
wassenbeeldenmuseum van Madame 
Tussauds, de aflossing van de wacht aan 
Buckingham Palace en het 135 meter 
hoge reuzenrad: London Eye. Ook aan 
cultuur is er in Londen uiteraard geen 
gebrek. Wat dacht u van een bezoek aan 
het Natural History Museum, het Scien-
ce Museum of het V&A? U kan natuurlijk 
ook gaan funshoppen in de langste win-
kelstraat van Europa, Oxford Street.
* Vier Nieuwjaar in Londen!!

HOTEL HILTON DOCKLANDS 
(of evenwaardig hotel*) ✪✪✪✪

LIGGING: Fantastisch viersterrenhotel in 
een voormalig pakhuis langs de Thames, 
op amper 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.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis
*** MET BEZOEK AAN KERSTMARKTEN

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
* Nieuwjaar in LONDEN

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 75/nacht
Inbegrepen: inkom Warner Bros studio’s,

overtocht met shuttle of ferry.
2 x dagreis
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Engeland

Londen Londen en Harry Potter

DATUM VOLW
K+O 

BOOT OF
SHUTTLE

16/09-17/09 2D € 155 S
29/09-01/10 3D € 259 S
28/10-30/10 3D € 259 B
30/10-01/11 3D € 259 S
10/11-12/11 3D € 259 S
18/11-19/11 2D € 155 S
25/11-27/11 3D € 259 S
09/12-10/12 2D € 155 S
16/12-17/12 2D € 155 S
26/12-28/12 3D € 259 S
28/12-30/12 3D € 259 B
30/12-01/01/18* 3D € 259 S
02/01-03/01  2D € 155 S
12/02-14/02 3D € 259 S
16/02-18/02 3D € 259 S

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

HOTEL ASHFORD 
INTERNATIONAL ✪✪✪✪

LIGGING: 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 airconditioning,  
satelliet-tv en badkamer met haardro-
ger. 

ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een 
eigen bar en restaurant.

Kent

DATUM VOLW HP

22/09-24/09 3D € 285

08/12-10/12*** 3D € 230

NIEUW 

LONDEN EN HARRY POTTER
Een beetje Londen en een beetje Harry 
Potter! 
We logeren in Holiday Inn West. **** (of 
gelijkwaardig)

Bij ons bezoek aan de Warner Bros Stu-
dio word je ondergedompeld in de 
wereld van Harry Potter. Breng een be-
zoekje aan de Wegisweg of aan Hagrids 
huisje, een tripje naar het Verboden Bos 
of de Grote Zaal waar de leerlingen van 
Zweinstein door de huiselfen van het 
nodige krachtvoer worden voorzien al-
vorens ze hun volgende zwerkbalwed-
strijd trachten te winnen.
Daarnaast ontdek je hier prachtige kos-
tuums en accessoires die gebruikt wer-
den bij het verfilmen van deze fantasti-
sche boekenreeks.
Nadat je uit deze fantasiewereld weer 
met beide benen op de grond bent ge-
land, is het tijd om jezelf in het wervelen-
de ritme van de stad te storten.
Londen, als je het mij vraagt, één van de 
mooiste en leukste steden ter wereld. Je 
kan naar St Paul’s Cathedral, Westmin-
ster Palace, the Tower of London, Tower 
Bridge… Misschien waan je je liever 
tussen de sterren. Dan moet je zeker 
een bezoekje brengen aan Madame Tus-
sauds wassenbeeldenmuseum.

DATUM VOLW K+O

03/11-05/11 3D € 258

16/02-18/02/2018 3D € 258



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 monarchie 
en is beroemd voor de opera, kunst, kof-
fiehuizen en uitstekende badhuizen waar 
het heerlijk ontspannen is. We bieden 
een uitgebreid bezoek aan deze indruk-
wekkende stad met niet enkel aandacht 
voor kunst en gebouwen maar ook voor 
gastronomie met diverse bezoeken 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 haar-
droger. 

ETEN EN DRINKEN: In de bar en het res-
taurant kan je terecht voor traditionele 
koffiespecialiteiten, cocktails en Hon-
gaars-Franse gerechten. Verblijf in half-
pension vanaf avondmaal dag 1 tot het 
ontbijt op dag 6.

Praag, de gouden hoofdstad, met de 
100 torens, was steeds het lichtpunt in 
het Oosten en is nu een van de mooiste 
steden in Europa. Langs de schitteren-
de boulevards kan u naast de klassieke 
kunststromingen ook de Art Nouveau 
bewonderen, maar vooral genieten 
van de romantiek van een oude stad, 
die door de UNESCO tot werelderfgoed 
werd gemaakt.

■ PENTA HOTEL  ✪✪✪✪

LIGGING: Uitstekend gelegen stijlvol en 
comfortabel hotel.

KAMERS: De gezellig ingerichte kamers 
zorgen voor een relaxte sfeer en zijn uit-
gerust 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. 

Opatija Rivièra 
Icici gelegen aan de prachtige Opatija 
Rivièra. Je kan er mooie wandelingen 
maken langs de “Lungo Mare.” 
In Icici is er ook een prachtige jachthaven. 
Het stadje ligt op 3 km van het bekende 
Opatija. We brengen oa een bezoek aan 
het eiland Krk, de havenstad Rijeka, het 
bergdorpje Moscenice. We maken ook 
een mooie wandeling naar Lovran.

■ HOTEL GIORGIO II 
✪✪✪✪
LIGGING: Dit familiehotel opende eer-
der dit jaar voor het eerst zijn deuren.
Dit gloednieuwe hotel is rustig gelegen 
in het groen aan Kvarner Baai, vlakbij de 
jachthaven van Icici, op 3 km van Opatija.

FACILITEITEN: Het hele hotel is voorzien 
van airco. Verder is er een panoramische 
lift, drie buitenzwembaden en een zon-
nedek met gratis ligstoelen. Het hotel 
beschikt over een eigen strand met gratis 
parasols en een handdoekenservice (zo-
wel aan het zwembad als op het strand). Er 
staan ook fietsen en Nordic Walkingstok-
ken ter beschikking van de hotelgasten.

KAMERS: Al onze kamers hebben een 
balkon en zicht op zee. Verder beschikken 
ze over een lcd-tv, telefoon, wifi, safe, mi-
nibar en een badkamer met haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden zijn in 
buffetvorm met showcooking. Dranken 
inbegrepen. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: €  15/nacht
Dranken inbegrepen (tijdens diner: 

drankmachines)
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis
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Hongarije Tsjechië Kroatië

OpatijaBoedapest RovinjPraag

Strandvakantie! 
Rovinj staat bekend als de mannequin 
onder de Kroatische kuststeden en pre-
senteert haar cultuur- en natuurpracht, 
boordevol bezienswaardigheden. 
De stad Rovinj ligt op slechts 13 minuten 
varen met de overzetboot die ieder uur 
(tussen 5.30 uur en 23.30 uur) heen en 
terug vaart (gratis voor de hotelklanten). 

■ HOTEL ISTRA  ✪✪✪✪

LIGGING: Dit 4-sterren hotel is een ab-
solute aanrader voor een luxevakantie, 
gelegen voor de kust op het eiland St 
Andreas.

FACILITEITEN: Twee buitenzwembaden 
met gratis ligstoelen. Wellness en fit-
nesscentrum.

KAMERS: Alle kamers beschikken over 
een balkon, haardroger, bad of douche, 
gratis WIFI, telefoon, TV, airco, minibar, 
kluisje

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden zijn in 
buffetvorm. Bij het diner zijn ook inbe-
grepen : lokale witte en rode wijn, bier 
van de tap en frisdranken

DATUM VOLW HP

28/10-02/11 6D € 655

DATUM VOLW HP

14/10-23/10 10D € 595

DATUM VOLW HP

18/09-27/09 10D € 649

06/10-15/10 10D € 535

DATUM VOLW HP

13/09-17/09 5D € 489

01/11-05/11 5D € 485

26/12-30/12 5D € 475

NIEUW 



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 openluchtzwem-
baden met ligstoelen, een bubbelbad, 
tafeltennis en biljart. Voor de kinderen: 
kinderzwembad, een speeltuin en speel-
automaten. Animatie voor jong en oud. 
Gratis centrale wifi. 

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

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffet-
vorm. Het hotel beschikt over verschillen-
de bars. In het zomerseizoen wordt ook 
het openluchtrestaurant geopend. 

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 alcoholi-

sche dranken van nationale merken.

2 x week themadiner

H10 VINTAGE  ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 600 m van het 
strand en op ca. 300 m van het toeris-
tisch centrum. 

FACILITEITEN: 2 zwembaden (volwas-
senen en kinderen), gratis wifi, lift met 
panoramisch uitzicht en animatieteam. 
In de avonduren kunt u in het hotel van 
amusement genieten, waaronder live-
muziek. 

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

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant Les 
Vinyes serveert buffetmaaltijden en 
heeft een open keuken. Er is ook een 
cocktailbar en een cafébar met een ter-
ras aan het zwembad.

HOTEL LAS VEGAS ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Mooi zwembad, zwem-
badbar, jacuzzi en kinderbad. Het ho-
tel beschikt over een fitnessruimte, 
bubbelbad en solarium. Tijdens het 
hoogseizoen is er een dagelijks anima-
tieprogramma. Gratis ligzetels aan het 
zwembad. Kortom een echte aanrader.

KAMERS: Modern ingerichte kamers, koel-
kast, kluis, badkamer met haardroger, tv, airco 
en balkon.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in 
buffetvorm met show cooking. Er zijn 
speciale gerechten voor kinderen

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

Korting 3de volwassene 
op 2-persoonskamer: -15 %

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

2 x nachtreis
* water en wijn inbegrepen

Toeslag eenpersoonskamer: € 16,70/nacht
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -15 %
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -10 %
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 73,5/week/persoon 

Zwembadzicht:  24/06-15/09: € 105
                                 16/09-14/10: € 70

2 x nachtreis
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DATUM VOLW 
VP

KIND
2-10 JR

08/09-17/09 10D € 455 € 250

15/09-24/09 10D € 455 € 250

22/09-01/10 10D € 369 € 230

29/09-08/10 10D € 369 € 230

DATUM VOLW 
HP

KIND
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 529 € 350

 15/09-24/09 10D € 349 € 265

 22/09-01/10 10D € 349 € 265

 29/09-08/10 10D € 349 € 265

 06/10-15/10 10D € 349 € 265

DATUM VOLW
ALL IN

1e KIND
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 485 € 250 € 335

15/09-24/09 10D € 485 € 250 € 335

22/09-01/10 10D € 455 € 250 € 320

29/09-08/10 10D € 455 € 250 € 320

06/10-15/10 10D € 455 € 250 € 320

13/10-22/10 10D € 455 € 250 € 320

DATUM VOLW
HP

1e KIND
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 469 € 100 € 380

15/09-24/09 10D € 429 € 100 € 355

22/09-01/10 10D € 399 € 100 € 335

29/09-08/10* 10D € 369 € 100 € 310

06/10-15/10* 10D € 369 € 100 € 310

13/10-22/10* 10D € 369 € 100 € 310

ALL
INCLUSIVE

HOTEL GOLDEN PORT  
SALOU EN SPA ✪✪✪✪

LIGGING: Rustig gelegen op 300 m van het toeris-
tische centrum met een aangename wandelbou-
levard. 1,7 km van het oude centrum. Het Levante-
strand 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. Openluchtzwembad met aparte 
kinderzwembaden, whirlpool, verwarmd bin-
nenzwembad met gedeelte in openlucht. Zon-
neterras met ligzetels en parasols (gratis) en een 
spacentrum (betalend).
KAMERS: Alle kamers met bad/handdouche, haar-
droger, toilet, telefoon, tv, wifi, koelkast, safe (beta-
lend), airco (01/06-30/09), bemeubeld balkon.
ETEN EN DRINKEN:  Ontbijt en diner in uitge-
breide buffetvorm. Lichte maaltijden zoals piz-
za’s, pasta’s en salades zijn steeds verkrijgbaar in 
de snackbar aan het zwembad. Je kunt opteren 
voor een verblijf in volpension of all inclusive, 
mits een toeslag.

Mogelijkheid tot all inclusive
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet.

Dranken: water, frisdranken, sangria, koffie, 
thee, bier en andere alcoholische dranken van 

nationale merken, tussen 10.30-23.00 u. 
Laat ontbijt 10.00-12.00 u 

(geroosterd brood, croissant, jam) 
Snacks 10.00-12.00 u en 16.00-18.00 u 

(hotdogs, pizza, frietjes, broodjes, tosti)
Broodjes 22.00-23.00 u 

Toeslag All in: Volwassene € 132,5/week 
(18/06-09/09: € 162/week)

Toeslag All in: kind: € 73,5/week 
(18/06-09/09: € 88,5/week)

MOGELIJK

ALL
INCLUSIVE

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS



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 
geïntegreerd kinderzwembad, speeltuin, 
kinderanimatie (hoogseizoen). Gratis 
wifi. 

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van flats-
creen-tv, airco en compleet uitgeruste bad-
kamer (incl. haardroger), gratis wifi, koelkast, 
safe (betalend), balkon. Iedere kamer heeft 
zwembadzicht. 

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 
kamers voorzien van haardroger, wifi 
bad/douche en wc, telefoon, balkon, 
minisafe. Kamers met zwembadzicht: op 
aanvraag.  

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

H10 SALAURIS PALACE  
✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 10 minuten van 
het strand en ongeveer 300 m van het 
toeristisch 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 (gra-
tis), badkamer met bad/douche, haardro-
ger, toilet en balkon. Max. driepersoons-
kamers. 

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

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:  All Inclusive

ALL INCLUSIVE 

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 u

Toeslag eenpersoonskamer: prijs op aanvraag
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 18,50/week/persoon

Maximum driebedkamers, 
4-persoons op aanvraag

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer – vierbedkamers: 
op aanvraag. 

Korting 3de volwassene 
op 2-persoonskamer: -10 %

Toeslag volpension: € 40/week
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de volwassene 

op tweepersoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 42/week

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer – vierbedkamers: 
op aanvraag 

Korting 3de volwassene 
op 2-persoonskamer: -10 %

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

2 x nachtreis
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DATUM VOLW 
HP

KIND
2-10 JR

08/09-17/09 10D € 485 € 335

 15/09-24/09 10D € 475 € 330

 22/09-01/10 10D € 405 € 295

 29/09-08/10 10D € 405 € 295

DATUM VOLW 
HP

KIND
2-10 JR

08/09-17/09 10D € 465 € 325

 15/09-24/09 10D € 465 € 325

 22/09-01/10 10D € 385 € 285

 29/09-08/10 10D € 385 € 285

DATUM VOLW 
HP

KIND
3-12 JR

08/09-17/09 10D € 449 € 315

 15/09-24/09 10D € 449 € 315

 22/09-01/10 10D € 369 € 275

 29/09-08/10 10D € 349 € 265

 06/10-15/10 10D € 349 € 265

ALL
INCLUSIVE

DATUM VOLW
ALL IN

1e KIND
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

08/09-17/09 10D € 489 € 345 € 100

 15/09-24/09 10D € 489 € 345 € 100

 22/09-01/10 10D € 429 € 330 € 100

 29/09-08/10 10D € 419 € 300 € 100

 06/10-15/10 10D € 419 € 300 € 100

 13/10-22/10 10D € 419 € 300 € 100

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS



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 zoetwater-
zwembad en hottub op het dakterras. 
Ook is er een zonneterras met gratis lig-
zetels en wekelijks een flamenco avond, 
dansavond en livemuziek. Wifi is beschik-
baar tegen betaling. ‘s Avonds is er anima-
tie 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 Catalaans 
diner. Vanuit de bar bij het zwembad kan 
je genieten van een spectaculair uitzicht. 
Ontbijt bij aankomst inbegrepen!!

HOTEL  ANABEL   ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
groot buitenzwembad met kinderplons-
bad, gratis ligstoelen, verwarmd overdekt 
zwembad, pingpong.

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort, 
haardroger, airco, telefoon, tv, koelkast, 
safe (betalend), gratis wifi, terras. 

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

AANBIEDING!
Ontbijt bij aankomst en 
lunch op vertrekdag inbegrepen!

Mogelijkheid tot all inclusive

Volpension met huiswijn, sangria,
frisdranken, lokale bieren en 

water bij lunch en avondmaal.

Onbeperkte 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 en ijsjes aan de bar (selfservice)

10.30-23.00 u sangria, frisdranken, 
water, warme dranken, lokale bieren, 

gin, wodka, whisky, cognac, vermouth, 
cocktails en ijsjes. (geen schepijs)

Toeslag ALL IN:
Volwassene: € 147/week 

Kind: € 73,5/week 

Toeslag eenpersoonskamer: € 12,5/nacht
Korting 3de volwassene op 2-persoonskamer: -15 %

*¼l water en ¼l wijn inbegrepen
Toeslag volpension: op aanvraag

1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
Airco van 01/06-30/09

Promo: **** autocar ter plaatse
Gratis diner tapas restaurant Cim i Tomba 01/05-27/10 

(drank niet inbegrepen)
2 x nachtreis

Extra ontbijt bij aankomst 
Toeslag eenpersoonskamer: € 12,5/nacht

Periode 17/06-22/09: € 19,5 /nacht
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 14/nacht 
Periode 27/05-08/09: € 28/week

Volpension extra middagmaal dag van 
afreis inbegrepen

1 volwassene + 1 kind op 1 kamer: 
prijs op aanvraag

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

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 49/week 

1 volw + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
2 x nachtreis
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Lloret de Mar Lloret de Mar Tossa de Mar

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, 
solarium, sauna, wellness, fitness, gratis 
wifi in alle gemeenschappelijke ruimtes, 
fietsverhuur, minigolf... 

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

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestau-
rant kunt u genieten van tal van traditi-
onele en internationale gerechten. In de 
snackbar van het hotel zijn sandwiches, 
salades en ijsjes verkrijgbaar. 

DATUM VOLW
HP

1e KIND
3-12 JR

2e KIND 
3-12 JR

08/09-17/09 10D € 459 € 100 € 315

 15/09-24/09 10D € 459 € 100 € 315

 22/09-01/10 10D € 449 € 100 € 305

 29/09-08/10 10D € 395 € 100 € 285

 06/10-15/10 10D € 389 € 100 € 280

 13/10-22/10 10D € 379 € 100 € 275

DATUM VOLW
HP

1e KIND
0-10 JR

2e KIND 
0-10 JR

08/09-17/09 10D 365 € 100 € 270

 15/09-24/09 10D 360 € 100 € 265

 22/09-01/10 10D 335 € 100 € 255

29/09-08/10 10D 335 € 100 € 255

 06/10-15/10 10D 335 € 100 € 255

 13/10-22/10 10D 335 € 100 € 255

28/10-05/11
PROMO

9D 325 € 100 € 245

DATUM
all inclusive
mogelijk

VOLW
HP

1e KIND
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 509 € 100 € 405

 15/09-24/09 10D € 460 € 100 € 370

 22/09-01/10 10D € 460 € 100 € 370

 29/09-08/10 10D € 430 € 100 € 350

 06/10-15/10* 10D € 430 € 100 € 350

 13/10-22/10* 10D € 430 € 100 € 350

 28/10-05/11* 
PROMO

9D € 385 € 100 € 315

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

MOGELIJK

ALL
INCLUSIVE



HOTEL STELLA en SPA 
✪✪✪ PLUS

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 uit-
zicht op het zwembad, de heuvels of de 
tuinen van het hotel. Uitgerust met tv 
(gratis filmservice), bad, haardroger, air-
co, 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 van 10.00-23.00 u: 

lokale alcoholische dranken, frisdranken, 
bier, wijn, water, champagne en cocktails.

Snacks 10.00-13.00 u en 15.00-18.00 u. 
(sandwiches, pizza’s, chips, hamburgers, ijs) 

Toeslag ALL IN:
€ 130/week

€ 95/week (de periodes dat HP=VP) 

RONDREIS ANDALUSIË
Andalusië, gelegen in het zuiden van 
Spanje, heeft alles om uw hart te stelen: 
de witte dorpjes, de eindeloze sinaasap-
pel- en olijfboomgaarden, de zon en de 
azuurblauwe hemel. 
Deze avontuurlijke streek barst van 
contrasten: lange goudgele stranden, 
de woestijn van Tabernas en de roodge-
kleurde Siërra Nevada. 
Drijvend op een rijke culturele traditie, 
ontstonden prachtige historische ste-
den zoals Sevilla, Malaga en Granada. 
Het binnenland bestaat uit een wild 
landschap doorspekt met kleine witte 
Moorse dorpjes. 
Een van de hoogtepunten van deze 
streek is het Alhambra, een samen-
stelling van paleizen, vestingwallen en 
koninklijke verblijven, dat beschouwd 
wordt als een van de mooiste ter wereld, 
ooit de residentie van de Nasriden-dy-
nastie. 
Geniet tijdens deze reis van de heer-
lijke tapas, sangria, tortilla, gazpacho, 
gamba’s en... het kloppend hart van de 
flamenco.

LIGGING: We logeren in drie- en vierster-
renhotels

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpen-
sion beginnend met het avondmaal op 
dag 1 en eindigend met het ontbijt op 
dag 14.

BEZOEKEN
Lokale gidsen in de Granada, Alhambra 
& Ronda zijn in de prijs van de reis inbe-
grepen. 

VRIJBLIJVEND EN FACULTATIEF: 
• Boottocht op de Quadalquivir in Sevilla
• Lokale gids in Sevilla
• Inkom Kathedraal & Metropol Parasol 
in Sevilla
• Kathedraal, Koninklijke Kapel en Al-
hambra & Generalife in Granada
• Stadstour per paardenkoets en wijnde-
gustatie incl. snacks in Mijas
• Sensations Tour met lokale gids incl. in-
komgelden, lunch en drank
• 6 typische middagmalen incl. drank. 
Prijs onder voorbehoud: ongeveer € 245. 
Te betalen in euro op de bus!

Toeslag eenpersoonskamer: € 13/nacht
Korting 3de volwassene 

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

**HP=VP water en wijn inbegrepen tijdens 
maaltijden

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 10,50/nacht
17/06 – 08/09: € 16/nacht
Korting 3de volwassene 

op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: op aanvraag

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

Kamer met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

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

AndalusiëPineda de Mar Pineda de Mar

HOTEL TAURUS PARK 
✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel is gelegen op 2 minu-
ten van het strand en op slechts 10 minu-
ten wandelafstand van het centrum. 
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 buffet met internationale en 
Spaanse gerechten. 1 x week thema- 
avond. Kinderbuffet. 

Mogelijkheid tot all inclusive

Dranken van 10.30-23.00 u: lokale 
alcoholische en niet-alcoholische dranken 

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

Toeslag ALL IN: 
volwassene: € 131/week 

kind: € 73/week 

DATUM VOLW
HP

1e KIND
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 405 € 100 € 290

 15/09-24/09 10D € 385 € 100 € 280

 22/09-01/10** 10D € 375 € 100 € 275

 29/09-08/10** 10D € 349 € 100 € 260

 06/10-15/10** 10D € 349 € 100 € 260

 13/10-22/10** 10D € 335 € 100 € 255

DATUM VOLW
HP

 KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

08/09-17/09 10D € 399 € 100

 15/09-24/09 10D € 365 € 100

 22/09-01/10 10D € 365 € 100

 29/09-08/10* 10D € 355 € 100

 06/10-15/10* 10D € 349 € 100

 13/10-22/10* 10D € 349 € 100

DATUM VOLW HP

06/11-19/11 14D € 1139

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

MOGELIJK

ALL
INCLUSIVE

MOGELIJK

ALL
INCLUSIVE



MINICRUISE

Bezoek Schotlands gezellige hoofdstad 
en raak in de ban van de charme van 
deze historische evenals hedendaagse, 
veelzijdige stad. Een bezoek aan het 
levendige Edinburgh laat zich ideaal 
combineren met onze comfortabele 
nachtovertochten van Zeebrugge of 
Rotterdam/Europoort naar Hull. Met 
hun uitgebreide ontspanningsmoge-
lijkheden sluiten zij perfect aan bij uw 
afwisselend verblijf in Edinburgh. 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
*Halfpension tijdens de heen- en terugreis

Volpension tijdens verblijf op Corsica 
met water en wijn inbegrepen 

’s middags en ’s avonds.
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 220
NIET INBEGREPEN – verplichte toeristentaks 

te betalen aan receptie van het hotel(s) 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten 
met douche en wc. Aan boord geniet u zowel 

bij de heen- als bij de terugreis van een 
heerlijk avondmaal en een Engels 

ontbijt in buffetvorm.
2 x dagreis

                                             

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Niet inbegrepen: verplichte toeristentaks

2 x dagreis
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Rondreizen

SchotlandCorsica SiciliëRome / Napels

VOOR FIJNPROEVERS!

Sicilië is het grootste eiland van de Middel-
landse Zee en heeft alles waarvan een mens 
kan dromen. Sicilië is natuurlijk bekend om 
zijn stranden, wuivende palmen, azuurblau-
we zee en idyllische baaien maar ook om 
zijn archeologische sites. 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.

Corsica is zo verschillend van hetgeen men 
van een eiland in de Middellandse Zee ver-
wacht. Door de Grieken werd Corsica reeds 
Kalliste genoemd, tegenwoordig spreekt 
men van “Île de Beauté”, wat op hetzelfde 
neerkomt. Er zijn verlaten kreken, woeste 
kliffen waar zeearenden huizen, er zijn kas-
tanjebossen en bergtoppen, waarvan de 
hoogte tot boven de 2000 meter reikt, men 
kan er half verwilderde varkens en geiten te-
genkomen, in de vrije natuur... Zijn geboor-
tehuis in Ajaccio verdient dan ook een be-
zoek. Maar verder zijn er ook nog de mooie 
steden Bastia met die typische charme van 
oude steden, de historische stad Corte in 
het midden van het eiland, Calvi met een 
citadel die ver in zee steekt en L’Île Rousse 
gesticht door Pascal Paoli. Verder staan nog 
grandioze landschappen op het program-
ma: Cap Corse, een steile bergrug met spec-
taculaire uitzichten, de Golf van Porto en het 
natuurreservaat La Scandola, de Balagne 
met de bijnaam “tuin van Corsica” en talrijke 
balkondorpjes. 

RESIDENTIE JOSEPH-CHARLES

LIGGING: Eenvoudig hotel met airco, rus-
tig gelegen aan het strand en op wande-
lafstand (10 min.) van het centrum.

FACILITEITEN:  Gratis wifi, gezellige bar, 
restaurant met zicht op zee. 

KAMERS: Kamers met televisie 

ETEN EN DRINKEN: ’s Morgens Frans 
ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds 
een viergangenmenu opgediend aan 
tafel in het restaurant of op het terras. 
Volpension tijdens verblijf op Corsi-
ca met water en wijn ’s middags en ’s 
avonds inbegrepen. Halfpension tij-
dens de heen- en terugreis

CULTUUR EN NATUUR 
IN LA BELLA ITALIA
Italië en vooral Rome zijn eigenlijk een 
beetje ons moederland. Rome, het stukje 
paradijs, hebben we op een aantrekkelijke 
wijze gecombineerd met een tocht langs 
hooggebergte en de gletsjermeren van 
Zwitserland, met de middeleeuwse kathe-
draalstad Orviëto, met de charme van de 
Golf van Napels, met de romantiek van Sor-
rento en het eiland Capri, met een bezoek 
aan de dodenstad Pompeii en een bezoek 
aan de levendige straten vol contrasten 
van Napels. We genieten bij onze terugreis 
van de hoogste toppen van Gran Sasso en 
treden binnen in het mysterieuze van het 
Byzantijnse Ravenna. Deze unieke verwe-
ving van kunst, cultuur en natuur, het milde 
zuidelijke klimaat en de ongecompliceerde 
levensstijl van de Italianen met hun verfijn-
de gastronomie roepen ongetwijfeld een 
overweldigende sfeer op!

LIGGING:  We logeren in *** en **** hotels.

ETEN EN DRINKEN: Halfpension begin-
nend met het avondmaal op dag 1 en 
eindigend met het ontbijt op dag 10.

DATUM VOLW VP*

22/09-01/10 10D € 1125

DATUM VOLW HP

25/09-04/10 10D € 1095

DATUM VOLW HP

23/09-27/09 5D € 599

DATUM VOLW HP

05/10-14/10 10D € 1345



17

SHOPPINGTRIP
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 immens groot shop-
ping 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 ga-
lerijen met een duizelingwekkende keu-
ze. En niet vergeten: het grootwarenhuis 
“La Rinascente”, negen etages winkel-
plezier vlakbij de Dom en de Scala, twee 
andere blikvangers van deze metropool. 
Of je nu gaat om te shoppen of voor het 
cultuuraanbod, je vervelen doe je niet 
tijdens deze trip naar de tweede groot-
ste stad van Italië! Bovendien zit je met 
onze luxeautocar zo in het centrum!

STARHOTELS RITZ ✪✪✪✪ 
LIGGING:  Ons hotel beschikt over alle 
comfort die nodig is om helemaal te 
kunnen ontspannen.

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

KAMERS:  De comfortabele kamers zijn 
uitgerust met airconditioning, telefoon, 
tv en kluis. In de badkamer vind je toi-
letartikelen en is er een haardroger be-
schikbaar.

MUZIEKREIS 
KASTELRUTHER 
SPATZEN FESTIVAL
De Kastelruther Spatzen zijn uniek!
Drie dagen lang laten de Kastelruther 
Spatzen hun fans genieten van hun 
liedjes en schlagers (hits) van de afgelo-
pen dertig jaar. Als winnaar van talloze 
music awards in de volksmuziek, zijn 
zij niet alleen de grootste muziekgroep 
van de volksmuziek scene maar blijven 
zij elk jaar hun fans ook charmeren met 
nummers die uit het hart komen. Tal 
van gastoptredens maken van het Spat-
zenfest een groot muziekfestival. Elk 
jaar vindt het Spatzenfest in Kastelruth 
plaats. Een pelgrimstocht voor duizen-
den Sparrow fans, volksmuziek en Zelt-
fest liefhebbers. Tevens is er een bezoek 
aan Bozen voorzien.

HOTEL ANATOL MERAN   
✪✪✪✪

LIGGING: Dit hotel ademt een familiale 
sfeer. Met uitzicht op de omringende 
bergen kan je hier genieten van de typi-
sche gerechten van Zuid-Tirol.

FACILITEITEN:  Overal in het hotel is er 
gratis wifi.

KAMERS: De modern uitgeruste kamers 
beschikken over een balkon, televisie en 
een eigen badkamer met haardroger. 

Rome was het centrum van het enorme Ro-
meinse Rijk, de zetel van de kerk en is vandaag 
de dag de bruisende hoofdstad van Italië. Uit 
de Romeinse Oudheid stammen het Colosse-
um, de ruïnes van het Forum Romanum en 
het Pantheon. Ook Vaticaanstad is een trek-
pleister van formaat met het Sint-Pietersplein, 
de Sint-Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel, 
waar de pausen verkozen worden. Onverge-
telijk zijn ook de ondergrondse catacomben 
waar de eerste christenen begraven werden. 
Toeristen worden niet alleen gecharmeerd 
door de bezienswaardigheden, maar ook 
door de aparte sfeer en romantiek die in de 
lucht hangt in de buurt van de Piazza Navona, 
de Spaanse Trappen en de Trevifontein. 
Tijdens de heenreis staat ook Orvieto op het 
programma: deze op een plateau gelegen 
stad biedt je heerlijke witte wijn, gezellige 
straatjes en een machtig mooie kathedraal. 
Op de terugreis brengen we een bezoek aan 
Parma. Kortom ... een stuk Italië op zijn best!

HOTEL LEONARDO 
DA VINCI  ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Er is gratis wifi in het hele 
hotel. Voor een drankje kan je terecht in 
de Amerikaanse bar. Het restaurant be-
schikt ook over een buitenterras. 

KAMERS: De luxueuze en comfortabele 
kamers zijn voorzien van airconditio-
ning, satelliet-tv en minibar.

ETEN EN DRINKEN:   Het hotel heeft een 
eigen bar en restaurant. In het restaurant, 
dat bekend staat om zijn uitstekende keu-
ken, krijg je typisch Italiaanse gerechten die 
er heerlijk uitzien.

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

Nachtreis heen en dagreis terug
Niet inbegrepen: verplichte toeristentaks

Toeslag eenpersoonskamer: € 220
NIET INBEGREPEN – verplichte toeristentaks 

te betalen aan receptie van het hotel(s) 
2 x dagreis

Niet inbegrepen: verplichte toeristentaks

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

 Niet inbegrepen: verplichte toeristentaks
 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Niet inbegrepen: verplichte toeristentaks

Italië

RomeKastelruther Toscane-UmbriëMilaan

Wie zoekt naar de ideale mix van cultuur, 
kunst, geschiedenis, natuur en gastro-
nomie, komt in Toscane en Umbrië zeker 
aan zijn trekken.
We doorkruisen de glooiende Chian-
tistreek met zijn wijn- en olijfgaarden, 
afgeboord met cipressen en paraplu-
dennen. We gaan op ontdekkingstocht 
naar Firenze, een enorm openlucht-
museum met ontelbare kunstschatten 
uit de renaissance. We herbeleven de 
middeleeuwen in authentieke stadjes 
als het majestueuze Pisa, Siena met zijn 
onovertroffen kathedraal, San Gimig-
nano in het hart van de Chianti, Lucca 
de stad van Puccini en het zalig rustige 
Arezzo. In Umbrië, het groene hart van 
Italië, relaxen we aan het Trasimeense 
meer. Op het programma staat nog het 
mysterieuze Gubbio en Perugia met zijn 
prachtige architectuur. In Assisi treden 
we in de voetsporen van de H. Francis-
cus. In de grotten van Frasassi raken we 
niet uitgekeken op de ontelbare eeu-
wenoude druipstenen, kunstwerken ge-
vormd door het water. Shoppingfanaten 
kunnen hun hart ophalen in de befaam-
de Italiaanse modehuizen en artisanale 
kunstambachten, antiek- en designwin-
kels. Pasta, vino en gelati ontbreken niet 
op ons reismenu. We verblijven in goede 
viersterrenhotels.

DATUM VOLW HP

04/10-08/10 5D € 475

DATUM VOLW HP

28/10-03/11* 7D € 775

DATUM VOLW HP

16/09-25/09 10D € 865

DATUM VOLW HP

27/10-30/10 4D € 255

 24/11-27/11 4D € 235

 01/12-04/12 4D € 235

 26/12-30/12 5D € 305

ROYAL
CLASS

n



KERSTMARKTENCRUISE

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

MINICRUISE
HAARLEM  - NEWCASTLE
AMSTERDAM 

Deze minicruise brengt ons naar Newcastle in Noord-
oost-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 
belangrijke vestingstad in de middeleeuwen en flo-
reerde enorm tijdens de industriële revolutie. Je merkt 
het al, genoeg te beleven dus. Newcastle is tevens een 
fantastische winkel- stad. Aan het einde van de dag 
schepen we weer in en varen naar Amsterdam waar we 
onze derde dag zullen besteden.
Verblijf aan boord van de cruiseferry van DFDS 
Seaways

IJSBREKERVAART
Met een ijsbreker door de bevroren 
Oostzee

We gaan met de bus naar Travemünde, na het avond-
maal in een typisch restaurant in Lübeck. Inchecken op 
het schip van de STAR-klasse (het grootste schip van 
Finnlines). 
Het schip dat u naar Helsinki brengt, kraakt zich een 
weg door de deels bevroren Oostzee. We verblijven een 
ganse dag aan boord van het schip. 
Shoppen kan in Salior’s Shop, we genieten van livemu-
ziek en kunnen trainen in de nieuwe gymzaal. Eventu-
eel zelfs genieten van een relaxerende massage (facul-
tatief). 
Aan boord is er tevens een Finse sauna en whirlpool. 
Na een stadsrondleiding heb je vrije tijd om Helsinki te 
bezoeken. 
Of u nu geïnteresseerd bent in winkelen, goed eten of 
cultuur, u zult het hier allemaal vinden. Ontdek de Finse 
hoofdstad zelf met haar oosterse en haar westerse cul-
tuur. Na een nacht en een dag vertoeven op het schip 
arriveren we ‘s avonds in Travemünde. 
We overnachten in de buurt van Lübeck.
Verblijf aan boord van de ferry van Finnlines

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
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

Verblijf in hotel en op boot
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag

2 x dagreis

Cruise

FinlandDuitsland Engeland
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DATUM VOLW VP

10/12-12/12 3D NEPTUNDEK € 335

SATURNDEK € 410

ORIONDEK € 430

DATUM VOLW HP

23/11-25/11 3D € 189

DATUM VOLW HP

28/02-04/03 5D € 509



WINTERCRUISE NAAR GÖTEBORG

Met onze bus naar Kiel, waar we inchecken op de Ste-
na Line richting Zweden. 
Hier genieten we van een Zweeds winterbuffet (drank 
inbegrepen). ’s Morgens aankomst in GÖTEBORG. 
Na een korte stadsrondleiding (2u)  kan je genieten 
van deze mooie stad. Aanrader bezoek aan amuse-
mentspark Liseberg (inkom inbegrepen) met zijn 
mooie kerstmarkt.
In de vroege avond varen we terug naar Kiel.

Verblijf aan boord van de Stena Line

WINTERCRUISE NAAR OSLO

Met onze bus naar Kiel, waar we inchecken op de Color 
Line. Tijdens de overtocht naar Oslo kan je genieten 
van winkels en cafés. Avondeten in het buffetrestau-
rant met Scandinavische specialiteiten.
Nadien een showprogramma, bezoek aan het casino 
of nachtclub, of gewoonweg genieten in de Observa-
tion Lounge.
We bezoeken Oslo, een stadsrondrit laat jullie kennis-
maken met deze hoofdstad. Na een mooie dag sche-
pen we terug in. Het luxeschip brengt ons terug naar 
Duitsland. Je kan tevens genieten van het Color Spa 
en Fitnesscenter. Mits een toeslag kan je ook genieten 
van Aqualand, dat verspreid is over 2 verdiepingen.

Verblijf aan boord van de Color Line 
in binnenkajuiten

MINICRUISE
BRUGGE - YORK - ROTTERDAM

Dag 1   Vertrek ’s morgens vanuit Diepenbeek. 
 Stop in Brugge – vrij bezoek aan deze stad.
 Rond 17.00 schepen we in Zeebrugge in op 

de ferry van P&O.
 Avondeten (uitgebreide buffetten) en 
 overnachting op de ferry

Dag 2  ’s Morgens  ontbijten we op de ferry.   
 De ferry komt aan in de havenstad Hull. 
 Van hieruit rijden we verder naar de YORK – 

vrij bezoek 
 In de late namiddag rijden we terug naar 

Hull waar we dan inschepen voor de ferry 
richting Rotterdam

 Avondeten en overnachting op de ferry

Dag 3   Ontbijt op de ferry. Aankomst in de haven 
van Rotterdam. 

 Nadien rijden we naar de de mooie 
 winkelstad Rotterdam – vrij bezoek.
 In de late namiddag vertrekken we terug 

richting Diepenbeek

Verblijf aan boord van P&O Ferries.

Bij 5-daagse reis: 
trip uitgebreid bezoek aan York.

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
Inbegrepen: verplaatsing naar Kiel en terug,

rondrit in Göteborg

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
Verplaatsing naar Kiel en terug

Rondrit in Oslo met plaatselijke bus

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

met douche en wc. Aan boord geniet u zowel bij de 
heen als bij de terugreis van een heerlijk avondmaal 

en een Engels ontbijt in buffetvorm
** Halfpension aan boord - kamer met ontbijt in York

2 x dagreis

Cruise

YorkGöteborg Oslo
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DATUM VOLW HP

01/12-03/12 3D € 319

DATUM VOLW HP

26/11-28/11 3D € 339

DATUM VOLW HP

 03/12-05/12 3D € 225

 08/12-10/12 3D € 229

12/12-16/12** 5D € 399



Malta gelegen in de Middellandse Zee. 
Het eiland heeft  warme zomers en zach-
te winters. Via Düsseldorf rechtstreekse 
vlucht naar Malta. Volgende uitstappen 
zijn inbegrepen:
Valletta één van de hoogtepunten van 
het eiland Malta. Mdina centraal gelegen 
op het eiland, vrijwel autovrij wat de au-
thentieke sfeer ten goede komt. Het te-
gen Mdina aangelegen Rabat is een stuk 
groter maar bijna net zo mooi. Het eiland 
Gozo biedt rust, ruimte en idyllische dor-
pen. Een havenrondvaart en shopping in 
Sliema. De meeste winkels zijn geconcen-
treerd in de autovrije straten.

SEASHELLS RESORT  ✪✪✪✪

LIGGING: Dit resort kijkt uit over de 
Middellandse Zee.

FACILITEITEN: Dit hotel heeft een 
zwembad met hydromassagehoek, een 
glijbaan en een wellnesscentrum.

KAMERS: Stijlvolle kamers met airco, 
gratis wifi, flatscreen-tv en volledige 
badkamer.

ETEN EN DRINKEN:
Dranken aan tafel zijn inbegrepen.

Het betoverende noorden 
van Fins Lapland

We vliegen van Düsseldorf naar Kittilä 
in finland. We worden van de luchtha-
ven naar het skigebied Levi gebracht, 
waar we zullen verblijven. Tijdens deze 
vakantie zullen we een uitstap maken 
naar het sneeuwdorp... Of wat denk je 
van een ritje in de slee, voortgetrokken 
door husky’s of rendieren, voor wie op 
een wat rustigere manier wil genieten 
van de omgeving. Als kers op de taart 
kun je genieten van het fantastische 
noorderlicht.
Een ervaring om nooit te vergeten!

HOTEL HULLU PORO ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel is gelegen in het ski-
gebied Levi op 5 minuten wandelen van 
het dorpscentrum van Sirkka.

FACILITEITEN:  Het hotel beschikt over 
een wellnesscentrum waar hotelgasten 
gratis gebruik kunnen maken van de 
sauna, koudwaterbad en jacuzzi. Ook 
spabehandelingen zijn hier mogelijk (te-
gen betaling).

KAMERS: Stijlvolle kamers ingericht 
met rustieke houten meubels. De ka-
mers zijn voorzien van tv, koelkast en 
internetverbinding. 

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens is er een 
ontbijtbuffet.  En voor twee avonden is 
het avondmaal inbegrepen.
Voor de overige maaltijden (niet in de 
prijs inbegrepen) kan je terecht in één 
van de vele restaurants in de buurt.  

Met onze eigen reisleiding bezoeken we 
niet alleen de hoofdstad Reykjavik maar 
ook en vooral zijn we opzoek naar water, 
vuur, ijs en 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”.

FOSSHOTEL REYKJAVIK 
✪✪✪✪
Dit hotel in Reykjavik ligt in een uitste-
kende buurt op slechts 200 m van de 
winkelstraat en kijkt zowel uit over de 
stad als over de zee. 

FACILITEITEN:  In het hotel zijn een fit-
nessruimte en een restaurant aanwezig. 
Gratis wifi in het hele hotel. 

KAMERS: De kamers zijn voorzien van 
telefoon, radio, flatscreen-tv met inter-
nationale zenders, gratis wifi, thee- en 
koffiefaciliteiten en een kluisje. Elke ka-
mer heeft zijn eigen badkamer met dou-
che/bad en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen 
we genieten van een uitgebreid ontbijt-
buffet. Voor het avondeten doen we ver-
schillende restaurants aan. 

 INBEGREPEN:  
vervoer naar/terug Luchthaven Dusseldorf.

Verplaatsingen met plaatselijke bus.
5 uitstappen inbegrepen

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag. 
INBEGREPEN:  

Transfer Diepenbeek - Keulen - Diepenbeek
Vlucht Keulen - Munchen - Zagreb en terug

Extra middageten in typisch restaurant

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag.
INBEGREPEN: 

Vervoer van en naar luchthaven in Dusseldorf.
         2 extra avondmalen

Niet inbegrepen:
Pakket €275:

- Huskyfarm + hondensleetocht
- Rendierfarm + sleetocht

- Sneeuwschoentocht

INBEGREPEN 
-vlucht Frankfurt-Keflavik

- Bustransfert 
Diepenbeek-Frankfurt-Diepenbeek

-Inkomgelden
Toeslag eenpersoonskamer : € 298

Vliegvakanties

LaplandZagreb IJslandMalta

KERSTSHOPPING
Vanuit Keulen naar München en dan naar 
Zagreb. We logeren in een centraal gele-
gen hotel. De kerstmarkt in Zagreb won 
in 2016 de titel voor ‘Beste kerstmarkt in 
Europa’, dit jaar zijn ze opnieuw geno-
mineerd. Het centrum wordt versierd 
met prachtige kerstverlichting en gou-
den decoraties. De perfecte locatie om 
te bezoeken tijdens de kerstperiode. Op 
het hoofdplein Jelacic Square (Trg bana 
Jelačića) en in de omliggende straten zijn 
tal van kraampjes en souvenirwinkeltjes 
te vinden. Een absolute aanrader: de 
kraampjes met souvenirs en kerstversie-
ringen op Europe Square (Trg Europe). 
Ga schaatsen in een van de mooiste par-
ken van Zagreb, op King Tomislav Square 
(Trg kralja Tomislava), bezoek de levende 
kerststallen in het stadsdeel Kaptol of 
zweef met de kabelbaan naar de populai-
re kerstmarkt Fuliranje.

HOTEL INTERNATIONAL 
✪✪✪✪

LIGGING: Ons recent gerenoveerd hotel 
ligt in het zakelijk centrum van Zagreb.

FACILITEITEN: Er is gratis wifi in het hotel.

KAMERS: De ruime kamers  voldoen aan 
de eisen van de vakantieganger.
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DATUM VOLW HP

08/12-10/12 3D € 495

DATUM VOLW HP

10/02-14/02 5D € 1390

DATUM VOLW K+O

11/03-15/03 5D € 940

DATUM VOLW HP

11/02-18/02/18 8D € 699



LAAT JE BETOVEREN 
DOOR DEZE PRACHTIGE STAD!
Voor de liefhebber van geschiedenis 
en architectuur is Barcelona een waar 
paradijs. Breng eens een bezoek aan de 
Sagrada Familia, één van de architectu-
rale meesterwerken van Gaudi. Net als 
de Casa Milà. Maak eens een wandeling 
door de Ciutat Vella (de oude stad), het 
historische centrum van Barcelona. Of 
bezoek de Mercat del Born. 

Andere interesses? Geen probleem. Wat 
rondslenteren over La Rambla behoort 
zeker tot de mogelijkheden. Of een uit-
stapje naar één van de kunstige parken 
en gezellige marktjes zoals de Mercat de 
la Boqueria, de grootste en mooiste ver-
smarkt van Spanje. Of de Mercat del En-
cants, een gigantische vlooienmarkt waar 
je naar hartelust kan rondsnuffelen. Voor 
de voetballiefhebbers onder ons is een 
bezoek aan Camp Nou, de thuisbasis van 
FC Barcelona, misschien een leuk uitje. 

Tijdens deze citytrip zijn de mogelijkhe-
den legio. Je bepaalt zelf waar je naartoe 
gaat en wanneer...

Er is een rondrit per autocar en met plaat-
selijke gids voorzien. De andere momen-
ten kan je zelf je bezoeken vrij inplannen. 

NEW YORK
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 duize-
lingwekkende wolkenkrabbers, gele 
taxi’s, Ground Zero, Wallstreet, Little 
Italy, Chinatown, 5the Avenue, Time 
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 Metropo-
litan Museum of Art. 
Elk uur van de dag kan je iets eten. 
Welkom in de gevarieerde eetcul-
tuur van NYC.
Verblijf met ontbijt in hotel Sheraton 
Parispanny **** of gelijkwaardig.

STOCKHOLM - HELSINKI
SINT PETERSBURG

Deze prachtige stad werd in 1703 door 
Peter de Grote gesticht en werd vernoemd 
naar de apostel Petrus die tevens dienst 
doet als beschermheilige van de stad. In 
de straten van het historische centrum 
herbeleef je de hoogdagen van het Rus-
sische Tsarenrijk. Drie van de vier dagen 
maken we een begeleide rondrit door 
de stad. De rest van de trip ben je vrij om 
Sint-Petersburg op eigen houtje te verken-
nen. En dat er genoeg te verkennen valt is 
zeker. Ons hotel bevindt zich op wandelaf-
stand van enkele van de grootste bezien-
swaardigheden zoals de Nicolaaskathe-
draal en het Mariinskitheater.

HOTEL AMBASSADOR ✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel bestaat uit een 19de 
eeuws herenhuis dat werd gecombi-
neerd met een modern gebouw.
Ons viersterrenhotel ligt in het histori-
sche centrum van Sint-Petersburg. Veel 
bezienswaardigheden liggen op wande-
lafstand van het hotel. 

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over 
een binnenzwembad en Finse sauna. Er 
is tevens wifi in het hele hotel.

KAMERS: In elke kamer vind je een flats-
creen-tv, wifi en een minibar. De grote 
marmeren badkamers zijn voorzien van 
gratis luxe toiletartikelen, een haardro-
ger en slippers.

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant Le 
Vernissage ligt op de negende verdie-
ping van het hotel en biedt een prachtig 
panoramisch uitzicht over Sint-Peters-
burg. In dit restaurant wordt ‘s morgens 
ook het ontbijt geserveerd. 

Toeslag eenpersoonkamer : € 105
Inbegrepen 

Vervoer van en naar Dusseldorf Airport
  Dublin airport naar Hotel

Vlucht Dusseldorf –Dublin en terug.

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag.
INBEGREPEN: 

Vervoer van en naar luchthaven in Dusseldorf.
Vlucht Dusseldorf - Barcelona - Dusseldorf

Vervoer van Barcelona Airport 
naar het hotel en terug

Stadsrondrit met plaatselijke gids

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag.
INBEGREPEN: 

Vervoer van en naar luchthaven van Zaventem.
Vervoer van luchthaven naar hotel en terug

3 x K+O en 2 extra avondmalen
Plaatselijke uitstappen: oa city tour; 

begeleide wandeling naar Ground Zero, 
Manhattan ...

Vervoer van en naar luchthaven Zaventem.
Toeslag eenpersoonskamer : € 300

Vliegvakanties

New YorkDublin St-PetersburgBarcelona

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 (straatmuzi-
kanten) voor een gezellige sfeer.
De voordeuren van de gregoriaanse he-
renhuizen op Merrion Square zijn een 
lust voor het oog, alsook de witte, ranke 
Ha’Penny Bridge over de Liffey. De gevan-
genis Kilmainham Gaol, Trinity College 
en Dublin Castle zijn enkele blikvangers 
tijdens deze citytrip. Ontdek het beroem-
de Ierse ‘zwarte goud’ in het Guinness 
Storehouse of geniet van een whiskyde-
gustatie. 
Voor de shoppers is er het winkelparadijs 
rond de autovrije Grafton Street. In Nas-
sau Street kan je de typisch Ierse produc-
ten terugvinden. Temple Bar telt talrijke 
cd- en souvenirwinkeltjes  en is ook het 
mekka van de vintagekledij.

HOTEL ACADEMY PLAZA  
✪✪✪

LIGGING: Het hotel is gelegen in de 
buurt van O’Connell Street op 5 minu-
ten lopen van het treinstation en op 10 
minuten lopen van Trinity College en 
Dublin Castle.

KAMERS: Mooie kamers met airco en gra-
tis wifi.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf op basis 
van halfpension.
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DATUM VOLW HP

01/11-04/11 4D € 525

DATUM VOLW HP

10/02-13/02 4D € 489

DATUM VOLW HP

10/09-14/09/2018 5D € 1150

DATUM VOLW K+O

07/12-11/12 5D € 699

10/02-14/02/2018 5D € 899

NIEUW 



BEZOEK DE KERSTMARKTEN
Als je op zoek bent naar de gezelligste 
kerstmarkten dan staan de kerstmarkten 
Gent en Rijsel bovenaan op je lijstje. Wij 
overnachten in het 4 sterren hotel NH 
Gent Belfort in het centrum. Dag 1: ma-
ken we een korte wandeling en komen 
langs verschillende aspecten van een 
kerstwandeling. 
Start op de Vrijdagmarkt waar je onder-
weg wat cultuur kan opsnuiven aan de 
Graslei en het Paterhol. Wat verder kom 
je aan de Korenmarkt en het St. Baaf-
splein met een kerstmarkt, reuzenrad 
en ijspiste. Daarna verkennen we vrij-
blijvend het winkelgedeelte van Gent. 
Het inchecken in ons hotel gebeurt in de 
vooravond met aansluitend het diner. 
Nadien is er de mogelijkheid om terug te 
wandelen naar de verlichte kerstmarkt. 
Dag 2: na het ontbijt rijden we verder 
richting Rijsel om een bezoek te bren-
gen aan de stad en de kerstmarkten. 
Rijsel is gekend voor zijn autovrije win-
kelzone, de restaurantjes en de pleinen 
met hun prachtige kerstmarkten. Tus-
sendoor nemen we ook nog even de tijd 
om een bezoek te brengen aan de unie-
ke historische gebouwen en musea. Wat 
wilt een mens nog meer? 

■ HOTEL NH GENT 
BELFORT ✪✪✪✪
Mooi en aangenaam hotel, gelegen 
naast het historische stadhuis.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen 
in de Westhoek bijna 1 miljoen doden, 
gewonden en vermisten. Honderd jaar 
later organiseert de Zigeuner een unie-
ke tweedaagse naar de slagvelden van 
1914-1918. 
De eerste dag bezoeken we het zuide-
lijke front dat de Britten verdedigden 
op de heuvels rond Ieper met o.m. het 
Memorial Museum Passchendaele 1917, 
Hill 60, Tyne Cot Cemetery en de stad 
Ieper zelf. De tweede dag doen we het 
noordelijke front aan waar het Belgische 
leger vier jaar stand hield achter de on-
derwaterzettingen van de IJzer. 
Hier bezoeken we o.m. het sluizencom-
plex van Nieuwpoort, Ramskapelle, de 
Dodengang, Oud-Stuivekenskerke en 
de Duitse begraafplaats van Vladslo met 
het beroemde ‘Treurend Ouderpaar’.

■ BEST WESTERN FLANDERS 
LODGE HOTEL ✪✪✪
Wij logeren in het *** Best Western Flan-
ders Lodge Hotel, net buiten het cen-
trum van Ieper, dat gekend staat om zijn 
lekker ontbijt en avondeten. Simpele, 
elegante kamers die beschikken over 
vele moderne faciliteiten en een eigen 
badkamer, gratis draadloze internetver-
binding.

INBEGREPEN PAKKETPRIJS
-Middagmaal dag 1
-Avondmaal dag 1
-Ontbijt dag 2
-Middagmaal dag 2
-Extra avondeten dag 2
-Alle inkomgelden

Toeslag eenpersoonskamer:  € 14,00
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag.
2 x dagreis

Ieper Gent / Rijsel

België Dagtrips
AMSTERDAM  KOOPZONDAG

Op 17/09 - 22/10 - 26/11 - 03/12 - 14/01 - 18/02 - 25/03 - 29/04
Vertrek: 08.00 - Terug: 20.00u

Prijs : volw : € 25 - Kind : 23
•

ROTTERDAM KOOPZONDAG
Op  10/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12 - 21/01 - 25/02 - 25/03 - 29/04

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

•
DUSSELDORF

Op 12/09 - 18/10 - 23/11 - 26/01 - 26/02 - 27/03 - 25/04
Vertrek : 08.00u – Terug:20.00u

Prijs: volw : € 22 – Kind :€ 21
•

OBERHAUSEN
Op 18/09 - 24/10 - 22/11 - 18/01 - 14/02 - 13/03 - 09/04

Vertrek : 08.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw € 24 – Kind € 23

•
KEULEN

Op 19/09 - 25/10 - 16/11 - 12/01 - 15/02 - 13/03 - 11/04
Vertrek : 08.00u – Terug: 20.00u

Prijs: volw €23 – Kind: € 22
•

VOEDINGSSALON
Op 14/10 - 16/10 - 17/10 - 18/10 - 19/10 - 20/10 - 21/10

Vertrek : 08.30 – Terug : 19.00
Op 20/10 (nocturne)

Vertrek  10.00u – Terug : 21.00
Prijs : volw € 20  - kind € 19

Inkom inbegrepen
•

LONDEN
Op 02/12 - 9/12 - 16/12 - 28/12

Vetrek : 04.00  -Terug:00.30u
Prijs: volw € 59 - kind € 59

•
CANTERBURY

Op 09/12 - 16/12
Vertrek:   05.30  Terug: 22.30

Prijs: volw € 50 - kind € 50
•

RACINGSHOW ESSEN
Op 02/12 - 05/12 - 07/12

Vertrek : 08.00u – Terug 20.00
Prijs volw € 24 – kind: € 23
Inkom NIET inbegrepen 
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DATUM VOLW HP

30/09-01/10 2D € 169

 07/10-08/10 2D € 169

DATUM VOLW HP

15/12-16/12 2D € 180



Kerstshoppings
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DUSSELDORF
Op: 25/11 - 27/11 - 30/11 - 02/12 - 04/12  
- 06/12 - 07/12 - 09/12 - 11/12 - 13/12 - 
15/12 - 16/12 - 18/12 - 21/12 - 23/12 - 

26/12 - 28/12 - 30/12 - 02/01
Vertrek: 08.00 u - Terug: 20.00 u

Prijs: volw: € 23 - kind: € 22

KOOPZONDAG DUSSELDORF
Op: 10/12

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

AKEN
Op: 28/11 - 30/11 - 02/12 - 04/12 

- 05/12 - 06/12 - 08/12 - 09/12 - 12/12 
- 15/12 - 16/12 - 18/12 - 20/12

Vertrek: 09.00 u - Terug: 20.00 u
Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

KOOPZONDAG AKEN
Op: 10/12 (winkels geopend om 13.00 u)

Vertrek: 10.00 u - Terug: 20.00 u
Prijs: volw: € 19 - kind: € 18

BONN
Op: 30/11-07/12-13/12-19/12

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

DORTMUND
Op: 24/11-06/12-21/12-27/12

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

KOOPZONDAG DORTMUND
Op: 03/12

Vertrek: 09.00 u - Terug: 20.00 u
Prijs: volw: € 26 - kind: € 25

DUISBURG
Op: 29/11-29/12

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

ESSEN
Op: 24/11 - 25/11 - 27/11 - 29/11 - 02/12 

- 05/12 - 07/12 - 15/12 - 18/12 - 22/12
Vertrek: 08.00 u - Terug: 20.00 u

Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

KOOPZONDAG ESSEN
Op: 17/12

Vertrek: 09.00 u - Terug: 20.00 u
Prijs: volw: € 24 - kind: € 23

BAD MUNSTEREIFEL
Op: 04/12 - 12/12 - 19/12

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

 

KOOPZONDAG BAD MUNSTEREIFEL
Op: 10/12 

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

KEULEN
Op: 27/11 - 29/11 - 01/12 - 05/12 

- 07/12 - 09/12 - 11/12 - 13/12 - 14/12 
- 16/12 - 18/12 - 20/12 - 23/12

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

KOOPZONDAG KEULEN
Op : 17/12

Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs: volw € 24 –kind € 23

OBERHAUSEN
Op: 18/11 - 20/11 - 22/11 - 24/11 - 28/11 - 01/12 - 

02/12 - 04/12 - 06/12 - 09/12 - 12/12 
14/12 - 15/12 - 16/12 - 19/12 - 20/12 - 21/12

Vertrek: 08.00u – Terug  20.00u
Prijs : volw € 25 – kind € 24

KOOPZONDAG OBERHAUSEN
Data: zie onze website

Vertrek : 09.00u – terug : 20.00u
Prijs: volw : € 25 – kind € 24

TRIER
Op : 05/12 - 08/12 - 11/12 - 13/12 - 21/12

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

KOOPZONDAG TRIER
Data: zie onze website

Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw € 26 – Kind : € 25

BRUSSEL
Op: 01/12 - 14/12 - 27/12

Vertrek: 09.00 u - Terug: 19.00 u
Prijs: volw: € 20 - kind: € 19

KOOPZONDAG BRUSSEL
Op: 03/12

Vertrek: 10.00 u - Terug: 19.00 u
Prijs: volw: € 20 - kind: € 19

BRUSSEL LATE NIGHT
KERSTSHOPPING

Op :25/11 - 09/12
Vertrek : 12.00u – Terug 22.00u

Prijs: volw € 20 – kind : € 19

 

RIJSEL
Op: 18/11 - 09/12 - 11/12

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

KOOPZONDAG RIJSEL
Data: zie onze website

Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw € 26 – Kind € 25

PARIJS
Op: 02/12 - 16/12

Vertrek : 05.00 – Terug : 24.00u
Prijs : volw € 50 – kind € 50

DUITSLAND

FRANKRIJK

BELGIË



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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP Business Line
voor bedrijven, huwelijken ...

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

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen®

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

KBC Iban: BE68 4512 5090 0134 - BIC: KREDBEBB

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

Dorpsstraat 17 - Tel. 011/33 19 23 inge.frederix@intra-mundi.be
Vanaf november ook: Industrielaan 7 - Diepenbeek

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

WELKOM vanaf november 
IN ONZE VERNIEUWDE BURELEN

KANTOORBUS

NIEUWE 
VIP 


