
WINTER 
2016-2017

City- & minitrips

 www.dezigeuner.com 
KBC Iban:  
BE68 4512 5090 0134
BIC: KREDBEBB

C
E

R
T

IF
IE

D QUALITY SY
ST

E
M 

ISO
9001

Download 
onze APP

Vergunning  
Cat. A 1903

Industrielaan 7  - 3590 Diepenbeek
Tel. 011/35 04 04 Fax 011/33 12 71 
Boekingen en info enkel mogelijk  tijdens de kantooruren:  
Ma - vrij 9.00 - 12.30  en 13.30 - 17.30 - Maandag tot 18u00
zaterdag en zondag  gesloten

Skivakanties Zonvakanties Rondreizen Dagtrips Vliegvakanties

ZOMERFOLDER 

Beschikbaar vanaf de

OPENDEURDAGEN

06-08 januari 2017

2
0

1
7



DOLOMITI SUPERSKI + KRONPLATZ 460 skiliften-1220km skipistes

2

Ita
lië

Hotel Post ***

HOTEL POST ***

GONDELBAAN “PICULIN” NAAR 
KRONPLATZ
Ons hotel is gelegen tussen het skigebied 
KRONPLATZ en skigebied ALTA BADIA dat 
aansluit op de SELLA RONDA. De Super 
Dolomiti skipas geeft je toegang tot beide 
skigebieden.

KRONPLATZ :  ons hotel ligt vlakbij de 
gondelbaan “PICULIN” van waaruit on-
middellijk aansluiting met het skigebied  
St.Virgil Kronplatz.

NIEUW: 
verbinding met treintje naar skigebied 
“SEXTEN”

ALTA BADIA  + SELLA RONDA  : 
Pendelbusjes zorgen voor een snelle ver-
binding met het grootst aaneengesloten 
skigebied ter wereld. Deze pendelbusjes 
vertrekken om de 20 min. Langs ons hotel 
aan de gondelbaan ”Piculin” en brengen je 
naar de verbingingslift SPONATE(gelegen 
tussen Pedraces en La Villa) van hieruit 
gaat het verder naar La Villa-Corvara en de 
beroemde Sella Ronda. Op het einde van 
de dag brengen de pendelbusjes je terug 
naa de gondelbaan ”Piculin”. Onze autocar 
brengt u naar het centrale punt op de Sella 
Ronda ”Corvara” behalve op de dag van de 
aankomst en de dag van vertrek of bij ex-
treme weersomstandigheden.

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

2 x nachtreis  **Vp op basis van lunchpakket  s’middags

Extra ontbijt bij aankomst en avondeten van vertrek

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. 

Faciliteiten: mooi restaurant-gezellige 
bar-verwarmde skikelder-lift-ontspannings-
ruimte. Wellness: dampfbad-infrarood sau-
na en sauna. Omkleedruimte met douche 
en wc voorzien bij aankomst en vertrek.

Kamers:  2 en 3 persoonskamers met bad/
douche, haardroger, wc, telefoon, tv en 
safe. Suites en deluxe kamers op aan-
vraag.

Maaltijden:  volpension(met lunchpakket, 
zelf samen te stellen) 1 x verrassingsmenu 
met aperitief en hapjes, 1 x glühwein na het 
skiën, extra ontbijt bij aankomst en extra 
avondeten bij afreis. Uitgebreid ontbijtbuf-
fet en 3-gangenmenu met salade-buffet.
Skiverhuur langs het hotel aan de gondel-
baan “Piculin”

Info over het skigebied en skipasprijzen 
vindt u terug op : 
www.dolomitisuperski.com

• Skigebied: Dolomitisuperski
• Hoogte: 1200 - 3350m
•  Afstand: Diepenbeek - Pikolein: 990 km
• Liften: 460 skiliften
• Alpineski: 1220 km
 www.dolomitisuperski.com

ROYAL
CLASS enkel voor

 SHORT-SKI’S

HOTEL GELEGEN 

AAN DE SKILIFT

    Volpension op basis van lunchpakket

         o
ntbijt bij aankomst en avondeten 

           
          b

ij afreis INGEBREPEN

DATUM VOLW 
VP**

SKIPAS SENIOREN
VOOR 

28/11/1950

09/12-15/12 7D €445 € 200 € 180
13/12-18/12 6D €395 € 167 € 150
16/12-22/12 7D €455 € 200 € 180
20/12-25/12 6D €435 € 167 € 150
23/12-29/12 KERSTVAKANTIE 7D €555 € 240 € 216
27/12-02/01 KERSTVAKANTIE 7D €589 € 250 € 225
12/01-19/01 8D €585 € 274 € 246
17/01-22/01 6D €445 € 188 € 169
20/01-26/01 7D €519 € 225 € 202
24/01-29/01 6D €445 € 188 € 169
27/01-02/02 7D €519 € 225 € 202
31/01-05/02 6D €445 € 188 € 169
03/02-09/02 7D €519 € 245 € 220
07/02-12/02 6D €455 € 208 € 188
10/02-16/02 7D €535 € 250 € 225
14/02-19/02 6D €455 € 208 € 188
17/02-23/02 7D €535 € 250 € 225
21/02-26/02 6D €455 € 208 € 188
24/02-02/03  KROKUSVAKANTIE 7D €559 € 250 € 225
28/02-05/03  KROKUSVAKANTIE 6D €475 € 208 € 188
10/03-15/03 6D €445 € 208 € 188
13/03-19/03 7D €525 € 250 € 225
17/03-22/03 6D € 445 € 208 € 188
24/03-01/04 9D €650 € 306 € 276

NIET 
INBEGREPEN  
verplichte 
toeristentaks 
te betalen 
aan de 
receptie van 
het hotel



ISCHGLITALIE-SUPER SKIRAMA-BRENTA DOLOMITI

3

Ita
lië

SKILIFTEN GELEGEN OP WANDELAFSTAND

Pistes: ■ 26 km   ■ 73km   ■ 21 km  Totaal 120 km

Ten Noordwesten van Bolzano ligt de berg-
keten de “Brenta Dolomiti”. Hier vinden 
we één van de meest zonnige en sneeuw- 
zekere skigebieden van Italië. “VAL 
DI SOLE”. De SUPER SKIRAMA DOLOMITI 
skipas geeft u toegang tot 3 verschillende 
skigebieden die met elkaar verbonden zijn: 

Folgarida - Marilleva, het mondaine Ma-
donna di Campiglio en Pinzolo. Verder kan 
u onbeperkt skiën in Passo Tonale, Pejo, 
Paganella, Monte Bondone, Folgaria-lavar-
one. Met zijn 140 skiliften en zijn  340 km 
skipiste behoort dit skigebied tot één van 
de grootste van Italië.

INBEGREPEN: 
Ontbijt bij aankomst en avondeten dag van vertrek

drank (tijdens avondeten - koffie en gebak om 16.00u
Spritz party - Galadiner met live muziek - welkomstdrink

 inkom wellness centrum met zwembad/whirlpool + 
sauna world

skischool tot 8j 
 skipas 6 dagen skirama 

2 x nachtreis

Ligging: een klasse ****hotel gelegen in het 
centrum van Mezzana/Marileva op 700m van 
de skiliften.Gratis hotelbusje om de 10 min 
tot aan de gondellift van Marilleva.
Info over het skigebied vindt u terug op : 
www.skirama.it

Palace Hotel Ravelli**** Marilleva

2 x nachtreis
Toeslag eenpersoonskamer

Ontbijt bij aankomst en avondeten 
dag van vertrek inbegrepen

3De persoon op 2-persoons – 10%.
4-Persoonskamer speciale kinderprijzen

DATUM
PAASVERLOF

VOLW 
HP

KIND 
-8JR

KIND
8-11JR

KIND
12-15JR

31/03-09/04 10D € 895 € 520 € 770 € 670

2 x nachtrit
Toeslag eenpersoonskamer aanvraag

Ligging: Charmant hotel gelegen op 
wandelafstand van het centrum, en 
op 3 min lopen van de kabelbaan  
Padratschgrat.

Faciliteiten: Hotel beschikt over gratis 
WIFI, een spacentrum.Elke kamer be-
schikt over een eigen badkamer.Enkele 
extra’s zijn badjassen, gratis toiletarti-
kelen en een haardroger. Er is een flats-
creen-TV aanwezig. Na een acieve dag 
op de latten kan je naar het Wellness-
centrum met Sauna, Biosauna, damp-

De Zweiländerskischaukel Ischgl met 
aansluiting op het Zwitserse Samnanu 
horen bij de grootste skigebieden van 
Oostenrijk. 
De langste piste “Eleven” is maar liefst 
11 km lang en gaat van het hoog-
ste punt van de Greitspitze tot naar  
beneden in het centrum. Het skige-
bied Ischgl maakt deel uit van skiregio  

Silvretta Arena. Ischgl is uitermate 
sneeuwzeker, beschikt over een enorm 
aantal skipistes en beschikt over de mo-
dernste skiliften.  In totaal l 238 piste- 
kilometer (en 15 km skirouten extra) met 
41 liften op een hoogte tot wel 2.872 m. 
Dankzij deze hoogteligging kan u hier 
van november tot mei skiën. 

HOTEL ANTONY**** 

DATUM VOLW 
HP

SKIPAS

06/12-12/12 7D € 599 €187
31/03-06/04 - PASEN 8D € 750 €208
28/04-02/05  K+O 5D € 359 €122

Binnen 
en buiten 
zwembad

Ontbijt bij aankomst en 

avondeten dag van vertrek 

inbegrepen

DATUM VOLW 
HP

KIND
4-7J

KIND
 8-14R

25/12-31/12 7D € 599 € 409 € 485
24/02-05/03 10 D € 835 € 580 € 690

BEST
PRICENIEUW

bad, infraroodcabine of kies je voor de 
zonnebank (tegen betaling)
Maaltijden: ’s Morgens een ontbijtbuf-
fet en bij halfpension geniet je ’s avonds 
van een 5-gangen keuzemenu.

ROYAL
CLASS enkel voor

 SHORT-SKI’S

Faciliteiten: Hotel beschikt over een 
baar, lift, gezellig restaurant, sauna, 
Turks bad solarium en verwarmd bin-
nen- en buitenzwembad.

Kamers: 2, 3 en 4- persoonskamers met 
douche/bad, haardroger, wc, tv en tele-
foon.

Maaltijden: halfpension: zeer uitgebreid 
ontbijt buffet ‘s avonds: gevarieerd sala-
debuffet + 3-gangen keuzemenu.
Ontbijt bij aankomst inbegrepen.
Avondmaal dag van vertrek inbegrepen

O
o

sten
rijk

NIET 
INBEGREPEN  
verplichte 
toeristentaks 
te betalen 
aan de 
receptie van 
het hotel

ROYAL
CLASS enkel voor

 SHORT-SKI’S



IMST GURGLTAL
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SAALBACH-HINTERGLEMM
O

o
o

sten
rijk

2 x dagreis.
Inbegrepen : begeleide winterwandeling

                         dagtocht in het Tiroler berglandschap
Paardensleetocht in Seefeld - Rodelen

Nachtwandeling –muziek en dansavond
Eisstockschiessen

We reizen met een **** autocar

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

Faciliteiten: gezellig restaurant en bar. 
Verwarmde skikelder. 
Binnenzwembad-Sauna biosauna –
Dampbad

Kamers: Gezellige ingerichte kamers 
met bad/douche, WC, haardroger, TV 
enz..

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

WANDELVAKANTIE – GENIETERSREIS

HOTEL HIRSCHEN *** 

DATUM VOLW 
VP

19/02-25/02 7D € 565

Pistes:  ■ 28 km   ■ 30 km   ■ 5 km  Totaal 63 km

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

• Skigebied: Saalbach - Hinterglemm
• Hoogte: 1003 - 2100m
• Afstand: Diepenbeek - Saalbach: 870km
• Liften: 63 skiliften
• Alpineski: 250 km skipiste
 www.saalbach.at

ONTBIJT  bij aankomst inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag

2 x nachtreis
3de persoon op 2persoonskamer -10%

DATUM
VOLW 

HP
SKIPAS 
VOLW

14/01-19/01 6D € 509 € 184
24/01-29/01 6D € 509 € 184
11/03-16/03 6D € 509 € 184

 

HOTEL KOHLMAIS **** Saalbach 

Ligging: Midden in het centrum van 
Saalbach, vlak aan de Kohlmaisgipfel-
bahn en op 50m van de après-skige-
legenheden ligt dit comfortabel**** 
hotel.

Faciliteiten: Het hotel beschik over een 
bar, lift, gezellig restaurant ,sauna, Turks 

bad solarium en binnenzwembad.
Kamers: 2,3 en 4-persoonskamers met 
douche/bad, haardroger, wc, tv en  
telefoon.

Maaltijden: ontbijtbuffet - 3-gangen 
keuzemenu - saladebuffet. Ontbijt bij 
aankomst inbegrepen. Avondmaal de 
dag van afreis NIET inbegrepen.

HOTEL GELEGEN 

AAN DE SKILIFT

STUBAITAL 

 Aktiv - & Wellnesshotel STUBAIERHOF****  In Fulpmes

De Stubaier Super Skipas is geldig op de 
Stubaier gletsjer, in het Skicentrum Schlick 
2000, bij de Elferliften en het skigebied Ser-
lesbahnen. De Stubaiergletsjer is Oosten- 
rijks grootste gletsjerskigebied met 700ha 
skibaar gebied. Het skigebied ligt tussen 
1.750 en 3.210 meter.   Wintersporters die 
in de winter van 2017 op de Stubaier-glet-
scher in Tirol gaan skiën of snowboarden 

staat een unieke ervaring te wachten. Ze 
kunnen dan gebruik maken van de splinter- 
nieuwe 3S-Eisgratbahn, met 4,7 kilometer 
de langste kabelbaan in de Alpen.    

Pistes: ■ 24 km ■ 14 km  ■ 5  km Totaal 43 km

HET SKIGEBIED VAN FULPMES + GLETSCHER 

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

Faciliteiten: Het biedt gratis WiFi, De Wellness 
faciliteiten bestaan uit verschillende soorten 
sauna’s, een infraroodcabine, een buiten-

Pistes: ■ 12 km ■ 6 km ■ 1,1  km  Totaal 19,1 km

DATUM VOLW 
HP

SKIPAS
VOLW

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

2 x nachtreis
Inbegrepen: 

ontbijt bij aankomst –extra avondeten bij vertrek
Toeslag eenspersoonskamer : € 10/nacht

BEST
PRICENIEUW

Het skigebied van Fulpmes in 
Tirol is een van de vier skige-
bieden die samen het 110 kilo-
meter grote skigebied Stubaital  
vormen. De overige skigebieden 
in Stubaital liggen in Mieders, 
Neustift en bij de Stubaier gletscher.

whirlpool, stoombad, een zout-stoombad en 
een mooi binnenzwembad.    

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

Maaltijden: Halfpension met uitgebreid ont-
bijtbuffet en ’s avonds 5 gangenkeuzemenu.

NIEUWE GONDEL  3S  EISGRATBAHN

ROYAL
CLASS enkel voor

 SHORT-SKI’S
ROYAL
CLASS enkel voor

 SHORT-SKI’S



Minitrip Mallorca  <Malta <

5

IJsland  < Madrid <
V

lieg
reizen

NIET 
INBEGREPEN  
verplichte 
toeristentaks 
te betalen 
aan de 
receptie van 
het hotel

DATUM VOLW 
HP

15/03 - 19/03 5D € 699

Malta gelegen in de Middellandse Zee. Het  
eiland heeft  warme zomers en zachte winters.
Via Düsseldorf rechtstreekse vlucht naar Malta. 
We verblijven in halfpension in een ****hotel  
in St Paul’s Bay.

Volgende uitstappen zijn inbegrepen :
Bezoek aan de hoofdstad Valletta, sinds 1980 
staat deze stad op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. We doen het traditioneel vissersdorp 
Marsxlokk aan, verder is Ghar Dalam een 144m 
diepe grot ons eindpunt.
De Blauwe grot mag zeker niet ontbreken 
tijdens deze uitstap. Daguitstap naar de Drie 
steden (Vittoriosa,Cospicua en Senglea.)

Toeslag éénpersoonskamer:  op aanvraag
Inbegrepen : vervoer naar/terug luchthaven Dusseldorf.

Verplaatsingen met plaatselijke bus
Inkomgelden-zie programma

MET EIGEN REISLEIDING

■ MET HET VLIEGTUIG NAAR 
IJSLAND. <<

DATUM VOLW 
HP

25/02-01/03 5D €1265

We bezoeken niet alleen de hoofdstad  
Reykjavik zijn maar ook opzoek naar water, 
vuur , ijs en noorderlicht.
De Golden Circle met zijn watervallen, aard-
bevingen, rotsformaties en geysers 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 be-
levenis

INBEGREPEN -vlucht Frankfurt-Keflavik
 - Bustransfert Diepeneek-Frankfurt

 - Inkomgelden
Toeslag éénpersoonskamer : op aanvraag

MET EIGEN REISLEIDING

DATUM VOLW 
K+O

10/11-13/11 4D € 559

Madrid bruist en leeft, magnifieke pleinen, 
flaneren over het romantische Plaza Mayor, 
muntje gooien in de de beroemde fontein 
op Plaza de Cibeles. Een terrasje doen aan de 
Plaza de Vila. Een schat aan bezienswaardighe-
den, het indrukwekkende Palcia Real, de stie-
renarena op de Plaza de las Ventas. Het Prado 
heeft de grootste verzameling Spaanse schil-
derkunst ter wereld. Tevens een bezoek waard 
Reina Sofia of het trendy Caixaforum.
Voor de shoppers moet je ook in Madrid zijn, 
trendy highfashionwinkels aan de Gran via.
Honger?, snel naar de cava Bajo: in deze straat 
kan je zeker een restaurant of tapasbar naar je 
zin vinden.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 89
Inbegrepen : verplaatsing naar Dusseldorf Airport.

Vlucht in economy van Dusseldorf-Munchen-Madrid
STADSRONDRIT (3uren)
MET EIGEN REISLEIDING

Toeslag éénpersoonskamer op aanvraag.
Inbegrepen transfert naar 

Dusseldorf Airport.

DATUM Volw 
HP

23/03-26/03 4D € 439

Mintrip naar Mallorca, relaxen, wandelen, genieten van de eerste zon, kuieren en shoppen in het 
mooie Palma.We verblijven in een goed**** hotel in Cala Mayor.



NIET 
INBEGREPEN  
verplichte 
toeristentaks 
te betalen 
aan de 
receptie van 
het hotel

Pineda de Mar Salou 

6

Lloret de Mar
S

p
a

n
je strandvakantie

WIJ REIZEN MET EEN ✪✪✪✪ STERRENAUTOCAR DEZE REIS IS NIET CUMULEERBAAR MET KORTINGEN.

■ HOTEL ASTORIA PARK ✪✪✪✪

Gelegen in het levendige centrum van Llo-
ret de Mar, vlakbij het strand. Volledig ge-
renoveerd hotel met zwembad op dakterras.
Alle kamers zijn voorzien van bad, wc, telefoon 
en terras. Alle maaltijden zijn in buffetvorm.

Inbegrepen: 
extra middagmaal op dag van vertrek

■ HOTEL ANABEL  ✪✪✪✪

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

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

■ HOTEL CALIFORNIA 
GARDEN  ✪✪✪

Hotel California Garden ligt op slechts 350 
meter van het strand van Salou en heeft een 
zwembad en een zonneterras. U kunt dineren 
in het restaurant, sporten in de fitnessruimte 
en ontspannen in de sauna. Tijdens uw ver-
blijf in Hotel California Garden kunt u genie-
ten van optimale ontspanning in de zon. Het 
is mogelijk lekker te zonnen op het terras en 
af te koelen in het zwembad. U kunt een fijne 
wandeling omlaag naar het goudgele strand 
maken, en een duik nemen in de Middel-
landse Zee. In het commerciële centrum op 
loopafstand van het hotel liggen ook tal van 
winkels en bars

DATUM VOLW 
VP

17/09-24/09 8D € 349

DATUM VOLW 
VP

08/10-15/10 8D € 245
15/10-22/10 8D € 245

DATUM VOLW 
VP

01/10-08/10 8D € 329
08/10-15/10 8D € 329
15/10-22/10 8D € 329
05/11-12/11 8D € 325

Toeslag eenpersoonskamer: €16/nacht
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

PROMOTIES SPANJE      

8 DAGEN – 5 NACHTEN   

INBEGREPEN: Tafeldrank (water/wijn)  - 2 halve daguitstappen

Het genot van een 
zonnige vakantie 
aan een spotprijs

Vertrek zaterdagavond 
terug zaterdagmorgen

349€

245€
325€

■ HOTEL STELLA EN SPA 
✪✪✪ PLUS

DATUM VOLW 
HP

1 KIND 
0-11JR

2 KIND 
2-11JR

09/09-18/09 10D € 395 € 100 € 285
16/09-25/09*  HP = VP 10D € 375 € 100 € 275
23/09-02/10*  HP = VP 10D € 359 € 100 € 265
30/09-09/10*  HP = VP 10D € 335 € 100 € 255
07/10-16/10*  HP = VP 10D € 335 € 100 € 255

LIGGING: Hotel Stella & Spa is gelegen op zo-
wel 200m van het strand (te bereiken via een 
tunnel) alsook van het centrum.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
openluchtzwembad met bubbelbad, een 
zonneterras met ligstoelen, barservice en ta-
feltennis. Er is ook gratis Wi-Fi in de snackbar 
en een ruime lees-,tv ruimte en wellness. Voor 
de kinderen is er een kinderzwembad en  
mini-club van juni tot september.

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

ETEN EN DRINKEN: De maaltijden worden in 
buffetvorm geserveerd, met een brede selectie 
van zowel traditionele gerechten als interna- 
tionale gerechten

Toeslag eenpersoonskamer:  € 12/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %

Toeslag volpension:  € 31,50/week/persoon
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

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

ROYAL
CLASS

5 overnachtingen in vol pension

■ HOTEL TAURUS PARK ✪✪✪✪

DATUM VOLW
 HP

1 KIND 
0-11JR

2 KIND 
2-11JR

09/09-18/09 10D € 385 € 100 € 280
16/09-25/09 10D € 359 € 100 € 265
23/09-02/10 10D € 359 € 100 € 265
30/09-09/10** 10D € 339 € 100 € 260
07/10-16/10** 10D € 339 € 100 € 260

LIGGING: Het hotel is gelegen op 20 meter 
van het strand en op slechts 10 minuten 
wandelafstand van het centrum.
FACILITEITEN: Hotel Taurus park beschikt 
over openluchtzwembaden met gratis lig-
stoelen, een kinderbadje, poolbar, overdekt 
verwarmd zwembad, jacuzzi, lounge- en 
tv-ruimte en er is een mini-club voorzien.  
Fietshuur, tennis en minigolf zijn hier ook mogelijk. 
KAMERS: Comfortabele kamers met bad-
kamer (bad/douche), toilet, balkon (niet be-
schikbaar voor een 4-persoonskamer!!), TV, 
Wi-Fi, telefoon, satelliet-tv, koelkast, kluisje 
(tegen betaling), airconditioning, haardroger. 
ETEN EN DRINKEN: Het restaurant van het 
hotel serveert zowel een warm als koud buf-
fet met internationale en Spaanse gerechten.

Toeslag eenpersoonskamer: 01/10 – 15/10: geen toeslag 
10/09 – 30/09: € 10,50/nacht 

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

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

2 x nachtreis

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Dranken (lokale alcoholische en niet-al-
coholische dranken), ijsjes en snacks van 
10u30 – 23u
Toeslag All-in: 
Volw.: €124/week – kind: €73/week

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Dranken (lokale alcoholische en niet-al-
coholische dranken), ijsjes en snacks van 
10u30 – 23u
Toeslag All-in: 09/09 – 18/09  €126
Volw.: €94,5/week 

VANAF
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DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
2-12JR

2 KIND 
2-12JR

09/09-18/09 10D € 449 € 100 € 310
16/09-25/09 10D € 449 € 100 € 310
23/09-02/10 10D € 449 € 100 € 310
30/09-09/10 10D € 389 € 100 € 280
07/10-16/10 10D € 389 € 100 € 280
14/10-23/10 10D € 389 € 100 € 280

■ HOTEL ANABEL ✪✪✪✪

LIGGING: Al jaren een succeshotel. Centraal 
gelegen op 350m van het strand, vlakbij de 
centrale winkelzone.

FACILITEITEN: Door zijn talrijke faciliteiten staat 
dit hotel garant voor een perfecte vakantie. 
Groot zwembad met kinderplonsbad, gratis 
ligstoelen, verwarmd overdekt zwembad, 
ping pong-tafel. Gratis sauna, bubbelbad en 
Turks bad. Gratis WI-FI

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort, 
haardroger, airco, telefoon, TV, koelkast, safe 
(betalend), gratis Wi-Fi, terras. 

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

Ontbijt bij aankomst en lunch op vertrekdag
inbegrepen

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

Toeslag volpension: € 49/week 
1 volw. + 1 kind op kamer: 

prijs op aanvraag
2 x nachtreis

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

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

Toeslag éénpersoonskamer: € 12/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10%

Toeslag volpension: € 14/nacht
Periode 30/05 – 11/09: € 28 /week

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 
ALL IN

1 KIND 
2-13JR

2 KIND 
2-13JR

09/09-18/09 10D € 499 € 280 € 335
16/09-25/09 10D € 499 € 280 € 335
23/09-02/10 10D € 455 € 280 € 315
30/09-09/10 10D € 455 € 280 € 315
07/10-16/10 10D € 455 € 280 € 315

DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
0-10JR

2 KIND 
0-10JR

09/09-18/09 10D € 369 € 100 € 270
16/09-25/09 10D € 369 € 100 € 270
23/09-02/10 10D € 345 € 100 € 255
30/09-09/10 10D € 345 € 100 € 255
07/10-16/10 10D € 345 € 100 € 255

■ FERGUS STYLE PLAZA  
PARIS&SPA ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Buiten- en kinderzwembaden, 
een fitnessruimte, en een hot tub.  De spa van 
het hotel is beschikbaar tegen een toeslag. 
WI-FI in gemeenschappelijke ruimtes. Safe 
aan de receptie. 

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

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

■ HOTEL SANTA ROSA ✪✪✪

LIGGING: Gelegen in een rustige wijk van 
Lloret de Mar, op slechts 150m van het strand.

FACILITEITEN: Klein zoetwaterzwembad en 
hot tub op het dakterras. Zonneterras met 
gratis ligzetels. Wekelijks flamenco avond, 
dansavond en live muziek. WI-FI tegen beta-
ling. Animatie voor volwassenen ’s avonds. 

KAMERS: Uitstekende service en vriendelijk 
personeel. Iedere kamer is voorzien van bal-
kon, badkamer/wc, haardroger, tv, telefoon 
en airco (van 15/06 tot 15/09). Wi-Fi beschik-
baar mits toeslag. 

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetvorm. We-
kelijks Catalaans diner. Vanuit de bar bij het zwem-
bad kan je genieten van een spectaculair uitzicht.

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

■ GOLDEN BAHIA DE TOSSA 
EN SPA ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 800m van het strand en 
300m van het centrum.
FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 buitenzwem-
baden omringd met palmbomen en een zon-
neterras, binnenzwembad, solarium, sauna, 
welness, fitness, gratis wifi in alle gemeen-
schappelijke ruimtes, fietsverhuur, minigolf, …
KAMERS: De ruime kamers van het hotel 
hebben een eigen balkon, airco, bad/douche, 
tv en thee- en koffiefaciliteiten. Kamers met 
zwembadzicht (toeslag).
ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
kunt u genieten van tal van traditionele en 
internationale gerechten. In de snackbar van 
het hotel zijn sandwiches, salades en ijsjes 
verkrijgbaar.

DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
0-11JR

2 KIND-
2-11JR

09/09-18/09 10D € 509 € 100 € 340
16/09-25/09 10D € 485 € 100 € 330
23/09-02/10 10D € 485 € 100 € 330
30/09-09/10 10D € 415 € 100 € 295
07/10-16/10 10D € 415 € 100 € 295
14/10-23/10 10D € 415 € 100 € 295
29/10-06/11* HP=VP 9D € 405 € 100 € 280

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Vol pension met huiswijn, sangria, 
frisdranken, lokale bieren en water bij 
lunch en avondmaal.
Onbeperkte snacks:  10u – 12u en 
16u – 18u hamburgers, hot-dogs, 
pizza en frieten. 22u – 23u sandwiches 
met ham, kaas, vegetarisch, croque 
monsieur en gebakjes.  Dranken en 
ijsjes aan de bar (selfservice) 
10u30 – 23u sangria, frisdranken, 
water, warme dranken, lokale bieren, 
gin, vodka, whisky, cognac, Vermouth, 
cocktails en ijsjes. (geen schepijs)
Toeslag all-in:
Volw: €133/week – kind: €84/week

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

Aanbieding HP = VP
Toeslag volpension: volw: €63/week – kind: €35/week

Periode 30/09 – 23/10: volw: €42/week – kind:€21/
week

1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
*Promo:**** autocar ter plaatse – 

2 uitstappen inbegrepen
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
0-11JR

2 KIND-2-
11JR

09/09-18/09 10D € 405 € 185 € 290
16/09-25/09 10D € 389 € 100 € 280
23/09-02/10 10D € 389 € 100 € 280
30/09-09/10 10D € 339 € 100 € 255

■ HOTEL NEPTUNO ✪✪✪

LIGGING: Gelegen aan het oude centrum van 
Tossa 300m van het stranden en 100m van 
het centrum.

FACILITEITEN: Een grote tuin waar je echt kan 
genieten van uw vakantie. Er is een zwembad, 
tafeltennistafel, een lounge. Dakterras.
Gratis WI-FI in gemeenschappelijke ruimtes

KAMERS: Kamers met balkon, eigen 
badkamer, compleet met haardroger, airco, 
telefoon, TV, kluisje(huren). Gratis WI-FI.

ETEN EN DRINKEN: Hotel beschikt over een 
buffetrestaurant met een open keuken.

Toeslag éénpersoonskamer: €15,5 /nacht 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15%

Toeslag volpension: 
4-persoonskamers beschikken 

over 2 kingsize bedden 
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag.

2 x nachtreis
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■ HOTEL FERGUS MARIPINS 
✪✪✪✪

LIGGING: Het Fergus Maripins ligt aan het 
strand van Malgrat de Mar. Het bevindt zich 
op 400 meter van het stadscentrum.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
buitenzwembad, een televisiekamer en een 
recreatieruimte. Ook voor kinderen is er een 
apart zwembad en een speelruimte voorzien. 
U kunt er tafeltennissen of biljarten, het hotel 
verzorgt tevens ook amusement, waaronder 
karaoke en flamenco shows. Gratis Wi-Fi be-
schikbaar in de gemeenschappelijke ruimtes. 

KAMERS:  Alle kamers van het Fergus Mari-
pins bieden airconditioning en hebben een 
eigen balkon met uitzicht op de zee, de ber-
gen of het zwembad. De kamers beschikken 
verder over een kluisje, satelliettelevisie en 
een badkamer met douche en haardroger. 

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

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

2 x nachtreis

Ontbijt- lunch- avondeten buffet. 
Snacks tussen de maaltijden.
Dranken van 11.00u-23.00u.

DATUM
VOLW 
ALL IN 

1 KIND 
2-11JR

2 KIND 
2-11JR

09/09-18/09 10D € 479 € 275 € 330
16/09-25/09 10D € 479 € 275 € 330
23/09-02/10 10D € 479 € 275 € 330
30/09-09/10 10D € 429 € 265 € 305
07/10-16/10 10D € 429 € 265 € 305

■ HOTEL MARITIM ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Buitenzwembad met apart 
kindergedeelte, binnenzwembad, sauna, so-
larium, biljart, darts,…

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

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
worden er internationale gerechten geserveerd.

DATUM
VOLW 

HP
1 kind  
2-12JR

2 kind 
2-12jr

09/09-18/09 10D € 449 € 100 € 340
16/09-25/09 10D € 415 € 100 € 315
23/09-02/10 10D € 359 € 100 € 280
30/09-09/10 10D € 330 € 100 € 270
07/10-16/10 10D € 325 € 100 € 265

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

Toeslag volpension: prijs op aanvraag 
Maximum 3 pax op een kamer

Familiekamers mogelijk: op aanvraag
2 x nachtreis

■ HOTEL GOLDEN 
PORT SALOU EN SPA ✪✪✪✪

LIGGING: Rustig gelegen op 300 m van het 
toeristische centrum en 1,7 km van het oude 
centrum. Het Levantestrand is ongeveer 850 
m verwijderd.

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

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

ETEN EN DRINKEN: Ontbijt en diner in buf-
fetvorm. 

MOGELIJKHEID TOT ALL INCLUSIVE
Ontbijt-, lunch- en diner buffet.
Dranken: water, frisdranken, sangria, 
koffie, thee, bier en ander alcoholische 
dranken van nationale merken, tussen 
10u30-23u.
Tussen 10u – 12u en 16u – 18u en 
22u – 23u snacks, ijsjes. 
Toeslag All-in: Volw.: 
€117/week – kind: €73/week

Toeslag eenpersoonskamer: € 11 /nacht 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15  %

Toeslag volpension: € 51 /week
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

HP
1 KIND 
2-11JR

2 KIND 
2-11JR

09/09-18/09 10D € 455 € 100 € 370
16/09-25/09 10D € 425 € 100 € 345
23/09-02/10 10D € 355 € 100 € 300
30/09-09/10 10D € 355 € 100 € 300
07/10-16/10 10D € 335 € 100 € 280

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-10JR
09/09-18/09 10D € 479 € 335
16/09-25/09 10D € 449 € 315
23/09-02/10 10D € 449 € 315
30/09-09/10 10D € 389 € 285
07/10-16/10 10D € 379 € 280

■ HOTEL BLAUMAR ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen aan de strandpromenade 
en het Levantestrand, op 100m van het oude 
centrum van Salou. In de omgeving van het 
hotel zijn er veel winkelmogelijkheden.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
zwembad met zoetwater en een kinder-
zwembad. Terras en dakterras. Gratis wellness 
en fitnessruimte. Gratis gebruik van ligstoe-
len. Kinderdisco, gratis Wi-Fi aan de receptie. 

KAMERS: Kamers met zicht op zwembad of 
lateraal zeezicht. Ingerichte badkamer met 
haardroger. Superiorkamers met satelliet-tv, 
balkon en minikoelkast. Betalend Wi-Fi op de 
kamers.

ETEN EN DRINKEN: Buffetvorm met authen-
tieke regionale gerechten. Spaanse speciali-
teiten en thema-avonden. Binnen- en buiten-
bar.

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

Toeslag volpension: € 84/week
2 x nachtreis

AAN HET STRAND

■ HOTEL CALYPSO ✪✪✪

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

FACILITEITEN: Lounge, tv-ruimte met groot 
beeldscherm, 2 openluchtzwembaden met 
ligstoelen en een bubbelbad, tafeltennis, bil-
jart. Voor de kinderen kinderzwembad, een 
speeltuin en speelautomaten. Animatie voor 
jong en oud. Centrale WI-FI gratis.

KAMERS: De lichte kamers zijn voorzien van 
eigen balkon en airco. Ze beschikken over sa-
telliet-tv en een huurkluisje.

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

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

Toeslag eenpersoonskamer : € 14,5/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15%.

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 
ALL-IN

1KIND 
2-12JR

2 KIND 
2-12JR

09/09-18/09 10D € 529 € 250 € 360
16/09-25/09 10D € 459 € 250 € 320
23/09-02/10 10D € 459 € 250 € 320
30/09-09/10 10D € 459 € 250 € 320
07/10-16/10 10D € 459 € 250 € 320
14/10-23/10 10D € 459 € 250 € 320
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DATUM
VOLW 

HP
 KIND 

2-10JR
09/09-18/09 10D € 495 € 345
16/09-25/09 10D € 349 € 260
23/09-02/10 10D € 349 € 265
30/09-09/10 10D € 349 € 265
07/10-16/10 10D € 349 € 265

■ HOTEL LAS VEGAS ✪✪✪✪

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

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

KAMERS: Smaakvol ingerichte kamers, bad-
kamer met haardroger, tv, airco en balkon.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in buffet-
vorm met showcooking.

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

Toeslag volpension: € 72/week/persoon 
2 x nachtreis

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-10JR
09/09-18/09 10D € 479 € 330
16/09-25/09 10D € 399 € 290
23/09-02/10 10D € 399 € 290
30/09-09/10 10D € 370 € 275
07/10-16/10 10D € 370 € 275

■ HOTEL SALOU PRINCESS
✪✪✪✪

LIGGING: Mooi 4-sterren hotel gelegen in het 
toeristische centrum, 1 km van het oude cen-
trum van Salou en op 300m van het strand.

FACILITEITEN: Hotel is voorzien van televisie-
ruimte, tuin, zwembad, zonneterras en gratis 
parasols aan het zwembad. Voor de kinderen 
is er een geïntegreerd kinderzwembad, speel-
tuin, kinderanimatie (hoogseizoen).
Gratis Wi-Fi.

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

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in buffet-
vorm. Gasten kunnen genieten van een drank-
je bij het zwembad

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

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

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 
ALL-IN

1 KIND 
2-12JR

2 KIND 
2-12JR

09/09-18/09 10D € 569 € 265 € 460
16/09-25/09 10D € 485 € 265 € 415
23/09-02/10 10D € 485 € 265 € 415
30/09-09/10 10D € 485 € 265 € 415
07/10-16/10 10D € 485 € 265 € 415
14/10-23/10 10D € 485 € 265 € 415

■ HOTEL MEDPLAYA 
PIRAMIDE SALOU ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 600m van het strand. 
Op 250m van het winkelcentrum.

FACILITEITEN: 2 Zwembaden (volwassenen 
en kinderen), gratis Wi-Fi, lift met panora-
misch uitzicht. Animatieteam

KAMERS: Alle kamers zijn uitgerust met airco, 
tv, balkon, kluis en minibar. Badkamer is uit-
gerust met haardroger.

ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant 
worden mediterrane gerechten bereid in een 
open keuken. Er is ook een snackbar bij het 
zwembad.

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

2 x nachtreis

ontbijtbuffet,  lunchbuffet, dinerbuf-
fet, wijn, water, frisdranken en bier 
bij lunch en diner. Diverse snacks 
11.00-18.00u en 22.30-23.00u. Thee/
koffie met koekjes 16.00-17.00u. 
Ttussen 9-23.00 uur: huiswijn, sangria, 
frisdranken, water, koffie, thee en bier 
en andere alcoholische dranken van na-
tionale merken. 2 x week thema diner. 

NIEU
W

DATUM
VOLW 

HP
 KIND

 2-12JR
09/09-18/09 10D € 435 € 310
16/09-25/09 10D € 435 € 310
23/09-02/10 10D € 365 € 275
30/09-09/10 10D € 345 € 265
07/10-16/10 10D € 335 € 260

■ HOTEL OLYMPUS PALACE 
✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Zonneterras op het dak, met 
kinderbad, buitenzwembad , 2 hottubs, gratis 
Wi-Fi,…

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

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetsys-
teem. In het hoogseizoen ’s middags buffet 
aan het zwembad. 2 x per week barbecue.

Toeslag eenpersoonskamer 
vierbedkamers: op aanvraag. 

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

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

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

2-10JR
09/09-18/09 10D € 455 € 320
16/09-25/09 10D € 379 € 280
23/09-02/10 10D € 379 € 280
30/09-09/10 10D € 379 € 280
07/10-16/10 10D € 379 € 280
14/10-23/10 10D € 379 € 280

■ HOTEL SALAURIS PALACE 
✪✪✪✪

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

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

KAMERS: Mooie verzorgde kamers met airco, 
telefoon, tv, kluisjes, koelkast (mits supple-
ment), badkamer met bad/douche, haardro-
ger, toilet en balkon. Max 3-persoonskamers

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

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

Toeslag vol pension: € 40/week
2 x nachtreis
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Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 3 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 2 dagen inbegrepen

2 x dagreis

Welkom op de plaats waar dromen uitkomen! Beleef eindeloos plezier in een wereld vol ma-
gie, waar de verbeelding onbegrensd is en de momenten van geluk onvergetelijk. 
Wij verblijven in een hotel buiten Disneyland Paris®. ́ s Morgens om 5u30 reizen we af en rijden 
we rechtstreeks naar Disneyland Paris® waar we verblijven tot de laatste attractie sluit. (Bij 3 
dagen reizen we de 1e dag rond 20u naar het hotel.) 
Overnachting in het hotel (1 of 2 nachten). Na het ontbijt bezoeken we de Parken tot 17u00 
waarna we afreizen naar België..

DATUM
VOLW  
K+ O

KIND 
2-10 JR

10/09-11/09 2D € 189 € 150
08/10-09/10 2D € 189 € 150
31/10-01/11 2D € 189 € 150
05/11-06/11 2D € 220 € 185
11/11-12/11 2D € 240 € 199
26/11-27/11 2D € 240 € 199
10/12-11/12 2D € 240 € 199
26/12-27/12 2D € 240 € 199
02/01-03/01/2017 2D € 199 € 165
27/02-28/02 2D € 199 € 165
01/03-02/03 2D € 199 € 165
03/04-04/04 2D € 199 € 165

DATUM
VOLW  
K+ O

KIND 
2-10 JR

30/10-01/11 3D € 279 € 230
11/11-13/11 3D € 340 € 270
26/12-28/12 3D € 340 € 270
02/01-04/01/2017 3D € 290 € 230
27/02-01/03 3D € 290 € 230
14/04-16/04 3D € 310 €245

■ DRIEDAAGSE TRIP

■ TWEEDAAGSE TRIP

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DE MEEST ROMANTISCHE 
STAD TER WERELD!
De klassieker onder de citytrips blijft een suc-
cesnummer. Niet te verwonderen als je kan 
uitpakken met de Eiffeltoren, Montmartre, 
Notre Dame, Louvre, Champs-Elysées, Moulin 
Rouge…namen die van PARIJS de meest ro-
mantische stad ter wereld maken! Mogelijk-
heid tot boottocht op de Seine en tot bezoek 
aan Tour Montparnasse, met adembenemend 
uitzicht over Parijs. Bij de driedaagse staat ook 
een uitstap naar Versailles op het programma.

■ HOTEL IBIS MONTMARTRE 
✪✪✪
Al jaren onze thuishaven in Parijs. Uitstekend 
hotel, centraal gelegen op amper 150 meter 
van de Moulin Rouge, en op wandelafstand 
van Sacré Coeur en Place du Tertre. Mooie, on-
langs gerenoveerde kamers met flat screen-
tv, douche en haardroger. Het hotel heeft 
gratis WI-FI, en een mooie bar.

DATUM
VOLW 
K + O

10/09-12/09 3D € 245
01/10-03/10 3D € 245
15/10-16/10 2D € 139
30/10-01/11 3D € 225
04/11-06/11 3D € 215
11/11-13/11 3D € 215
26/11-27/11 2D € 135
03/12-05/12 3D € 235
10/12-11/12 2D € 145
26/12-28/12 3D € 230
30/12-01/01/2017 NIEUWJAAR 3D € 245
27/02-01/03 3D € 215
03/03-05/03 3D € 215
11/03-12/03 2D € 135
18/03-19/03 2D € 135

Toeslag eenpersoonskamer: €33
2 x dagreis

RIJSEL –LOUVRE –LENS
Op de heenweg houden we een korte pauze 
op de grote markt te Kortrijk. Rijsel is de der-
de grootste stad van Frankrijk en trekt ieder 
weekend massa’s toeristen en kooplustigen. 
Waarom heeft deze stad zoveel succes? Snel 
bezwijkt iedere bezoeker onder de charme 
van de Frans-Vlaamse ambiance die er heerst: 
de stad komt voornaam over maar de sfeer is 
ongedwongen en jong. We wandelen door 
het moderne Euralille en snuiven de sfeer op 
van het Vieux Lille. Op dag 2 brengen we een 
bezoek aan Louvre-Lens waar we de prachti-
ge verzameling kunstwerken kunnen bewon-
deren in de “Galerie du Temps”. Voor ons mid-
dagmaal bezoeken we Arras met de mooie 
“Vlaamse pleinen”. We sluiten ons weekend af 
met een korte uitstap op Canadees grondge-
bied te Vimy! We bezoeken er de loopgraven 
en het Memorial Canadien. We ronden af op 
de begraafplaats van Notre-Dame de Lorette. 
Kortom, een heel gevarieerd weekend vlakbij 
thuis en toch onbekend..

DATUM
VOLW
 K+O

01/10-02/10 2D € 120
22/10-23/10 2D € 120
10/12-11/12 2D € 120

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

DATUM
VOLW 

HP
11/11-13/11 3D € 325

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

■ HOTEL DOMAINE 
DU MOULIN ✪✪✪
We verblijven in een landelijk gelegen, zéér 
recent ***-hotel dat onlangs nog verder 
werd uitgebouwd. Comfort op hoog niveau. 
Volledig en smaakvol ingerichte kamers. Ver-
zorgd en lekker avondmaal. Uitgebreid warm 
& koud ontbijt. Het hotel beschikt ook over 
een overdekt zwembad en buitenzwembad, 
evenals sauna en Turks stoombad.

INKOM 
2 of 3dagen
inbegrepen

©Disney

©Disney/Pixar

©Disney
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Toeslag eenpersoonskamer: €28
*Bezoek aan Kerstmarkt

2 x dagreis

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

■ HOTEL AUX SACRES ✪✪✪
Overnachting en ontbijt in Hotel Aux Sacres 
***, een zéér centraal gelegen middenklas-
sehotel in het hartje van Reims. Alle kamers 
met airco. Het centrum is te voet bereikbaar 
in minder dan 10 minuten.

DATUM
VOLW 
K + O

10/09-11/09 2D € 139
01/10-02/10 2D € 139
05/11-06/11 2D € 139
26/11-27/11 2D € 139
03/12-04/12* 2D € 139

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

KASTELEN VAN DE LOIRE  
Deze regio wordt terecht de “tuin van Frank-
rijk” genoemd of de “vallei der koningen”. Ze is 
de bakermat van de Franse beschaving. Langs 
Frankrijks langste rivier bieden wij u een uniek 
schouwspel van historische gebouwen en 
kastelen in een streek van hoogstaande gas-
tronomie 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 Fonte-
vraud en de steden Tours, Chinon en Blois.

■ HOTEL TOURS SUD LE 
CHEOPS ✪✪✪
Mooi hotel. Kamers met alle comfort. Hotel 
gelegen in Joué-lès-Tours.

DATUM
VOLW 

HP
25/09-28/09 4D € 389

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

* prijs: kamer en ontbijt
**Hotel HIlton

STRAATSBURG & 
COLMAR
Even uitblazen in de Elzas, waarbij in twee 
dagen alle hoogtepunten de revue passeren. 
Straatsburg en Colmar, wereldberoemd voor 
hun lieflijke straten en pleinen omzoomd met 
versierde vakwerkhuizen. Enkele witte wijn-
tjes of een crémant d’Alsace proeven. Het zit 
allemaal in dit weekend om er even tussenuit 
te zijn!

DATUM
Volw
 HP

17/09-18/09 2D € 155
15/10-16/10 2D € 145
19/11-20/11 2D € 145
03/12-04/12 (K+O) 2D     € 185 *
09/12-11/12 (K+O) ** 3D     € 185 *

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

De stad Van Rembrandt, 
Ajax En…Andre Hazes
Amsterdam is meer dan ooit de Europese 
topbestemming in 2016 !
U maakt er kennis met de wereldberoemde 
grachten en de statige herenhuizen uit de 
gouden eeuw, en met enkele van de beste 
musea ter wereld (het schitterend gerestau-
reerde Rijksmuseum met Rembrandts Nacht-
wacht, het opgefriste Van Gogh-museum, de 
badkuip van het Stedelijk Museum, de Hermi-
tage en het niet te missen Anne Frankhuis…).
Het shopping-aanbod is overweldigend, en 
het Amsterdamse nachtleven langs de be-
ruchte Walletjes ongeëvenaard. We maken 
ook een ommetje langs het pittoreske Volen-
dam.

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

DATUM
VOLW 
K + O

08/10-09/10 2D € 155
19/11-20/11 2D € 149
17/12-18/12 2D € 149

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

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

■ HOTEL THON-ROTTERDAM 
✪✪✪
Nog niet overtuigd? Daar bovenop krijg je 
in Rotterdam een hotel in halfpension. Pure 
verwennerij! Ons hotel Thon-hotel*** ligt aan 
de oevers van de Nieuwe Maas, vlakbij de 
Erasmusbrug en vlakbij één van de uitgaans-
buurten van Rotterdam. Alle kamers met het 
nodige comfort. Driegangen avondmaal dag 
1 en uitgebreid ontbijtbuffet dag 2 inclusief!

DATUM
VOLW 

HP
17/12-18/12 2D € 145



Ahrvallei en Eifel

12

Berlijn Moezel
D

u
itsla

n
d

Frankfurt

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

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 Mon-
schau zullen na deze reis niet onbekend meer 
in de oren klinken.

■ HOTEL SETA ✪✪✪✪
We logeren in Bad Neuenahr, ’s morgens 
uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond een 
4-gangenmenu, zaterdagavond incl. bijho-
rende wijnen. Gratis toegang tot de Ahrther-
men, gratis gebruik van wellness (badjas aan-
wezig op de kamer). 

DATUM
VOLW 

HP
23/09-25/09 3D € 299

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

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

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

	  

DATUM  VOLW HP 

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

Ahrvallei en Eifel  correctie 12/11 

 
 

 
 

 

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

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

	  

DATUM  VOLW HP 

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

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
05/10-09/10 5D € 459
29/10-02/11 5D € 445
30/11-04/12 5D € 455

Tienduizenden mensen hebben in Berlijn twin-
tig jaar de val van de Muur gevierd, “een waar-
achtig gelukkig moment in de Duitse en Euro-
pese 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 cultu-
rele aanbod, het legendarische nachtleven, de 
groene oases en de meren.

Wij bezoeken resten van de muur en talrijke 
highlights zoals de Reichstag, Unter den Lin-
den, het Museumsinsel, de Potsdamer Platz, 
Bikini Berlin, Spreeufer en veel meer… .
In Potsdam hebben we aandacht voor het Ba-
rokke paleis Sans Souci en Cecilienhof. 

■ IVBERGS HOTEL PREMIUM 
✪✪✪✪
Dit 4-sterrenhotel ligt in het centrum van 
Berlijn, op 6 minuten lopen van de winkel-
straat Kurfürstendamm en het winkelcentrum 
KaDeWe. Elke kamer beschikt over een flats-
creen-tv.-airco, minibar, telefoon, safe. Dit ho-
tel beschikt ook over een mooie ontbijtruimte 
en een gezellige lounge met lederen interieur.

GASTRONOMISCH WEEKEND
De Moezel, of Mosel zoals Duitsers zeggen, 
is een rivier die ontspringt in Frankrijk, loopt 
langs Luxemburg en buigt dan Duitsland 
in. Daar, tussen Eifel en Hunsrück begint ze 
te meanderen. Bocht na bocht omarmt de  
Moezel de steile hellingen. De rivier creëert zo 
een vallei vol heerlijkheden! Vooral op zuid-
hellingen vind je het regionale stokpaardje: 
wijnterrassen. 

De Moezel is ook een landschap vol contras-
ten, zijn wijn en cultuur trekken mensen aan 
die van het leven houden. Het landschap 
langsheen de Moezel lijkt bestemd voor een 
vakantie met alles erop en eraan. 

■ HOTEL NOSS ✪✪✪ COCHEM

DATUM
VOLW

 HP
11/11-12/11 2D € 199

Toeslag eenpersoonskamer: € 8
Gastronomisch menu inbegrepen.

2 x dagreis
Toeslag eenspersoonskamer : € 20

2 x dagreis

FRANKFURT 
Voormiddag bezoek aan de kerstmarkt 
MAINZ en verder naar FRANKFURT. Vrij be-
zoek aan de stad en kerstmarkt. Tweede dag 
na het ontbijt vertrek naar WIESBADEN

■ NOVOTEL FRANKFURT 
✪✪✪✪
Genieten van het ****-sterren comfort van het 
Novotel Frankfurt City Hotel.
Het Hotel beschikt over een sauna/fitness- 
ruimte. Mooie kamers met alle comfort.

DATUM 
VOLW 
K+O

02/12-03/12 2D € 99
16/12-17/12 2D € 99

BEZOEK AAN DE KERSTMARKTEN
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Zwarte Woud Wenen  

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Het Zwarte Woud blijft voor heel wat mensen één van de favoriete vakantielocaties.

Alle reizen gaan door in Hotel Engel in Obersimonswald dat bekend staat omwille van zijn uitgele-
zen culinaire kwaliteiten.

DATUM
Volw 

HP
14/09-18/09 5 D € 405

DATUM
VOLW 

HP
29/10-02/11 5D € 405

DATUM
VOLW 

HP
26/12-30/12 5 D € 415

ZUIDELIJK ZWARTE WOUD
De eerste dag brengen wij een bezoek aan 
St.-Peter met zijn schitterende barokke kerk. 
Een uitstap naar het Hochschwarzwald mag 
zeker niet ontbreken. Dit jaar focussen wij te-
rug op Titisee met zijn wonderlijk meer en zijn 
vele toeristische winkeltjes.
Daarna brengen wij een bezoek aan de Feld-
berg, de hoogste berg van het Zwarte Woud. 
Wij bereiken de top via een korte wandeling 
of met de kabellift. Wij beleven weerom een 
topdag in Mainau, het zonnige en kleurrijke 
bloemeneiland in de Bodensee. Wij maken 
ook een ommetje naar Zwitersland waar wij 
genieten van de spectaculaire Rheinfalls in 
Schaffhausen.  Tot slot brengen wij u nog 
naar Kaysersberg, een onvolprezen stadje in 
de Elzas.

Toeslag eenpersoonskamer: €34,50/nacht
*Kerstmarkt in Luxemburg en Metz

2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
31/10-01/11 2D € 145
19/11-20/11 2D € 145
10/12-11/12 * 2D € 145

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

■ HOTEL SIMONS PLAZA 
✪✪✪✪
Zéér verzorgd en modern ****-hotel in het 
Groothertogdom Luxemburg. Alle kamers 
zijn afgewerkt in mooie materialen, met dou-
che, TV, minibar. Verzorgde 3-gangenmaaltijd 
’s avonds, en ‘s morgens een goed ontbijtbuf-
fet. Gezellige en ruime hotelbar met terras.

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

KERST IN HET ZWARTE WOUD
Deze reis is reeds jaren een voltreffer en ook 
in 2016 organiseren wij weer een trip naar het 
Zwarte Woud tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
De topattractie van deze reis is ook nu weer 
de Triberger Weihnachtszauber. In een licht-
bad van 1 miljoen lichtjes genieten wij van 
een feeëriek Kerstspektakel van dans, muziek 
en vuurwerk rondom de grootste waterval 
van Duitsland. Daarnaast brengen wij u door-
heen de sneeuw naar de Feldberg en bezoe-
ken wij het Titiseemeer. Ook Gengenbach en 
Straatsburg maken deel uit van deze wonder-
mooie Kerstreis. 
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Wien ... 
Stadt meiner Träume !
De stad van Sissi, Keizer Frans Jozef, 
Johann Strauss en Wolfgang Amadeus 
Mozart !
Wij bezoeken op de heenreis de abdij van Melk 
en verkennen alle hoogtepunten van de stad 
Wenen en omgeving grondig met onze eigen 
gids. Rondrit langs de Ringstrasse met Opera, 
Hofburg, Parlement, Rathaus, Burgtheater, 
Beurs, Stadspark,… Wandeling door de tuinen 
van het Belvedere paleis en naar het standbeeld 
van Johan Strauss. Bezoek met onze gids aan 

DATUM
VOLW 

HP
29/10-03/11 6D € 589
26/12-31/12** 6D € 529

■ HOTEL CITY ✪✪✪✪ STOCKERAU
Het hotel bevindt zich in het centrum van Stoc-
kerau. Het beschikt over een WIFI. Sauna, Stoom-
bad, infraroodcabine, hottub en fitnessruimte.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Dagreis heen en terug, met tussenovernachting 

tijdens de heenreis
**Dagreis heen met

 tussenovernachting en nachtreis terug.

het Operagebouw, de Kaisergruft, de beroemde 
gouden zaal ven het nieuwjaarsconcert en het 
paleis Schönbrunn. Geleide stadswandelingen 
door de keizerlijke Hofburg en de mondaine 
winkelstraten. In de zomer maken we nog een 
ritt door het Wienerwald met Heiligenkreuz en 
Mayerling.
‘s Avonds gaan we natuurlijk naar een concert 
(alle uitstappen zijn vrijblijvend)) en gaan niet 
alleen dineren in de Donautoren met draaiend 
restaurant maar in een sfeervolle middeleeuwse 
wijnkelder, met aangepaste muzikanten.

LUXEMBURG, FRANKRIJK, 
DUITSLAND



Wintercruise naar OSLO       
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Kertsmarktencruise Londen
R

eizen
     

York

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
2 x dagreis

Alles is anders in Londen: rode dubbeldekkers, 
zwarte taxi’s, gezellige pubs, links verkeer, het 
pond sterling waar de Britten zo koppig aan 
vasthouden… Precies dat maakt de charme 
uit van Europa’s meest swingende hoofdstad! 
Gelegenheid tot bezoek aan het wereldbe-
roemde warenhuis Harrods, het wassenbeel-
denmuseum van Madame Tussauds, de aflos-
sing van de wacht aan Buckingham Palace en 
het 135 meter hoge reuzenrad: London Eye. 
Wat dacht u van een bezoek aan het Natural 
History Museum, het Science Museum of het 
V&A? U kan natuurlijk ook gaan funshoppen 
in de langste winkelstraat van Europa, Oxford 
Street. Overtochten met boot of shuttle

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

DATUM
VOLW 
K+O

BOOT 
SHUTTLE

17/09-18/09 2D € 155 S
30/09-02/10 3D € 259 S
29/10-31/10 3D € 259 B
30/10-01/11 3D € 259 S
04/11-06/11 3D € 259 S
11/11-13/11 3D € 259 S
19/11-20/11 2D € 155 S
26/11-28/11 3D € 259 S
10/12-11/12 2D € 155 S
17/12-18/12 2D € 155 S
27/12-29/12 3D € 259 S
28/12-30/12 3D € 259 B
30/12-01/01/2017 NIEUWJAAR 3D € 259 S
02/01-03/01 2D € 155 S
11/02-12/02 2D € 155 S
27/02-01/03 3D € 259 S
03/03-05/03 3D € 259 S
03/04-05/04 3D € 259 B

Wijzigingen mogelijk bij overtochten met de shuttle

2 x dagreis
INBEGREPEN :

busvervoer naar KEULEN heen en terug met bus
 volpension beginnend met diner op de dag van 

inscheping en eindigend 
met ontbijt dag van ontscheping
Vieruurtje of middernachtsnack, 
afhankelijk van het vaarschema

welkomstcocktail
Annimatieprogramma

Niet inbegrepen –excursies
 dranken

fooien aan boord(5-7euro/dag)

KERTSMARKTENCRUISE 
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 Rudesheim. Naast de be-
kende Loreley passeren we talrijke burch-
ten en wijndorpjes met prachtige vakwerk- 
huizen..Laatste haven is Koblenz.

We overnachten op  de MS AMELIA

DATUM
VOLW

 VP.
11/12-13/12 3D NEPTUNDEK €330

SATURNDEK €395
ORIONDEK €415

BEZOEK AAN DE KERSTMARKTEN

Toeslag eenpersoonskamer : op aanvraag   

ADVENTSFEER IN YORK 
2 nachten aan Boord van P & O ferries.
■  Dag 1  bezoek aan Brugge. 
 Overtocht Zeebrugge – Hull
■  Dag 2 bezoek aan York. 
 Een van de mooiste kerstmarkten in Engeland.
 ‘s avonds terug overtocht Hull-Rotterdam.
■  Dag 3 bezoek aan Rotterdam  
 
DATUM

VOLW
 HP

04/12-06/12 3D € 219
10/12-12/02/2017 3D € 285

BEST
PRICENIEUW

Met onze bus naar Kiel, waar we inchecken op 
de color line.Tijdens de overtocht naar Oslo 
kan je genieten van winkels, cafés. Avondeten 
in het buffet restaurant met Skandinavische 
specialiteiten.

Verplaatsing naar KIEL.
Rondrit in Oslo met plaatselijke bus.

DATUM
VOLW 

HP
27/11-29/11 3d € 335

Nadien een showprogramma, bezoek aan het 
casino of nachtclub, of gewoonweg genieten 
in de Observation lounge.
We bezoeken Oslo, een stadsrondrit laat jul-
lie kennismaken met deze hoofdstad. Na een 
mooie dag schepen we terug in. Het luxe 
schip brengt ons terug naar Duitsland. Je kan 
tevens genieten van de Color Spa en Fitness-
center. Mits een toeslag kan je ook genieten 
van Aqualand, dat verspreid is over 2 verdie-
pingen .



Praag      
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Lovran Rovinj 
T

sjech
ië       Sloven

ië       K
roatië

   
Portoroz

Praag, de gouden hoofdstad met 100 torens, 
was een belangrijk knooppunt in Centraal-Eu-
ropa en is één der mooiste steden ter wereld. 
Langs de schitterende pleinen en pittoreske 
straatjes maakt men kennis met verblindende 
kunststromingen zoals Jugendstil en barok. 
Men geniet van de romantische sfeer van 
deze prachtstad, door de Unesco tot werel-
derfgoed verkozen.

4-sterren hotel centraal gelegen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
14/09-18/09 5D € 475
29/10-02/11 5D € 475
26/12-30/12 5D € 455

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

3de persoon op 2-persoonskamer: -10%
Vrij middagmaal dag van terugkeer

Toeslag kamer met zeezicht (grand hotel) € 10/pers/
nacht – 5€/pers/nacht (Riviera)

Supplement Balkon(grand hotel) 
€ 5/persoon/nacht.- € 3/pers/nacht (Riviera)

2 x nachtreis

Portoroz en de Sloveense Riviera
Slovenië zal u verbazen door de adembe-
nemende pracht van het landschap van de 
Julische Alpen dat uitvloeit naar de kust van 
de Adriatische zee. Wij verblijven in Portoroz, 
de populairste badplaats aan de circa 40 km 
prachtige kust. We bezoek oa: Piran, Porec, 
Ljubljana en de wondermooie grotten van 
Postojna.
Hiernaast maken wij ook een boottocht op de 
Adriatische zee, een gezellige Istrische namid-
dag … Tevens bieden wij u een facultatieve 
daguitstap naar Venetië aan.

■ HOTEL RIVIERA✪✪✪✪ 
Modern hotel met een mooi uitzicht op de 
baai van Piran. Het beschikt over een binnen- 
en buitenzwembad met verwarmd water, gra-
tis WiFi, verschillende outdoor activiteiten, etc. 

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

DATUM

RIVIERA

VOLW HP

GRAND 
HOTEL

VOLW HP

RIVIERA

KIND 
3-13jr

GRAND 
HOTEL
KIND 

3-13jr
16/09-24/09 9D € 555 € 635 € 415 € 450
07/10-15/10 9D € 545 € 609 € 410 € 440

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

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10% 1 

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

DATUM
VOLW 

HP
KIND 

0 – 11 
JAAR

16/09-25/09 10D € 689 € 250

Toeslag eenpersoonskamer : op aanvraag
2 x nachtreis

Rovinj staat bekend als de mannequin onder 
de Kroatische kuststeden en presenteert trots 
haar rijke cultuur- en natuurpracht, boordevol 
bezienswaardigheden, zoals het oude stadscen-
trum en het weelderige bospark Punta Corrente. 

Ga er wandelen door de rotsstenen steegjes, 
tussen de dicht opeengepakte rode en pastel-
kleurige Venetiaanse gebouwen in Habsburg-
stijl, die terrasgewijs afdalen naar de zee en 
sta verrukt over de schoonheid die u omringt. 
De stad Rovinj ligt op slechts 13 minuten va-
ren met de overzetboot die ieder uur (tussen 
5.30 en 23.30) heen en terug vaart van en naar 
het eiland ( gratis voor de hotelklanten)

■ HOTEL ISTRA ✪✪✪✪
Het mooie Hotel Istra is een absolute aanrader 
voor een luxe vakantie! Dit viersterrenhotel ligt 
voor de kust van Rovinj op het eiland St. And-
reas, op slechts 50 meter van de helderblauwe 
zee. Het heeft een elegant en verfijnd terras. 
Hier kunt u achterover leunen op de ligstoelen 
en genieten van de zonnestralen of genieten 
van een koel drankje en de stijlvollen sfeer met 
moderne verlichting als de zon ondergaat. 

DATUM
VOLW 

HP
06/10-15/10      10 D € 505



Milaan
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Rome Veneto-Venetië  
Ita

lië
Toscane/Umbrië

Het jaar 2016 wordt een uitzonderlijk Heilig Jaar 
voor de Katholieke Kerk. Wij maken van de ge-
legenheid gebruik om ons aanbod voor Rome 
uit te breiden. We voorzien meerdere afreisdata, 
bovendien kan u kiezen tussen een 7 – en een 
8 – daagse formule. Rome was het centrum van 
het reusachtige Romeinse Rijk, de zetel van de 
Kerk en is vandaag de dag de bruisende hoofd-
stad van Italië. Uit de Romeinse Oudheid stam-
men het Colosseum, de ruïnes van het Forum 
Romanum en het Pantheon. Ook Vaticaanstad 
is een trekpleister van formaat met het Sint-Pie-
tersplein, de Sint-Pietersbasiliek en de Sixtijnse 
Kapel, waar de pausen verkozen worden. Onver-
getelijk zijn ook de ondergrondse catacomben 
waar de eerste christenen begraven werden. 
Toeristen worden niet alleen gecharmeerd door 
de bezienswaardigheden, maar ook door de ge-
moedelijke sfeer en romantiek die in Rome 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 program-
ma: 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, wereldbe-
roemd omwille van haar kaas en ham. 
HOTEL DOMUS CARMELITANA ✪✪✪ 
 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachtingen

DATUM
VOLW 

HP
29/10-04/11 7D € 750

HEILIG
JAAR

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

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
Vervoer met Royal Class autocar

2 x nachtreis

DATUM
VOLW 
K+O

30/10-02/11 4D € 245
26/11-29/11 4D € 225
03/12-06/12 4D € 220

ROYAL
CLASS

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

Toeslag eenpersoonskamer: €43/nacht 
2 x dagreis

DATUM
VOLW 

HP
17/09-26/09 10D € 845

BEST
PRICENIEUW

We overnachten in Abono Terme.. We bezoe-
ken Padua , de stad van de H Antonius. Vicen-
za staat ook op het programma. Een bezoek 
aan een  Soava wijnhuis met proeverij van de 
bekendste witte wijn van Italie.
Venetie bezoeken we met de trein vanuit  
Abano Terme.

■ HOTEL PARK - ABANO TERME. 
✪✪✪✪ 
Gelegen in het centrum van Abano Terme, 
omgeven door een park. Mooi ingerichte ka-
mers. Gratis WIFI in de lobby. Twee thermaal 
zwembaden; buitenzwembad en overdekt 
verwarmd zwembad, whirlpool. Salade buffet 
3x keuzemenu 1 x 3-gangenmenu 1/4L wijn 
en 1/2l water inbegrepen

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
Heenreis met tussenovernachting

terugreis met nachtreis
Inbegrepen: 20 min massage

wijn proeverij - Trein naar Venetië

DATUM
VOLW 

HP
27/02-05/03 7D €525



Andalusië

17

SICILIË voor fijnproevers  
R

o
n

d
reizen

Rome-Golf Van Napels  

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
2 x dagreisToeslag eenpersoonskamer op aanvraag

2 x dagreis

Toen God de wereld geschapen had, nam hij 
de aarde in zijn handen en kuste haar. Daar 
waar zijn lippen de grond beroerde ontstond 
Sicilië. Sicilië is het grootste eiland van de 
Middellandse Zee en heeft alles waarvan een 
mens kan dromen. Sicilië is natuurlijk bekend 
om zijn stranden, wuivende palmen, azuur-
blauwe zee en idyllische baaien maar ook 
om zijn archeologische sites. De goden van 
Olympus in Griekenland kregen ruzie met de 
Giganten (reuzen) en in dat gevecht ontstond 
de vulkaan de Etna. De oude Grieken gaven 
Sicilië de naam Trinakria “het eiland met de 
drie punten”. Na de Grieken kwamen de Ro-
meinen en ook die lieten ons verschillende 
sites met tempels na.  Later kwamen nog de 
Normandische koningen.  
Op Sicilië maken wij kennis met het befaamde 
Italiaans ijs, de Marsala wijn, de amandel- ge-
bakjes en dan ook nog de pasta’s en de piz-
za‘s.  Op deze rondreis zien wij heel veel van 
Sicilië, wij komen aan in de hoofdstad Paler-
mo. Palermo heeft een mooie kathedraal uit 
de 11de eeuw en tussen het drukke havenver-
keer vind je ook nog de oude markten die nog 
de invloeden van de Moren weergeven.  Onze 
reis gaat dwars door Sicilië langs het middel-
eeuws stadje Erice naar Agrigento met het dal 
der tempels. Verder naar Taormina, een van 
de mooiste toeristische trekpleisters van dit 
eiland.  De Etna staat natuurlijk ook op het 
programma en via de straat van Messina en 
het havenstadje Cefalu keren wij terug naar 
Palermo.

In twee dagen met tussenovernachting rijden 
we naar de Italiaanse havenstad Genua.
De tocht naar en van Sicilië gebeurt vanuit 
Genua per luxeboot. *diverse middagmalen 
inbegrepen

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

DATUM
VOLW

 HP
07/10-16/10 10D € 1375

DATUM
VOLW

 HP
07/11-20/11 14D € 1110

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 ge-
combineerd met een tocht langs hooggeberg-
te en de gletsjermeren van Zwitserland…, met 
de middeleeuwse kathedraalstad, Orviëto,…
met de charme van de Golf van Napels.., met 
de romantiek van Sorrento en het eiland Ca-
pri,… met een bezoek aan de dodenstad Pom-
peï en een bezoek aan de levendige, barokke 
en vol contrasten stad Napels.  We genieten 
bij onze terugreis van de betovering van de 
hoogste toppen van Gran Sasso en treden 
binnen in het mysterieuze van het Byzantijnse 
Ravenna. Deze unieke verweving van kunst, 
cultuur en natuur, het milde zuidelijke klimaat 
en de ongecompliceerde levensstijl van de Ita-
lianen met hun verfijnde gastronomie roepen 
ongetwijfeld een overweldigende sfeer op!
We logeren in *** en ****hotel

Toeslag eenpersoonskamer: € 239
2 x dagreis

DATUM
VOLW

 HP
23/09-02/10 10D € 1059

BEST
PRICENIEUW



Brussel
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Gent/Rijsel

B
elg

ië

Ieper

Toeslag eenpersoonskamer: € 35
2 x dagreis

DATUM
VOLW 
K+O

17/09-18/09 2 D € 129

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

■ HOTEL IBIS STE-CATHERINE
Hotel IBIS-Ste-Catherine gelegen op wandel-  
afstand van de Grote Markt en de gezellige 
eetstraat Rue des Boucher. We genieten van 
degelijke kamers en ontbijtbuffet.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

BEZOEK AAN DE  KERSTMARKTEN
Als je op zoek bent naar de gezelligste kerst-
markten dan zouden de kerstmarkten Gent 
en Rijsel zeker bovenaan op je lijstje moeten 
prijken. Tijdens deze tweedaagse begelei-
de kerstuitstap bezoeken wij eerst Gent en 
nadien Rijsel (Lille). Wij overnachten in het 
prachtige 4 sterren hotel NH Gent Belfort 
gelegen in het centrum van Gent. Dag 1: ma-
ken we een korte wandeling in het centrum 
en komen zo langs verschillende aspecten 
van een kerstwandeling. Start op de Vrijdag-
markt waar je onderweg wat cultuur kan op-
snuiven aan de Graslei en het Paterhol. Wat 
verder kom je aan de Korenmarkt en het St. 
Baafsplein met een kerstmarkt, reuzenrad en 
ijspiste. Daarna verkennen we vrijblijvend 
het winkelgedeelte van Gent. Het inchecken 
in ons hotel gebeurt in de vroege vooravond 
met aansluitend het diner. Nadien is er nog 
de mogelijkheid om terug te wandelen naar 
de verlichte kerstmarkt. Dag 2: na het ontbijt 
rijden we verder richting Rijsel om een bezoek 
te brengen aan de stad en de kerstmarkten. 
Rijsel is gekend voor zijn reusachtige autovrije 
winkelzone, de vele restaurantjes en de plei-
nen met hun prachtige kerstmarkten. Tussen-
door nemen we ook nog even de tijd om een 
bezoek te brengen aan de unieke historische 
gebouwen en musea. Wat wilt een mens nog 
meer? Na het avondmaal (facultatief ) vertrek 
richting Diepenbeek.

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

DATUM
VOLW 

HP
04/12-05/12 2D € 175

Toeslag eenpersoonskamer: € 14
2 x dagreis

We bezoeken o.m. het sluizencomplex van 
Nieuwpoort, Ramskapelle de Dodendag, 
Oud-Stuivekenskerke en de Duitse begraaf-
plaats van Vladslo met het beroemde ‘Treu-
rend Ouderpaar’.

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

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

DATUM
VOLW 

 HP
17/09-18/09 2D € 189
15/10-16/10 2D € 189

D
a

g
reizen

AMSTERDAM  -  KOOPZONDAG
OP: 11/09   -   16/10  -  20/11  -  18/12  -  22/01
26/02  -  05/03
Vertrek: 08.00u   -  terug: 20.00u
Prijs: volw : € 25  -  kind: € 23
 
ROTTERDAM - KOOPZONDAG
OP: 18/09  -  23/10 - 27/11 - 04/12 - 15/01 - 19/02 - 26/03
Vertrek: 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw € 22 – kind € 21

CANTERBURY
OP: - 26/11 - 03/12  - 17/12
Vertrek: 05.30u - Terug:: 22.30u
Prijs : volw : €50 -  kind: €50

LONDEN
OP:  08/10 - 12/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 - 02/01 - 11/02 - 18/03
Vertrek : 04.00u - Terug:00.30u
Prijs: volw : €58 -  kind: €58 

OBERHAUSEN
OP:  29/09 - 07/10 - 14/11 - 17/01 - 22/02 - 23/03
Vertrek: 08.00u –Terug: 20.00u
Prijs :  volw € 24 – kind : € 23

DUSSELDORF
OP:  08/09 - 14/10 - 16/01 - 21/02 - 22/03
Vertrek: 08.00u –Terug : 20.00u
Prijs : volw :€ 22 – Kind : € 20

KEULEN
OP : 30/09 - 03/10 - 08/11 - 11/01 - 16/02 - 17/03
Vertrek : 08.00u – Terug: 20.00u
Prijs : volw :€ 23 – kind € 22

PARIJS
OP: 17/09 - 15/10 - 19/11 - 10/12 - 14/01 - 18/02 - 25/03
Vertrek : 05.00u - Terug : 24.00u
Prijs :  Volw: € 50 - kind € 50

MOVIEPARK
OP:  18/09 - 01/10 - 09/10 - 23/10 - 01/11
Vertrek : 08.00u - Terug: 20.00u
INKOM INBEGREPEN
Prijs:  Volw: € 39 - Kind: € 39

VOEDINGSSALON
OP: 15/10 - 17/10 - 18/10 - 19/10 - 20/10 - 21/10 - 22/10
Vertrek 08.30u - Terug : 19.00u
INKOM INBEGREPEN
Prijs volw: € 19 – kind : € 18

RACINGSHOW ESSEN
v: 26/11 - 28/11 - 30/11 - 03/12
Vertrek : 08.00u -  Terug : 20.00u
Prijs: volw: € 23 -  kind: € 21
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DÜSSELDORF
OP: 19/11 - 21/11 - 23/11 - 26/11 - 28/11 - 
01/12 - 03/12 - 05/12 - 06/12 - 08/12 - 10/12 
- 13/12 - 15/12 - 17/12 - 19/12 - 21/12
Vertrek : 08.00u – Terug : 20.00u
Prijs: volw : € 22 – kind: € 21

KOOPZONDAG DÜSSELDORF
OP : 11/12
Vertrek: 09.00 – terug : 20.00u
Prijs : volw  € 22– kind : € 21

KEULEN
OP : 22/11 - 24/11 - 26/11 - 28/11 - 
30/11 - 02/12 - 06/12 - 08/12 - 10/12 
- 12/12 - 14/12 - 16/12 - 17/12 - 19/12 
- 21/12
Vertrek : 08.00u – terug 20.00u
Prijs : volw : € 23 – kind € 22

KOOPZONDAG KEULEN
OP: 04/12
Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw : € 23 – kind : € 22

ESSEN
Op: 18/11 - 22/11 - 26/11 - 28/11 - 30/11 
- 03/12 - 06/12 - 08/12 - 16/12 - 20/12
Vertrek : 08.00u – Terug 20.00
Prijs: volw : € 23 – kind: € 22

KOOPZONDAG ESSEN
Op: 11/12
Vertrek : 09.00u Terug : 20.00u
Prijs : volw : € 23 – kind : € 22

AKEN
OP : 19/11 - 21/11 - 23/11 - 25/11 - 
29/11 - 01/12 - 03/12 - 05/12 - 07/12 
- 09/12 - 13/12 - 15/12 - 17/12 - 19/12 
- 21/12
Vertrek : 09.00u –Terug : 20.00u
Prijs : volw : € 18 – kind : € 17

KOOPZONDAG AKEN
OP : 11/12
Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw : € 18 – kind : € 17

BONN
OP: 24/11 - 08/12 - 14/12 - 20/12
Vertrek : 08.00 -  Terug : 20.00u
Pirjs : volw : € 23.50 – kind : € 22.50

BRUSSEL
OP: 02/12
Vertrek: 09.00u – Terug 20.00u
Prijs: volw € 19 - kind : € 18

DORTMUND
OP : 18/11 - 07/12 - 22/12
Vertrek: 08.00u – Terug : 20.00
Prijs : volw : € 25.5 – kind € 24.5

DUISBURG
OP: 09/12
Vertrek: 08.00u –Terug : 20.00
Prijs : volw:€ 23 -  kind € 22

KOBLENZ
OP: 25/11 – 01/12
Vertrek: 08.00u – Terug : 20.00u
PRIJS : volw : € 25 -  kind:€ 24

OBERHAUSEN
OP: 19/11 - 21/11 - 23/11 - 25/11 - 29/11 
- 01/12 - 03/12 - 05/12 - 07/12 - 09/12 
- 13/12 - 14/12 - 15/12 - 17/12 - 19/12 - 
20/12 - 21/12
Vertrek : 08.00u –Terug : 20.00u
Prijs : volw :€  24 – kind: € 23

KOOPZONDAG OBERHAUSEN
OP:18/12
vertrek: 09.00u   -  Terug : 20.00u
Prijs : volw € 24 – kind €23

TRIER
OP: 24/11 - 29/11 - 02/12 - 07/12 - 12/12 
- 16/12 - 20/12
Vertrek : 08.00u – terug : 20.00
Prijs : volw € 25 – kind: € 24

KOOPZONDAG TRIER
OP: 27/11
Vertrek : 09.00u – Terug : 20.00
Prijs:volw € 25 – kind :€ 24

RIJSEL
OP: 10/12 - 13/12 - 22/12 - 26/12
Vertrek : 08.00u - terug : 20.00u
Prijs: volw : € 25 – kind : € 24

KOOPZONDAG RIJSEL
Op: 18/12
Vertrek: 09.00u – Terug : 20.00u
Prijs : volw € 25 – kind : € 24

BAD MUNSTEREIFEL
OP: 30/11 - 06/12 - 12/12 - 22/12
Vertrek : 09.00u – Terug 20.00u
Prijs: volw € 21 – kind : € 20



   
   

   
   

KBC Iban: BE68451250900134 - BIC: KREDBEBB

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

NUTTIGE INFORMATIE
•  Voor onze pendelreizen (naar Spanje en Italië) bieden wij u de superkomfortabele Royal Class zetels aan. Zonder toeslag.  
      D.w.z.: • Verstelbare rugleuning 75° • Regelbare voetsteunen • Regelbare beensteunen • Opklapbaar tafeltje en 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.
•  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 onlineboekingen kunnen kosten met zich meebrengen !!

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

OPGELET : voor reizen naar SPANJE en (ook in andere landen kunnen deze taksen ingevoerd worden)
 ITALIE is er een verplichte TOERISTENTAKS rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant - vraag na !

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

TE HUUR VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN…
huwelijken, familie- of bedrijfsuitstappen, 
bedrijfsbezoeken, korte reisjes, ...

• BEDFORD OB DUPLE 1950 - 29 ZITPLAATSEN

• BEDFORD OB DUPLE 1949 - 29 ZITPLAATSEN

• BEDFORD DUPLE VEGA 1960 - 39 ZITPLAATSEN

• SAURER 1956 - 30 ZITPLAATSEN 

• ENGELSE DUBBELDEK - ROUTEMASTER

Classique Coaches

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, mag-
netron, 220 volt voor-
ziening.  Mogelijkheid 
tot inhuren van hostess.

VIP Business Line
voor bedrijven, huwelijken, ...

VERKOOPPUNT

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

ma -  vrijdag geopend van 09.00 – 12.30 en van  13.30 tot 17.30 - Op maandag tot 18.00
 Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren: 

   
   

   
   

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

KBC Iban: BE68451250900134 - BIC: KREDBEBB

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

NUTTIGE INFORMATIE
•  Voor onze pendelreizen (naar Spanje en Italië) bieden wij u de superkomfortabele Royal Class zetels aan. Zonder toeslag.  
      D.w.z.: • Verstelbare rugleuning 75° • Regelbare voetsteunen • Regelbare beensteunen • Opklapbaar tafeltje en 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.
•  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 14 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige reissom.
 Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest men 50% 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 onlineboekingen kunnen kosten met zich meebrengen !!

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

OPGELET : voor reizen naar SPANJE en( sommige )
 ITALIE is er een verplichte TOERISTENTAKS rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant - vraag na !

TE HUUR VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN…
huwelijken, familie- of bedrijfsuitstappen, 
bedrijfsbezoeken, korte reisjes, ...

• BEDFORD OB DUPLE 1950 - 29 ZITPLAATSEN
• BEDFORD OB DUPLE 1949 - 29 ZITPLAATSEN
• BEDFORD DUPLE VEGA 1960 - 39 ZITPLAATSEN
• SAURER 1956 - 30 ZITPLAATSEN 
• ENGELSE DUBBELDEK - ROUTEMASTER

Classique Coaches

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, mag-
netron, 220 volt voor-
ziening.  Mogelijkheid 
tot inhuren van hostess.

VIP Business Line
voor bedrijven, huwelijken, ...

VERKOOPPUNT

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

Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren: 
ma -  vrijdag geopend van 09.00 – 12.30 en van  13.30 tot 17.30 - Op maandag tot 18.00


