
 
 

ERRATA WINTERBROCHURE 2019-2020 
 

p. 3 Saalbach Hotel Kohlmais 

14/03-19/03 € 525 (i.p.v. € 530) 

 

p. 9 Amsterdam Light Festival 

 HP (i.p.v. K+O) 

 

p. 10 Parijs 

29/02-01/03 2D € 135 (i.p.v. 3D € 245) 

 

p. 13 Lloret de Mar Hotel Santa Rosa 

27/09-06/10 € 349 (i.p.v. € 379) 

04/10-13/10 € 349 (i.p.v. € 379) 

11/10-20/10 € 349 (i.p.v. € 379) 

 

p. 13 Lloret de Mar Hotel Anabel 

HP (i.p.v. ALL-IN) 

 

p. 14 Pineda de Mar Hotel Taurus Park 

20/09-29/09 € 425 (i.p.v. € 395) 

 

p. 18 Adventscruise op de Donau 

€ 449 (i.p.v. € 475) 

 

p. 20 Moskou naar Sint-Petersburg 

€ 1910 (i.p.v. € 345) 

 

p. 21 Barcelona  

K+O (i.p.v. HP) 

 

p. 21 New York 

21/05-25/05 € 1099 (i.p.v. € 1199) 

 

p. 22 Eilanden van Kroatië 

 22/07-31/07/2020 (i.p.v. 23/07-01/08/2020) 

 € 1175 (i.p.v. € 1125) 

 

p. 22 Düsseldorf 

prijs volw.: € 24 (i.p.v. € 28)/prijs kind: € 21 (i.p.v. € 25) 

 

p. 22 Breda 

27/09 (i.p.v. 12/09 - 18/10 - 13/01 - 18/02 - 18/03) 

Vertrek: 07.30 u - Terug: 21.00 u (i.p.v. 08.00 - 20.00 u) 

Prijs: € 69 (i.p.v. volw: € 25 - kind: € 22) 



 
 

 

p. 23 Koopzondag Dortmund 

01/12 (i.p.v. 02/12) 

 

p. 23 Rijsel 

Vertrek: 08.00 u (i.p.v. 09.00 u) 





ALTA BADIA  DOLOMITI SUPERSKI + KRONPLATZ + SELLA RONDA 
ROYAL
CLASS

SKIREIZEN

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

2 x nachtreis

GONDELBAAN “PICULIN” NAAR KRON-
PLATZ

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 vlak bij de gondel-
baan “Piculin” van waaruit er onmiddellijke 
aansluiting is met het skigebied St.Virgil Kron-
platz.

Alta Badia & Sella Ronda:
• Pendelbusjes zorgen voor een snelle ver-

binding met het grootste aaneengeslo-
ten skigebied ter wereld. Deze pendel-
busjes vertrekken om de 20 minuten op 
wandelafstand van ons hotel (250 m) aan 
de gondelbaan “Piculin” en brengen je 
naar de verbindingslift Sponata (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 naar de gondelbaan “Piculin”.

• Skibus = GRATIS: vertrek en aankomst 
aan ons hotel om het uur (behalve zon-
dag 4x per dag) – laatste bus vanuit Cor-
vara om 19.45u. De skibus stopt in La Vil-
la, Corvara en eindpunt in Colfosco. 

• Onze autocar brengt je naar het centrale 
punt op de Sella Ronda “Corvara” behalve 
op de dag van aankomst en de dag van 
vertrek of bij extreme weersomstandig-
heden. Skiverhuur langs het hotel aan de 
gondelbaan “Piculin”.

Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij ver-
trek inbegrepen!

DATUM VOLW HP SKIPAS
VOLW.

SKIPAS SENIORS GEBOREN 
VOOR 30/11/1954

SKIPAS JUNIORS 
GEBOREN NA 30/11/2003

SKI
DAGEN

14/12-20/12 7 € 449 € 218 € 196 € 153 5
18/12-23/12 6 € 399 € 194 € 174 € 135 4
21/12-27/12 KERST 7 € 580 € 273 € 245 € 191 5
09/01-16/01 8 € 599 € 282 € 254 € 197 6
14/01-19/01 6 € 449 € 205 € 184 € 143 4
17/01-23/01 7 € 540 € 245 € 221 € 172 5
21/01-26/01 6 € 459 € 205 € 184 € 143 4
28/01-02/02 6 € 459 € 205 € 184 € 143 4
31/01-06/02 7 € 540 € 267 € 240 € 187 5
04/02-09/02 6 € 459 € 228 € 205 € 159 4
07/02-13/02 7 € 540 € 273 € 245 € 191 5
11/02-16/02 6 € 459 € 228 € 205 € 159 4
14/02-20/02 7 € 540 € 273 € 245 € 191 5
18/02-23/02 6 € 459 € 228 € 205 € 159 4
21/02-27/02 KROKUS 7 € 585 € 273 € 245 € 191 5
25/02-01/03 KROKUS 6 € 495 € 228 € 205 € 159 4
06/03-12/03 7 € 540 € 245 € 273 € 191 5
10/03-15/03 6 € 459 € 228 € 205 € 159 4
13/03-19/03 7 € 530 € 273 € 245 € 191 5
17/03-23/03 7 € 530 € 267 € 240 € 187 5

Kind geboren na 30/11/2011: skipas gratis!

Ontbijt bij aankomst en avond-

maal bij vertrek inbegrepen.HOTEL OSTARIA POSTA 
✪✪✪

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

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

KAMERS:  Twee- en driepersoonskamers 
met bad/douche, haardroger, wc, telefoon, 
tv en safe. Suites en Deluxe kamers op aan-
vraag. 

ETEN EN DRINKEN:  We verblijven in 
half-pension. 1 x verrassingsmenu met ape-
ritief en hapjes, 1 x glühwein na het skiën, ex-
tra ontbijt bij aankomst en extra avondeten 
bij afreis. Uitgebreid ontbijtbuffet en drie-
gangenmenu met saladebuffet.
 
Info over het skigebied en skipasprijzen vind je te-
rug op www.dolomitisuperski.com

Pistes:  n  460km - n  720km - n  120km - to-
taal 1020km

Laat je verwennen in de sneeuw

www.axionski.com
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VAL DI SOLE

PALACE HOTEL RAVELLI 
✪✪✪✪
LIGGING: Een mooi viersterrenhotel gelegen 
in het centrum van Mezzana/Marilleva op 700 
m van de skiliften.

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

KAMERS: Twee-, drie- en vierpersoonskamers 
met douche/bad, haardroger, wc, tv en tele-
foon.

ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier in half-
pension. Daardoor kunnen we ‘s morgens ge-
nieten van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. 
‘s Avonds is er een gevarieerd saladebuffet en 
een driegangenkeuzemenu.

VERVOER: Royal Class enkel voor short-ski 
(max. 7 dagen)

Ontbijt bij aankomst & avondeten bij vertrek 
inbegrepen!!

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

* PASEN 03/04-11/04: Skipas 6 dagen Skiarea Campig-
lio Dolomiti di Brenta. Ontbijt bij aankomst + avondeten 

bij vertrek. Water en wijn bij avondmaal inbegrepen, voor 
de kinderen soft drinks. Namiddag tea-time met koffie, 
cakes & biscuit. Italiaans Galadiner met livemuziek. 1 x 

Spritz Party. Skischool, ski’s en helm voor kinderen tot 8 
jaar inbegrepen.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

Ontbijt bij aankomst inbegrepen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen

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

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
2 x nachtreis

DATUM VOLW 
HP

VOLW.
SKIPAS

JUNIOR
geboren voor 
30/11/2003

KIND 
geboren na 
30/11/2011

25/12-31/12 7D € 645 € 254 € 178 € 127

03/04-11/04 
PASEN 9D € 935  incl incl incl

DATUM
KROKUS

VOLW 
HP

VOLW.
SKIPAS

JUNIOR
geboren voor 
30/11/2003

KIND 
geboren na 
30/11/2011

21/02-29/02 9D € 740 € 317 € 222 € 159

DATUM
KROKUS

VOLW 
HP

VOLW. + 
SENIOR
SKIPAS

SKI
DAGEN

21/01-26/01 6D € 530 € 205 4D

14/03-19/03 6D € 530 € 205 4D

DATUM VOLW 
HP

VOLW. + 
SENIOR
SKIPAS

SKI
DAGEN

07/01-13/01 7D € 449 € 245 5D

HOTEL PINZOLO DOLOMITI 
✪✪✪
LIGGING: Het Hotel Pinzolo-Dolomiti is een 
berghotel in het centrum van Pinzolo, op een 
hoogte van 800 meter op slechts 300 meter 
van de skilift van Pinzolo-Madonna di Cam-
piglio.

FACILITEITEN: Wellness met sauna. Hotelbus-
je naar de skiliften.

KAMERS: De kamers zijn voorzien van houten 
vloeren, telefoon, flatscreen-tv, kluisje en eigen 
badkamer met bad of douche. Gratis WiFi op 
de kamer.

ETEN EN DRINKEN: We verblijven in halfpen-
sion. ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een 
driegangenkeuzemenu.

SKIPAS: Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta

VERVOER: ****-autocar

Ontbijt bij aankomst inbegrepen.

HOTEL KOHLMAIS ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt midden in het cen-
trum van Saalbach, vlak bij de Kohlmaisgipfel-
bahn en op 50 m van de après-skigelegenhe-
den.

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

KAMERS: Er zijn twee-, drie- en vierpersoons-
kamers beschikbaar met douche/bad, haardro-
ger, wc, tv en telefoon.

ETEN EN DRINKEN: Wij zullen kunnen genie-
ten van ontbijtbuffet, driegangenkeuzemenu 
en saladebuffet. Het ontbijt bij aankomst is in-
begrepen. Het avondmaal de dag van afreis is 
NIET inbegrepen.

SAALBACH-HINTERGLEMM-MAISHOFEN

QUEHENBERGER’S HOTEL 
✪✪✪
LIGGING: Gelegen in Maishofen op 13 km van 
Saalbach. Skibushalte nabij het hotel.

FACILITEITEN: Een 150 m² grote spa met Finse 
sauna, biosauna, infraroodcabine en ontspan-
ningsruimte voor rust na een zware skidag.

KAMERS: Ingericht in traditionele stijl, uitge-
rust met bad/toilet, bureau, tv, kluis en balkon.

ETEN EN DRINKEN: Geniet ‘s morgens van 
een uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Avonds is er een 
4-gangenkeuzemenu met saladebuffet.

NIEUW

SKIREIZEN

Ten noordwesten van Bolzano ligt de bergketen de “Brenta Dolomiti”. Hier vinden we één van de 
meest zonnige en sneeuwzekere skigebieden van Italië, “Val di Sole”. Skiarea Campiglio Dolomiti 
di Brenta geeft je toegang tot 3 verschillende skigebieden die met elkaar verbonden zijn: Folgari-
da-Marilleva, het mondaine Madonna di Campiglio en Pinzolo. Met zijn 150 km skipiste behoort 
dit skigebied tot één van de grootste van Italië. Dit wintersportgebied ligt op een hoogte van 852 
tot 2504 m.

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

Deze skiregio is één van de modernste skigebieden van Oostenrijk, gelegen op de hellingen rond 
de dorpen Saalbach en Hinterglemm. Sneeuwzeker door de ontelbare moderne sneeuwkanonnen 
staat dit skigebied hoog op de verlanglijst van de echte skifanaten. Skicircus Saalbach-Hinterglem-
mm – Zell am See – Kaprun. Nieuw deze winter: 3 premium skiregio’s met 1 skipas. De nieuwe Zell 
am See Xpress verbindt de Schmittenhöhe met Viehhofen verder met de skibus (5 min) tot Saal-
bach. Skicircus: de 3K Konnection Bahn in Kaprun brengt je rechtstreeks van de Maiskogel naar de 
gletsjer op de Kitzsteinhorn. In totaal 119 skiliften en 408 km skipiste.   Skipas geldig voor: Skicircus 
Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmitten in Zell am See, alsook de Kitzsteinhorn 
en Maiskogel in aprun.

Pistes:  n  70km - n  197km - n  279km - 
totaal 1020km

Saalbach  ook gekend om zijn populaire après-ski. 

Maishofen ligt op een ideale locatie voor wintersporters die niet per se een skilift in de achter-
tuin willen hebben. Dit dorp ligt namelijk precies tussen twee grote skigebieden Skicircus Saal-
bach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn en Zell am See en Kaprun.
Alle skigebieden in deze unieke premium winterbestemming zijn gemakkelijk vanuit ons hotel  te 
bereiken op een afstand van 4 kilometer met de skibus. De halte ligt op slechts 1 minuut lopen 
van ons hotel.

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS
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SKI- EN WANDELTRIP
GENIETERSREIS
Het wintersportstadje Imst ligt precies op de 
plaats waar het Gurgltal en het Inntal bij elkaar 
komen. Het is omgeven door prachtige meren 
en  majestueuze bergen. Wij maken mooie uit-
stappen naar het Ötztal waar we met de kabel-
baan naar de “Hohe Mut” gaan. Verder maken 
we een tochtje  met de paardenkoets door 
Seefeld en brengen een bezoek aan 

HOTEL HIRSCHEN ✪✪✪

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

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

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

ETEN EN DRINKEN:  Uitgebreid ontbijtbuffet 
en viergangenkeuzemenu met saladebuffet.

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

LANGENFELD
SOLDEN

Sölden en Hochsölden vormen samen een 
prachtig skigebied. De skiregio heeft maar 
liefst twee gletsjers waar je kan skiën: de Ret-
tenbach- en de Tiefenbach gletsjer. Dankzij 
de aanwezigheid van de gletsjers kan Sölden 
sneeuwgarantie geven en kan er in principe 
365 dagen van het jaar worden geskied. Dit is 
het enige Oostenrijkse skigebied met drie, met 
liften bereikbare, bergtoppen boven de 3000 
meter! De BIG 3, zoals deze genoemd worden, 
zijn de Gaislachkogel, de Tiefenbachkogel en 
de Schwarze Schneid. Het skigebied Sölden be-
vindt zich op 15 km afstand. Tegenover het ho-
tel stopt een gratis skibus waarmee je dit skige-
bied in 20 minuten kunt bereiken. Wandelaars 
hebben in de omgeving van Längenfeld zo’n 
40 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden. 
Hier is voor elk wat wils! Niet te vergeten. Het 
Aqua Dome in Längenfeld, dat ontspanning en 
wellness biedt.

HOTEL BERGWELT ✪✪✪✪
LIGGING: Viertal minuten van het centrum van 
Längenfeld.

FACILITEITEN: Spa met stijlvolle lounge, infra-
roodcabine, stoomcabine en een sauna. Ver-
warmd binnenzwembad en hottub.

KAMERS:  De kamers hebben een eigen bal-
kon en een zithoek met een minibar. Geschei-
den slaapkamer. Badkamer met bad of douche, 
apart toilet.

ETEN EN DRINKEN:  Ontbijtbuffet, themati-
sche buffetdiners.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen

2 x nachtreis

DATUM VOLW 
HP SKIDAG SKIPAS

VOLW
14/12-21/12 8D € 560 6D € 265

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
Extra ontbijt bij aankomst en  

  avondeten bij vertrek. 
2 x nachtreis

FLACHAU

Flachau in het centrum van Ski amadé: 760 km 
pistes en 270 km skiliften. Het gebied beschikt 
over pistes voor skiërs en snowboarders van 
alle niveaus en bovendien over enkele fun-
parken en een groot loipen netwerk. Ruim 60 
gezellige skihutten en après-skigelegenheden. 
Er is hier voor elk wat wils: veel actie, relaxen 
en plezier voor het hele gezin. In Flachau staan 
bovendien après-ski en nachtleven hoog op de 
agenda. 

BIOHOTEL FLACHAUERHOF 
✪✪✪✪
LIGGING: Ons mooie viersterrenbiohotel is 
gelegen in het centrum van Flachau op 205 m 
van de skilift “STAR JET 1”. Gratis skibox aan de 
lift voor ski’s en skischoenen, 15 % korting op 
skiverhuur (“Intersport Arena – Star Jet” aan de 
skilift).

FACILITEITEN: Het hotel heeft een eigen ho-
telbar en een mooi zonneterras. Verder kan 
men gratis gebruik maken van de gloednieuwe 
wellnessruimte met Finse sauna, een biosauna, 
een pekelstoombad en een infraroodcabine. Er 
is ook gratis gebruik van WiFi.  Skikelder aan-
wezig.

KAMERS: De nieuwe en modern ingerichte 
kamers voldoen aan het motto “Lifestyle ont-
moet traditie”. Kamers met een 42 inch flats-
creen, draadloos internet, radio en moderne 
badkamer met föhn, make-upspiegel, douche 
of douche/bad.

ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier op ba-
sis van halfpension met een rijkelijk ontbijtbuf-
fet met biohoek en ‘s avond een 5-gangenkeu-
zemenu met saladebuffet. Bij aankomst is het 
ontbijt inbegrepen zoals de dag van vertrek 
het avondeten.

DATUM VOLW 
HP VOLW.

JUNIOR
geboren 2001 

- 2003

KIND 
geboren  

2004 - 2013

04/04-10/04 € 649 € 236 € 177 € 118

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

IMST GURGLTAL

DATUM VOLW 
HP

01/03-07/03 7D € 595

FELDTHURNS - Z-TIROL

SKI- EN WANDELTRIP
DROOMBESTEMMING VOOR NATUURLIEF-
HEBBERS EN GENIETERS.

Skisafari mogelijk voor de skiliefhebbers.
Ben je niet bezeten door de ski-microbe maar 
wil je toch genieten van zuivere berglucht, 
schitterende sneeuwlandschappen en een 
stralende winterzon dan kan dit programma je 
zeker bekoren.
Wandelingen op de huisberg van Brixen, 
Kreuztal en Rodenecker Alm. Met de lift naar de 
Seiser Alm.   Rondrit langs de Dolomietenpas-
sen van de Sella. Naar de Villanderer en Zanser 
Alm met aangepaste wandelingen naar ieders 
keuze. 
Voor de skiliefhebbers is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een skisafari. (4 verschillen-
de skigebieden). GRATIS SKIBUS! 

HOTEL OBERWIRT ✪✪✪

LIGGING: Gelegen in het centrum van 
Feldthurns - Eisacktal

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

KAMERS:  Gezellige, ruime kamers met zit-
hoek, tv, safe, bad/douche en toilet.

ETEN EN DRINKEN:  Uitgebreid ontbijtbuffet, 
’s avonds keuzemenu met saladebuffet. Mu-
ziek- en dansavond en afsluitend galadiner.

Alle uitstappen, middagmalen ter plaatse, 
inbegrepen in de prijs.

Afstand: Diepenbeek – Feldthurns (buurt van 
Brixen) = 900 km

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Alle uitstappen, middagmalen, liften en kabelbanen 

inbegrepen
2 x dagreis

DATUM VOLW 
VP

26/01-02/02 8D € 795

SKIREIZEN

ROYAL
CLASS
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WENEN PRAAG

DENEMARKEN - KOPENHAGEN

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Dagreis heen en terug met  

tussenovernachting tijdens heenreis
**Dagreis heen met tussenovernachting en  

nachtreis terug + extra avondmaal dag 5

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag  
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag  
2 x dagreis

WIEN... STADT MEINER TRÄUME! 
De stad van Sisi, Keizer Frans Jozef, Johann 
Strauss en Wolfgang Amadeus Mozart! Wij be-
zoeken op de heenreis de abdij van Melk en 
verkennen alle hoogtepunten van de stad We-
nen en omgeving grondig met onze eigen gids. 

HOTEL CITY ✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel bevindt zich in het cen-
trum van Stockerau, op 25 km van de stad 
Wenen en aan de rand van het grootste wijn-
bouwgebied van heel Oostenrijk.

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

KAMERS: Alle kamers met douche/bad, wc, 
telefoon, minibar, safe en gratis WiFi.

ETEN EN DRINKEN: Heerlijk ontbijtbuffet en 
’s avonds een driegangenmenu/buffet. Verblijf 
op basis van halfpension, beginnend met het 
avondmaal op dag 1 en eindigend met het 
ontbijt op dag 6. (Kerstreis eindigend met het 
avondmaal op dag 5.)

HOTEL LASSALLE ✪✪✪✪
LIGGING Hotel gelegen kort bij het centrum 
van Wenen vlak bij het Donau-eiland.

KAMERS Alle kamers zijn voorzien van ka-
bel-tv, een minibar, een zithoek en een badka-
mer met een föhn. Gratis WiFi in het hele hotel.

ETEN EN DRINKEN Op basis van halfpension. 
Geniet van het ontbijtbuffet met vers fruit, 
knapperige broodjes, croissants, lokale pro-
ducten en biologische koffie en thee. Avond-
maal met driegangenmenu.

DATUM VOLW  HP

29/10-03/11  
Hotel Lassalle 6D € 595

26/12-31/12** 
City Hotel 6D € 569

DATUM VOLW HP

06/12-09/12 4D € 545

DATUM VOLW K+O

26/04-29/04/2020 4D € 599

DATUM VOLW HP

30/10-03/11 5D € 499

26/12-30/12 5D € 485

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

PENTA HOTEL ✪✪✪✪
LIGGING: Uitstekend gelegen stijlvol en com-
fortabel hotel.

KAMERS: De gezellig ingerichte kamers zor-
gen voor een relaxte sfeer en zijn uitgerust 
met alle comfort: flatscreen-tv, gratis WiFi, safe, 
badkamer met regendouche en haardroger.

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

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

HOTEL SCANDIC  
HVIDOVRE ✪✪✪
LIGGING: Gelegen in een buitenwijk van Ko-
penhagen.

FACILITEITEN: Fitnessruime en twee sauna’s, 
binnenzwembad en gratis WiFi.

KAMERS: Alle kamers met alle comfort. Er is 
een safe op de kamer. De badkamer is uitgerust 
met douche en een haardroger.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens genieten we 
van een ontbijtbuffet. Er is ook een prima ho-
telrestaurant.

VOORJAAR IN KOPENHAGEN
Kopenhagen, een veelzijdige, trendy stad met 
een historische kern, moderne architectuur, 
hippe buurten, originele boetiekjes en vooral 
een ongedwongen, open sfeer.
We verblijven in hartje Kopenhagen (vlak bij 
Tivoli), bezoeken o.a. kastelen en burchten, 
kleurrijke huisjes, het wereldberoemde beeld 
van de zeemeermin…
Een volledige daguitstap brengt ons naar o.a. 
Slot Frederiksborg, het grootste renaissance-
gebouw van Denemarken en het Hamletslot 
Kronborg (UNESCO!), het Louisianamuseum 
voor moderne kunst en het Karen Blixenmuse-
um, schrijfster van o.a. Out of Africa.
We beleven een paar gevarieerd ingevulde da-
gen in Denemarken.

HOTEL COMFORT  
VESTERBRO ✪✪✪✪
LIGGING: Gelegen in de hippe wijk Vesterbro. 
Ongeveer 5 minuten lopen van het centraal 
station en het pretpark Tivoli.

FACILITEITEN: Gratis WiFi.

KAMERS: Standaardkamers voorzien van air-
co en tv. De badkamers zijn uitgerust met een 
haardroger en toiletartikelen.

ETEN EN DRINKEN:  ‘sMorgens een ontbijt-
buffet.

CITYTRIPS
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Berlijn is hip. Berlijn is trendy. Berlijn is ‘the 
place to be’ en weer de metropool van wel-
eer. De val van de Muur zorgde voor een 
nooit geziene verandering in West-Europa. De 
bouwputten van de jaren ’90 zijn nu toppers 
als de Potzdamer Platz, de Reichstag, de re-
geringswijk, het Berliner Hauptbahnhof en de 
trendsettende shoppingcenters Mall of Berlin 
en het Bikini-Haus. Maar ook liefhebbers van 
de klassieken komen aan hun trekken. Kunst 
en cultuur kennen er geen grenzen. En alsof 
dat nog niet genoeg is rijden we ook nog naar 
Potsdam waar we kennismaken met UNESCO 
Werelderfgoed: park Sanssouci. Berlin ist ohne 
Zweifel eine Reise wert!

GOLDEN TULIP BERLIN - 
HOTEL HAMBURG ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen in een rustige zijstraat in 
het centrum van Berlijn, op enkele minuten 
wandelen van het warenhuis KaDeWe en de 
winkelstraat Kurfürstendamm.

FACILITEITEN: In het stijlvolle restaurant 
Rienäcker of op het zomerterras kan je genie-
ten van internationale à-la-cartegerechten. 
Drankjes worden geserveerd in de stijlvolle 
Botho Lounge & Bar, met een gezellige open 
haard.

KAMERS: Modern design harmonieert met 
warme kleuren. Gratis WiFi. Kamers met breed-
bandinternet, tv, airconditioning, minibar, 
kluis, haardroger, thee- en koffiestation.

ETEN EN DRINKEN: We verblijven 3 x in half-
pension en 1 x kamer & ontbijt. Geniet van 
ons vitale ochtendbuffet dat aan je wensen 
voldoet. Knapperige ontbijtgranen, vers fruit, 
verschillende soorten yoghurt, verschillende 
soorten brood, kaas en vleeswaren, vruchten-
sappen, koffiespecialiteiten en warme gerech-
ten. 

2 x avondeten driegangenmenu in het hotel.
1 x avondeten in restaurant buiten het hotel.
1 x vrij facultatief avondeten in de stad.

BERLIJN & POTSDAM HAMBURG KÖNINGSWINTERFRANKFURT

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

*bezoek aan Christmas Garden Berlin

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 80 
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 20  
2 x dagreis

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

IBIS HOTEL HAMBURG  
ALSTERRING

LIGGING: Ons hotel is gelegen in Wandsbek, 
een rustige wijk in Hanzestad Hamburg. Het 
metrostation en het treinstation liggen op 
wandelafstand.

FACILITEITEN:In het hotel beschik je over gra-
tis WiFi en er is een bar waar je terecht kan voor 
enkele drankjes en smakelijke gerechten. Er is 
airconditioning voorzien in het hotel en er is 
een sauna en solarium.

KAMERS: De comfortabele, geluidsdichte ka-
mers zijn voorzien van airconditioning en zijn 
uitgerust met innovatieve bedden voor extra 
comfort. Er is gratis WiFi en satelliet-tv.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen we 
aanschuiven aan een heerlijk ontbijtbuffet.

Inbegrepen Havenrondvaart met muziek 
aan boord.

KERSTMARKT BONN EN  
KÖNIGSWINTER
We vertrekken naar Bonn, waar je de kerst-
markt kan bezoeken. Op deze kerstmarkt vind 
je circa 190 kraampjes met veel verschillende 
kerstgeschenken. Hier laten de kunstenaars en 
handwerkers hun kunsten zien. In de namid-
dag rijden we verder naar ons hotel in Königs-
winter. ’s Avonds kunnen we de kerstsfeer 
reeds opsnuiven in het centrum.
Na een overnachting bezoeken we Königswin-
ter. Je hebt ook de mogelijkheid om de kerst-
markt bij kasteel Drachenburg te bezoeken. 
Het kasteel is te bereiken met de Drachenfels-
bahn, de oudste tandradbaan van Duitsland. Je 
kan een combikaartje kopen voor de Drachen-
felsbahn en de slotbezichtiging. In de loop van 
de middag vertrekken we naar huis.

MARITIM HOTEL KONIGS-
WINTER ✪✪✪✪

LIGGING: Prachtig gelegen hotel aan de oe-
vers van de rivier de Rijn. De stadskern van 
Königswinter ligt op slecht 500 m. Bonn ligt 
er recht tegenover op de rechteroever. Mooi 
binnenzwembad. Het hotel onderging een ge-
slaagde totaalrenovatie.

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

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

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

DUITSLAND

DATUM VOLW 1 X K+0 
+ 3 X HP

30/10-03/11 5D € 495
27/11-01/12* 5D € 495
13/12-17/12 5D € 475

DATUM VOLW K+O
15/12-16/12 2D € 99

DATUM VOLW K+O
13/12-15/12 3D € 285

DATUM VOLW HP
30/11-01/12 2D € 175

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

NOVOTEL FRANKFURT 
✪✪✪✪
Genieten van het viersterrencomfort van het 
Novotel Frankfurt City Hotel.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
sauna-/fitnessruimte.

KAMERS: Mooie kamers met alle comfort.
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OBERHARMERSBACH ZWARTE WOUDEUROPEES TRIO

Toeslag eenpersoonskamer: € 48 
Extra middagmaal vespermenu inbegrepen 

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 40 
2 x dagreis 

*Kerstmarkt Luxemburg en Metz

Toeslag eenpersoonskamer: € 12/nacht
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 12/nacht
2 x dagreis

DATUM VOLW HP
12/12-15/12 4D € 375

DATUM VOLW HP
17/10-20/10 4D € 495

DATUM VOLW HP
30/10-03/11 5D € 439

DATUM VOLW HP
19/10-20/10 2D € 159
14/12-15/12* 2D € 159

KERSTSFEER IN HET ZWARTE 
WOUD
Tijdens dit reisje maken we kennis met de tra-
ditionele kerstsfeer in zowel de steden Freiburg 
en Baden Baden als in de pittoreske dorpjes 
Oberharmersbach, Gengenbach of Schiltach. 
Ook ons familiehotel Grünwinkel zal ervoor 
zorgen dat we echt in een culinaire kerstsfeer 
geraken. De mooie uitstappen door het win-
terse Zwarte Woud zullen iedereen nog lang 
bijblijven. Misschien ligt de Titisee wel in een 
echt winters tapijt.

HOTEL GRÜNWINKEL

LIGGING: Hotel gelegen in Oberharmersbach 
in het midden van het Zwarte Woud.

FACILITEITEN: Wellness met sauna en stoom-
bad.

KAMERS: Alle kamers met het nodige comfort, 
douche, wc, haardroger, tv en radio.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension, be-
ginnend op dag 1 met het avondmaal en eindi-
gend met ontbijt op dag 4. Welkomstdrankje, 
uitgebreid ontbijtbuffet en een driegangen-
menu met saladebuffet. Extra middagmaal met 
vespermenu inbegrepen.

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

HOTEL SIMONS PLAZA 
✪✪✪✪

LIGGING: Zéér verzorgd en modern hotel in 
het Groothertogdom Luxemburg.

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

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

Van pollepel tot kurkentrekker
Het Zwarte Woud is ook gekend omwille van 
zijn verfijnde keuken en zijn uitgelezen wij-
nen. Hotel Engel is reeds sinds jaar en dag een 
culinair tophotel met twee gekende mees-
ter-koks. Tijdens deze reis wordt vooral aan-
dacht besteed aan alles wat met gastronomie 
te maken heeft. Wij genieten van de copieuze 
maar toch verfijnde gerechten in Hotel Engel 
met als sluitstuk een zesgangenmenu met 
aangepaste wijnen. Wij bezoeken twee van 
de beste wijnhuizen in het Zwarte Woud. Wij 
krijgen rondleidingen in de gekende bier-
brouwerij Fürstenberg in Donaueschingen en 
in de schnapsbranderij van Frau Lehmann in 
Oberharmersbach. Daarnaast bussen wij langs 
de mooiste landschappen en brengen wij een 
bezoek aan het middeleeuwse Gengenbach 
en genieten wij van de prachtige waterval in 
Triberg.

Genieten van het Schwarzwälder 
wandelparadijs
Sedert verscheidene jaren organiseert De 
Zigeuner een wandelvakantie in het Zwarte 
Woud tot grote tevredenheid van de vele wan-
delaars. De wandelingen variëren tussen 15 en 
20 kilometer per dag. Rekening houdend met 
de weeromstandigheden voorzien wij een on-
weerstaanbaar aanbod aan uitgelezen wandel-
tochten doorheen het Hochschwarzwald. Onze 
wandelingen zijn niet zwaar en het tempo ligt 
ook niet hoog maar onze aandacht gaat voor-
al uit naar de schitterende panorama’s en een 
fantastische beleving.

DUITSLAND

HOTEL ENGEL - OBERSIMONSWALD ✪✪✪✪

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

COTSWOLDS

LONDEN

KENT
De Cotswolds zijn populair zowel bij de Engel-
sen zelf als bij bezoekers van over heel de we-
reld. Deze streek is bekend om zijn zachte hel-
lingen (‘wolds’), afgelegen dorpjes en om het 
feit dat ze zo typisch Engels zijn. Opvallend zijn 
de honingkleurige kalkstenen huisjes en de 
‘drystone’ muurtjes. De wolindustrie heeft deze 
streek grote welvaart bezorgd en ook de dag 
van vandaag zijn schapen op de heuvelruggen 
nog een typisch kenmerk van de Cotswolds. De 
Cotswolds verschaffen ons de perfecte locatie 
voor een ontspannende uitstap!

HOTEL JURY’S INN  
SWINDON ✪✪✪✪
FACILITEITEN: WiFi is gratis in alle openbare 
ruimtes en er is een fitnessruimte die 24 uur 
per dag toegankelijk is.

KAMERS: De kamers zijn allemaal voorzien 
van airconditioning, een lcd-tv, telefoon, bad-
kamer met bad/douche, toiletartikelen en een 
haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Dit viersterrenhotel heeft 
een bar en een restaurant waar je typisch Brit-
se gerechten voorgeschoteld krijgt. Verblijf in 
halfpension beginnend met het avondmaal op 
dag 1 en eindigend met het ontbijt op dag 4.

KENT IN KERSTSFEER
Dag 1: Bezoek aan Leeds Castle en Christmas 
Market on the Cedar Lawn
Overnachting in Hotel Ashford International
Dag 2: Bezoek aan Londen – vrij – shopping
Overnachting Hotel Ashford International
Dag 3: Bezoek aan Canterbury met rondleiding 
en christmas shopping.

Overtochten met de Shuttle

HOTEL ASHFORD  
INTERNATIONAL ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt op slechts een kwar-
tiertje rijden van Leeds Castle.

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

KAMERS: De luxueuze en comfortabele ka-
mers zijn voorzien van airconditioning, satel-
liet-tv en badkamer met haardroger.

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

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag. 
Overtocht met de Shuttle 

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 70
Overtocht met de Shuttle

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met Shuttle of ferry

2 x dagreis

DATUM VOLW HP
28/09-01/10 4D € 459

DATUM VOLW HP
08/12-10/12 3D € 255

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! Ge-
legenheid tot bezoek aan het wereldberoemde 
warenhuis Harrods, het wassenbeeldenmuse-
um van Madame Tussauds, de aflossing van 
de wacht aan Buckingham Palace en het 135 
meter hoge reuzenrad: London Eye. Ook aan 
cultuur is er in Londen uiteraard geen gebrek. 
Wat dacht je van een bezoek aan het Natural 
History Museum, het Science Museum of het 
V&A? Je kan natuurlijk ook gaan funshoppen 
in de langste winkelstraat van Europa, Oxford 
Street.
PROGRAMMA VRIJBLIJVEND

HOTEL DOUBLE TREE 
BY HILTON DOCKLANDS 
✪✪✪✪
LIGGING: Fantastisch viersterrenhotel in een 
voormalig pakhuis langs de Thames, op amper 
10 minuten van Tower Bridge en het centrum.

KAMERS: Mooie kamers met alle moderne 
comfort: tv met pay-tv, airco, koffiezet, haar-
droger, ligbad/douche.

ETEN EN DRINKEN: Zeer uitgebreid Engels 
ontbijtbuffet.

DATUM VOLW 
K+O

BOOT 
SHUTTLE

26/10-28/10 3D € 259 B
01/11-03/11 3D € 259 S
09/11-11/11 3D € 259 S
23/11-25/11 3D € 259 B
07/12-08/12 2D € 155 S
14/12-15/12 2D € 155 S
21/12-23/12 3D € 259 S
28/12-30/12 3D € 259 B
30/12-01/01 NIEUWJAAR 3D € 299 S
11/01-12/01/2020 2D € 155 S
25/01-26/01/2020 2D € 155 S
22/02-24/02/2020 3D € 259 B
28/02-01/03/2020 3D € 259 S
14/03-15/03/2020 2D € 155 S
28/03-29/03/2020 2D € 155 S

Laat de BREXIT je niet afschrikken om 
naar Engeland te gaan. Het is een bij-
zonder mooi eiland om te bezoeken.
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AMSTERDAM ROTTERDAMAMSTERDAM LIGHT UTRECHT
DE STAD VAN REMBRANDT, AJAX 
EN... ANDRÉ HAZES
Het bruisende Amsterdam is meer dan ooit de 
Europese topbestemming!
Je maakt er kennis met de wereldberoemde 
grachten, de statige herenhuizen uit de gou-
den eeuw en met enkele van de beste musea 
ter wereld (het schitterend gerestaureerde 
Rijksmuseum met Rembrandts Nachtwacht, 
het opgefriste Van Gogh museum, de “bad-
kuip” van het Stedelijk Museum en de Her-
mitage). En nu de fantastische metro Noord/
Zuidlijn stilaan op volle kracht rijdt wordt de 
Nederlandse hoofdstad aantrekkelijker dan 
ooit! Het shoppingaanbod is overweldigend 
en het Amsterdamse nachtleven langs de be-
ruchte Walletjes ongeëvenaard. We maken ook 
een ommetje langs het pittoreske Volendam.

STEIGENBERGER AIRPORT 
HOTEL AMSTERDAM ✪✪✪✪
Nu al enkele jaren op rij verkozen tot beste 
viersterrenhotel van Nederland! Steigenberger 
hotel staat voor tijdloze luxe en onberispelijke 
service.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt ook over 
een zwembad.
KAMERS: Schitterende kamers met heerlijke 
bedden, tv, airco en een mooie badkamer.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel biedt een zeer 
uitgebreid ontbijtbuffet.

PROGRAMMA
Dag 1: Voormiddag naar Volendam, met ge-
legenheid tot middagmaal. Namiddag eerste 
kennismaking met Amsterdam: Waterlooplein, 
Museumplein… Om 17.00 uur rondvaart door 
verlicht Amsterdam. Nadien naar Amsterdam 
Novotel Airport. Uitstekend avondmaal-buffet.
Dag 2: Uitgebreid ontbijt in het hotel. Bij goed 
weer bezoek (facultatief ) aan de nieuwe at-
tractie de A’dam Lookout – aan de overkant 
van het IJ – met de spectaculaire lift naar een 
hoogte van 100 meter. Bovenop de toren 360° 
uitzicht over Amsterdam. Daar bevindt zich 
ook de hoogste schommel van Europa! (facul-
tatief ) Namiddag is vrij voor museumbezoek 
of… soldenjacht in de Bijenkorf, Kalverstraat 
en Nieuwendijk.

HOTEL NOVOTEL AMSTER-
DAM SCHIPHOL AIRPORT 
✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel ligt op slechts 200 meter 
afstand van station Hoofddorp vanwaar er di-
recte treinen zijn naar het centrum.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een fit-
nesscentrum dat 24/7 open is. Het hotel heeft 
ook een restaurant en bar. Het elegante restau-
rant met open keuken pakt uit met verse en 
gezonde gerechten.

KAMERS: De kamers zijn ruim en modern en 
uitgerust met een flatscreen-tv, airconditio-
ning en een kluisje. Er is een kleine koelkast 
op de kamer en je hebt er koffie- en theefa-
ciliteiten. In de badkamer beschik je over een 
inloopdouche of een bad. Je kan in alle kamers 
gebruik maken van het gratis wifinetwerk.

ETEN EN DRINKEN: Het uitgebreide ontbijt-
buffet en de erg lekkere koffie zorgen ervoor 
dat je je dag goed start.

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 35
Boottocht inbegrepen

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag 
2 x dagreis

DATUM VOLW K+O
21/09-22/09 2D € 165
12/10-13/10 2D € 165
16/11-17/11 2D € 165
14/12-15/12 2D € 165

DATUM VOLW K+O
11/01-12/01/2020 2D € 170

DATUM VOLW HP
16/11-17/11 2D € 169
07/12-08/12 2D € 169

DATUM VOLW HP
28/09-29/09 2D € 185

Manhattan aan de Maas, Delfts blauw, Haagse 
tieten… Een greep uit onze verkenning van 
drie bijzondere Nederlandse steden. Rotter-
dam pakt uit met één van de grootste havens 
ter wereld en een hip stadscentrum. Den Haag 
is de statige hoofdstad, met Paleis Noordein-
de, het Mauritshuis, het Vredespaleis… En 
Delft werft roem met porselein en dat wat 
Holland zo Hollands maakt: grachten, plechti-
ge herenhuizen en een bijzonder marktplein. 
In twee dagen ontdek je zo drie boeiende ste-
den bij onze noorderburen.
Nog niet overtuigd? Daar bovenop krijg je in 
Rotterdam een hotel in halfpension. Pure ver-
wennerij!

HOTEL THON ✪✪✪
LIGGING: Thon Hotel ligt aan de oevers van 
de Nieuwe Maas, vlak bij de Erasmusbrug en 
vlak bij één van de uitgaansbuurten van Rot-
terdam.
KAMERS: Alle kamers met het nodige com-
fort.
ETEN EN DRINKEN: Driegangenavondmaal 
dag 1 en uitgebreid ontbijtbuffet dag 2 inclu-
sief!

UTRECHT & DE HOGE VELUWE
Kom je dit weekend ook terecht in Utrecht? 
Ontdek zijn smalle steegjes, zijn hoogste kerk-
toren van Nederland, zijn grachtengordels en 
de unieke “werven”. En niet vergeten, Utrecht 
is ook de stad van Nijntje! De tweede dag ga 
je op visite in Kasteel De Haar, het grootste 
kasteel van Nederland met schitterende in-
terieurs en tuinen. We ronden af in het groen 
met een bezoek aan het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe. Hup de fiets op en de wandel-
schoenen aan!
Kortom een heel gevarieerd weekend met een 
mooie balans tussen gezellige stadsdrukte en 
genieten in de natuur. Terecht een weekendje 
Utrecht!

VAN DER VALK HOTEL 
✪✪✪✪
FACILITEITEN: Gratis WiFi in het hele ge-
bouw.
KAMERS: De kamers zijn uitgerust met air-
conditioning, flatscreen-tv, telefoon, kluis, kof-
fie- en theefaciliteiten, kleine koelkast, balkon 
of terras en een eigen badkamer met toiletar-
tikelen en haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Avondmaal en rijkelijk 
ontbijtbuffet in het hotel.

NEDERLAND
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FRANKRIJK

PARIJS

DISNEYLAND® Paris 

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DE MEEST ROMANTISCHE STAD 
TER WERELD!

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

HOTEL IBIS 
MONTMARTRE  ✪✪✪

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

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

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

DATUM VOLW K+O
19/10-20/10 2D € 135
26/10-28/10 3D € 245
01/11-03/11 3D € 245
09/11-11/11 3D € 245
30/11-02/12 3D € 245
21/12-23/12 3D € 245
26/12-28/12 3D € 245
30/12-01/01 NIEUWJAAR 3D € 259
24/02-26/02/2020 3D € 245
29/02-01/03/2020 3D € 245
28/03-30/03/2020 3D € 245

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 
magie, waar de verbeelding onbegrensd is 
en de momenten van geluk onvergetelijk. 
Ga op avontuur in de 2 Disney® Parken en 
ontdek er de meer dan 50 attracties voor het 
hele gezin.

WIJ LOGEREN IN EEN HOTEL  
BUITEN HET PARK. 

´s Morgens om 5.30 uur reizen we af en rij-
den we rechtstreeks naar Disneyland® Paris 
waar we verblijven tot de laatste attractie 
sluit. (Bij drie dagen reizen we de eerste dag 
rond 20.00 uur naar het hotel.) Overnachting 
in het hotel (1 of 2 nachten.) Na het ontbijt 
bezoeken we het park tot 17.00 uur waarna 
we afreizen naar België.

TWEEDAAGSE TRIP

DRIEDAAGSE TRIP

DATUM VOLW K+O KIND 2-11 JR
05/10-06/10 2D € 289 € 240
01/11-02/11 2D € 299 € 245
10/11-11/11 2D € 279 € 265
07/12-08/12 2D € 279 € 265
22/12-23/12 2D € 279 € 265
28/12-29/12 2D € 279 € 265
03/01-04/01/2020 2D € 195 € 189
15/02-16/02/2020 2D € 220 € 210
24/02-25/02/2020 2D € 220 € 210
06/04-07/04/2020 2D € 225 € 215

DATUM VOLW K+O KIND 2-11 JR
01/11-03/11 3D € 359 € 290
21/12-23/12 3D € 385 € 370
28/12-30/12 3D € 385 € 370
24/02-26/02/2020 3D € 305 € 295
13/04-15/04/2020 3D € 375 €359

®

FRANKRIJK

INKOM
2 & 3 DAGEN
INBEGREPEN

Boeken minstens 4 dagen voor vertrek van de reis voor garantie prijs inkomticket. Na-
dien wordt het inkomticket duurder en zijn we genoodzaakt de prijzen aan te passen.
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DATUM VOLW K+O
12/10-13/10 2D € 149
26/10-27/10 2D € 149
30/11-01/12* 2D € 149

DATUM VOLW HP
01/11-03/11 3D € 375

Toeslag eenpersoonskamer: € 33
*Bezoek aan kerstmarkt

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 42/nacht
2 x dagreis

Op zoek naar een rustig en relaxed week-
end? Geen gejaag, écht weekend? Wel, 
ons Champagneweekend is zo’n weekend! 
Tijdens deze tweedaagse word je onderge-
dompeld tussen de wijngaarden en maak 
je kennis met één van Frankrijks meest be-
roemde dranken, de champagne. Tijdens dit 
weekend met bubbels voorzien we ook een 
stadswandeling in Reims, de hoofdstad van 
de Champagne. Verder is er een korte stop 
in Charleville, het hart van de Franse Arden-
nen en Epernay, de stad van de grote cham-
pagnehuizen.

BRIT HOTEL AUX SACRES 
✪✪✪

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

KAMERS: Alle kamers zijn uitgevoerd met 
badkamer en haardroger, airco, telefoon, 
flatscreen-tv, gratis WiFi in alle kamers en bij 
uitbreiding het hele hotel. Een kluis is be-
schikbaar aan de receptie. 

ETEN EN DRINKEN: Kamer met ontbijt.

De glooiende heuvels van de Elzas, bezaaid 
met wijngaarden en bossen, nodigen uit 
voor een ontdekking van één van de ge-
zelligste 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-Koenigsbourg en het koninklijke 
Nancy staan op ons programma. Voeg daar-
bij een vorstelijk verblijf in een tophotel met 
een gerenommeerde keuken en een schitte-
rende accommodatie en je hebt alle ingre-
diënten voor een Elzasbezoeker, die net dat 
ietsje meer wil!

HOTEL DOMAINE DU  
MOULIN ✪✪✪✪

LIGGING: We verblijven in dit landelijk gele-
gen viersterrenhotel dat onlangs nog verder 
werd uitgebouwd.

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

KAMERS: Comfort op hoog niveau. Volledig 
en smaakvol ingerichte kamers.

ETEN EN DRINKEN: Verzorgd en lekker 
avondmaal. Uitgebreid warm & koud ont-
bijt.

 RONDREIZEN

ELZAS REIMS & CHAMPAGNE

DATUM VOLW K+O
12/10-13/10 2D € 129

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

Rijsel is de derde grootste stad van Frankrijk 
en trekt ieder weekend massa’s toeristen en 
kooplustigen. Waarom heeft deze stad zo-
veel succes? Snel bezwijkt iedere bezoeker 
onder de charme van de Frans-Vlaamse am-
biance 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. 
Ondanks dat Rijsel met zijn 1,2 miljoen in-
woners de hoofdstad is van de regio Hau-
ts-de-France, straalt deze stad gezelligheid 
uit. Naast de charmante en gedecoreerde 
gevels, zijn ook de winkels er zeer talrijk. Zo-
wel luxueuze winkels als kleine boetieks vul-
len de straten. Dwaal gerust af en ontdek de 
leukste plekjes! Je merkt het al ook de sho-
paholics halen hier ongetwijfeld hun hart 
op. Jacques Brel bezong Frans-Vlaanderen 
al als zijn ‘plat pays’. De regio toont ook van-
daag nog de sporen van de beide wereld-
oorlogen. Op dag 2 bezoeken we daarom in 
de voormiddag La Coupole, de lanceerbasis 
voor de V2-bommen uit de Tweede Wereld-
oorlog. We krijgen hier de ontwikkeling te 
zien van bom naar raket of van oorlog naar 
ruimtevaart. In de namiddag bezoeken we 
dan het planetarium waar we het heelal in 
3D krijgen voorgeschoteld. Kortom, een 
heel gevarieerd weekend vlakbij huis en 
toch onbekend.

RIJSEL

DATUM VOLW HP
07/10-20/10 14D € 1249

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vanaf dag 2 t.e.m. dag 13: drank bij het avondeten 

inbegrepen
2 x dagreis met tussenovernachting

Andalusië, gelegen in het zuiden van Span-
je, heeft alles om jouw hart te stelen: de 
witte dorpjes, de eindeloze sinaasappel- en 
olijfboomgaarden, de zon en de azuurblau-
we hemel. Deze avontuurlijke streek barst 
van contrasten: lange goudgele stranden, 
de woestijn van Tabernas en de roodge-
kleurde Sierra Nevada. Drijvend op een rijke 
culturele traditie ontstonden prachtige his-
torische steden zoals Sevilla, Malaga, Grana-
da en Cordoba. Het binnenland bestaat uit 
een wild landschap doorspekt met kleine 
witte Moorse dorpjes. Een van de hoogte-
punten 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 Nasriden-dynastie. 
Geniet tijdens deze reis van de heerlijke ta-
pas, sangria, tortilla, gazpacho, gamba’s en... 
het kloppend hart van de flamenco.

De verschillende hotels (7) die wij aandoen 
zijn drie- en viersterrenhotels.
Ons hotel in Benalmadena is een super vier-
sterrenhotel, prachtig gelegen aan de zee, 
kamers zijn voorzien van al het nodige com-
fort, zeer lekkere en uitgebreide ontbijt- en 
dinerbuffetten, incl. water en wijn. Het hotel 
biedt een uitgebreid avondprogramma.

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

LIGGING: Ons hotel beschikt over alle com-
fort die nodig is om helemaal te kunnen ont-
spannen.

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

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

Lavagna is een vakantiebestemming bij uit-
stek. Een van de grootste plezierhavens van Ita-
lië met 1200 ligplaatsen. Het strand en de kust 
van Lavagna zijn al meerdere malen erkend 
voor hun uitstekende kwaliteit. Vanuit Lavagna 
kan je wandelingen maken via pittoreske rou-
tes de groene heuvels in. Tijdens ons verblijf 
maken we uitstappen naar Portofino en Genua. 
Pisa en Lucca staan ook op ons programma.
 
REAL PARK HOTEL ✪✪✪

LIGGING: Gelegen in het gehucht Cavi, op en-
kele passen van het station.

FACILITEITEN: Het hotel ligt aan zee en heeft 
grote terrassen met een prachtig uitzicht op de 
zee van Lavagna en de Golf van Tigullio.

KAMERS: Kamers uitgerust met badkamer, tv, 
kluis, haardroger minibar en WiFi.

ETEN EN DRINKEN: Het restaurant biedt je 
iedere dag Middellandse Zeeschotels met als 
specialiteit visgerechten.

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Heenreis met tussenovernachting

*VP= volpension in Lavagna
beginnend met avondmaal en 

eindigend met ontbijt 
Heenreis in HP

2x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

Inbegrepen :
 Verblijf in halfpension

Boottocht Punta Sabbioni – Eiland der lagunen
 Boottocht Punta Sabbioni naar San Marco

DATUM VOLW K+O
28/10-31/10 4D € 295
26/12-29/12 4D € 295

DATUM VOLW VP*
21/09-29/09 9D € 889

DATUM VOLW HP
28/10-03/11 7D € 845

DATUM VOLW HP
09/04-15/04/2020 7D € 455

Rome was het centrum van het enorme Ro-
meinse Rijk, de zetel van de kerk en is vandaag 
de dag de bruisende hoofdstad van Italië. Uit 
de Romeinse Oudheid stammen het Colosse-
um, de ruïnes van het Forum Romanum en het 
Pantheon. 
Ook Vaticaanstad is een trekpleister van for-
maat met het Sint-Pietersplein, de Sint-Pie-
tersbasiliek en de Sixtijnse kapel waar de pau-
sen verkozen worden. Onvergetelijk zijn ook 
de ondergrondse catacomben waar de eerste 
christenen begraven werden. 
Toeristen worden niet alleen gecharmeerd 
door de bezienswaardigheden maar ook door 
de aparte sfeer en romantiek die in de lucht 
hangt in de buurt van de Piazza Navona, de 
Spaanse Trappen en de Trevifontein. 
Tijdens de heenreis staat ook Orvieto op het 
programma. Deze op een plateau gelegen 
stad biedt je heerlijke witte wijn, gezellige 
straatjes en een machtig mooie kathedraal. 
Op de terugreis brengen we een bezoek aan 
Parma, wereldberoemd omwille van haar kaas 
en ham.

Kortom... een stuk Italië op zijn best. 

HOTEL CICERONE ✪✪✪✪

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

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

KAMERS: De luxueuze en comfortabele ka-
mers zijn voorzien van airconditioning, satel-
liet-tv en badkamer met haardroger. 

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

MET LAGUNEBOOTTOCHT

Boottocht op de lagune van Venetië, het ei-
land Murano en het eiland Burano.
Bewonder het uitzicht op de eilanden San 
Giorgio, Certosa en Sant’Erasmo tijdens jouw 
cruise rond de lagune van Venetië. Ontdek 
hoe Muranoglas wordt gemaakt tijdens een 
demonstratie glasblazen. Wandel langs de 
waterkant en door de handwerkwinkels op 
het eiland Burano.
Boottocht van Punta Sabbioni naar het San 
Marcoplein. Bezoek aan het mooie Venetië.
We logeren in een driesterrenhotel in Lido 
di Jesolo.

SHOPPING TRIP

ITALIË

NIEUW
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LLORET DE MARLLORET DE MARLLORET DE MAR

Toeslag eenpersoonskamer: € 12,5/nacht
Periode 15/06-27/09: € 19,5/nacht

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

Toeslag volpension: € 28/week 
1 volwassene + 1 kind op zelfde kamer: prijs 

op aanvraag
2 x nachtreis

Vervoer Royal Class

Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
Prijs = comfortkamer zonder zwembadzicht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: 

–10 %
Toeslag volpension: € 49/week 

Kamers met zwembadzicht (supplement): € 2,5/
dag/persoon

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

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

Familiekamers en juniorsuites: op aanvraag
2 x nachtreis

Vervoer Royal Class

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-10 JR

2e KIND 
2-10 JR

20/09-29/09 10D € 379 € 100 € 275
27/09-06/10 10D € 379 € 100 € 260
04/10-13/10 10D € 379 € 100 € 260
11/10-20/10 10D € 379 € 100 € 260

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 465 € 100 € 315
27/09-06/10 10D € 420 € 100 € 295
04/10-13/10 10D € 399 € 100 € 285
11/10-20/10 10D € 399 € 100 € 285

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-13 JR

2e KIND 
2-13 JR

20/09-29/09 10D € 515 € 280 € 340
27/09-06/10 10D € 479 € 280 € 325
04/10-13/10 10D € 479 € 280 € 325
11/10-20/10 10D € 459 € 280 € 315

Ontbijt bij aankomst inbegrepen.
Bij volpension: extra middageten op dag 
van vertrek.

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

All-inclusive:
Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm
 snacks tot 21.00 u (behalve tijdens de 
maaltijden)
 selectie van nationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (11.00-23.00 u)

HOTEL SANTA ROSA ✪✪✪✪  

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

FACILITEITEN: Er is een klein zoetwater-
zwembad en hottub op het dakterras. Ook 
is er een zonneterras met gratis ligzetels en 
wekelijks een flamencoavond, dansavond 
en livemuziek. WiFi is beschikbaar tegen 
betaling. ‘s Avonds is er animatie voor vol-
wassenen.

KAMERS: Ruime kamer is voorzien van bal-
kon, badkamer/wc, haardroger, tv, telefoon 
en airco (van 15/06 tot 15/09). WiFi beschik-
baar mits toeslag.

Eten en drinken: Alle maaltijden zijn in buf-
fetvorm. Wekelijks is er een Catalaans diner. 
Vanuit de bar bij het zwembad kan je ge-
nieten van een spectaculair uitzicht.

HOTEL ANABEL ✪✪✪✪  

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

FACILITEITEN: Door zijn talrijke faciliteiten 
staat dit hotel garant voor een perfecte 
vakantie. Groot zwembad met kinderplons-
bad, gratis ligstoelen, verwarmd overdekt 
zwembad, pingpongtafel. Wellnessafdeling 
met bubbelbad en Turks bad. Gratis WiFi. 
Het hele seizoen animatie voor volwasse-
nen. Miniclub in juli en augustus.

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

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

ALEGRIA PLAZA PARIS & 
SPA ✪✪✪✪  

LIGGING: Het Alegria Plaza Paris ligt in het 
centrum van Lloret de Mar, op 300 m van het 
strand.

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

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

Eten en drinken: Het hotel beschikt over een 
buffetrestaurant, waar mediterrane gerech-
ten worden geserveerd. In het café kan je 
genieten van livemuziek.

 

PROMOTIES 
SPANJE
strandvakantie

LLORET DE MAR

ROSAS

Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
Kinderprijzen: op aanvraag 

2 x nachtreis

HOTEL ANABEL ✪✪✪✪

DATUM VOLW VP
12/10-19/10 8D € 349

Extra middagmaal inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht

Kinderprijzen: op aanvraag
2 x nachtreis

*Hotel La Palmera

HOTEL ASTORIA PARK 
✪✪✪✪
DATUM VOLW VP
05/10-12/10* 8D € 259
12/10-19/10 8D € 259

Extra middageten inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer € 15/nacht 

Toeslag kamer met zeezicht: € 20 per persoon
2 x nachtreis

HOTEL MARIAN
PLATJA ✪✪✪
DATUM VOLW VP
21/09-28/09 8D € 345

8 DAGEN – 5 NACHTEN  
Vertrek zaterdagavond - terug 
zaterdagmorgen

INBEGREPEN: 
Volpension – tafeldrank (water/wijn)                         
2 halve daguitstappen.
Wij reizen met een ****sterrenautocar. 
Deze reis is niet cumuleerbaar met 
andere kortingen.

Het genot van een zonnige
vakantie aan een spotprijs!

 strandvakantie SPANJE
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ALL
INCLUSIVE
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TOSSA DE MAR PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

GOLDEN BAHIA 
DE TOSSA   ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 buitenzwem-
baden omringd met palmbomen en een zon-
neterras, binnenzwembad, solarium, sauna, 
wellness, fitness, gratis WiFi in alle gemeen-
schappelijke ruimtes, fietsverhuur, minigolf... 

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

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

HOTEL TAURUS PARK  
✪✪✪✪

LIGGING: Het hotel is gelegen op 2 minuten 
van het strand en op slechts 10 minuten wan-
delafstand van het centrum.

FACILITEITEN: Hotel Taurus Park beschikt over 
3 openluchtzwembaden met gratis ligstoelen, 
een kinderbadje, poolbar, overdekt verwarmd 
zwembad, jacuzzi, lounge- en tv-ruimte en er 
is een miniclub voorzien. Fietshuur, tennis en 
minigolf zijn hier ook mogelijk. Aquapark geo-
pend van 18/05-22/09

KAMERS: Comfortabele kamers met bad-
kamer (bad/douche), toilet, balkon (niet be-
schikbaar voor een 4-persoonskamer!!), WiFi, 
telefoon, satelliet-tv, koelkast, kluis (tegen be-
taling), airconditioning, haardroger.

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

HOTEL STELLA EN SPA   
✪✪✪✪ PLUS

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

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een 
openluchtzwembad met bubbelbad, een zon-
neterras met ligstoelen en barservice. Er is ook 
gratis WiFi in de snackbar. Een ruime lees- en 
televisieruimte en wellness.

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

ETEN EN DRINKEN: D e maaltijden worden in 
buffetvorm geserveerd, met een brede selectie 
van zowel traditionele gerechten als internati-
onale gerechten.

ALEGRIA PINEDA SPLASH   
✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Je kan er gratis gebruik maken 
van WiFi. Er is een zoetwaterzwembad met glij-
banen en kinderbad, een animatieprogramma 
en een ‘adults only’-zonneterras.

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

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

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

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

2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: op aanvraag
Kamer met zwembadzicht: op aanvraag

2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: € 49/week/persoon
Zwembadzicht: € 21/persoon.

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

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

Zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 475 € 100 € 325
27/09-06/10 10D € 439 € 100 € 305
04/10-13/10 10D € 439 € 100 € 305
11/10-20/10 10D € 439 € 100 € 305

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 395 € 100 € 265
27/09-06/10 10D € 359 € 100 € 265
04/10-13/10 10D € 359 € 100 € 265
11/10-20/10 10D € 359 € 100 € 265

DATUM VOLW HP 1e KIND 2-11 JR
20/09-29/09 HP=VP 10D € 409 € 285
27/09-06/10 HP=VP 10D € 359 € 265
04/10-13/10 HP=VP 10D € 359 € 265
11/10-20/10 HP=VP 10D € 359 € 265

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 535 € 260 € 350
27/09-06/10 10D € 519 € 260 € 345
04/10-13/10 10D € 519 € 260 € 345
11/10-20/10 10D € 519 € 260 € 345

Mogelijkheid tot all-inclusive:
Volpension met huiswijn, sangria, fris-
dranken, lokale bieren en water bij lunch 
en avondmaal
 onbeperkte snacks: 10.00-12.00 u en 
16.00-18.00 u (hamburgers, hotdogs, 
pizza en frieten)
 22.00-23.00 u sandwiches met ham, 
kaas, vegetarisch, croque monsieur en 
gebakjes.
 dranken en ijsjes aan de bar (selfservice)
10.30-23.00 u sangria, frisdranken, water, 
warme dranken, lokale bieren, gin, wod-
ka, whisky, cognac, vermouth, cocktails 
en ijsjes (geen schepijs)
Toeslag ALL-IN:
volwassene: € 172/week
 kind: € 100/week

Mogelijkheid tot all-inclusive:
 Dranken van 10.30-23.00 u: lokale alco-
holische en niet-alcoholische dranken
 IJsjes en snacks: 10.00-12.00 u, 16.00-
18.00 u, 22.00-23.00 u
Toeslag ALL-IN:
 volwassene: € 158/week
 kind: € 86/week

Mogelijkheid tot all-inclusive:
Dranken van 10.00-23.00 u: lokale alco-
holische dranken, frisdranken, bier, wijn, 
water, champagne en cocktails.
 Snacks (sandwiches, pizza’s, chips, 
hamburgers, ijs) 10.00-13.00 u en 15.00-
18.00 u.
Toeslag ALL-IN: € 154/week

All-inclusive:
Ontbijt-, lunch- en avondeten in buffet-
vorm.
Snacks tussen de maaltijden
Dranken van 11.00-23.00 u
All inclusive stopt ’s morgens de dag van 
vertrek

SPANJE strandvakantie

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks te betalen 

aan de receptie van het hotel

ALL
INCLUSIVE

ALL-IN GOLD CARD € 30/dag/persoon: 
Verblijf in Superior of Premium kamer

ALL-IN: Gratis inkom Spa en Gym
1 x Gourmet Lunch
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DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

20/09-29/09 10D € 545 € 265 € 355
27/09-06/10 10D € 475 € 245 € 320
04/10-13/10 10D € 475 € 245 € 320
11/10-20/10 10D € 475 € 245 € 320

DATUM VOLW 
HP

20/09-29/09 10D € 439
27/09-06/10 10D € 375
04/10-13/10 10D € 375
11/10-20/10 10D € 375

DATUM VOLW  ALL-IN
20/09-29/09 10D € 729
27/09-06/10 10D € 689
04/10-13/10 10D € 689
11/10-20/10 10D € 621

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

ALL
INCLUSIVE

HOTEL ALEGRIA 
MARIPINS ✪✪✪✪

LIGGING: Het Alegria 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 voor-
zien. Je kan er tafeltennissen of biljarten. 
Het hotel verzorgt tevens ook amusement, 
waaronder karaoke en flamenco shows. 
Gratis WiFi beschikbaar in de gemeenschap-
pelijke ruimtes. 

KAMERS: Alle kamers van het Alegria Mari-
pins bieden airconditioning en hebben een 
eigen balkon met uitzicht op zee, de bergen 
of het zwembad. De kamers beschikken ver-
der over een kluis, satelliet-tv en een badka-
mer met douche en haardroger. 

Eten en drinken: Het restaurant van het ho-
tel serveert zeer gevarieerde buffetten. Er 
zijn ook lunchpakketten mogelijk. 

SUMUS MONTEPLAYA 
✪✪✪✪ SUPERIOR
 ADULTS ONLY

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

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

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

Eten en drinken: Alle maaltijden zijn er in 
buffetvorm. Show cooking.

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

ALL
INCLUSIVE

ALEGRIA MAR 
MEDITERRANIA ✪✪✪✪

 ADULTS ONLY

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

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

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

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

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

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

RIVIERA HOTEL  ✪✪✪

LIGGING: Perfecte ligging, direct aan de bou-
levard en 100 meter van het strand. In de direc-
te omgeving bevinden zich winkeltjes, barre-
tjes en restaurants.

FACILITEITEN: Buitenzwembad

KAMERS: Volledig vernieuwde kamers met 
volledig uitgeruste badkamer met balkon. Air-
co en tv.

ETEN EN DRINKEN: Ontbijtbuffet en verdere 
maaltijden in buffetvorm.

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

Toegankelijk vanaf 16 jaar
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: € 110 
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

2 x nachtreis

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

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

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht 
Toeslag volpension: € 49

Toeslag ALL-IN: € 154
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %

Comfort- en Superiorkamers: op aanvraag
Toegankelijk vanaf 16 jaar

2 x nachtreis

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 509 € 215 € 340
27/09-06/10 10D € 495 € 215 € 330
04/10-13/10 10D € 495 € 215 € 330

All-inclusive:
Ontbijt, lunch en avondeten in buffet-
vorm.
Snacks tussen de maaltijden.
Dranken inbegrepen van 11.00-23.00 u.
ALL-IN begint dag 1 om 12.00 u en 
eindigt laatste dag om 12.00 u.

 strandvakantie SPANJE
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel
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Mogelijkheid tot All-Inclusive

Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
Dranken: water, frisdranken, sangria, koffie, thee, 
bier en andere alcoholische dranken van nationale 
merken, tussen 10.30-23.00 u
Laat ontbijt (geroosterd brood, croissant, jam) 
10.00-12.00 u
Snacks (hotdogs, pizza, frietjes, broodjes, tosti) 
10.00-12.00 u en 16.00-18.00 u
Broodjes 22.00-23.00 u 
Toeslag ALL-IN: 
Volwassene: € 159/week
Kind: € 87/week

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

Familiekamers op aanvraag
Toeslag volpension volw.: € 65,5 – kind: € 36,5
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag

2 x nachtreis

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

Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

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

2 x nachtreis

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

Toeslag volpension: op aanvraag
Zwembadzicht: op aanvraag

2 x nachtreis

HOTEL GOLDEN PORT
SALOU EN SPA ✪✪✪✪

LIGGING: Gelegen op 300 m van het toeristi-
sche centrum. 1,7 km van het oude centrum. 
Het Levantestrand ligt op ongeveer 900 m van 
het hotel.

FACILITEITEN: In het hotel beschik je over 
gratis WiFi, overdag animatie en ‘s avonds live-
muziek en miniclub. 3 zoetwaterzwembaden, 
2 kinderzwembaden, whirlpool, verwarmd 
binnenzwembad met gedeelte in openlucht. 
Zonneterras met ligzetels en parasols (gratis) 
en een spacentrum (betalend). Gratis WiFi in 
het hele resort. Animatie overdag en ‘s avonds.

KAMERS: Ruime gerieflijke kamers met bad/
handdouche, haardroger, toilet, telefoon, tv, 
WiFi (gratis), koelkast, safe (betalend), airco 
(01/06-30/09), bemeubeld balkon.

ETEN EN DRINKEN: Ruime gerieflijke kamers 
met bad/handdouche, haardroger, toilet, tele-
foon, tv, WiFi (gratis), koelkast, safe (betalend), 
airco (01/06-30/09), bemeubeld balkon.

DATUM VOLW HP KIND 
2-10 JR

20/09-29/09 10D € 359 € 270
27/09-06/10 10D € 359 € 270
04/10-13/10 10D € 359 € 270
11/10-20/10 10D € 359 € 270

DATUM VOLW HP KIND 
2-10 JR

20/09-29/09 10D € 425 € 295
27/09-06/10 10D € 385 € 280

H10 SALAURIS PALACE 
✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: 2 zwembaden (volwassenen 
en kinderen), gratis WiFi, lift met panoramisch 
uitzicht en animatieteam. In de avonduren kan 
je in het hotel van amusement genieten, waar-
onder livemuziek.

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

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

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

ALL
INCLUSIVE

HOTEL CALYPSO ✪✪✪

LIGGING: Gelegen op ca. 200 m van het levendi-
ge centrum en op ca. 500 m van het strand. 

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

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

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

HOTEL LAS VEGAS ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: Twee buitenzwembaden en 
een apart peuterbadje. Voor de kinderen is er 
ook een leuke speeltuin en een gezellige mi-
niclub. Gratis ligstoelen en parasols. Het hotel 
beschikt over een fitnessruimte, bubbelbad en 
solarium. Tijdens het hoogseizoen is er een da-
gelijks animatieprogramma. Kortom een echte 
aanrader.

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

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

SALOU SALOU SALOU SALOU
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

SPANJE strandvakantie

NIET INBEGREPEN  
verplichte toeristentaks te betalen 

aan de receptie van het hotel

DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 485 € 245 € 330
27/09-06/10 10D € 485 € 245 € 330
04/10-13/10 10D € 475 € 245 € 330
11/10-20/10 10D € 475 € 245 € 330

DATUM VOLW 
HP

1e KIND 
2-12 JR

2e KIND 
2-12 JR

20/09-29/09 10D € 449 € 100 € 310
27/09-06/10 10D € 435 € 100 € 355
04/10-13/10 10D € 379 € 100 € 315
11/10-20/10 10D € 379 € 100 € 315
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DATUM VOLW 
ALL-IN

1e KIND 
2-11 JR

2e KIND 
2-11 JR

20/09-29/09 10D € 429 € 300 € 300
27/09-06/10 10D € 419 € 295 € 295
04/10-13/10 10D € 419 € 295 € 295

DATUM VOLW HP KIND 
2-10 JR

20/09-29/09 10D € 399 € 285
27/09-06/10 10D € 359 € 265

DATUM VOLW
 HP

KIND 
3-12 JR

20/09-29/09 10D € 405 € 285
27/09-06/10 10D € 359 € 265
04/10-13/10 10D € 359 € 265
11/10-20/10 10D € 359 € 265

DATUM VOLW 
VP

KIND 
2-10 JR

20/09-29/09 10D € 409 € 260
27/09-06/10 10D € 369 € 220

HOTEL H10 SALOU 
PRINCESS ✪✪✪✪

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

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

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

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

OLYMPUS PALACE ✪✪✪✪

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

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

KAMERS: Allemaal gerenoveerde kamers voor-
zien van haardroger, WiFi, bad/douche en wc, 
telefoon, balkon en minisafe. Kamers met zwem-
badzicht: op aanvraag.

ETEN EN DRINKEN: Heerlijke buffetten met 
warme en koude Spaanse en internationale ge-
rechten. In het hoogseizoen ’s middags buffet 
aan het zwembad. 2 x per week barbecue.

H10 VINTAGE SALOU ✪✪✪✪

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

FACILITEITEN: 2 zwembaden (volwassenen 
en kinderen), gratis wifi, lift met panoramisch 
uitzicht en animatieteam. In de avonduren kan 
je in het hotel van amusement genieten, waar-
onder livemuziek..

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

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

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

SANTA MONICA PLAYA  
HOTEL ✪✪✪

LIGGING: Centraal gelegen op 3 min. wande-
len van het strand. Het ligt direct in het toe-
ristisch centrum van Salou met talrijke moge-
lijkheden om te winkelen, bars, restaurants en 
discotheken.

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

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

ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetsys-
teem met een speciaal buffet voor kinderen. 
Dranken van 10.00 u tot middernacht. Snacks 
van 11.00-13.00 u, en 15.00-19.00 u en 21.00-
23.00

ALL
INCLUSIVE

SALOU SALOU SALOU SALOU 
ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

ROYAL
CLASS

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

Toeslag volpension: op aanvraag
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag

Maximum driepersoonskamers, geen vierper-
soonskamers mogelijk.

2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer & vierbedkamers: 
op aanvraag

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

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

2 x nachtreis

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

Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vierbedkamers: op aanvraag 

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

2 x nachtreis

 strandvakantie SPANJE
NIET INBEGREPEN  

verplichte toeristentaks te betalen 
aan de receptie van het hotel
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ADVENTSCRUISE OP DE 
DONAU

MINICRUISE YORKWINTERCRUISE NAAR 
OSLO

KERSTMARKTEN
CRUISE

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
Volpension aan boord

Middernachtsnack
1 x galadiner

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag   
2 x dagreis

Niet inbegrepen:
excursies, dranken, 

fooien aan boord (€ 10/dag)
Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag

2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag   
2 x dagreis

Cruise van Passau naar Wenen en terug naar 
Passau.
Dagreis naar Passau waar we inschepen op de 
MS Ariana. Tweede dag rond 14.00 uur aan-
komst in Wenen. Mogelijkheid tot bezoek aan 
het centrum met kerstmarkt. ‘s Avonds waren 
we richting Linz. Tijdens de derde dag brengen 
we een bezoek aan het oude stadsgedeelte 
van Linz met kerstmarkt. Dan beginnen we aan 
onze laatste vaart naar Passau.

MS ARIANA
Dit schip bestaat uit 81 hutten. Het schip 
is zo gebouwd dat je op vele plekken kunt 
genieten van een panoramisch uitzicht. 
De hutten zijn uitgerust met een televisie, 
een kluisje en een telefoon. Op het schip 
verblijven we in volpension en krijgen we 
ook een middernachtsnack. ’s Morgens is er 
een ontbijtbuffet. ’s Middags en ’s avonds 
krijgen we een meergangenmaaltijd en 
gedurende één avond kunnen we zelfs 
genieten van een galadiner. 

DATUM VOLW
VP

27/11-30/11 4D € 475

DATUM VOLW 
HP

21/09-23/09 3D € 250
07/12-09/12 3D € 250

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

Inclusief:

•  Verplaatsing naar en van Kiel met 
onze autocar

•  Rondrit in Oslo met plaatselijke bus

VERBLIJF AAN BOORD VAN DE COLOR 
LINE

KAMERS: Wij verblijven aan boord van de 
Color Line in binnenkajuiten.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf op basis van 
halfpension.

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

FACILITEITEN: Dit rivierschip van 2010 be-
schikt over 110 hutten. Er zijn 2 restaurants 
aan boord en een 42-koppige crew bedient 
ons op onze wenken.

KAMERS: Kajuiten beschikbaar op Neptun-
dek, Saturndek en Oriondek.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in volpension 
aan boord van de MS Amelia

Inclusief:

• busvervoer naar Keulen heen en terug
• welkomstcocktail
• volpension beginnend met diner op 

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

• vieruurtje of middernachtsnack, 
afhankelijk van het vaarschema

• animatieprogramma

DATUM VOLW  
HP

18/11-20/11 3D € 355

DATUM VOLW  
VP

08/12-10/12 3D
NEPTUNDEK € 365
SATURNDEK € 435
ORIONDEK € 455

BRUGGE - YORK - ROTTERDAM

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

2 NACHTEN AAN BOORD VAN P&O FER-
RIES: Overtocht via P&O in speciale binnenka-
juiten met douche en wc.

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

   CRUISES  
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HURTIGRUTEN– Zweden & 
Noorwegen

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
4 nachten in volpension aan boord van Hurtigru-
ten: Honningsvåg – Tromsø – Lofoten – Svolvær 

– Rørvik – Molde – Bergen.
2 x dagreis

VAN NOORD NAAR ZUID

Hurtigruten is de mooiste zeereis ter wereld 
langs de Noorse fjordenkust en in de Arctische 
gebieden. Hurtigruten is een unieke combina-
tie tussen passagiers-, vracht- en postvervoer 
en daardoor meer een ontdekkingsreis dan 
een cruise. En al 125 jaar bekend als lijndienst 
over zee naar het uiterste van Noorwegen. De 
relatief kleine schepen, de persoonlijke sfeer en 
de uitstekende keuken maken van deze zeereis 
een heerlijke vakantie.
Overtocht van Travemünde naar Malmö. Be-
zoek aan Stockholm en Umeå, de belangrijkste 
stad van het noorden van Zweden op cultureel 
gebied. 
Verdere bezoeken aan Rovaniemi, Noordkaap, 
Bergen en Oslo.

DATUM VOLW 
HP

03/05-15/05/2020 13D € 2399

BALTISCHE
KERSTSFEER

IJSBREKERVAART

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

BALTISCHE STATEN
Beleef de kerstsfeer in Riga en Klaipeda.
De kerstmarkt in de elegante oude binnenstad 
van Riga is de grootste en oudste in Oost-Eu-
ropa. Meer dan 500 jaar geleden stond hier 
op het Domplein de eerste opgetuigde kerst-
boom. De traditie van de versierde kerstboom 
komt hier zelfs vandaan! Naast Baltische speci-
aliteiten zoals Honingbier, is er veel traditione-
le muziek en kan je op de kerstmarkt origineel 
Lets kunsthandwerk kopen.
Tevens bezoek aan Klaipeda. Deze oudste stad 
van Litouwen bestaat al sinds 1252. Het is ook 
de enige echte havenstad van Litouwen, gele-
gen aan de Oostzee.

• Overtocht Kiel – Klaipeda.
• Dag 2 in de late namiddag aankomst in 

Klaipeda.
• Derde dag vervolgen we onze reis naar 

Riga met een rondleiding en bezoek aan 
kerstmarkt.

• Volgende dag bezoek aan Klaipeda. ’s 
Avonds inchecken om terug naar Kiel 
te varen.

• Aankomst rond 16.00 uur te Kiel waar 
we onze terugreis naar Diepenbeek 
starten.

Inclusief:

• Busreis heen en terug
• Overtocht met DFDS Seaways: Kiel – 

Klaipeda – Kiel

DATUM VOLW 
HP

30/11-04/12 5D € 499

DATUM VOLW 
HP

11/01-15/01/2020 5D € 509

GLASGOW

FINLAND
Met een ijsbreker door de bevroren 
Oostzee
We gaan met de bus naar Travemünde, na het 
avondmaal in een typisch restaurant in Lübeck. 
Inchecken op het schip van de STAR-klasse (het 
grootste schip van Finnlines). Het schip dat je 
naar Helsinki brengt, kraakt zich een weg door 
de deels bevroren Oostzee. We verblijven een 
ganse dag aan boord van het schip. Shoppen 
kan in Sailor’s Shop, we genieten van livemu-
ziek en kunnen trainen in de nieuwe gymzaal. 
Eventueel zelfs genieten van een relaxerende 
massage (facultatief ). Aan boord is er tevens 
een Finse sauna en whirlpool. Na een stads-
rondleiding heb je vrije tijd om Helsinki te 
bezoeken. Of je nu geïnteresseerd bent in win-
kelen, goed eten of cultuur, je zult het hier al-
lemaal vinden. Ontdek de Finse hoofdstad zelf 
met haar oosterse en haar westerse cultuur. Na 
een nacht en een dag vertoeven op het schip 
arriveren we ‘s avonds in Travemünde. We over-
nachten in de buurt van Lübeck.

Met een ijsbreker door de bevroren Oostzee
We verblijven aan boord van de ferry van Fin-
nlines.

Inclusief:

• Overtocht en overnachtingen aan boord 
van de ferry.

   CRUISES   

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

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

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

HOTEL ERSKINE BRIDGE 
✪✪✪

LIGGING: Dit driesterrenhotel biedt een prach-
tig uitzicht op de Erskine brug, de Kilpatrick-
heuvels en de rivier Clyde.

FACILITEITEN: Je kan er gratis gebruik maken 
van de fitnessruimte en van de wellnessruimte. 

KAMERS: De kamers zijn voorzien van tele-
foon, radio, thee- en koffiefaciliteiten, tv, gratis 
WiFi, bad/douche en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in 
halfpension. 

DATUM VOLW 
HP

30/10-03/11 5D € 399

NIEUWNIEUW
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Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
2 x dagreis

KERSTMARKT IN  
EDINBURGH

All inclusive
Telkens inbegrepen in de prijs: 

 Busreis heen en terug (2 x nachtreis);
 All inclusive aan boord van het cruiseschip (7 

overnachtingen);
 Havengelden en fooien

All inclusive
Telkens inbegrepen in de prijs: 

 Busreis heen en terug (2 x nachtreis);
 All inclusive aan boord van het cruiseschip (7 

overnachtingen);  Havengelden en fooien

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Busvervoer naar luchthaven (Zaventem)

2 x dagreis
Internationale reispas en visum verplicht

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
Binnenkajuiten (buitenkajuiten op aanvraag)

2 overnachtingen aan bood
2 overnachtingen in Edinburgh

2 x dagreis

DATUM VOLW 
ALL INCLUSIVE

28/05-05/06
2020 9D

Binnenkajuit Bella Beleving: € 1085
Buitenkajuit Fantastica Beleving: € 1303

Balkonkajuit Bella Beleving: € 1407
Balkonkajuit Fantastica Beleving: € 1487

DATUM VOLW 
ALL INCLUSIVE

09/10-17/10
2020 9D

Binnenkajuit Bella Beleving: € 1154
Buitenkajuit Fantastica Beleving: € 1315

Balkonkajuit Bella Beleving: € 1349
Balkonkajuit Fantastica Beleving: € 1430

DATUM VOLW 
HP

23/11-25/11 3D € 339

DATUM VOLW 
HP

12/07-22/07/2020 11D € 345

DATUM VOLW 
HP

19/12-23/12 5D € 399

MIDDELLANDSE ZEEWINTERCRUISE NAAR 
GÖTEBORG

MOSKOU NAAR
SINT-PETERSBURG

CRUISE WESTELIJKE MIDDEL-
LANDSE ZEE
Route: Frankrijk – Italië – Spanje
Hoogtepunten: Italië met Portofino, Rome, Palermo 
(Sicilië) en Cagliari (Sardinië), Spanje met Mallorca 
en Valencia
Cruiseschip MSC Fantasia

CRUISE OOSTELIJKE MIDDEL-
LANDSE ZEE
Route: Italië – Griekenland – Albanië – Kroatië
Hoogtepunten: Italië met Bari (Puglia), Griekenland 
met Olympia, Athene en Mykonos, Albanië met de 
ruïnes van Butrint, Kroatië met Dubrovnik
Cruiseschip MSC Orchestra

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

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

We verblijven aan boord van de Stena Line.

Inclusief:

• Verplaatsing naar en van Kiel
• Rondrit in Göteborg

RIVIERCRUISE

Een riviercruise die de twee fantastische Russische 
cultuursteden Moskou & Sint-Petersburg verbindt, 
is ongetwijfeld de mooiste en meest ontspannen 
manier om Rusland te ontdekken. Het bijzondere 
is dat je naast deze wereldsteden ook de typische 
Russische dorpjes met prachtige kerken en datsja’s 
zal ontdekken zoals die alleen maar vanaf het water 
te zien zijn.
We schepen in te Moskou en bezoeken uiteraard 
de highlights van deze fascinerende stad zoals het 
Kremlin, het Rode Plein en de Verlosserkathedraal. 
Daarna varen we over het Moskou-Wolgakanaal 
naar Uglitsj, een oude Russische stad met als blik-
vangers zijn schitterende koepels. Via de Rybinsky-
zee met schitterende vergezichten komen we aan 
in Goritsy met zijn prachtig klooster en iconenmu-
seum. De volgende dag leggen we aan in Mandro-
gi. Een waar openluchtmuseum. We zetten onze 
boottocht verder naar het fascinerende Sint-Peters-
burg. “De stad van de tsaren”, “de stad van pracht en 
praal”, gelegen aan de Nevarivier. Ook de highlights 
van deze stad staan op ons programma. O.a. het 
wereldberoemde museum de Hermitage, het Ca-
tharinapaleis, de Izaäkkathedraal en de Bloedkerk. 
Als afsluiter maken we een mooie wandeling door 
één van de parken en langs de Nevski Prospekt.

Inclusief:
• Busvervoer naar en van de luchthaven
• Rechtstreekse vlucht naar Moskou en 

terugvlucht vanuit Sint-Petersburg.
• Verblijf: 10 nachten aan boord van MS 

Peter Tchaikovsky in een hut naar keuze.
• Volpension aan boord van MS Peter 

Tchaikovsky
• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Excursiepakket inclusief inkomgelden 

zoals beschreven in het programma.
• Inkom Hermitage, Kizjiklooster in Go-

ritsy, Kremlin en kathedraal in Moskou.

SCHOTLAND
Midden in het sprookjesachtige Edinburgh 
kan je een toverachtig winterland vinden, 
met glinsterende lichtjes. De traditionele 
en romantische kerstmarkt nodigt jullie uit 
voor de gezelligste tijd van het jaar. De hele 
stad ademt kerst. Via IJmuiden nemen we de 
nachtboot naar Newcastle. Tijdens onze reis 
naar Edinburgh passeren we de abdijen van 
Jedburgh en Melrose.

HOLIDAY INN EDINBURGH CITY 
WEST ✪✪✪ 

LIGGING: Rustig gelegen , viertal kilometer 
van het centrum. Bushalte voor de deur.

KAMERS: Iedere kamer voorzien van het 
nodige comfort.

ETEN EN DRINKEN: Ontbijt in buffetvorm. ’s 
Avonds driegangenmenu.

   CRUISES  
CRUISE VROEGBOEKACTIE:

BIJ BOEKINGEN VÓÓR 01/11
- €30 KORTING PER PERSOON

NIEUW
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 Toeslag eenpersoonskamer: € 180
 2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer : op aanvraag
2 x dagreis

Winter in Ylläs
We vliegen van Düsseldorf naar Kittilä in Finland, 
het land van duizen meren en wouden. We loge-
ren in Äkäslompolo. 
Tijdens deze vakantie zullen we een uitstap ma-
ken naar het sneeuwdorp... Of wat denk je van 
een ritje in de slee, voortgetrokken door husky’s 
of rendieren. Als kers op de taart kun je met een 
beetje geluk genieten van het fantastische noor-
derlicht als je ‘s avonds door het typische Finse 
dorp wandelt.
Een ervaring om nooit te vergeten!

Inclusief:
• Vlucht Düsseldorf/Kittilä en Kittilä/Düssel-

dorf
• Vervoer naar en van de luchthaven
• Vervoer naar en van het hotel
• Alle inbegrepen toegangen en bezoeken
• Bezoeken:

o Bezoek aan het sneeuwdorp in 
Lainio. Ieder jaar wordt er ongeveer 20 
miljoen kilo sneeuw en 350.000 kilo 
kristalhelder natuurijs gebruikt om dit 
sneeuwdorp te bouwen.
o Bezoek aan een rendierboerderij 
met aansluitend een sledetocht.
o Bezoek aan een huskyboerderij. Na 
de rondleiding door de gids maken we 
een hondensledetocht.

LAPLAND-
SNEEUWTASTISCH 

IJSLAND NEW YORK

DATUM VOLW  
HP

22/02-26/02 5D € 1330

DATUM VOLW  
HP

13/01-17/01 5D € 1255

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

Inclusief:
• Vlucht Frankfurt/Keflavik en Keflavik/

Frankfurt
• Vervoer naar en van de luchthaven
• 4 overnachtingen
•  Stadsrondrit Reykjavik
• Uitstappen naar Golden Circle, schiereiland 

Reykjanes en op zoek naar het noorderlicht

CENTERHOTEL MIDGARDUR 
REYKJAVIK ✪✪✪✪ 

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

FACILITEITEN: In het hotel zijn een bar en een res-
taurant aanwezig. Gratis WiFi in het hele hotel.

KAMERS: De moderne en comfortabele kamers zijn 
voorzien van telefoon, tv, gratis WiFi, minibar en een 
kluisje. Elke kamer heeft zijn eigen badkamer met dou-
che en haardroger.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen we genie-
ten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Voor het avond-
eten doen we verschillende restaurants aan.

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

Transferts per autocar
Nederlandstalige begeleiding

Internationale reispas en ESTA verplicht!

 VLIEGREIZEN 2020

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

In bezit zijn van GELDIGE internationale 
reispas (minstens 6 maanden geldig na 
terugkomstdatum) en ESTA aanvraag (zelf 
aan te vragen of bij ons tegen betaling van € 
25).

Inclusief:
• Vlucht heen en terug
• Luchthaventaksen
• Alle vermelde transferts in een luxeautocar
• 3 nachten kamer en ontbijt
• Alle buitenbezoeken
• Nederlandstalige begeleiding gedurende 

de hele reis

SHERATON PARSIPPANY 
✪✪✪✪ (of gelijkwaardig hotel)  
Kamers zijn steeds op aanvraag...

DATUM VOLW  
K + O

06/02-10/02 5D € 899
22/02-26/02 5D € 999
21/05-25/05 5D € 1199
16/07-20/07 5D € 1199

MET BEZOEK WASHINGTON
DATUM VOLW  

K + O
07/04-13/04/2020 7D € 1199

NIEUW

Toeslag eenpersoonskamer: € 138
2 x dagreis

BARCELONA

DATUM VOLW 
HP

21/05-24/05/2020 4D € 599

Barcelona! Barna!
Voor de liefhebber van geschiedenis en archi-
tectuur is Barcelona een waar paradijs. Andere 
interesses? Geen probleem. Wat rondslenteren 
over La Rambla en een uitstapje naar de Mercat 
de la Boqueria, de grootste en mooiste versmarkt 
van Spanje zijn ook voorzien in het programma. 
Uiteraard kan een trip naar Barcelona niet zonder 
een bezoekje aan La Sagrada Familia, de wereld-
beroemde kerk die werd ontworpen door Antoni 
Gaudí en waaraan ondertussen al meer dan 130 
jaar gebouwd wordt. De opleveringsdatum is 
momenteel voorzien in het jaar 2026. Om in de 
sfeer van Gaudí te blijven, brengen we ook een 
bezoek aan Parc Guëll met zijn prachtige moza-
ieken beelden en gebouwen. Ga met ons mee en 
laat je betoveren door deze prachtige stad!

Inclusief:
• Vervoer naar en van de luchthaven
• De vluchten naar en van Barcelona
• Alle vermelde transporten met  

luxeautocar
• Nederlandstalige begeleiding  

gedurende de hele reis

AC HOTEL BY MARRIOTT 
SANT CUGAT ✪✪✪✪ 

LIGGING: Dit hotel is gelegen in Sant Cugat del Val-
les, de zakenwijk van Sant Joan.

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over een buiten-
zwembad en een fitnesscentrum. Tevens kan je in het 
hele hotel gebruik maken van het gratis wifinetwerk. 
In de AC Lounge worden salades, hoofdgerechten en 
desserts geserveerd.

KAMERS: De ruime kamers beschikken over een 
bureau, telefoon, tv, internet, airconditioning en haar-
droger en zijn voorzien van een moderne badkamer.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen wij genie-
ten van een uitgebreid ontbijtbuffet en heerlijke koffie.
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ALBANIE
DATUM VOLW 

HP
10/04-19/04/2020 10D €1149

EILANDEN VAN KROATIË
DATUM VOLW 

HP
23/07-01/08/2020 10D €1125

PUGLIA
DATUM VOLW 

HP
27/06-08/07/2020 12D €1250

GRIEKENLAND
DATUM VOLW 

HP
06/05-18/05/2020 13D €1395

OEKRAÏNE
DATUM VOLW 

HP
11/06-22/06/2020 12D €1195

ANDALUSIË
DATUM VOLW 

HP
05/10-18/10/2020 14D €1275

NOORWEGEN
DATUM VOLW 

HP
08/08-16/08/2020 9D €1695

NOORDKAAP
DATUM VOLW 

HP
21/07-04/08/2020 15D €2395

POLEN
DATUM VOLW 

HP
01/08-09/08/2020 9D €959

SICILIË
DATUM VOLW 

HP
21/03-28/03/2020 8D €815

 DAGTRIPS
EEN GREEP UIT ONS AANBOD  
RONDREIZEN 2020

DAENS “DE MUSICAL”
Op: 14/03
Vertrek: 14.30u- Terug: 20.30u
Prijs: € 89 (inkom inbegrepen cat. 1)

40-45 “DE MUSICAL”
Op: 12/03
Vertrek: 11.30u - Terug: 18.00u
Prijs:  €85 (inkom inbegrepen cat. 1)

MOVIEPARK
Op: 21/09 - 01/11
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: € 50 (inkom inbegrepen)

AMSTERDAM -
KOOPZONDAG
Op: 29/09 - 27/10 - 24/11 - 22/12 - 
12/01 - 16/02 - 22/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 26 - kind: € 23

ROTTERDAM -
KOOPZONDAG
Op: 08/09 - 13/10 - 17/11 - 15/12 - 
19/01 - 01/03 - 26/04
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 - kind: € 20

DUSSELDORF
Op: 24/09 - 30/09 - 03/01 - 03/02 - 
03/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 28 - kind: € 25
Inkom: volw: € 24 - kind: € 21

OBERHAUSEN
Op: 17/09 - 23/10 - 06/01 - 11/02 - 
11/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 26 - kind: € 23

KEULEN
Op: 12/09 - 18/10 - 13/01 - 18/02 - 
18/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 25 - kind: € 22

LILLE – HOOFDSTAD VAN 
DESIGN
Op: 11/12 - 18/12 - 27/12 - 07/01 - 
12/02 - 12/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 22.00u
Prijs: volw: € 35

LILLE & ROUBAIX
Voormiddag bezoek aan LILLE, rond 14.00u 
vertrek naar ROUBAIX outletcentrum
Op: 07/10 - 12/11 - 04/12 - 16/01 - 24/02 
- 24/03
Vertrek: 07.00u – Terug: 22.00u
Prijs: volw: € 38

BREDA
Een gezellig dagje uit in de historische stad 
Breda met een 2 uur durende bootrondvaart 
op de Biesbosch.
Middagmaal en avondeten in de Gouden 
Leeuw.
Op: 12/09 - 18/10 - 13/01 - 18/02 - 18/03
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 25 - kind: € 22

LONDEN
Op: 23/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12 - 28/12
Vertrek: 04.00u - Terug: 00.30u
Prijs volw: € 65 - Kind: € 65

CANTERBURY
Op: 30/11 - 07/12
Vertrek: 05.30u - Terug: 23.30u
Prijs: volw: €60 - kind: €60

VOEDINGSSALON
Op: 19/10 - 21/10 - 22/10 - 23/10 - 24/10 
- 25/10 - 26/10
Vertrek: 08.30u - Terug: 19.00u
Prijs: volw: € 21 - kind: € 20
Inkomkaart inbegrepen

BAD MUNSTEREIFEL - 
KOOPZONDAG
Op: 15/09 - 06/10 - 08/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 - kind: € 22

ESSEN MOTORSHOW
Op: 02/12 - 04/12 - 07/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 24 - kind:€ 23
Inkom niet inbegrepen.

PARIJS
Op: 07/12 - 21/12
Vertrek: 05.00u - Terug: 00.00u
Prijs: volw: € 55 - kind: € 55

Voor dagtrips en Kerstshoppings naar Duitsland: mogelijkheid om 
op te stappen GENK STATION en MAASMECHELEN CARPOOL (behalve 

reis Trier). Altijd vermelden als u hier wilt opstappen.
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Kerstshoppings

 
DUSSELDORF

Op: 21/11 - 23/11 - 25/11 - 27/11 - 29/11 - 03/12 - 
05/12 - 09/12 - 11/12 - 13/12 - 14/12 - 16/12 - 18/12 

- 19/12 - 21/12 - 23/12 - 26/12 - 28/12

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw:  € 24 - kind: € 21

Opgelet: 03/12 - 19/12: Terug 21.00u

KOOPZONDAG DUSSELDORF

Op: 08/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 24 - kind: € 22

AKEN
Op: 23/11 - 26/11 - 28/11 - 30/11 - 03/12 
- 05/12 - 07/12 - 09/12 - 12/12 - 14/12 - 

17/12 - 19/12 - 21/12 - 23/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 20 - kind: € 18
Opgelet: 05/12: Terug 21.00u

KOOPZONDAG AKEN

Op: 08/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 20 - kind: € 18

BONN

Op: 25/11 - 04/12 - 10/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 25 – kind: € 23
Opgelet: 10/12: Terug 21.00u

DORTMUND

Op: 22/11 - 02/12 - 10/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 27 - kind: € 25

KOOPZONDAG DORTMUND

Op: 02/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 27 - kind: € 25

ESSEN

Op: 16/11 - 18/11 - 26/11 - 04/12 - 7/12 - 
12/12 - 20/12 - 21/12 

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

Opgelet: 04/12 : Terug 21.00u

BAD MUNSTEREIFEL

Op: 26/11-06/12-14/12-20/12-28/12
Vertek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 23 - kind: € 22
Opgelet: 14/12 : Terug 21.00u

KOOPZONDAG BAD MUNSTEREIFEL

Op: 08/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 23 - kind: € 22

KEULEN

Op: 27/11 - 29/11 - 30/11 - 02/12 - 04/12 
- 07/12 - 09/12 - 11/12 - 13/12 - 14/12 - 

16/12 - 18/12 - 20/12 - 21/12 - 23/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 25 - kind: € 23
Opgelet: 02/12 - 18/12 : Terug 21.00u

KOOPZONDAG KEULEN

Op: 01/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 25 - kind: € 23

OBERHAUSEN

Op: 16/11 - 19/11 - 21/11 - 23/11 - 25/11 - 28/11 
- 30/11 - 03/12 - 05/12 - 06/12 - 07/12 - 10/12 - 

12/12 - 14/12 - 17/12 - 19/12 - 21/12 - 23/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 26 - kind: € 24
Opgelet: 06/12 - 21/12 : Terug 21.00u

TRIER

Op: 22/11 - 02/12 - 11/12 - 17/12
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 27 - kind: € 25
Opgelet: 17/12 : Terug 21.00u

RIJSEL 

Op: 28/11 - 16/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 27 – kind: € 25
Opgelet: 16/12 : Terug 21.00u

KOOPZONDAG RIJSEL 

Op: 22/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw:  € 27 - kind: € 25

BRUSSEL

Op: 30/11 - 06/12 - 18/12 - 27/12
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u

Prijs: volw: € 21 - kind: € 19
KOOPZONDAG BRUSSEL 

Op: 15/12
Vertrek: 10.00u - Terug: 19.00u

Prijs: volw: € 21 - kind: € 19

DUITSLAND FRANKRIJK

BELGIË
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Een autocar huren of een groepsreis op maat

Wil je een autocar huren voor een dagreis of meerdaagse 
trip, voor een schoolreis, bedrijfsuitstap of vereniging of wil je 
een reis op maat met of zonder hotel? Bij ons kan je steeds 
terecht met jouw vraag. Wij stellen een reis samen volgens 
jouw wensen en budget. Voor bedrijfsuitstappen of speciale 
gelegenheden beschikken wij ook over onze vipautocar 
(kantoorbus). Neem gerust  contact op met ons kantoor 011 
35 04 04 of mail naar z-coach@dezigeuner.com
of vul een aanvraag in via onze website
www.dezigeuner.com

Nuttige informatie
Voor onze pendelreizen (naar Spanje en Italië) bieden wij je de super-
comfortabele Royal Class zetels aan. Zonder toeslag. D.w.z.: verstelbare 
rugleuning - regelbare voetsteunen - regelbare beensteunen - opklapbaar 
tafeltje en bekerhouder. Reizen naar Spanje tijdens de paas- of herfstvakantie 
en promoreizen worden uitgevoerd met een ****-autocar.

• Bij de Zigeuner reis je rookvrij. Je kan steeds rustig een sigaretje roken tijdens 
de regelmatige haltes. Aan boord mag niet gerookt worden.

• Je kiest jouw eigen voorkeurplaats. Reserveer tijdig dan kunnen wij beter
aan je wensen voldoen. Het vermelde autocartype is niet bindend en kan 
soms gewijzigd worden waardoor jouw zitplaats ook kan wijzigen.
Deze wijzigingen zijn geen reden tot annulatie of compensatie van jouw reis. 

• Het reisagentschap behoudt zich het recht de reizen te annuleren indien
er minder dan 25 personen ingeschreven zijn.

• Bij een aantal reizen geniet de 3de volwassene een vermindering,
voor zover hij de kamer deelt met 2 volledig betalende volwassen personen. 
Deze korting vind je onderaan in de prijstabel.

• Kinderkortingen gelden enkel indien ze op de kamer van de ouders
of 2 volwassen personen worden ondergebracht.

• Op eenpersoonskamers wordt altijd een toeslag gerekend
(vraag na indien niet vermeld).

• Alle vermelde prijzen zijn prijzen per persoon. Alle vermelde prijzen met hotel, 
zijn prijzen per persoon en op basis van een tweepersoonskamer.

• Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheden
van hotelkamers en transport (vliegtuig, boot, bus) op het ogenblik
van defi nitieve reservatie.

• Voor pasgetrouwden, zilveren en gouden jubilarissen geven we een korting
van € 15/persoon (éénmalig) voor een boeking van een autocarreis
uit onze brochure van minimum € 300/persoon. De boeking moet gebeuren
in het jaar zelf en mag maximum 3 maanden na de huwelijksdatum gebeuren.

• Bij nachtritten:
10 dagen = 8 dagen / 7 nachten ter plaatse 
9 dagen = 7 dagen / 6 nachten ter plaatse
8 dagen = 6 dagen / 5 nachten ter plaatse
7 dagen = 5 dagen / 4 nachten ter plaatse

• VRIJ MIDDAGMAAL = middagmaal niet inbegrepen
• Indien je speciale wensen hebt, zullen we er zorgvuldig nota van nemen

en jouw wensen aan de betrokkenen doorgeven. Hou er wel rekening mee 
dat wij niet altijd aan je wensen kunnen voldoen, maar we doen alleszins 
ons best.

• Vergeet niet aan jouw ziekenfonds de nodige documenten en informatie
te vragen.

• Op de autocar is iedereen verzekerd, je kan altijd vrijblijvend een bijhorende 
annulatie- en/of reisverzekering afsluiten.

Samen voor
een groenere manier
van reizen
We vinden het belangrijk dat onze brochures terechtkomen
bij mensen die houden van reizen en op zoek zijn naar inspiratie 
voor hun volgende vakantie. Daarom horen we graag van jou
of je onze reisbrochure in de toekomst wil blijven ontvangen. 
Voortaan kan dat niet alleen via de post, maar ook via e-mail.

OPGELET
Voor verschillende bestemmingen is er een verplichte TOERISTENTAKS rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant. Vraag na!

BAGAGE
Max. toegelaten bagage: 1 koffer per persoon van max. 25 kg (afmetingen: hoogte 60 cm / breedte 25 cm / lengte 75 cm) en 1 kleine handbagage
(omwille van veiligheid en comfort en rugklachten van onze chauffeurs). Bij overtollig gewicht zijn we genoodzaakt om maatregelen te treffen.

GARANTIEFONDS

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

WILT U ONZE BROCHURE BLIJVEN ONTVANGEN?
Laat het ons dan snel weten!
Surf naar brochure.dezigeuner.com

Classic Coaches of VIP Business Line

Te huur voor speciale gelegenheden: huwelijken, familie- of 
bedrijfsuitstappen, bedrijfsbezoeken, korte reisjes…
EEN ONDERDEEL VAN “REIZEN DE ZIGEUNER”.

VOOR AL JOUW
BOEKINGEN:
INDUSTRIELAAN 7
3590 DIEPENBEEK

WWW.DEZIGEUNER.COM

TEL: 011 35 04 04
FAX: 011 35 04 09

INFO@DEZIGEUNER.COM

KBC IBAN: BE68 4512 5090 0134
BIC: KREDBEBB

INTRA MUNDI
Industrielaan 7 - Diepenbeek | Tel. 011 35 03 50

inge.frederix@intra-mundi.be

VOOR VLIEGTUIG-, AUTO- EN TREINREIZEN 

• Voor alle reizen 1 opstapplaats te Diepenbeek (parkeerplaats voorzien). 
Parkeren op eigen verantwoordelijkheid.
Voor dagtrips richting Duitsland (behalve Trier) is er mogelijkheid om
op te stappen aan Genk station & Maasmechelen carpool. Andere 
opstapplaatsen moeten altijd gemeld worden aan en bevestigd worden
door het kantoor!!!

• Fietsvakanties: fi etsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De fi rma
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fi etsongevallen, schade
aan eigen fi ets, schade aan derde, letsels opgelopen bij valpartijen, diefstallen 
van fi etsen en dit gedurende de ganse reis; ook niet tijdens de stalling
van de fi etsen in de hotels of op andere plaatsen. Wij raden aan om
een diefstalverzekering af te sluiten voor jouw fi ets.

• Wij volgen de reisvoorwaarden van de geschillencommissie 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 jouw paspoort en/of 

identiteitskaart. Voor niet-Belgen is een paspoort vereist!! Let op met 
verblijfsvergunningen. Dit is geen geldig document in het buitenland.
Je bent verplicht te melden indien je niet de Belgische nationaliteit hebt.

• In de prijzen is de BTW inbegrepen.
• Dagreizen en meerdaagse reizen zijn op voorhand te bestellen en te betalen.
• Voor meerdaagse reizen wordt een voorschot van 30% gevraagd per persoon.
• Het saldo dient uiterlijk 3 weken voor de afreis betaald te zijn.
• Vliegtuigreizen zijn 100% te betalen vanaf 4 maanden voor vertrek.
• Bij sterke koerswisselingen, stijging dieselprijzen heeft het agentschap

het recht om de prijzen aan te passen.
• Annulatievoorwaarden (tenzij anders vermeld bij de reizen):

Bij annulatie door de reiziger vanaf de inschrijvingsdatum verliest hij het voorschot.
Bij annulatie vanaf 60 dagen voor het vertrek verliest de reiziger 50% van de reissom. 
Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest men 75% van de reissom.
Bij annulatie vanaf 21 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige reissom.

• Bij wijziging van een dossier worden er € 35 dossierkosten aangerekend. 
(Enkel indien dossier niet onder de annulatievoorwaarden valt.)

• VISA is voor niet EEG-burgers vereist. (Vraag na!!!)
• Fooi chauffeur is vrijblijvend. (Als blijk van waardering voor de geleverde 

service, wordt het geven van een fooi dan ook op prijs gesteld.)
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Boekingen via de website zijn pas defi nitief als je de offi  ciële bestelbon 
van ons ontvangt! Fictieve onlineboekingen kunnen kosten met zich 
meebrengen!! Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren.

“DE ZIGEUNER BESCHIKT OVER 70 JAAR ERVARING WAARIN 
  KWALITEIT EN VEILIGHEID ALTIJD EEN BELANGRIJKE ROL
  HEBBEN GESPEELD.”

(omwille van veiligheid en comfort en rugklachten van onze chauffeurs). Bij overtollig gewicht zijn we genoodzaakt om maatregelen te treffen.
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