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Industrielaan 7 - 3590 DIEPENBEEK
Tel. 011/35 04 04 - Fax 011/35 04 09
www.dezigeuner.com - info@dezigeuner.com

Dagtrips

Boekingen en info enkel tijdens de kantooruren:
Ma - vrij 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30
Maandag tot 18u00 - zaterdag en zondag gesloten

KBC Iban: BE68 4512 5090 0134 • BIC: KREDBEBB • Vergunning Cat. A 1903
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VERRASSINGSREIS:
waar naartoe??
Wij hebben een geweldige deal voor je
gevonden! Er even tussenuit zonder te
weten waar naartoe, een stap in het onbekende? Dit wordt werkelijk een vierdaagse topreis met een mix van mooie natuur
en cultuur. Laat je verrassen en reserveer
snel een plaatsje in de autocar.
Inbegrepen:
• Vervoer heen en terug met luxeautocar
• Volpension in een degelijk hotel vanaf
middagmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 4.
• Uitstappen ter plaatse met gids en
inkomgelden.
• Dranken tijdens de maaltijden
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Niet inbegrepen:
• Avondmaal dag 4
• Reis-/annulatieverzekering
• Persoonlijke uitgaven
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Toeslag eenpersoonskamer: €90
2 x dagreis

2

VOLW
VP
€ 469

PROMOTIES SPANJE strandvakantie

strandvakantie

SPANJE

Het genot van een zonnige vakantie aan een spotprijs!

8 DAGEN – 5 NACHTEN

Vertrek zaterdagavond - terug zaterdagmorgen

vanaf

259,-

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

LLORET DE MAR
vanaf

€

349,-

€

HOTEL ANABEL ✪✪✪✪
LIGGING: Al jaren een succeshotel.
Door zijn talrijke faciliteiten staat dit
hotel garant voor een perfecte vakantie.
Centraal gelegen op enkele minuutjes
van het strand.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een groot buitenzwembad met kinderplonsbad, gratis ligstoelen, verwarmd
overdekt zwembad, pingpong.

ROSAS

259,-

€

HOTEL SOL COSTA
DAURADA ✪✪✪✪

HOTEL MARIAN PLATJA
✪✪✪

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

LIGGING: Gelegen aan het brede zandstrand en de schitterende wandelpromenade van Rosas

FACILITEITEN: Hotel met zwembad op
dakterras.

FACILITEITEN: Restaurant met airco
en mooi zeezicht. Buitenzwembad. ’s
Avonds livemuziek.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
bad, wc, telefoon en terras.
ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn
in buffetvorm.

DATUM
27/04-04/05
04/05-11/05
11/05-18/05
18/05-25/05
25/05-01/06
01/06-08/06
08/06-15/06
15/06-22/06
14/09-21/09
21/09-28/09
28/09-05/10
05/10-12/10
12/10-19/10

DATUM
06/04-13/04
27/04-04/05
04/05-11/05
11/05-18/05
18/05-25/05
25/05-01/06
01/06-08/06
08/06-15/06
15/06-22/06
14/09-21/09
21/09-28/09
28/09-05/10
05/10-12/10
12/10-19/10
26/10-02/11

VOLW VP
€ 369
€ 369
€ 369
€ 369
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 359
€ 359
€ 349
€ 349
€ 349

345,-

HOTEL ASTORIA PARK
✪✪✪✪

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

8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D

SALOU

Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
Kinderprijzen: op aanvraag
2 x nachtreis

VOLW VP
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259

Extra middagmaal inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
Kinderprijzen: op aanvraag
2 x nachtreis

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

8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D

KAMERS: Balkon. Bad of douche, haardroger, toilet, airco, minikoelkast, gratis
wifi, minisafe (tegen betaling).

LIGGING: Prima locatie op loopafstand
van het strand en het toeristische centrum
van Salou vol kleine winkels, bars en
restaurants.
FACILITEITEN: Leuk openluchtzwembad,
gratis wifi ,bubbelbad, overdekt zwembad
en een zonneterras met ligstoelen. Apart
kinderzwembad.
KAMERS: Elke kamer is uitgerust met badkamer, airco, telefoon, tv, minikluis (betalend), balkon, wifi.
ETEN EN DRINKEN: De verzorgde buffetten staan klaar in het restaurant.
We verblijven in volpension.
Water en wijn aan tafel inbegrepen.

ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden buffetgerechten.
GELEGEN
AAN HET
STRAND

DATUM
04/05-11/05
25/05-01/06
21/09-28/09
05/10-12/10

8D
8D
8D
8D

VOLW VP
€ 345
€ 345
€ 345
€ 345

Extra middageten inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer € 15/nacht
Toeslag kamer met zeezicht: € 20 per persoon
2 x nachtreis

DATUM

06/04-13/04 PAASVAKANTIE

8D

VOLW
VP
€ 419

Toeslag eenpersoonskamer: €16/nacht
2 x nachtreis
We reizen met een ****-autocar

3

NIET INBEGREPEN

SPANJE strandvakantie

verplichte toeristentaks te betalen
aan de receptie van het hotel

ALL
INCLUSIVE

Mogelijkheid tot All-Inclusive
MOGELIJK
Ontbijt-, lunch- en diner buffet.
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
Periode 15/06-13/09: € 188,5/week – kind: € 101,5/week

TOP

SALOU

ROYAL
CLASS

hotel

HOTEL GOLDEN PORT
SALOU en SPA ✪✪✪✪
LIGGING: Rustig gelegen op 300m van het
toeristische centrum met een aangename
wandelboulevard. 1,7km van het oude
centrum. Het Levantestrand ligt op ongeveer 900m van het hotel.
FACILITEITEN: Gratis wifi, overdag animatie en ‘s avonds livemuziek 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: Ontbijt en diner in gevarieerde buffetten. Lichte maaltijden zijn
steeds verkrijgbaar in de snackbar aan het
zwembad. Volpension of all inclusive, mits
een toeslag.
DATUM

12/04-19/04*
26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10
11/10-20/10

VP

8D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-12 JR 2-12 JR
€ 349 € 150 € 299
€ 395 € 100 € 315
€ 395 € 100 € 315
€ 395 € 100 € 315
€ 395 € 100 € 315
€ 445 € 100 € 360
€ 445 € 100 € 360
€ 489 € 100 € 390
€ 529 € 100 € 415
€ 579 € 100 € 455
€ 605 € 150 € 480
€ 659 € 425 € 425
€ 659 € 425 € 425
€ 659 € 425 € 425
€ 659 € 425 € 425
€ 729 € 460 € 460
€ 729 € 460 € 460
€ 709 € 440 € 440
€ 579 € 100 € 460
€ 529 € 100 € 420
€ 525 € 100 € 415
€ 449 € 100 € 310
€ 449 € 100 € 310
€ 435 € 100 € 355
€ 379 € 100 € 315
€ 379 € 100 € 315
€ 379 € 100 € 315

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
*12/04-19/04: volpension
4 *vervoer met 4-sterren autocar.

ALL
INCLUSIVE

ALL-IN

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

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

SALOU

ROYAL
CLASS

SANTA MONICA PLAYA
HOTEL ✪✪✪
LIGGING: Centraal gelegen op 3 min. wandelen van het strand. Het ligt direct in het
toeristisch centrum van Salou met talrijke
mogelijkheden om te winkelen, bars, restaurants en discotheken.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een buitenbad, een kinderbad 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, telefoon, balkon en safe. Kamers met
zwembadzicht: op aanvraag.
ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetsysteem met een speciaal buffet voor
kinderen. Dranken van 10.00 u tot middernacht. Snacks van 11.00-13.00 u, en 15.0019.00 u en 21.00-23.00 u.

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 419
€ 419
€ 419
€ 419
€ 479
€ 479
€ 535
€ 535
€ 639
€ 665
€ 739
€ 739
€ 739
€ 815
€ 815
€ 815
€ 765
€ 615
€ 589
€ 589
€ 509
€ 429
€ 419
€ 419

1e KIND 2e KIND
2-11 JR 2-11 JR
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 325
€ 325
€ 325
€ 325
€ 350
€ 350
€ 350
€ 350
€ 405
€ 405
€ 425
€ 425
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 465
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 470
€ 470
€ 395
€ 395
€ 380
€ 380
€ 380
€ 380
€ 340
€ 340
€ 300
€ 300
€ 295
€ 295
€ 295
€ 295

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

ALL
INCLUSIVE

ALL-IN

SALOU

ROYAL
CLASS

SALOU

ROYAL
CLASS

HOTEL LAS VEGAS ✪✪✪✪

HOTEL CALYPSO ✪✪✪

LIGGING: Dit attractief hotel ligt midden
in het toeristisch centrum van Salou, op
100 m van het mooie zandstrand. Gelegen
op een kleine heuvel waardoor je geen geluidsoverlast zal hebben. De binnenstad
met talrijke winkels en amusementsmogelijkheden bereik je in enkele minuten
wandelen.

LIGGING: Gelegen aan de rand van Salou.
Op ca. 200 m van het levendige centrum
en op ca. 500 m van het strand.

FACILITEITEN: Twee buitenzwembaden
en een apart peuterbadje. Voor de kinderen is er ook een leuke speeltuin en
een gezellige miniclub. Gratis ligstoelen
en parasols. Het hotel beschikt over een
fitnessruimte, bubbelbad en solarium. Tijdens het hoogseizoen is er een dagelijks
animatieprogramma. Kortom een echte
aanrader.
KAMERS: Modern ingerichte kamers,
koelkast, kluis, badkamer met haardroger,
tv, airco en balkon.
ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in buffetvorm met live cooking. Er zijn speciale
gerechten voor kinderen.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND 2-10 JR
HP
€ 359
€ 270
€ 455
€ 320
€ 455
€ 320
€ 515
€ 350
€ 455
€ 320
€ 535
€ 355
€ 535
€ 355
€ 535
€ 355
€ 609
€ 405
€ 609
€ 405
€ 659
€ 425
€ 659
€ 425
€ 749
€ 475
€ 749
€ 475
€ 749
€ 475
€ 755
€ 475
€ 595
€ 390
€ 549
€ 365
€ 549
€ 365
€ 549
€ 365
€ 359
€ 270
€ 359
€ 270
€ 359
€ 270
€ 359
€ 270
€ 359
€ 270

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag.
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %.
Toeslag volpension: op aanvraag
Zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

FACILITEITEN: Lounge, tv-ruimte met
groot beeldscherm, 2 openluchtzwembaden waarvan één met hydromassage en
2 kinderzwembaden, met ligstoelen, een
bubbelbad, tafeltennis en biljart. Voor de
kinderen: kinderzwembad, een speeltuin
en speelautomaten. Animatie voor jong
en oud. Gratis centrale wifi.
KAMERS: De lichte kamers zijn voorzien
van een eigen balkon en airco. Ze beschikken over satelliet-tv en een huurkluis. Gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Maaltijden in buffetvorm. Het hotel beschikt over verschillende bars. In het zomerseizoen wordt ook
het openluchtrestaurant geopend.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 469
€ 469
€ 469
€ 469
€ 469
€ 495
€ 495
€ 539
€ 579
€ 659
€ 659
€ 725
€ 725
€ 725
€ 755
€ 755
€ 735
€ 639
€ 639
€ 519
€ 519
€ 485
€ 485
€ 475
€ 475

1e KIND 2e KIND
2-12 JR 2-12 JR
€ 245
€ 320
€ 245
€ 320
€ 245
€ 320
€ 245
€ 320
€ 245
€ 320
€ 245
€ 330
€ 245
€ 330
€ 245
€ 350
€ 375
€ 375
€ 425
€ 425
€ 425
€ 425
€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 475
€ 475
€ 475
€ 475
€ 455
€ 455
€ 405
€ 405
€ 405
€ 405
€ 245
€ 345
€ 245
€ 345
€ 245
€ 330
€ 245
€ 330
€ 245
€ 330
€ 245
€ 330

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

BOEK TIJDIG

Wil je zeker plaats?
Wacht niet met boeken!

SALOU

ROYAL
CLASS

strandvakantie

SALOU

ROYAL
CLASS

SPANJE

SALOU

ROYAL
CLASS

SALOU

ROYAL
CLASS

HOTEL SALAURIS PALACE
✪✪✪✪

HOTEL OLYMPUS PALACE
✪✪✪✪

HOTEL SALOU PRINCESS
✪✪✪✪

HOTEL VINTAGE SALOU
✪✪✪✪

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

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

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

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

FACILITEITEN: Het zalig dakterras met
zijn half doorzichtig zwembad is werkelijk
uniek in Salou. Je kan er genieten van een
mooi panorama op de stad en het is een
leuke chill-out-place. Kinderbad, buitenzwembad, 2 bubbelbaden, handdoekenservice, gratis wifi...

FACILITEITEN: Hotel is voorzien van televisieruimte, tuin, zwembad, zonneterras met bubbelbad en gratis ligbedden,
parasols en handdoeken (borg) aan het
zwembad. Voor de kinderen is er een geïntegreerd kinderzwembad, speeltuin,
kinderanimatie (hoogseizoen). Gratis wifi.

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, waaronder livemuziek.

FACILITEITEN:
Zoetwaterzwembad,
kinderbad, gratis ligstoelen, parasols en
handdoeken, kinderbuffet en kinderstoelen in het restaurant. Gratis gebruik
van binnenbad (verwarmd, badmuts
verplicht), solarium, tafeltennis, sauna,
Turks bad, fitnesszaal, jacuzzi en biljart.
Zonneterras op het dak met bubbelbad
(gratis, vanaf 16 jaar). Animatie overdag en
’s avonds. Animatieprogramma met veel
afwisseling. Gratis wifi in het hele resort.
KAMERS: Mooie lichte kamers met airco,
telefoon, tv, kluisjes, koelkast (gratis), WIFI,badkamer met bad/douche, haardroger,
toilet en balkon. Max. driepersoonskamers.
ETEN EN DRINKEN: Verzorgd restaurant
met buffetmaaltijden en show cooking. 3
bars: poolbar (mei t.e.m. september), bar
en snackbar.

KAMERS: Allemaal gerenoveerde kamers
voorzien van haardroger, wifi, bad/douche en wc, telefoon, balkon en minisafe.
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag.
ETEN EN DRINKEN: Heerlijke buffetten
met warme en koude Spaanse en internationale gerechten. In het hoogseizoen ’s
middags buffet aan het zwembad. 2 x per
week barbecue.
DATUM

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND 2-10 JR
HP
€ 375
€ 265
€ 479
€ 325
€ 489
€ 325
€ 489
€ 325
€ 489
€ 325
€ 495
€ 325
€ 599
€ 385
€ 649
€ 410
€ 649
€ 410
€ 675
€ 430
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 699
€ 445
€ 595
€ 385
€ 525
€ 350
€ 525
€ 350
€ 499
€ 330
€ 475
€ 320
€ 425
€ 295
€ 385
€ 280

Toeslag eenpersoonskamer + familiekamer:
op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: op aanvraag
2 x nachtreis

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND 3-12 JR
HP
€ 359
€ 265
€ 379
€ 275
€ 379
€ 275
€ 409
€ 285
€ 409
€ 285
€ 449
€ 310
€ 449
€ 310
€ 525
€ 345
€ 525
€ 345
€ 579
€ 385
€ 649
€ 415
€ 709
€ 450
€ 709
€ 450
€ 709
€ 450
€ 759
€ 475
€ 759
€ 475
€ 739
€ 455
€ 585
€ 375
€ 585
€ 375
€ 499
€ 335
€ 499
€ 335
€ 405
€ 285
€ 359
€ 265
€ 359
€ 265
€ 359
€ 265

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

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
flatscreen-tv, airco en compleet uitgeruste badkamer (incl. haardroger), gratis wifi,
koelkast, safe (betalend), balkon.
ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden in
buffetvorm met show cooking. Gasten
kunnen genieten van een drankje bij het
zwembad.

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND 2-10 JR
HP
€ 349
€ 260
€ 465
€ 315
€ 465
€ 315
€ 465
€ 315
€ 465
€ 315
€ 459
€ 315
€ 579
€ 365
€ 645
€ 405
€ 645
€ 405
€ 669
€ 425
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 729
€ 460
€ 695
€ 440
€ 565
€ 365
€ 525
€ 340
€ 525
€ 340
€ 479
€ 320
€ 459
€ 310
€ 399
€ 285
€ 359
€ 265

Toeslag eenpersoonskamer: prijs op
aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: op aanvraag
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
Maximum driepersoonskamers,
geen vierpersoonskamers mogelijk.
2 x nachtreis

KAMERS: Alle kamers zijn uitgerust met
airco, tv, balkon, kluis en koelkast (betalend). Badkamer is voorzien van een haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Het restaurant Les
Vinyes serveert buffetmaaltijden en heeft
een open keuken. Er is ook een cocktailbar en een cafébar met een terras aan het
zwembad.

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND 2-10 JR
VP
€ 355
€ 215
€ 439
€ 240
€ 439
€ 240
€ 439
€ 240
€ 439
€ 240
€ 439
€ 240
€ 519
€ 345
€ 609
€ 390
€ 609
€ 390
€ 629
€ 410
€ 699
€ 445
€ 699
€ 445
€ 699
€ 445
€ 699
€ 445
€ 699
€ 445
€ 665
€ 425
€ 515
€ 340
€ 515
€ 340
€ 515
€ 340
€ 485
€ 325
€ 459
€ 315
€ 409
€ 260
€ 369
€ 220

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Kamers met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis
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NIET INBEGREPEN

SPANJE strandvakantie

verplichte toeristentaks te betalen
aan de receptie van het hotel

ALL
INCLUSIVE

ALL-IN

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)

Aanbieding: ontbijt bij aankomst
en lunch op vertrekdag inbegrepen.

LLORET DE MAR
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 kinderplonsbad, gratis ligstoelen, verwarmd
overdekt zwembad, pingpongtafel. Wellnessafdeling met bubbelbad en Turks bad.
Gratis wifi. Het hele seizoen animatie voor
volwassenen. 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 restaurant met airco, gevarieerde en verzorgde
buffetmaaltijden. Pianobar, poolbar.

ROYAL
CLASS

DATUM

13/04-21/04*PROMO
26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10
25/10-02/11*PROMO
vrijdag tot zaterdag

9D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
9D

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-12 JR 2-12 JR
€ 405 € 100 € 295
€ 439 € 100 € 300
€ 445 € 100 € 305
€ 469 € 100 € 320
€ 469 € 100 € 320
€ 485 € 100 € 325
€ 495 € 100 € 330
€ 495 € 100 € 330
€ 539 € 100 € 355
€ 559 € 100 € 365
€ 585 € 100 € 385
€ 609 € 300 € 405
€ 659 € 310 € 425
€ 669 € 310 € 425
€ 669 € 310 € 425
€ 669 € 310 € 425
€ 675 € 310 € 430
€ 675 € 295 € 410
€ 625 € 100 € 395
€ 550 € 100 € 360
€ 495 € 100 € 330
€ 465 € 100 € 315
€ 465 € 100 € 315
€ 420 € 100 € 295
€ 399 € 100 € 285
€ 399 € 100 € 285
€ 390 € 100 € 280

LLORET DE MAR
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LLORET DE MAR

ROYAL
CLASS

ALEGRIA PLAZA PARIS &
SPA ✪✪✪✪

HOTEL ASTORIA PARK
✪✪✪✪

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

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

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

FACILITEITEN: Een dakterras met verwarmd zwembad, hamam en sauna. Gratis
wifi.

KAMERS: De ruime en elegante kamers
hebben een terras. Ze zijn voorzien van satelliet-tv, airconditioning, koelkast en een
eigen badkamer.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel beschikt
over een buffetrestaurant, waar mediterrane gerechten worden geserveerd. In het
café kan je genieten van livemuziek.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10
Toeslag eenpersoonskamer: € 18/nacht
13/04-21/04: 1/4l wijn + 1 glas water/bier inbegrepen
prijs = comfortkamer zonder zwembadzicht (juli en augustus op aanvraag)
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10 %
Toeslag volpension: € 49/week (€ 42/persoon allerheiligenvakantie/paasvakantie)
Kamers met zwembadzicht: €2,5/pers./nacht
1 volw + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
*PROMO ****AUTOCAR ter plaatse
2 x nachtreis

ROYAL
CLASS

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 489
€ 499
€ 509
€ 495
€ 495
€ 515
€ 515
€ 555
€ 555
€ 669
€ 669
€ 715
€ 715
€ 729
€ 729
€ 729
€ 709
€ 575
€ 555
€ 555
€ 515
€ 515
€ 479
€ 479
€ 459

1e KIND
2-13 JR
€ 280
€ 290
€ 305
€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 360
€ 360
€ 430
€ 430
€ 450
€ 450
€ 460
€ 460
€ 460
€ 440
€ 370
€ 360
€ 360
€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 280

2e KIND
2-13 JR
€ 330
€ 335
€ 340
€ 330
€ 330
€ 340
€ 340
€ 360
€ 360
€ 430
€ 430
€ 450
€ 450
€ 460
€ 460
€ 460
€ 440
€ 370
€ 360
€ 360
€ 340
€ 340
€ 325
€ 325
€ 315

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

KAMERS: Moderne kamers voorzien van
tv, safe, bad, wc, telefoon, balkon, airco.
Badkamers zijn uitgerust met een haardroger en toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn in
buffetvorm met show cooking. Een ruime
bar met pooltafel. Water en wijn aan tafel
inbegrepen.

DATUM

21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-11 JR 2-11 JR
€ 409 € 100 € 290
€ 409 € 100 € 290
€ 449 € 150 € 315
€ 475 € 150 € 335
€ 475 € 150 € 335
€ 475 € 150 € 335
€ 545 € 150 € 370
€ 545 € 150 € 370
€ 425 € 100 € 295
€395 € 100 € 280
€ 375 € 100 € 270
€ 375 € 100 € 270

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: € 25/week
Water en wijn aan tafel inbegrepen
2 x nachtreis

BOEK TIJDIG

Wil je zeker plaats?
Wacht niet met boeken!

strandvakantie

SPANJE

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

LLORET DE MAR

ROYAL
CLASS

ALL
INCLUSIVE
MALGRAT DE MAR

ROYAL
CLASS

MALGRAT DE MAR

ROYAL
CLASS

HOTEL SANTA ROSA
✪✪✪✪

SUMUS MONTEPLAYA
✪✪✪✪ ADULTS ONLY

ALEGRIA MARIPINS
✪✪✪✪

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.

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

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

FACILITEITEN: Er is een klein zoetwaterzwembad en hottub op het dakterras. Ook
is er een zonneterras met gratis ligzetels
en wekelijks een flamenco avond, dansavond en livemuziek. Wifi is beschikbaar
tegen betaling. ‘s Avonds is er animatie
voor volwassenen.
KAMERS: Ruime kamer is voorzien van
balkon, badkamer/wc, haardroger, tv, telefoon en airco (van 15/06 tot 15/09). Wifi
beschikbaar tegen toeslag.
ETEN EN DRINKEN: Alle maaltijden zijn in
buffetvorm. Wekelijks is er een Catalaans
diner. Vanuit de bar bij het zwembad kan
je genieten van een spectaculair uitzicht.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10
26/10-02/11

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
8D

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-11 JR 2-11 JR
€ 355 € 100 € 260
€ 355 € 100 € 260
€ 355 € 100 € 260
€ 355 € 100 € 260
€ 379 € 100 € 275
€ 379 € 100 € 275
€ 379 € 100 € 275
€ 429 € 100 € 300
€ 465 € 100 € 315
€ 485 € 150 € 335
€ 545 € 365 € 365
€ 545 € 365 € 365
€ 615 € 400 € 400
€ 615 € 400 € 400
€ 615 € 400 € 400
€ 615 € 400 € 400
€ 525 € 345 € 345
€ 525 € 345 € 345
€ 465 € 100 € 315
€ 465 € 100 € 315
€ 379 € 100 € 275
€ 379 € 100 € 275
€ 349 € 100 € 260
€ 349 € 100 € 260
€ 349 € 100 € 260
€ 299 € 100 € 250

Toeslag eenpersoonskamer: € 12,5/nacht
Periode 15/06-27/09: € 19,5/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 28/week
Periode 06/07-30/08: € 35/week
1 volwassene + 1 kind op zelfde kamer:
prijs op aanvraag
2 x nachtreis

FACILITEITEN: Je kan er gratis gebruik
maken van wifi. Er zijn twee zoetwaterzwembaden en gratis handdoekenservice.
KAMERS: De vernieuwde kamers beschikken over individuele 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.

DATUM
26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een buitenzwembad, een televisiekamer
en een recreatieruimte. Ook voor kinderen
is er een apart zwembad en een speelruimte voorzien. Je kan er tafeltennissen
of biljarten. Het hotel verzorgt tevens ook
amusement, waaronder karaoke en flamenco shows. Gratis wifi beschikbaar in
de gemeenschappelijke ruimtes.
KAMERS: Alle kamers van het Alegria Maripins bieden airconditioning en hebben
een eigen balkon met uitzicht op zee, de
bergen of het zwembad. De kamers beschikken verder over een kluis, satelliet-tv
en een badkamer met douche en haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Het restaurant van
het hotel serveert zeer gevarieerde buffetten. Er zijn ook lunchpakketten mogelijk.

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

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 479
€ 489
€ 499
€ 499
€ 539
€ 539
€ 539
€ 569
€ 569
€ 709
€ 709
€ 739
€ 739
€ 775
€ 775
€ 775
€ 755
€ 639
€ 579
€ 579
€ 545
€ 545
€ 475
€ 475
€ 475

1e KIND
2-11 JR
€ 250
€ 265
€ 280
€ 250
€ 265
€ 265
€ 265
€ 270
€ 270
€ 450
€ 450
€ 465
€ 465
€ 485
€ 485
€ 485
€ 465
€ 405
€ 275
€ 275
€ 265
€ 265
€ 245
€ 245
€ 245

2e KIND
2-11 JR
€ 325
€ 330
€ 335
€ 325
€ 355
€ 355
€ 355
€ 370
€ 370
€ 450
€ 450
€ 465
€ 465
€ 185
€ 185
€ 185
€ 465
€ 405
€ 375
€ 375
€ 355
€ 355
€ 320
€ 320
€ 320

VOLW HP
€ 375
€ 375
€ 375
€ 395
€ 395
€ 439
€ 439
€ 479
€ 479
€ 529
€ 585
€ 585
€ 619
€ 645
€ 645
€ 645
€ 625
€ 590
€ 525
€ 495
€ 439
€ 439
€ 375
€ 375
€ 375

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
-17/06-11/09: € 30/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

Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Periode 16/06-31/08: € 21/nacht
Kamer met zwembadzicht: € 17,5/persoon (16/06- 31/08: € 28/persoon)
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
2 x nachtreis
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NIET INBEGREPEN

SPANJE strandvakantie

verplichte toeristentaks te betalen
aan de receptie van het hotel

ALL
INCLUSIVE
MOGELIJK

ALL
INCLUSIVE

ALL-IN

TOSSA DE MAR
GOLDEN BAHIA DE TOSSA
✪✪✪✪
LIGGING: Gelegen op 800 m van het
strand en 300 m van het centrum.
FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 buitenzwembaden omringd met palmbomen en
een zonneterras, binnenzwembad, solarium, sauna, wellness, fitness, gratis wifi in
alle gemeenschappelijke ruimtes, fietsverhuur, minigolf...
KAMERS: De ruime kamers van het hotel
hebben een eigen balkon, airco (01/0630/09), 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 internationale gerechten. In de
snackbar van het hotel zijn sandwiches,
salades en ijsjes verkrijgbaar.

ROYAL
CLASS

Mogelijkheid tot All-Inclusive
Volpension met huiswijn, sangria, frisdranken, lokale
bieren en water bij lunch en avondmaal.
Onbeperkte snacks: 10.00-12.00 u en 16.00-18.00 u
(hamburgers, hotdogs, pizza en frieten)

22.00-23.00 u sandwiches met ham, kaas, vegetarisch,
croque monsieur en gebakjes.
dranken en ijsjes aan de bar (selfservice)
10.30-23.00 u sangria, frisdranken, water, warme
dranken, lokale bieren, gin, wodka, whisky, cognac,
vermouth, cocktails en ijsjes. (geen schepijs)
Toeslag ALL-IN:
Volwassene: € 172/week (08/06-13/09: € 201/week)
Kind: € 100/week (08/06-13/09: € 129/week)
DATUM

13/04-21/04 *PROMO
26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10
25/10-02/11*PROMO
vrijdag - zaterdag

9D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
9D

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: op aanvraag
1 volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
Promo: **** autocar ter plaatse
2 x nachtreis
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VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-12 JR 2-12 JR
€ 429 € 100 € 245
€ 405 € 100 € 285
€ 409 € 100 € 290
€ 409 € 100 € 290
€ 409 € 100 € 290
€ 475 € 100 € 320
€ 475 € 100 € 320
€ 529 € 100 € 350
€ 585 € 100 € 380
€ 665 € 100 € 415
€ 685 € 150 € 435
€ 765 € 365 € 480
€ 765 € 365 € 480
€ 765 € 365 € 480
€ 765 € 365 € 480
€ 865 € 395 € 530
€ 865 € 395 € 530
€ 845 € 375 € 510
€ 665 € 100 € 415
€ 589 € 100 € 380
€ 529 € 100 € 350
€ 475 € 100 € 325
€ 475 € 100 € 325
€ 439 € 100 € 305
€ 439 € 100 € 305
€ 439 € 100 € 305
€ 405 € 100 € 285

NIEUW

IN ONZE FOLDER

ALL-IN

ALL
INCLUSIVE

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

Ontbijt, lunch en avondeten in buffetvorm.
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.

SANTA SUSANNA

SANTA SUSANNA

ROYAL
CLASS

ALEGRIA MAR
MEDITERRANIA ✪✪✪✪
ADULTS ONLY
LIGGING: Dit all inclusive hotel ligt aan het
strand van Santa Susanna en is uitsluitend
toegankelijk voor volwassenen.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een seizoensgebonden binnen- en buitenzwembad met handdoekenservice, een
zonneterras met ligstoelen, bubbelbad,
sauna, tuin, solarium, fietsverhuur...
KAMERS: De lichte en comfortabele kamers van het Alegria Mar Mediterrania
hebben tegelvloeren, gratis wifi, satelliettelevisie, koelkast, safe (betalend) en
balkon. Een eigen badkamer met toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN: Het buffetrestaurant
serveert een scala aan mediterrane gerechten. Er is ook een snackbar beschikbaar. Diverse restaurants, winkels en bars
liggen in het stadscentrum van Santa Susanna, dat op minder dan 5 minuten loopafstand ligt.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 595
€ 605
€ 615
€ 595
€ 595
€ 729
€ 729
€ 795
€ 795
€ 859
€ 859
€ 935
€ 935
€ 979
€ 979
€ 979
€ 959
€ 849
€ 829
€ 829
€ 729
€ 729
€ 689
€ 689
€ 621

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toegankelijk vanaf 16 jaar
2 x nachtreis

ROYAL
CLASS

RIVIERA HOTEL ✪✪✪✪
LIGGING: Perfecte ligging, direct aan de
boulevard en 100 meter van het strand. In
de directe omgeving bevinden zich winkeltjes, barretjes en restaurants.
FACILITEITEN: Buitenzwembad
KAMERS: Volledig vernieuwde kamers
met volledig uitgeruste badkamer met
balkon. Airco en tv.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijtbuffet en verdere maaltijden in buffetvorm.
DATUM
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 489
€ 489
€ 495
€ 529
€ 539
€ 575
€ 589
€ 619
€ 675
€ 735
€ 745
€ 795
€ 795
€ 795
€ 775
€ 725
€ 569
€ 559
€ 529
€ 509
€ 495
€ 495

1e KIND
2-11 JR
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 235
€ 420
€ 450
€ 455
€ 480
€ 480
€ 480
€ 460
€ 435
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215

2e KIND
2-11 JR
€ 330
€ 330
€ 335
€ 350
€ 355
€ 380
€ 385
€ 405
€ 420
€ 450
€ 455
€ 480
€ 480
€ 480
€ 460
€ 435
€ 370
€ 365
€ 350
€ 340
€ 330
€ 330

Toeslag eenpersoonskamer: € 110
(03/08-23/08: € 146)
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
2 x nachtreis

BOEK TIJDIG

Wil je zeker plaats?
Wacht niet met boeken!

strandvakantie

SPANJE

ALL
INCLUSIVE

ALL
INCLUSIVE

MOGELIJK

MOGELIJK

Mogelijkheid tot All-Inclusive
Dranken van 10.00-23.00 u: lokale alcoholische 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

HOTEL TAURUS PARK
✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel is gelegen op 2 minuten van het strand en op slechts 10 minuten wandelafstand van het centrum.
FACILITEITEN: Hotel Taurus Park beschikt
over 3 openluchtzwembaden met gratis ligstoelen, een kinderbadje, poolbar,
overdekt verwarmd zwembad, jacuzzi,
lounge- en tv-ruimte en er is een miniclub
voorzien. Fietshuur, tennis en minigolf zijn
hier ook mogelijk.
KAMERS: Comfortabele kamers met badkamer (bad/douche), toilet, balkon (niet
beschikbaar voor een 4-persoonskamer!!),
wifi, telefoon, satelliet-tv, koelkast, kluis
(tegen betaling), 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.

ROYAL
CLASS

Mogelijkheid tot All-Inclusive
Dranken van 10.30-23.00 u: lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
IJsjes en snacks: 10.00-12.00 u, 16.00-18.00 u, 22.0023.00 u
Toeslag ALL-IN:
Volwassene: € 158/week (15/06-06/09: € 186,5/week)
Kind: € 86/week (15/06-06/09: € 100,5/week)

DATUM
26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Toeslag volpension: op aanvraag
Kamer met zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-12 JR 2-12 JR
€ 359 € 100 € 265
€ 359 € 100 € 265
€ 359 € 100 € 265
€ 399 € 100 € 285
€ 399 € 100 € 285
€ 465 € 100 € 315
€ 465 € 100 € 315
€ 509 € 340 € 340
€ 559 € 360 € 360
€ 620 € 405 € 405
€ 675 € 430 € 430
€ 675 € 430 € 430
€ 739 € 465 € 465
€ 739 € 465 € 465
€ 739 € 465 € 465
€ 739 € 465 € 465
€ 719 € 445 € 445
€ 555 € 360 € 360
€ 509 € 340 € 340
€ 465 € 100 € 315
€ 429 € 100 € 295
€ 425 € 100 € 300
€ 359 € 100 € 265
€ 359 € 100 € 265
€ 359 € 100 € 265

PINEDA DE MAR

ALL
INCLUSIVE

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

ALL-IN GOLD CARD € 30/dag/persoon:
Verblijf in Superior of Premium kamer
ALL-IN: Gratis inkom Spa en Gym
1 x Gourmet Lunch

PINEDA DE MAR

NIEUW

IN ONZE FOLDER

ALL-IN

ROYAL
CLASS

PINEDA DE MAR

ROYAL
CLASS

HOTEL STELLA EN SPA
✪✪✪✪

ALEGRIA PINEDA SPLASH
✪✪✪✪

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

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

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

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

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

KAMERS: Alle kamers beschikken over
badkamer, tegelvloer, telefoon, wifi, tv,
koelkast, airco en balkon.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijt, middag- en
avondmaal in buffetvorm.

ETEN EN DRINKEN: De maaltijden worden in buffetvorm geserveerd, met een
brede selectie van zowel traditionele gerechten als internationale gerechten.
DATUM

26/04-05/05*
03/05-12/05*
10/05-19/05*
17/05-26/05*
24/05-02/06*
31/05-09/06*
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09*
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW 1e KIND
HP 2-11 JR
€ 369 € 270
€ 369 € 270
€ 369 € 270
€ 369 € 270
€ 405 € 290
€ 405 € 290
€ 405 € 290
€ 459 € 315
€ 459 € 315
€ 549 € 440
€ 549 € 440
€ 575 € 460
€ 599 € 475
€ 619 € 490
€ 619 € 490
€ 619 € 490
€ 549 € 435
€ 490 € 360
€ 455 € 315
€ 445 € 305
€ 390 € 280
€ 409 € 285
€ 359 € 265
€ 359 € 265
€ 359 € 265

Toeslag eenpersoonskamer: € 14/nacht
(16/06-14/09: € 25/nacht)
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Toeslag volpension: € 49/week/persoon
Zwembadzicht: € 21/persoon.
*HP=VP: water en wijn inbegrepen tijdens
maaltijden
2x nachtreis

DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
ALL-IN
€ 479
€ 489
€ 499
€ 499
€ 549
€ 549
€ 549
€ 549
€ 599
€ 739
€ 755
€ 809
€ 809
€ 865
€ 865
€ 865
€ 849
€ 719
€ 629
€ 629
€ 535
€ 535
€ 519
€ 519
€ 519

1e KIND
2-12 JR
€ 245
€ 265
€ 280
€ 280
€ 265
€ 265
€ 265
€ 265
€ 385
€ 465
€ 475
€ 500
€ 500
€ 530
€ 530
€ 530
€ 510
€ 445
€ 400
€ 400
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260

2e KIND
2-12 JR
€ 320
€ 325
€ 335
€ 335
€ 360
€ 360
€ 360
€ 360
€ 385
€ 465
€ 475
€ 500
€ 500
€ 530
€ 530
€ 530
€ 510
€ 445
€ 400
€ 400
€ 350
€ 350
€ 345
€ 345
€ 345

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Zwembadzicht: op aanvraag
2 x nachtreis
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SPANJE

BARCELONA

NIET INBEGREPEN

strandvakantie

verplichte toeristentaks te betalen
aan de receptie van het hotel

BARCELONA

ANDORRA

Hoofdstad van Catalonië

ROSAS

ROYAL
CLASS

CORAL PLATJA HOTEL
✪✪✪
LIGGING: Hotel met smaakvolle Spaanse
koloniale inrichting. Gelegen op 1 minuut
wandelen van het Santa Margaridastrand,
op slechts 300 m van het centrum, te bereiken via de nieuwe autovrije strandpromenade.
FACILITEITEN: Er is een verwarmd buitenzwembad, overdekt bij slecht weer. Het
hotel heeft ook een tuin.
KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
bad, toilet, haardroger, balkon, airco, radio, telefoon, tv, minibar en kluis (tegen
betaling). De meeste kamers hebben een
uitzicht op zee (op aanvraag). Gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: In het buffetrestaurant van het hotel worden regionale,
mediterrane en internationale gerechten
geserveerd.
DATUM

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10
11/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW
KIND
HP 2-121 JR
€ 475
€ 325
€ 475
€ 325
€ 475
€ 325
€ 439
€ 439
€ 455
€ 315
€ 459
€ 320
€ 475
€ 325
€ 485
€ 330
€ 485
€ 330
€ 599
€ 399
€ 625
€ 410
€ 625
€ 410
€ 625
€ 410
€ 709
€ 450
€ 789
€ 490
€ 789
€ 490
€ 769
€ 470
€ 549
€ 360
€ 519
€ 345
€ 499
€ 335
€ 439
€ 305
€ 439
€ 305
€ 405
€ 285
€ 395
€ 280
€ 395
€ 280

Toeslag eenpersoonskamer: € 21/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10 %
Toeslag volpension: op aanvraag
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
2 x nachtreis

10

ROSAS

ROYAL
CLASS

HOTEL VICTORIA ✪✪✪
LIGGING: Dit hotel kijkt uit over het
strand, op slechts 10 minuten wandelen
van het centrum van Rosas
FACILITEITEN: Er is een buitenzwembad
met kinderbad en een tuin die uitgeeft op
de strandpromenade. Het hotel heeft een
tv-kamer, bar en kinderentertainment.
Wellnesscentrum (tegen betaling) met
o.a. overdekt zwembad met apart kinderzwembad, zonnebank, sauna, stoombad
en bubbelbad. Ook is er de mogelijkheid
om je lekker te laten masseren.
KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
bad, toilet, haardroger, balkon, radio, telefoon, tv, airco en minibar. De meeste
kamers hebben een uitzicht op zee (op
aanvraag). Gratis wifi.

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

26/04-05/05
03/05-12/05
10/05-19/05
17/05-26/05
24/05-02/06
31/05-09/06
07/06-16/06
14/06-23/06
21/06-30/06
28/06-07/07
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
09/08-18/08
16/08-25/08
23/08-01/09
30/08-08/09
06/09-15/09
13/09-22/09
20/09-29/09
27/09-06/10
04/10-13/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW 1e KIND 2e KIND
HP 2-12 JR 2-12 JR
€ 465 € 100 € 315
€ 465 € 100 € 315
€ 445 € 100 € 305
€ 445 € 100 € 305
€ 445 € 100 € 305
€ 449 € 100 € 310
€ 465 € 100 € 320
€ 475 € 200 € 325
€ 480 € 230 € 330
€ 595 € 405 € 325
€ 619 € 445 € 325
€ 619 € 445 € 325
€ 619 € 445 € 325
€ 699 € 499 € 345
€ 779 € 545 € 370
€ 779 € 545 € 370
€ 759 € 525 € 350
€ 545 € 365 € 340
€ 515 € 345 € 345
€ 489 € 285 € 330
€ 435 € 100 € 300
€ 435 € 100 € 300
€ 399 € 100 € 285
€ 389 € 100 € 280

Toeslag eenpersoonskamer: € 21/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: –10 %
Toeslag volpension: op aanvraag
1 Volw. + 1 kind op kamer: prijs op aanvraag
2 x nachtreis

Andorra (vooral gekend als belastingparadijs) is nog niet bij de EU aangesloten maar
is sinds 1278 zo goed als onafhankelijk. Nu
is het een ultramodern landje. Ziedaar
onze ietwat vreemde bestemming. Andorra is op alle gebieden zeker de moeite
waard om te bezoeken: prachtige natuur,
zuivere berglucht, eeuwenoude kerkjes en
bruggetjes, talrijke moderne taksvrije winkels en ongetwijfeld ook ons schitterend
viersterrenhotel. Eens in Andorra blijft aan
tafel onze geldbeugel dicht.
Bij alle maaltijden zijn water en wijn inbegrepen. Het middagmaal is tijdens de
uitstappen ook telkens inbegrepen. Dit is
geen wandelvakantie, de korte wandelingen bergaf of een mooie stadswandeling
zijn daarom ook voor de meeste mensen
haalbaar. Bijkomende troef: geen vermoeiende nachtreizen, maar met weldoende
tussenovernachtingen. Tijdens de heenreis verblijven we in de omgeving van
Lyon en tijdens de terugreis in de omgeving van Limoges.
OPGELET: het gebruik van mobiel internet in Andorra is heel duur. (Hoge roamingkosten)

HOLIDAY INN ✪✪✪✪
LIGGING: In de hoofdstad La Vella logeren
we in een voortreffelijk Holiday Inn hotel.
Dit hotel biedt alles wat we van een viersterrenaccommodatie mogen verwachten.

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

ANDORRA

FACILITEITEN: Zij die willen relaxen na
een drukke dag kunnen dat in het health
center. Een klein zwembad, sauna, stoombad enz. zijn gratis ter beschikking. Kortom, genieten is de boodschap. Gratis wifi
op de kamers en in de publieke ruimtes.
KAMERS: Erg mooie en ruime kamers met
alle comfort, voor een luxueus verblijf
ETEN EN DRINKEN: Uitstekende maaltijden in buffetvorm inclusief water en wijn
aan tafel (enkel in Andorra).
Volpension in Andorra.

DATUM
07/06-12/06

6D

VOLW HP
€ 599

Toeslag éénpersoonskamer op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
31/05-07/06
20/07-27/07
07/09-14/09

8D
8D
8D

VOLW HP*
€ 769
€ 799
€ 769

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
*In Andorra VP + wijn en water inbegrepen,
tijdens heen- en terugrit HP
Inkom museum inbegrepen
2 x dagreis met tussenovernachting

BOEK TIJDIG

Wil je zeker plaats?
Wacht niet met boeken!

strandvakantie

CATTOLICA

ITALIË

ROYAL
CLASS

HOTEL BEAURIVAGE
✪✪✪✪

CATTOLICA

ROYAL
CLASS

HOTEL TIFFANY’S ✪✪✪
LIGGING: Een hotel met standing en klasse, gelegen in het rustige deel van de stad,
op slechts 50 m van het strand. Je kan het
zonnige strandleven aangenaam afwisselen met een frisse duik in het zwembad
van het hotel. Ideaal hotel voor families
met kinderen.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een buitenzwembad en jacuzzi. Gratis
fietsen ter beschikking. ’s Avonds en zaterdagochtend vervoer naar het centrum.
Miniclub in hotel en aan het strand.
KAMERS: Iedere kamer is voorzien van
douche, wc, haardroger, balkon, telefoon,
radio, tv, safe, wifi en airco.
ETEN EN DRINKEN: Een verzorgde keuken met Italiaanse specialiteiten en internationale gerechten in buffetvorm.
Inclusief:
• Drank aan tafel (water, lokale wijnen,
softdrinks)
• Snacks aan het zwembad in de
namiddag
• Gratis parasol + 2 ligzetels + handdoeken op het strand

LIGGING: Dit viersterrenfamiliehotel ligt
direct aan het strand op wandelafstand
van het aquarium van Cattolica en het
centrum.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een prachtig zwembad. Op de bovenste
verdieping van het hotel bevindt zich een
zonneterras dat een fantastisch panoramisch zicht heeft over de Adriatische kust.
Tevens is er aan het hotel een privéstrand
en wellnesscenter met jacuzzi, sauna,
binnenzwembad, massage en schoonheidsbehandeling (tegen betaling). Er is
ook gratis wifi en er staan gratis fietsen ter
beschikking van de gasten.
KAMERS: De kamers in het hotel beschikken over een complete badkamer, haardroger, airco, minibar, kluis, satelliet-tv en
balkon.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een
goede keuken. ‘s Morgens kan je genieten
van een uitgebreid ontbijtbuffet vanop
het terras met uitzicht op zee. Middag- en
avondmaal bestaan uit typische gerechten uit de Romagna streek, Italiaanse en
internationale gerechten.

Genietersreis
Cattolica is dankzij de ligging aan de
Adriatische Rivièra zeer geliefd voor een
strandvakantie in Italië. De sfeer is echt
Italiaans en de zon schijnt veel. De vrolijk
gekleurde ligstoelen en parasols zorgen
op La Playa Cattolica voor een fraai decor
en de blauwe zee nodigt uit voor een verkoelende duik. Mooi wandelpad langs de
kust richting stad.

CATTOLICA

ROYAL
CLASS

HOTEL NEGRESCO
✪✪✪✪
LIGGING: Hotel Negresco ligt direct aan
de boulevard in Cattolica. Er is directe toegang tot het strand.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een verwarmd binnenzwembad dat wordt
omgeven door ligstoelen en heeft ook een
gedeelte voor de kinderen.
KAMERS: Alle kamers zijn ruim en hebben
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, een
balkon, safe en minibar. Er is gratis wifi in
het hele gebouw.
ETEN EN DRINKEN: In de zomer wordt het
ontbijtbuffet geserveerd op het terras met
uitzicht op zee. Het restaurant van Negresco, ook met uitzicht op zee, serveert een
mix van internationale favorieten en specialiteiten uit de regio Emilia-Romagna, met
verse vis.

DATUM
9D

VOLW
VP
€ 595

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
Uitstappen inbegrepen
2 x nachtreis
We reizen met een ****-autocar
DATUM

17/06-26/06
24/06-03/07
01/07-10/07
08/07-17/07
15/07-24/07
22/07-31/07
12/08-21/08
19/08-28/08
26/08-04/09
02/09-11/09

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW KIND
VP 3-12 JR
€ 625 € 420
€ 639 € 430
€ 655 € 435
€ 675 € 445
€ 685 € 450
€ 695 € 455
€ 775 € 495
€ 695 € 455
€ 625 € 420
€ 585 € 400

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Minibar op de kamer: € 5/nacht/kamer
Vrij middagmaal de dag van terugreis
2 x nachtreis

DATUM
17/06-26/06
24/06-03/07
01/07-10/07
08/07-17/07
15/07-24/07
22/07-31/07
12/08-21/08
19/08-28/08
26/08-04/09
02/09-11/09

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW KIND
VP 1-4 JR
€ 675 € 445
€ 725 € 470
€ 739 € 475
€ 759 € 485
€ 759 € 485
€ 725 € 470
€ 815 € 515
€ 759 € 485
€ 675 € 445
€ 615 € 415

KIND
5-9 JR
€ 660
€ 570
€ 580
€ 595
€ 595
€ 570
€ 635
€ 595
€ 660
€ 495

Toeslag eenpersoonskamer: € 15/nacht
Vrij middagmaal de dag van terugreis
Kind 0-12 maanden: € 299
LATERAAL zeezicht: € 6/persoon/dag
Korting 3de volwassene op 2-persoonskamer:
-10 %
2 volw + 2 kind op een kamer speciale prijs
(vraag na)
2 x nachtreis

ROYAL
CLASS

HOTEL WALDORF
PALACE ✪✪✪✪ OF
HOTEL ALEXANDER ✪✪✪
LIGGING:
Hotel Waldorf: Rustig gelegen hotel, vlak
aan de zee. Ideaal voor een relaxte en zorgeloze vakantie.
Hotel Alexander: Ligt op slechts 150 m
van de kust.
FACILITEITEN:
Hotel Waldorf: 2 mooie zwembaden,
groot panoramaterras, fitnessruimte, wellness centrum en het hotel beschikt ook
over een privéstrand.
Hotel Alexander: Buitenzwembad, gratis
wifi, kinderzwembad, ligstoelen aan het
zwembad.
KAMERS:
Hotel Waldorf: Modern ingerichte kamers
met bad/douche, wc, tv, telefoon, balkon
en airco.
Hotel Alexander: Mooie kamers met eigen badkamer, airco, haardroger en toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN:
Hotel Waldorf: Excellente keuken. Het
ontbijt wordt geserveerd op het zonovergoten terras, met uitzicht op de zee. 1 x
per week kan je genieten van de “Serata
Romagnola”, met traditionele gerechten
en livemuziek.
Hotel Alexander: Ontbijt in Hotel Alexander. Middag- en avondmaal in Hotel Waldorf Palace.

Enkele uitstappen: San Marino, Aquarium
di Cattolica en Gradara.
02/06-10/06

CATTOLICA

Hotel Waldorf
DATUM

17/06-26/06
24/06-03/07
01/07-10/07
08/07-17/07
15/07-24/07
22/07-31/07
12/08-21/08
19/08-28/08
26/08-04/09
02/09-11/09

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW KIND
VP 4-9 JR
€ 609 € 415
€ 635 € 425
€ 669 € 445
€ 669 € 445
€ 669 € 445
€ 669 € 445
€ 775 € 495
€ 585 € 400
€ 585 € 400
€ 529 € 370

Toeslag eenpersoonskamer: € 14/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Vrij middagmaal de dag van terugreis
Zeezicht: € 9/persoon/dag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen
2 x nachtreis

VOLW KIND KIND
VP 3-5 JR 6-9 JR
17/06-26/06
10D € 695 € 325 € 455
24/06-03/07
10D € 725 € 325 € 475
01/07-10/07
10D € 739 € 325 € 480
08/07-17/07
10D € 745 € 325 € 480
15/07-24/07
10D € 795 € 325 € 505
22/07-31/07
10D € 815 € 325 € 515
12/08-21/08
10D € 925 € 325 € 570
19/08-28/08
10D € 835 € 325 € 525
26/08-04/09
10D € 745 € 325 € 480
02/09-11/09
10D € 759 € 325 € 485
Prijzen Hotel Alexander: Volwassene: -€ 50 (op
prijs Waldorf) / Kinderen: -€ 30 (op prijs Waldorf)
DATUM

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Vrij middagmaal de dag van terugreis
Toeslag zeezicht - 2 x nachtreis
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NIEUW

IGEA MARINA

ITALIAANSE MEREN

Verblijfsreis aan de
Adriatische Kust

Italiaanse Meren en Milaan

Igea Marina ligt op 11 km ten noorden van
Rimini. Een badplaats met prachtige, schone zandstranden waar men op een terrasje
of op het strand onder een parasol heerlijk
kan ontspannen. Het gezellige stadje was
vroeger een vissersdorpje. In de voormalige vissershaven, nu meer jachthaven,
heerst nog altijd een levendige gezelligheid.
Wij doen enkele halve daguitstappen naar
Ravenna – San Marino – Rimini.

HOTEL AQUA MARINA
✪✪✪
LIGGING: Het hotel bevindt zich dicht bij
het centrum van het dorp in een groene
en rustige omgeving en op 80 m van het
strand.
FACILITEITEN: Het hotel heeft 3 verdiepingen, een mooi verwarmd buitenzwembad met hydromassage, een stenen waterval en een zonneterras met ligstoelen.
KAMERS: Mooie kamers met een volledige badkamer, gratis wifi en een balkon. Ze
hebben ook airconditioning, een safe en
flatscreen-tv.

GARDAMEER
Torbole
Het Gardameer (in het Italiaans: Lago
di Garda) is met zijn 160 km omtrek het
grootste meer van Italië. Dankzij de talrijke watersportfaciliteiten en het zeer milde klimaat is het Gardameer het hele jaar
door een populaire vakantiebestemming.
Onze verblijfplaats Torbole is een mooi
en interessant stadje aan het meer. Schilderachtig gelegen is het een uitgelezen
verblijfplaats voor diegenen die van rust,
water en bergen houden. Van hieruit zijn
er mooie en boeiende uitstappen voorzien
o.m. naar Riva, Verona, Sirmione, Trento en
Bardolino.
DATUM
05/07-14/07
12/07-21/07
19/07-28/07
26/07-04/08
02/08-11/08
16/08-25/08
30/08-08/09

10D
10D
10D
10D
10D
10D
10D

VOLW KIND KIND
HP 3-6 JR 7-12 JR
€ 629 € 460 € 525
€ 629 € 460 € 525
€ 639 € 465 € 535
€ 650 € 475 € 545
€ 650 € 475 € 545
€ 645 € 465 € 535
€ 629 € 455 € 520

HOTEL VILLA ROSA
✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel ligt op 200 m van het
strand.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een verwarmd openluchtzwembad, een
mooie tuin, airco op het gelijkvloers waar
ook een mooie bar, tv-ruimte, fitness, restaurant en receptie zijn. Gratis wifi.
KAMERS: Ruime kamers met airco, douche, wc, tv, telefoon, balkon, minibar. Gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijtbuffet,
’s avonds driegangenkeuzemenu met
saladebuffet. Verblijf in halfpension beginnend met het avondmaal op dag 2 en
eindigend met het ontbijt op dag 9.

ETEN EN DRINKEN: Wij verblijven in volpension met heerlijk ontbijtbuffet, lunch
en diner in buffetvorm. Dranken aan tafel
tijdens lunch en diner inbegrepen (1/4 l
wijn en 1/2 l water).

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

HOTEL REGINA PALACE
✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel biedt een onvergetelijke sfeer en is omgeven door een weelde
aan planten en bloemen en beschikt over
een parktuin. Ons hotel ligt aan het meer
en de wandelpromenade in Stresa, op enkele stappen van het gezellige centrum
van Stresa.
FACILITEITEN: Hotel Regina Palace beschikt over een binnen- en buitenzwembad.
KAMERS: Kamers met alle comfort tv, volledige badkamer, airco (van midden juni
tot midden september).
ETEN EN DRINKEN: Rijkelijk ontbijtbuffet
en verzorgd driegangendiner.

Datum
DATUM
12/09-19/09

8D

VOLW
VP
€ 515

Toeslag eenpersoonskamer: € 6/nacht
Inbegrepen: 3 halve daguitstappen naar
Ravenna – San Marino – Rimini.
2 x nachtreis
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29/05-02/06
17/07-21/07
10/08-14/08
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
2 x nachtreis

5D
5D
5D

VOLW
HP
€ 655
€ 655
€ 655

Toeslag eenpersoonskamer: € 190
2 x dagreis

ITALIË

SHOPPING TRIP

LAVAGNE

MILAAN

Lavagna

Milaan

Lavagna is een vakantiebestemming bij
uitstek. Een van de grootste plezierhavens
van Italië 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 routes de groene
heuvels in . Tijdens ons verblijf maken we
uitstappen naar Portofino en Genua. Pisa
en Lucca staan ook op ons programma.

Shopaholic? Fashionista? Hipster? Of gewoon even lekker weg naar de tempel
van de Italiaanse “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 daarnaast 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
luxeautocar zo in het centrum.

REAL PARK HOTEL ✪✪✪
LIGGING: Gelegen in het gehucht Cavi, op
enkele 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 Zee schotels
met als specialiteit visgerechten.

ROME
Rome was het centrum van het enorme
Romeinse Rijk, de zetel van de kerk en is
vandaag de dag de bruisende hoofdstad
van Italië. Uit de Romeinse Oudheid stammen het Colosseum, de ruïnes van het Forum Romanum en het Pantheon. Ook Vaticaanstad is een trekpleister van formaat,
met het Sint-Pietersplein, de Sint-Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel, waar de pausen verkozen worden. 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 hangen in de buurt van de Piazza
Navona, de Spaanse Trappen en de Trevifontein.

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
kamers zijn voorzien van airconditioning,
satelliet-tv en badkamer met haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een
eigen bar en restaurant. In het restaurant
krijg je typisch Italiaanse gerechten die er
heerlijk uitzien.

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!

REAL PARK HOTEL ✪✪✪
LIGGING: Ons hotel beschikt over alle
comfort die nodig is om helemaal te kunnen ontspannen. De strategische ligging
nabij het winkelgebied van Corso Buenos
Aires en Porta Venezia maken het Starhotel het ideale startpunt om Milaan te verkennen.
FACILITEITEN: Er is een fitnessruimte en
spa aanwezig waar je gratis gebruik van
mag maken. Je vindt hier o.a. een sauna en
Turks bad. Je hebt overal in het hotel gratis
toegang tot wifi.
KAMERS: De comfortabele kamers zijn
uitgerust met airconditioning, telefoon, tv
en kluis. In de badkamer vind je toiletartikelen en is er een haardroger beschikbaar.

DATUM
18/05-26/05
21/09-29/09

9D
9D

VOLW
VP*
€ 889
€ 889

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
(heenreis met tussenovernachting)
*VP: volpension in Lavagna beginnend met
middagmaal en eindigend met ontbijt
Heenreis in HP

DATUM
08/07-14/07
12/08-18/08
28/10-03/11

7D
7D
7D

VOLW
HP
€ 795
€ 795
€ 845

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
28/10-31/10
26/12-29/12

4D
4D

VOLW
K+O
€ 295
€ 295

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis

13

ITALIË

meer info – zie www.dezigeuner.com

TOSCANE - UMBRIË
Wie zoekt naar de ideale mix van cultuur,
kunst, geschiedenis, natuur en gastronomie, komt in Toscane en Umbrië zeker aan zijn trekken. We doorkruisen de
glooiende Chiantistreek met zijn wijn- en
olijfgaarden, afgeboord met cipressen en
parasoldennen. We gaan op ontdekkingstocht naar Firenze, een enorm openluchtmuseum met ontelbare kunstschatten
uit de renaissance. We herbeleven de
middeleeuwen in authentieke stadjes als
het majestueuze Pisa, Siena met zijn onovertroffen kathedraal, San Gimignano in
het hart van de Chianti, Lucca de stad van
Puccini en het zalig rustige Arezzo. In Umbrië relaxen we aan het Trasimeense meer.
Op het programma staan ook het mysterieuze Gubbio en Perugia met zijn prachtige architectuur. In Assisi treden we in de
voetsporen van de H. Franciscus. Spello is
gekend als een van de meest romantische
stadjes van Umbrië. Todi ligt midden in het
ongerepte landschap van het groene hart
van Italië. Shopping-fanaten kunnen hun
hart ophalen in de befaamde Italiaanse
modehuizen en artisanale kunstambachten, antiek- en designwinkels. Pasta, vino
en gelato ontbreken niet op ons reismenu.
We verblijven in goede viersterrenhotels.
Verblijf op basis van halfpension, beginnend met het avondmaal op dag 1 en eindigend met het ontbijt op dag 10.

VENETO
Venetië & Veneto
VAL DI
SOLE CARD
INBEGREPEN

VAL DI SOLE
Genieten in de Dolomieten!
Een stukje Italië dat in de zomer nog niet
wordt platgelopen door het massatoerisme, bestaat dat? Ja, het antwoord: Val
di Sole, gelegen aan de zuidkant van de
Alpen. De Nationale Parken van Adamello
Brenta en Stelvio bieden de natuurliefhebber een immens en ongerept gebied, waar
rust en natuurpracht samengaan met een
“light”-wandelvakantie!
Ontspannend
wandelen, genieten van zuivere lucht,
bergpanorama’s, kabbelende beekjes en
imposante watervallen, maar ook eens
doorzakken bij een stevige pint of een lekker wijntje.
Het kan allemaal, want dat is toch genieten in de Dolomieten!
Inclusief:
• Dranken aan tafel (1/4 l wijn + 1/2 l
water + kopje koffie)
• Val di Sole card

HOTEL RAVELLI PALACE
✪✪✪✪
LIGGING: Jouw verblijf: het alom geprezen hotel Ravelli Palace.
FACILITEITEN: Zwembad binnen en buiten, ’s Avonds kan je napraten op het hotelterras of in de bar. Geldautomaat, kleine
supermarkt en apotheek vlak bij het hotel.
KAMERS: Mooie kamers met alle comfort.
ETEN EN DRINKEN: Riant ontbijtbuffet,
zeer uitgebreid en verfijnd avondmaal
(wijn, water, koffie inbegrepen). ’s Middags
lunchpakket of lichte maaltijd.
DATUM
08/06-16/06
06/07-14/07
26/07-03/08
07/09-15/09

9D
9D
9D
9D

VOLW
VP
€ 715
€ 835
€ 849
€ 735

Op zoek naar een reis met de nodige
romantiek? Venetië, met haar gondels,
haar kanalen en sierlijke paleizen, haar
eilandjes... Iedereen droomde wel eens
van deze romantische stad op het water.
Rond Venetië liggen een veelvoud aan
charmante steden zoals Vicenza, met de
beroemde paleizenbouwer Palladio. Op
het verlanglijstje staat ook Bassano del
Grappa, wereldberoemd om zijn grappa
en aardewerk. We bezoeken eveneens
het rijkelijke Padua, de stad van de Heilige Antonius maar ook een bruisende
studentenstad. Nog meer romantiek in
Verona, bij het balkon van Romeo en Julia!
Wie fluistert daar: “Ze hadden elkaar lief”?
Geniet nog na van dit alles bij een coupe
Prosecco of een Aperol Spritz op één van
de talrijke terrassen van onze verblijfplaats
Abano Terme, een gezellig kuuroord met
‘s avonds een rustige en uitnodigende
ambiance.

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

DATUM
26/04-05/05
18/07-27/07

VOLW
HP
10D € 975
10D € 975

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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DATUM
29/07-03/08
17/08-22/08
Toeslag eenpersoonskamer: € 16/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
Kind 0-2 JR: € 190
Dranken aan tafel inbegrepen (1/4 l wijn + 1/2 l water + kopje koffie)
VAL DI SOLE CARD INBEGREPEN
2 x nachtreis

6D
6D

VOLW
HP
€ 615
€ 615

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Badmuts verplicht in buiten- en binnenzwembad!!
2 x dagreis met tussenovernachting

DUITSLAND

NIEUW

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

HOTEL SETA ✪✪✪✪
LIGGING: We logeren in Bad Neuenahr.
FACILITEITEN: Gratis toegang tot de
Ahrthermen, gebruik van wellness met
klein zwembad, sauna en stoombad (badjas aanwezig op de kamer). Gratis wifi
overal in het hotel.
KAMERS: Alle kamers met douche of bad,
toilet, haardroger, telefoon, satelliet-tv en
radio.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf in een viersterrenhotel, op basis van halfpension
beginnend met het avondmaal op dag 1
en eindigend met het ontbijt op dag 3. ’s
Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet
en ’s avonds een viergangenmenu.

BODENSEE

MOEZEL

De omgeving van de Bodensee is één
groot landschappelijk fenomeen. Ons bezoek aan het schitterende bloemeneiland
Mainau en de prachtige steden Meersburg, Konstanz, Lindau, Bregenz en Friedrichshafen versterken dit idee nog. Het
samengaan van deze bezoeken in combinatie met een leuk ferrytochtje, een ritje
met de kabellift, een bezoek aan een paalwoningendorp en relaxen op leuke terrasjes met een lokaal wijntje, maken van deze
reis een heuse topper. Een bezoek aan de
trotse kerk van Birnau mag ook zeker niet
ontbreken. Onze vakantie start uiteraard
al op de heenreis met een bezoek aan
de historische stad Speyer. We wandelen
door het oude stadscentrum, bezoeken de
reusachtige Dom en de jachthaven.

HOTEL KNOBLAUCH
✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel is gelegen in Jettenhausen, in de buurt van Friedrichshafen.
FACILITEITEN: Het hotel heeft een mooie
tuin met een natuurlijk zwembad. De wellnessruimte is voorzien van verschillende
sauna’s en een prachtig binnenzwembad.
Gratis wifi aanwezig. Dit mooie familiehotel biedt alle comfort
KAMERS: Douche of bad en toilet, haardroger en make-upspiegel, kabel-tv, minibar, kluis, telefoon, draadloos LAN en
gedeeltelijk balkon.

FRANKFURT

De Moezelstreek, dat is toch die vruchtbare streek in Duitsland die bekend staat
om zijn wijnen? Dat klopt, maar daarnaast vind je er ook schitterende bossen,
pittoreske dorpjes en boeiende steden.
Zo zijn er in de streek heel wat restanten
van Romeinse vestigingen te vinden met
als hoogtepunt de Porta Nigra (Romeinse
stadspoort) in Trier, de oudste stad van
Duitsland. Een andere mogelijkheid om
de steden en dorpen zoals Bernkastel en
Traben-Trarbach te verkennen, is via een
boottocht op de Moezel. Kortom, de Moezel heeft echt alles voor een vakantie dicht
bij huis.

HOTEL DEUTSCHER HOF
✪✪✪
LIGGING: Gelegen in het centrum van
Trier op loopafstand van de Dom en de
oude stad.
KAMERS: Mooie kamers met grote bedden, gratis wifi, bureau, led-tv, telefoon,
koffie-en theefaciliteiten en strijkijzer.
Badkamer met douche, toilet, haardroger
en gratis toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN: Lekker ontbijtbuffet
en driegangenmenu met hoogwaardige
streekeigen producten.

Op bezoek in het magische
Meerstromenland
De Moezel en de Rijn zijn ons genoegzaam bekend maar wie kent er de Lahn
of de Main? Deze vier rivieren vormen het
permanente decor van een nieuwe meerdaagse reis die zich situeert in vier Duitse deelstaten, met name Rijnland-Palts,
Noordrijn-Westfalen, Hessen en Beieren.
Het is een regio met een prachtige natuur,
fantastische waterlopen en schitterende
stadjes. Wij focussen hierbij op een aantal
bekende en minder bekende, maar niettemin fraaie locaties zoals Limburg an der
Lahn, Eltville, Aschaffenburg, Miltenberg,
Wertheim en Bacharach. Daarnaast bezoeken wij ook twee bekende steden. Wij
besteden uitgebreid aandacht aan Frankfurt, ook wel eens het Duitse “Mainhattan”
genoemd en aan Mainz met zijn mooie
marktplein en zijn fantastische kathedraal.
Een boottocht op de Main en een vrijblijvend bezoek aan Zeil, een van de grootste
shoppingcentra van Duitsland, zijn bovendien extra troeven voor deze erg gevarieerde reis..

NOVOTEL FRANKFURT
CITY ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt vlak bij het expocenter van Frankfurt.
FACILITEITEN: In het hotel is er een fitnessruimte en sauna waar je gebruik van
kan maken. Er is ook een restaurant, een
bar en draadloos internet.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension
beginnend met het avondmaal op dag 1
en eindigend met het ontbijt op dag 5.
’s Morgens een lekker ontbijtbuffet en ’s
avonds een voortreffelijk driegangenmenu.

KAMERS: Ruime, modern ingerichte
kamers met minibar, gratis wifi, bureau,
haardroger, kabeltelevisie, thee- en koffiefaciliteiten, kluis en een apart toilet.
ETEN EN DRINKEN: Wij verblijven hier
in halfpension en kunnen zodoende ’s
morgens genieten van een deugddoend
ontbijt en ’s avonds van een heerlijk driegangenmenu.

DATUM
21/09-23/09

3D

VOLW
HP
€ 335

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
21/08-25/08

5D

Toeslag eenpersoonskamer: € 80
Ferry inbegrepen
2 x dagreis

VOLW
HP
€ 529

DATUM
16/06-19/06

4D

Toeslag eenpersoonskamer: € 70
2 x dagreis

Volw
HP
€ 459

VOLW
HP
€ 469

DATUM
10/07-14/07

5D

Toeslag eenpersoonskamer: € 80
2 x dagreis
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NIEUW
NIEUW

VULKAANEIFEL &
MOEZEL

BREMEN

DRESDEN

Bremen & Oost-Friesland

Saksen, Dresden, Leipzig en
de Saksische Schweiz.

Bremen, huizenhoge cruiseschepenbouw
in Papenburg, Oldenburg, Munster en
Bourtange.
In Oost-Friesland bezoeken we de stad van
de Bremer stadsmuzikanten, de indrukwekkende bouw en montage van reuzecruiseschepen in Papenburg, de stad van
turfstekers, Oldenburg met het prachtige
museumslot, Munster met de prachtzaal
waar in 1648 de Vrede van Munster werd
gesloten en het vestingstadje Bourtange.

HOTEL THOMSEN ✪✪✪
LIGGING: Het hotel ligt op 10 km van Bremen en op 20 minuten lopen van het centrum van Delmenhorst.
KAMERS: Het hotel beschikt over moderne, functionele kamers met tv en met
moderne badkamer met haardroger en
toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijtbuffet en driegangendiner. Verblijf in halfpension vanaf
avondmaal dag 1 tot ontbijt op dag 5.

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

HOTEL AM TERRASSENÜFER ✪✪✪✪
LIGGING: Viersterrenhotel in het centrum
van Dresden dat een prachtig uitzicht
biedt op de rivier de Elbe.
KAMERS: De ruime, rookvrije kamers met
een lichte inrichting beschikken over een
flatscreen-tv, een minibar en een bureau.
Er is gratis wifi in de hele accommodatie.
De kamers kijken uit op de barokke historische binnenstad of op het schilderachtige
platteland van Saksisch Zwitserland.

Dit is een reisje met een kennismaking
met de Vulkaan Eifel en de Moezelvallei.
We bezoeken Gerolstein, Wallenborn,
Manderscheid, de abdij van Himmerod, en
natuurlijk mogen enkele Maren niet ontbreken. Aan de Moezel kunnen we wijn
proeven en een boottochtje maken. En
we slenteren door enkele middeleeuwse
Moezeldorpjes.

NIEUW

CHAM
Het Beierse Woud

FACILITEITEN: Kegelbaan en wellnesscenter met sauna, stoombad en whirlpool.
Tevens kan je in de traditionele Bierstube
genieten van een drankje.

Het Beierse Woud is een middelgebergte
in de Duitse deelstaat Beieren en loopt
langs de grens met Tsjechië. Aan de Tsjechische kant ligt Nationaal Park Šumava.
Tijdens ons verblijf maken we een wandeling op de “grote Arber”, de hoogste berg
in deze streek waar we de prachtige natuur kunnen ervaren rond het bergmeer.
We bezoeken ook de beroemde glasstraat
met zijn talrijke glasateliers. Met een boot
varen we door het natuurpark “Altmühltal”, gekend om zijn ruige rotsen kastelen
en de langste houten brug van Europa.
We bezoeken ook de middeleeuwse stad
Regensburg, de stad met vele scheepswerven, het St. Emmeramkasteel, het
stadhuis en zoveel meer. We verblijven de
ganse periode in Cham, een typisch Beiers
stadje ingesloten door de rivieren Cham
en Regen.
Een muziek- en kegelavond in het hotel
mogen zeker niet ontbreken op ons programma!.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
telefoon, satelliet-tv, gratis WLAN en volledige badkamer.

HOTEL RANDSBERGERHOF ✪✪✪✪

HOTEL ZUR POST ✪✪✪
LIGGING: Hotel Zur Post*** in Deudesfeld. Deudesfeld is een plaats in de Duitse
deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit
van de Landkreis Vulkaneifel. Dit driesterrenhotel in Deudesfeld ligt midden in het
prachtige, groene landschap van het Eifelgebergte.

ETEN EN DRINKEN: Het rustieke restaurant serveert traditionele, huisgemaakte
gerechten, met ingrediënten afkomstig
uit de Eifel. Een rijkelijk ontbijtbuffet, grillavond en driegangenmenu ’s avonds.
Verblijf in volpension beginnend met middagmaal dag 1 en eindigend met middagmaal dag 3.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf op basis van
halfpension met ruim ontbijtbuffet.

LIGGING: Naast een groot spa met een
panoramisch zwembad, biedt het viersterren Randsbergerhof Hotel in Cham moderne recreatiefaciliteiten en een restaurant met seizoensgebonden delicatessen
uit het Beierse Woud.
FACILITEITEN: Het beschikt over een
binnenzwembad, een buitenzwembad
met een prachtig uitzicht op Cham en
een breed scala aan massages en schoonheidsbehandelingen. Er is ook een bowlingbaan aanwezig. Gratis wifi is beschikbaar in alle ruimtes.
KAMERS: Het Hotel Randsbergerhof heeft
ruime, moderne kamers met satelliet-tv.
De meeste kamers hebben een balkon.
Volledig uitgeruste badkamer met toilet.

DATUM
02/07-06/07

5D

VOLW
HP
€ 485

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
2 x dagreis
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DATUM
16/06-21/06
09/09-14/09

6D
6D

VOLW
HP
€ 575
€ 575

Toeslag eenpersoonskamer: €21/nacht
2 x dagreis

ETEN EN DRINKEN: Uitgebreid ontbijtbuffet, het restaurant serveert ‘s avonds
regionale gerechten. We verblijven in half
pension met 3 extra middagmalen in het
hotel.
DATUM
03/05-05/05

3D

VOLW VP + 2 extra
middagmalen
€ 295

Toeslag eenpersoonskamer € 6/nacht
2 x dagreis

DATUM
02/05-09/05

8D

VOLW HP+ 3 extra
middagmalen
€ 890

Toeslag eenpersoonskamer: €8/nacht
2 x dagreis

DUITSLAND

© Europa-Park

EUROPA-PARK
Europa-Park is het grootste attractiepark
van Duitsland en een van de best bezochte attractieparken van Europa. Het
park bestaat uit diverse themagebieden.
IJsland, Frankrijk, Rusland of Oostenrijk.
Maar liefst 15 Europese landen presenteren zich in Europa-Park met hun typische
architectuur, gerechten en flora. Ze zorgen
voor een echt vakantiegevoel. Voor de
durfallen onder ons zijn er ook nog eens
13 achtbanen. Voor wie het rustiger aan
wilt doen is er volop entertainment. 250
internationale artiesten zullen al jonglerend, goochelend, zingend en dansend de
harten van de bezoekers veroveren.
Inkomgelden voor 2 dagen inbegrepen
Verkozen tot beste attractiepark van
2018!

HOTEL AM PARK ✪✪✪
LIGGING: Dit elegante, landelijke hotel
ligt in Rust, pal tegenover de ingang van
het themapark Europapark.
KAMERS: De lichte, ruime kamers van Hotel am Park hebben een houten interieur.
Alle kamers zijn uitgerust met een flatscreen-tv en een eigen badkamer.
ETEN EN DRINKEN: Hotel am Park serveert
Duitse en Italiaanse gerechten en heeft tevens een biertuin. Er wordt elke ochtend
een traditioneel Duits ontbijtbuffet verzorgd.

HANZESTEDEN
Eind 12de eeuw ontstond een handelsverbond tussen diverse Europese havens.
Vijf van de zes Duitse aangesloten havens
gaan we op deze reis bezoeken. Zo bezoeken we Bremen, onze eerste Hanzestad.
Het Rathaus en Roland staan op de Unescolijst en de Bremer stadsmuzikanten
kennen we zeker ook, maar ook alle kleine typische straatjes die naar de ‘Altstadt’
leiden zijn pareltjes. We brengen ook een
bezoek aan Hanzestad Lübeck en Wismar
alvorens ons te concentreren op de Hanze-havenstad Rostock met zijn gekende
baksteengotiek en niet te vergeten ‘Kröpelinerstrasse’. Dit is ook de geboortestad
van Blücher die Napoleon in Waterloo
versloeg. Ook gaat onze aandacht naar
de stad Schwerin, waar het kasteel met
een prachtig park staat, ook wel ‘het Duitse Chambord’ genoemd. Wij wijden een
volledige dag aan Hamburg. We maken
ook een rondvaart in de haven langs beroemde pakhuizen o.a. Chilehaus en... ja,
de ultramoderne Opera! Onze terugrit verloopt via Celle: het mooiste Duitse stadje
met vakwerkhuizen. Verder brengen we
een bezoek aan concentratiekamp Bergen-Belsen waar Anne Frank overleed. Via
Hannover en het Ruhrgebied naar onze
vertrekplaats.

RADISSON BLU SENATOR
HOTEL LÜBECK ✪✪✪✪
LIGGING: Vanuit ons hotel wandelen we
op vijf minuutjes het historische gedeelte
van het centrum van Lübeck in.
KAMERS: De comfortabele kamers zijn
voorzien van telefoon, flatscreen-tv, eigen
badkamer met haardroger, kluisje en gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf op basis van
halfpension, beginnend met avondmaal op
dag 1 en eindigend met ontbijt op dag 6.

© Europa-Park
DATUM
08/07-09/07
15/08-16/08

2D
2D

VOLW KIND - 11 JR
K+O
K+O
€ 285
€ 270
€ 285
€ 270

Toeslag eenpersoonskamer: € 52
Inkomgelden voor 2 dagen inbegrepen
2 x dagreis
Verkozen tot beste attractiepark van 2018

DATUM
18/05-22/05

5D

VOLW
HP
€ 599

Toeslag eenpersoonskamer: € 45/nacht
2 x dagreis

BERLIJN
Berlijn
Berlijn is een van de hipste plekken van
Europa. Jong en oud voelen er zich thuis.
De stad bruist van energie, is creatief en
hypet als nooit te voren. In de zomermaanden heerst er een superstemming.
Het krioelt er van de bezienswaardigheden met toppers zoals Potsdamer Platz, de
Reichstag, Brandenburger Tor, Siegessäule
en het trendsettende shoppingcenter Bikini-Haus. Kunst en cultuur kennen er geen
grenzen. Voor de alternatievelingen is er
het RAW-Gelände, de Street Art en de graffiti. Maar ook liefhebbers van de klassieken
komen aan hun trekken. Het museumeiland behoort tot de belangrijkste culturele
plekken in de wereld.

Berlijn & Potsdam
Berlijn is hip. Berlijn is trendy. Berlijn is ‘the
place to be’ en weer de metropool van
weleer. De val van de Muur zorgde voor
een nooit geziene verandering in West-Europa. Nergens ter wereld bouwde men aan
zo een hoog tempo als in Berlijn met als
gevolg dat de hoofdstad van Duitsland
het mekka van de moderne architectuur
werd. De bouwputten van de jaren ’90
zijn nu toppers als de Potzdamer Platz,
de Reichstag, de regeringswijk, 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
genieten 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 breedbandinternet, tv, airconditioning, minibar, kluis, haardroger, thee- en
koffiestation.
ETEN EN DRINKEN: We verblijven 3 x in
halfpension 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, vruchtensappen, koffiespecialiteiten en warme gerechten.
2 x avondeten 3-gangenmenu in het hotel.
1 x avondeten in restaurant buiten het hotel.
1 x vrij facultatief avondeten in de stad.
DATUM
17/04-21/04

5D

08/05-12/05

5D

12/06-16/06

5D

30/06-04/07
14/08-18/08

5D
5D

02/10-06/10

5D

30/10-03/11

5D

27/11-01/12

5D

13/12-17/12

5D

Berlijn en
Potsdam
Berlijn en
Potsdam
Berlijn en
Potsdam
Berlijn
Berlijn
Berlijn en
Potsdam
Berlijn en
Potsdam
Berlijn en
Potsdam
Berlijn en
Potsdam

VOLW 1 x K+O
+ 3 x HP
€ 495
€ 495
€ 495
€ 495
€ 479
€ 495
€ 495
€ 495
€ 475

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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NIEUW

OBERHARMERSBACH
Kerstsfeer in het Zwarte Woud
Tijdens dit reisje maken we kennis met
de traditionele 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 winterse
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
stoombad.
KAMERS: Alle kamers met het nodige
comfort, douche, wc, haardroger, tv en
radio.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension, beginnend op dag 1 met het avondmaal en eindigend met ontbijt op dag 4.
Welkomstdrankje, uitgebreid ontbijtbuffet
en een driegangenmenu met saladebuffet. Extra middagmaal met vespermenu
inbegrepen.

DATUM
12/12-15/12

4D

VOLW
HP
€ 375

Toeslag eenpersoonskamer: €48
Extra middagmaal vespermenu inbegrepen
2 x dagreis

18

INKOM
INBEGREPEN

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

NH KLÖSTERLE
NÖRDLINGEN ✪✪✪✪
LIGGING: We overnachten in Nördlingen
in het sprookjesachtige NH hotel.
FACILITEITEN: Het hotel voorziet in een
fitness- en relaxatieruimte met verschillende sauna’s. Er is gratis wifi in het hele
gebouw.

RÜDESHEIM

SINSHEIM

Rüdesheim 3-rivierentocht
Tijdens deze reis maken we kennis met de
Rijn en zijn bijrivieren Main en Neckar.
Rustig zittend op het dek genieten we
van de mooie uitzichten. Vooral de tocht
op de Rijn levert ons prachtige zichten op
de dorpjes, de kastelen en de vele ruïnes
langs deze rivier. Ook de boottochten
op de Main en Neckar laten ons Frankfurt en Heidelberg zien vanuit een ander
oogpunt. Frankfurt onmiskenbaar een
groeiende Europese metropool met oude
gebouwen, pleinen en enorme wolkenkrabbers met een hoogte van meer dan
250 m. Heidelberg is een studentenstad
met prachtige gebouwen en de romantische ruïne van het kasteel van Heidelberg.
Koblenz heeft een rijke geschiedenis van
meer dan 2000 jaar. Natuurlijk maken we
ook te voet kennis met deze prachtige steden: Rüdesheim, Frankfurt, Heidelberg en
Koblenz. Een kennismaking die iedereen
zal verbazen!
Ons hotel is een gezellig familiehotel met
alle nodige comfort.

Een bezoek aan het Auto & Technik Museum Sinsheim is leuk, spannend en verrassend. Hier beleef je alles rond het thema
techniek op een unieke wijze. Oldtimers,
raceauto’s, vliegtuigen, locomotieven,
telkens ontdek je weer iets nieuws. De
originele Concorde van Air France en de
Russische Tupolev TU-144 zijn vanbinnen
toegankelijk. In de Imax 3D bioscoop beleef je spectaculaire 3D-films op een 22 m
x 27 m groot doek. De nieuwste 3D-technologie zorgt voor een unieke ervaring die
een normaal bioscoopbezoek overtreft.
Het Technik Museum Speyer heet je welkom in de wereld van de techniek. Te midden van Europa’s grootste ruimtevaarttentoonstelling wacht de spaceshuttle
Buran op jou. Andere hoogtepunten die
je gezien moet hebben zijn een originele
Boeing 747 en een echte onderzeeër vanbinnen toegankelijk. In de enige Imax
Dome bioscoop van Duitsland wordt de
film niet op een standaard filmdoek maar
op een reuzenkoepel geprojecteerd. De
nieuwste technologie zorgt voor een unieke ervaring die een normaal bioscoopbezoek overtreft.
Inkom gedurende 2 dagen inbegrepen.

HOTEL SINSHEIM ✪✪✪✪

KAMERS: Elegante kamers met moderne
voorzieningen en in de kamers beschik
je over een badkamer met bad/douche,
haardroger, kluis en televisie met kabelzenders.

LIGGING: We logeren in dit prachtige vernieuwde hotel dat vlak aan het museum
van Sinsheim gelegen is.

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

ETEN EN DRINKEN: Een heerlijk ontbijtbuffet.

DATUM
10/08-14/08

5D

Toeslag eenpersoonskamer: €90
2 x dagreis

VOLW
HP
€ 439

KAMERS: Kamers met alle comfort.

DATUM
29/06-02/07

4D

Toeslag eenpersoonskamer: €54
2 x dagreis

VOLW
HP
€ 395

DATUM
18/05-19/05

2D

VOLW
HP
€ 195

Toeslag eenpersoonskamer: € 28,5
Inkom 2 dagen inbegrepen Auto & Techniek-Musea Sinsheim en Speyer-Imax 3D
2 x dagreis

DUITSLAND

EUROPEES TRIO

RIJN IN VLAMMEN

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

HOTEL SIMONS PLAZA
✪✪✪✪
LIGGING: Zéér verzorgd en modern hotel
in het Groothertogdom Luxemburg.
KAMERS: Alle kamers zijn afgewerkt in
mooie materialen, met douche, tv, minibar.
ETEN EN DRINKEN: ‘s Avonds verzorgde
driegangenmaaltijd. ‘s Morgens een goed
ontbijtbuffet. Gezellige en ruime hotelbar
met terras.

ZWARTE WOUD

Rhein in Flammen is een indrukwekkend
feest op de Rijn met als apotheose een
immens vuurwerkspektakel. Elk jaar weer
willen duizenden mensen dit schouwspel
meemaken! Wanneer de donkere nacht is
ingetreden, varen meer dan vijftig prachtig versierde schepen stroomafwaarts op
de Rijn. Het hele konvooi vaart door de
vele Rijnbochten langs Bengaalse vuren
en burchten verlicht door een spetterend
vuurwerk. Het avondmaal voorafgaand
aan het vuurwerk is natuurlijk al varend
aan boord van het Rijnschip. Tijdens deze
reis is in ons programma een bezoek voorzien aan Rüdesheim. We bezoeken ook
nog Beethovens geboortestad, tevens de
voormalige West-Duitse hoofdstad, Bonn.

LAND & GOLFHOTEL
STROMBERG ✪✪✪✪
LIGGING: We overnachten en verblijven
in een prachtig golfhotel gelegen in een
oase van rust en groen, wat deze reis echt
onvergetelijk maakt.
FACILITEITEN: Naast een 18-holes golfbaan is er ook een spa van 2500 m² met
binnen- en buitenzwembad. Er zijn gratis
fietsen beschikbaar en er is een fitnessruimte.
KAMERS: De prachtige kamers in landelijke stijl zijn uitgerust met een satelliet-tv,
een badkamer met douche en haardroger
en kluis. Gratis wifi in het hele hotel.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft twee
restaurants en in het weekend kan je in de
bar genieten van livemuziek en dans. Verblijf in halfpension, beginnend dag 1 met
avondmaal in het hotel en eindigend met
ontbijt op dag 3 in het hotel.

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

Van pollepel tot kurkentrekker

Zwarte Woud
De eerste dag brengen wij een bezoek aan
Sint Peter met zijn schitterende barokke
kerk. Een uitstap naar het Hochschwarzwald en de Titisee mag zeker niet ontbreken. Daarna brengen wij een bezoek aan
de Feldberg, de hoogste berg van het
Zwarte Woud. Wij bereiken de top via een
korte wandeling of met de kabellift. Wij
beleven weerom een topdag in Mainau,
het zonnige en kleurrijke bloemeneiland
in de Bodensee. Wij maken ook een ommetje naar Zwitserland waar wij genieten
van de spectaculaire Rheinfalls in Schaffhausen. Tot slot brengen wij je nog naar
Kaysersberg dat in 2017 nog verkozen
werd tot het mooiste dorp van Frankrijk.
DATUM
01/05-05/05
11/06-15/06
21/07-25/07
22/08-26/08
18/09-22/09

5D
5D
5D
5D
5D

VOLW HP
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439

Genieten van het Schwarzwälder wandelparadijs
Sedert verscheidene jaren organiseert
De Zigeuner een wandelvakantie in het
Zwarte Woud tot grote tevredenheid van
de vele wandelaars. De wandelingen variëren tussen 15 en 20 kilometer per dag.
Rekening houdend met de weeromstandigheden voorzien wij een aanbod aan
uitgelezen wandeltochten doorheen het
Hochschwarzwald. Onze wandelingen zijn
niet zwaar en het tempo ligt ook niet hoog
maar onze aandacht gaat vooral uit naar
de schitterende panorama’s en een fantastische beleving.
DATUM
30/10-03/11

DATUM
31/08-01/09
19/10-20/10
14/12-15/12*

2D
2D
2D

Toeslag eenpersoonskamer: €40
2 x dagreis
* Kerstmarkt Luxemburg en Metz

VOLW
HP
€ 159
€ 159
€ 159

DATUM
13/09-15/09

3D

VOLW
HP
€ 409

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

5D

VOLW
HP
€ 439

Het Zwarte Woud is ook gekend omwille
van zijn verfijnde keuken en zijn uitgelezen wijnen. 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. Wij krijgen
rondleidingen in de gekende bierbrouwerij Fürstenberg in Donaueschingen en in
de schnapsbranderij van Frau Lehmann in
Oberharmersbach. Daarnaast brengen wij
een bezoek aan het middeleeuwse Gengenbach en genieten wij van de prachtige
waterval in Triberg.
DATUM
17/10-20/10

4D

VOLW
HP
€ 495

Kerst in het Zwarte Woud
Deze reis is reeds jaren een voltreffer en ook
dit jaar organiseren wij weer deze trip tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De topattractie
van deze reis is ook nu weer de Triberger
Weihnachtszauber. In een lichtbad van 1
miljoen lichtjes genieten wij van een feeëriek kerstspektakel van dans, muziek en
vuurwerk rondom de grootste waterval van
Duitsland. Daarnaast brengen wij je naar de
Feldberg en bezoeken wij het Titiseemeer.
Ook Gengenbach en Straatsburg maken
deel uit van deze wondermooie kerstreis.
DATUM
26/12-30/12

5D

VOLW HP
€ 449

Nieuwjaar in het Zwarte Woud
Wij brengen een bezoek aan St.-Peter, een
pittoresk Schwarzwalddorp. Wij focussen
eveneens op Titisee, het mooiste natuurlijke binnenmeer van het Zwarte Woud.
Verder naar het skigebied van de Feldberg.
Met zijn 1500 meter hoge top biedt deze
berg fascinerende vergezichten over besneeuwde landschappen. Op 31 december worden wij verwacht voor een culinair
hoogstaand Sylvestermenu van zeven
gangen met aangepaste muziek. Wij brengen een bezoek aan het Freiburg. Tot slot
passeren wij het Europese Straatsburg.
Hier voorzien wij een korte wandeling
langs de leukste bezienswaardigheden.
DATUM
30/12-02/01

4D

VOLW HP
€ 495

Toeslag eenpersoonskamer: € 12/nacht
2 x dagreis
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INKOM
2 & 3 DAGEN
INBEGREPEN

PARIJS
De meest romantische stad ter
wereld!

HOTEL IBIS
MONTMARTRE ✪✪✪✪

Welkom op de plaats waar
dromen uitkomen!

Voor velen blijft Parijs de mooiste stad
ter wereld. En met namen als de Eiffeltoren, 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.

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

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.

DATUM
16/02-17/02
04/03-06/03
09/03-10/03
08/04-10/04
20/04-22/04
03/05-05/05** PARIJS ANDERS
18/05-19/05
30/05-01/06
08/06-10/06
22/06-24/06
06/07-08/07
20/07-22/07
02/08-04/08
15/08-17/08
24/08-25/08
07/09-09/09
21/09-23/09
05/10-07/10
19/10-20/10
26/10-28/10
01/11-03/11
09/11-11/11
30/11-02/12
21/12-23/12
26/12-28/12
30/12-01/01

2D
3D
2D
3D
3D
3D
2D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
2D
3D
3D
3D
2D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

VOLW
K+O
€ 135
€ 255
€ 135
€ 245
€ 245
€ 245
€ 139
€ 255
€ 255
€ 255
€ 249
€ 239
€ 239
€ 239
€ 135
€ 249
€ 259
€ 259
€ 135
€ 245
€ 245
€ 245
€ 245
€ 245
€ 245
€ 259

FACILITEITEN: Het hotel heeft gratis wifi
en een mooie bar.
KAMERS: Mooie kamers met flatscreen-tv,
douche en haardroger.
PARIJS ANDERS
** AANGEPAST PROGRAMMA 03/05-05/05
Op deze driedaagse bekijken we Parijs
en omgeving op een andere manier: bij
het binnenrijden bezoeken we o.a. het
Park van Versailles (ontdekken we per
fiets), het Quartier Latin blijft een publiekstrekker, de Fondation Louis Vuitton getuigt van fantastische moderne
architectuur, de Promenade Plantée en
de voormalige wijndepots van Bercy
spreken tot de verbeelding en het Marais is al lang geen moeras meer…

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
**PARIJS ANDERS
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®

DISNEYLAND® PARIS

Wij logeren in een hotel buiten het park.
´s Morgens om 5.30 uur reizen we af en
rijden we rechtstreeks naar Disneyland®
Paris waar we verblijven tot de laatste attractie sluit. (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
DATUM
04/01-05/01
16/02-17/02
04/03-05/03
08/04-09/04
30/05-31/05
08/06-09/06
08/07-09/07
15/07-16/07
10/08-11/08
15/08-16/08
26/08-27/08
28/08-29/08
07/09-08/09
05/10-06/10
01/11-02/11

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

VOLW
K+O
€ 250
€ 215
€ 215
€ 239
€ 289
€ 239
€ 239
€ 239
€ 239
€ 289
€ 209
€ 209
€ 239
€ 289
€ 299

KIND
2-11 JR
€ 219
€ 185
€ 185
€ 199
€ 240
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199
€ 240
€ 170
€ 170
€ 170
€ 240
€ 245

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

Driedaagse trip
DATUM
04/03-06/03
15/04-17/04
31/05-02/06
08/07-10/07
22/07-24/07
15/08-17/08
01/11-03/11

3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

VOLW
K+O
€ 305
€ 329
€ 399
€ 329
€ 329
€ 399
€ 399

KIND
2-11 JR
€ 250
€ 255
€ 330
€ 255
€ 255
€ 330
€ 330

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inkom 3 dagen inbegrepen
2 x dagreis

FRANKRIJK

NIEUW

ELZAS

LOIRE

De glooiende heuvels van de Elzas, bezaaid met wijngaarden en bossen, nodigen uit voor een ontdekking van één van
de gezelligste 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 daarbij een vorstelijk
verblijf in een tophotel met een gerenommeerde keuken en een schitterende accommodatie en je hebt alle ingrediënten
voor een Elzasbezoeker, die net dat ietsje
meer wil!

LOURDES

Kastelen van de Loire
Deze regio wordt terecht de “tuin van
Frankrijk” genoemd of de “vallei der koningen”. Ze is de bakermat van de Franse
beschaving. Langs Frankrijks langste rivier bieden wij jou een uniek schouwspel
van historische gebouwen en kastelen in
een streek van uitstekende wijnen. Ons
programma nodigt uit om de Loirevallei
te bezoeken: de kastelen van Chambord,
Chenonceau, Amboise, Ussé en Blois, de
tuinen van Villandry, een boottocht op de
Loire en de steden Tours, Saumur en Blois.

BRIT HOTEL TOURS SUD
– LE CHEOPS ✪✪✪

HOTEL DOMAINE DU
MOULIN ✪✪✪
LIGGING: We verblijven in dit landelijk
gelegen driesterrenhotel dat onlangs nog
verder werd uitgebouwd.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt ook
over een overdekt zwembad en buitenzwembad, evenals sauna en Turks stoombad.
KAMERS: Comfort op hoog niveau. Volledig en smaakvol ingerichte kamers.

LIGGING: Hotel gelegen in Joué-lès-Tours,
het hart van de Loirevallei en zijn kastelen.
KAMERS: Het hotel beschikt over comfortabele kamers uitgerust met airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, badkamer
met haardroger en gratis wifi in de kamer.
ETEN EN DRINKEN: Elke dag wordt een
ontbijtbuffet verzorgd. Het restaurant van
het Cheops serveert traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten.

CANAL DU MIDI

Lourdes 1858: In de grot van Massabiëlle
verschijnt O.L. Vrouw aan Bernadette Soubirous, een 14-jarig meisje. Zij is ziek, niet
al te slim en arm. Zij maakt een kruisteken
en bidt. Sindsdien blijven ze toestromen:
mensen van alle rangen en standen, ras en
geslacht, arm en rijk, ziek en gezond, blank
en zwart. Miljoenen mensen zochten en
zoeken nog steeds een antwoord op hun
vragen. Zij maken een kruisteken en bidden. Wil jij Lourdes ook eens beleven? Kom
dan met ons mee, laat je problemen even
achter bij de Grot en geniet van Lourdes
en zijn prachtige omgeving, zijn musea, de
sfeer en vriendschap die uitgaat van een
groep. En hopelijk kom ook jij terug thuis
met een koffer en een hart vol goede herinneringen, hoop en vertrouwen.

HOTEL ALBA ✪✪✪✪
LIGGING:
Mooi en aangenaam hotel, gelegen aan de
Gave de Pau.
FACILITEITEN:
Mooi en aangenaam hotel met een groot
terras en een tuin, bar, liften, wifi, internet
(tegen betaling)... Bushalte (h&t hotel-heiligdom-centrum, betalend) vóór het hotel.
KAMERS:
De nette kamers zijn uitgerust met een
volledige badkamer (met bad/douche, wc,
föhn), tv, telefoon, airco/verwarming.

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

ETEN EN DRINKEN:
‘s Morgens klein ontbijtbuffet. Middagen avondmaal bestaat uit 3 of 4 gangen,
opgediend aan tafel. Speciale diëten en
kamers voor gehandicapten mogelijk
(melden bij boeking a.u.b.).

Canal Du Midi & Languedoc Roussillon
De streek kenmerkt zich door een enorme
veelzijdigheid. Deze regio grenst in het
zuiden aan de Middellandse Zee en profiteert niet alleen van veel zonuren maar
ook van een uitzonderlijke ligging midden in het zuidoosten van Frankrijk. Grote
historische gebeurtenissen hebben hun
stempel op het landschap en de steden
gedrukt. Narbonne, de eerste buiten Rome
gestichte nederzetting, Carcassonne, de
middeleeuwse burchtstad bij uitstek.
Deze streek heeft vijftig kilometer zandstranden, klippen, duinen, meren en rotsachtige berglandschappen. We bezoeken
er Leucate en Gruissan en natuurlijk de abdij van Fontfroide, een prachtige voormalige cisterciënzerabdij. Ook ontdekken we
het interessante stadje Lagrasse waar de
tijd lijkt te hebben stilgestaan. We rijden
door de prachtige streek van de Corbières
en proeven er van hun heerlijke wijnen.
We ontdekken de “Route du Cassoulet de
Castelnaudary” en maken een boottocht
op de romantische “Canal du Midi”. Natuurlijk doen we ons tegoed aan een heerlijke cassoulet. We bezoeken er de sluizen
St. Roch en een “Poterie”, vakmeesters in
ovenschotels. Tevens bezoeken we Béziers
en Pézenas, de abdij van Valmagne en het
gezellige vissersplaatsje “Sète”, ook wel het
Venetië van Frankrijk genoemd door de
vele kanalen die je er vindt.
Deze reis is puur genieten!

HOTEL DES TROIS
COURONNES ✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel kijkt uit op de wallen
van de middeleeuwse stad Carcassonne.
De middeleeuwse stad ligt op 10 minuten
wandelen.
FACILITEITEN: Verwarmd binnenzwembad, gratis wifi. Er is een bar op de 4de
verdieping van het hotel. In het panoramische restaurant kan je genieten van traditionele regionale gerechten.
KAMERS: Alle kamers van Hôtel des Trois
Couronnes hebben een flatscreen-tv met
satellietzenders, een minibar, wifi en een
eigen badkamer.

DATUM
DATUM
27/04-29/04
24/08-26/08
01/11-03/11

3D
3D
3D

VOLW
HP
€ 375
€ 375
€ 375

Toeslag eenpersoonskamer: € 42/nacht
2 x dagreis

DATUM
12/08-15/08
12/09-15/09

4D
4D

VOLW
HP
€ 395
€ 395

Toeslag eenpersoonskamer: € 30/nacht
2 x dagreis

28/04-02/05
12/05-16/05
16/06-21/06
07/07-11/07
04/08-08/08
25/08-29/08
15/09-19/09

5D
5D
6D
5D
5D
5D
5D

VOLW
VP
€ 349
€ 349
€ 409
€ 359
€ 359
€ 359
€ 359

Toeslag eenpersoonskamer: € 31/nacht
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: € 5/
pers/nacht
Volpension vanaf middagmaal dag 2
tot ontbijt dag 4 (of5)
2 x nachtreis

ETEN EN DRINKEN: Panoramisch restaurant. Ontbijtbuffet en driegangenmenu
met seizoensgebonden gerechten gemaakt met lokale producten.

DATUM
02/09-08/09

7D

VOLW
HP
€ 795

Toeslag eenpersoonskamer: €25/nacht
2 x dagreis (heenreis met tussenovernachting)
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PROVENCE

LIGGING: Ons hotel in Menton ligt tegenover een jachthaven en aan de zeedijk en
op enkele minuten van een zandstrand.

Naast een indrukwekkend oorlogsverleden met als blikvangers Caen, Arromanches met het museum van de kunstmatige
haven en het luchtlandingsmuseum van
Sainte-Mère-Eglise, de landingsstranden
en de Pegasusbrug, biedt Normandië een
rijk palet aan toeristische bezienswaardigheden. De kust te Deauville, de voormalige haven Honfleur met zijn Vieux Bassin
(indien hotel in St. Lö bezoeken we Saint
Malo i.p.v. Honfleur), de Mont-Saint-Michel, de natuurwonderen van Etretat, de
lokale dranken Bénédictine te Fécamp
en de Calvados, het werelderfgoed met
het tapijt van Bayeux en de hemelhoge
kathedralen in steden, waar de Vlaamse
oorsprong steeds aanwijsbaar is: Amiens,
Rouen en de bekende bedevaartplaats
van de H.Theresia te Lisieux.

FACILITEITEN: De kamers kijken uit op de
bergen of op de Middellandse Zee. Gratis
wifi in het hele gebouw.

HOTEL IN CAEN OF
SAINT LÖ

KAMERS: Alle kamers hebben airco, tv,
kluisje, telefoon, badkamer, wc.

LIGGING: Ons hotel is gelegen in de omgeving van Caen of Saint Lö.

ETEN EN DRINKEN: Volpension vanaf
middagmaal dag 2 tot en met middagmaal dag 8, met water en wijn (wit, rosé
of rood), ’s middags en ’s avonds aan tafel.
(Vrij middagmaal in Nice.) Gedurende de
heen- en terugreis vrij diner en ontbijt.

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
airco, tv, koffie- en theefaciliteiten en gratis mineraalwater. Ze hebben allemaal een
eigen badkamer met haardroger. Er is gratis wifi in het hele gebouw.

Met zijn 28 600 inwoners is Menton bekend als de warmste badplaats aan de
Côte d’Azur. We bezoeken o.a. Monaco,
een parfumerie in Eze, Nice met zijn Promenade des Anglais, de bloemenmarkt,
het gerechtshof en het oude Nice, de
markt in San Remo (Italië), Dolceagua (een
unieke middeleeuwse stad in Italië), de
villa van Ephrussi-de-Rothschild in SaintJean-Cap-Ferrat en Saint-Paul-de-Vence.

HOTEL EL PARADISO
✪✪✪

STRAATSBURG

Provence is: pittige wijnen, prachtige landschappen, historische steden en Romeinse
bouwwerken, cipressen, lavendelvelden,
zonnebloemen, bonte markten. De Camargue met zijn zoutvlakten, moerassen
en weilanden met flamingo’s, stieren en
paarden. We bezoeken Avignon, stad
van de pausen en ‘sur le pont d’Avignon’,
Orange, ooit de stad van de Nederlanden
met zijn schitterende Arc de Triomphe en
Theater, Nîmes met zijn schitterende tuinen, fonteinen en Romeinse bouwwerken.
De Camargue met zijn witte paarden en
zwarte stieren, Saintes-Maries-de-la-Mer
met de jaarlijkse bedevaart in mei van de
zigeuners. Aigues-Mortes (vertrek van de
kruistochten), Arles, de stad waar Vincent
van Gogh heeft gewoond en geschilderd,
Les Baux-de-Provence, een stadje met een
roemrijke geschiedenis en zijn grotten
met licht- en klankspel... Uzès waar het
eerste hertogdom in Frankrijk begon, de
Ardèche met zijn beroemde Vallon-Pontd’Arc en zijn kajakken…

HOTEL NÎMOTEL ✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt in een wijk van
hotels, winkels en sportactiviteiten, op 2
km van het centrum en kort bij de oprit
van de autostrade.

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

NOVOTEL STRASBOURG
CENTRE HALLES ✪✪✪✪
LIGGING: Dit viersterrenhotel is heel centraal gelegen in Straatsburg.
KAMERS: Alle kamers beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, een
badkamer met haardroger en gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Er wordt iedere ochtend een ontbijtbuffet verzorgd met zoete
en hartige gerechten zoals eieren, fruitsalade, yoghurt en vruchtensappen. Ook
worden ter plaatse zelf gebakken zoete
deegwaren en verse Franse madeleines
aangeboden, evenals een warme drank en
een stuk fruit om mee te nemen.

FACILITEITEN: Er is gratis wifi in het hele
hotel.
KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van
airco, badkamer met wc, led-tv en telefoon, laminaatvloer, gratis koffie-/theevoorziening op de kamer.
ETEN EN DRINKEN: Halfpension te beginnen met het avondeten op dag 1 en het
ontbijt op dag 8. Gedurende de heen- en
terugreis zijn de maaltijden niet inbegrepen.

DATUM
DATUM
12/04-20/04

9D

VOLW
VP*
€ 749

KIND
2-8 JR
€ 550

KIND
9-14 JR
€ 645

Toeslag eenpersoonskamer: €95
Gedurende de heen- en terugreis vrij diner
en ontbijt.
2 x nachtreis
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29/05-02/06
14/08-18/08
11/09-15/09

VOLW HP
5D
5D
5D

€ 590
€ 575
€ 575

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
27/07-03/08

VOLW HP
8D

€ 795

Toeslag eenpersoonskamer: €230
2 x dagreis

DATUM
07/09-08/09

2D

VOLW
K+O
€ 145

Toeslag eenpersoonskamer: €35
2 x dagreis

FRANKRIJK

REIMS

RIJSEL & LOUVRE-LENS

SAINTE-MAXIME

PUY DU FOU

Reims en de Champagne

Rijsel – La Coupole

Côte D’azur

Voor jong en oud

Op zoek naar een rustig en relaxed weekend? Geen gejaag, écht weekend? Wel,
ons Champagneweekend is zo’n weekend! Tijdens deze tweedaagse word je
ondergedompeld tussen de wijngaarden
en maak je kennis met één van Frankrijks
meest beroemde dranken, de champagne.
We duiken de kelders in van een prestigieus champagnehuis, maar er is ook een
bezoek aan de kleinere producent. De
degustaties ter plaatse maken van jou
een expert in het herkennen en beoordelen van 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 Ardennen en Epernay, de stad van de grote
champagnehuizen.

Rijsel is de derde grootste stad van Frankrijk en trekt ieder weekend massa’s toeristen en kooplustigen. Waarom heeft
deze stad zoveel succes? Snel bezwijkt
iedere bezoeker onder de charme van de
Frans-Vlaamse ambiance die er heerst: de
stad komt voornaam over maar de sfeer
is ongedwongen en jong. We wandelen
door het moderne Euralille en snuiven de
sfeer op van het Vieux Lille. Ondanks dat
Rijsel met zijn 1,2 miljoen inwoners de
hoofdstad is van de regio Hauts-de-France, straalt deze stad gezelligheid uit. Naast
de charmante en gedecoreerde gevels,
zijn ook de winkels er zeer talrijk. Zowel
luxueuze winkels als kleine boetieks vullen de straten. Dwaal gerust af en ontdek
de leukste plekjes! Je merkt het al ook de
shopaholics halen hier ongetwijfeld hun
hart op. Jacques Brel bezong Frans-Vlaanderen al als zijn ‘plat pays’. De regio toont
ook vandaag nog de sporen van de beide
wereldoorlogen. Op dag 2 bezoeken we
daarom in de voormiddag La Coupole, de
lanceerbasis voor de V2-bommen uit de
Tweede Wereldoorlog. 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 thuis en toch onbekend.

Sainte-Maxime (12 600 inw.) is een schitterende badplaats aan de noordkant van de
Golfe de Saint-Tropez, met een eigen vissershaven, jachthaven en een mooi zandstrand. Het oude stadsgedeelte is mooi
gerestaureerd en in de zomer alleen toegankelijk voor voetgangers. We bezoeken
o.a. Monaco (aflossing van de wacht), het
Monte Carlo Casino, met de lijnboot via
de beroemde villa’s naar Saint-Tropez, via
de kurkeiken bossen naar Bormes-les-Mimosas, parfumerie in Grasse waarna naar
Cannes, port Grimaud (klein Venetië),
Gorges du Verdon en de vrijdagmarkt in
Sainte-Maxime.

De Puy du Fou is verkozen tot beste park
ter wereld en biedt talloze voorstellingen en avonturen voor het hele gezin. In
de Puy du Fou vergeten de bezoekers de
21ste eeuw. Zowel overdag als ‘s nachts
maken ze een grote reis door de tijd en
kiezen ze in alle vrijheid hun favoriete
tijdperk, voorstellingen en maaltijden. De
creaties zijn opgezet als grote films die live
worden vertoond met goed getimede acties en grandioze special effects.
www.puydufou.com

BRIT HOTEL AUX SACRES
✪✪✪
LIGGING: Een zéér centraal gelegen middenklassehotel in het hartje van Reims.
KAMERS: Alle kamers zijn uitgevoerd met
badkamer en haardroger, airco, telefoon,
flatscreen-tv, gratis wifi in alle kamers en
bij uitbreiding het hele hotel. Een kluis is
beschikbaar aan de receptie.
ETEN EN DRINKEN: Kamer met ontbijt.

DATUM
14/09-15/09
12/10-13/10
26/10-27/10
30/11-01/12*

2D
2D
2D
2D

VOLW
K+O
€ 149
€ 149
€ 149
€ 149

Toeslag eenpersoonskamer: €33
*Bezoek aan kerstmarkt
2 x dagreis

HOTEL LE CAPET
LIGGING: Ons hotel is een eenvoudig, rustig en residentieel gelegen hotel op wandelafstand (10 minuten) van het gezellige
centrum.

Inbegrepen:
• inkom 2 dagen
• met grote show Cinéscénie (tickets
voor deze show maar beschikbaar tot
20 juni)
Beste park ter wereld!

FACILITEITEN: Een groot openluchtzwembad, gratis tafeltennis, petanque,
mooie terrassen, beperkte avondanimatie…
KAMERS: De eenvoudige maar propere
kamers (met airco) hebben een aparte
badkamer met wc en een tegelvloer. De
meeste kamers hebben een terras.
ETEN EN DRINKEN: ’s Morgens ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds een viergangenmenu aan tafel opgediend in het
restaurant of buiten in de schaduw van
de platanen. Volpension met wijn (rood of
rosé) en water. Tijdens de heen- en terugreis zijn de maaltijden niet inbegrepen. In
Sainte-Maxime volpension (lunch in Cannes niet inbegrepen) met water en wijn
aan tafel (’s middags en ’s avonds).

DATUM
DATUM
12/10-13/10

2D

VOLW
K+O
€ 129

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis

VOLW VP

08/06-16/06
06/07-14/07
07/09-15/09

9D
9D
9D

€ 795
€ 895
€ 849

KIND
2-9 JR
€ 615
€ 625
€ 595

KIND
10-14 JR
€ 700
€ 730
€ 775

Toeslag eenpersoonskamer: €90
2 x nachtreis

DATUM
21/08-24/08

4D

VOLW K+O
+ 2 avondmalen
€ 529

Toeslag eenpersoonskamer: €145
Inbegrepen: inkom 2 dagen
1 dag inbegrepen: show Cinéscénie
Boeken voor 20 juni!
2 x dagreis
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TSJECHIË

meer info – zie www.dezigeuner.com

NIEUW

BOHEEMS-SAKSISCH
ZWITSERLAND

BOHEMEN

Wandelreis in de buurt van
Dresden

Praag - Cesky Krumlov - Tabor

“Adembenemend”
We verblijven in het hartje van het Natuurpark Böhmisch-Saksische Schweiz vlakbij
de Duits-Tsjechische grens en maken al
wandelend kennis met deze panoramische streek, bezaaid met een vijftal tafelbergen waartussen de rivier de Elbe zich
een weg baant. Een betoverend landschap
van het Elbezandsteengebergte met
vergezichten, rotsen, kloven, canyons...
Adembenemend!
In de Böhmische Schweiz klimmen we
naar de Pravcicka Brana, de grootste
zandsteenbrug van Europa en varen door
de Edmundsklamm met bootjes over de
Kamenice rivier. Via een drietal tafelbergen verkennen we stukken uit de Malerweg, een schilderachtige wandelweg die
in 2007 het predicaat kreeg “Mooiste wandelweg van Duitsland”! Vol bewondering
aanschouwen we de surrealistische blik
van de Bastei, de “canyon van Saksen” in
de buurt van Rathen, het kleinste dorpje van Saksen. De Kirnitzschtram brengt
ons via de mooiste bijrivier van de Elbe
tot aan de Lichtenhainer waterval om via
een reusachtige rotspoort, de Kuhstall, al
wandelend door de bossen van het Kirnitzschtal het gezellige stadje Bad Schandau
te bereiken. In de Festung Königstein, een
garnizoenstad maken we een rondwandeling van 2,2 km. En als wandelintermezzo
doen we een daguitstap naar Dresden,
hoofdstad van de deelstaat Saksen.

HOTEL PRAHA ✪✪✪✪
LIGGING: Viersterrenhotel gelegen in
het pittoreske Hrensko (Tsjechië), de toegangspoort tot het Natuurpark Böhmische Schweiz. Dicht bij de samenvloeiing
van de rivieren de Kamenice en de Elbe.
FACILITEITEN: Dit hotel heeft een hoogwaardige accommodatie met eigen restaurant, bar, sauna, massage, wasserij, een
gezellige wijnkelder en zomerterras.
KAMERS: Kamers met comfortabel meubilair, met eigen badkamer met douche
of bad en toiletfaciliteiten, minibar, kluis,
lift, sauna, satelliet-tv, gratis draadloos internet.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf in volpension
beginnend met het avondmaal op dag 1
in het hotel en eindigend met het ontbijtbuffet op dag 7 in het hotel. Bij de wandeldagen ’s middags ruim lunchpakket en in
Dresden. ‘s middags lunch in een plaatselijk restaurant.
DATUM
22/06-28/06

VOLW VP*
7D

€ 675

Toeslag eenpersoonskamer: € 19/nacht
VP*: halfpension + 4 x lunchpakket +
1 x diner in Dresden
2 x dagreis
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Jindrichuv Hradec, een historische stad
met het grootste waterkasteel van Bohemen, is de ideale uitvalsbasis om de culturele schatten van Bohemen (Praag – Cesky
Krumlov – Hluboka – Telc – Tabor – Ceske
Budejovice...) te ontdekken in een schitterend landschap van bossen, heuvels, weides en meren. Een must voor mensen die
houden van rust en natuur! Het leven is er
nog erg goedkoop!

Het echte Tsjechië!
Daguitstap naar Praag, afgesloten met een
boottocht met avondbuffet. Bezoek aan
het romantische stadje Cesky Krumlov,
ook “Praag in het klein” genoemd en het
nabijgelegen kasteel van Hluboka – mooiste kasteel van Bohemen – als een kopie
van het Windsorkasteel van Engeland.
Mogen zeker niet gemist worden: het
mooiste plein van Tsjechië in Telc (werelderfgoed Unesco) en Tabor met zijn rijke
Hussietengeschiedenis. Bij een compleet
beeld van Tsjechië mag het bezoek aan
de bierstad Ceske Budejovice, het barokke klooster en bibliotheek van Nova Rise
en het historisch stadje Jindřichův Hradec
(waterkasteel, Gobelinhuis en museum)
evenals het typisch Boheemse kristal en
keramiek niet ontbreken.
Avondeten op de boot en wijnavond inbegrepen in de prijs.

HOTEL CONCERTINO
✪✪✪✪
LIGGING: Viersterrenhotel in het hartje
van de stad Jindřichův Hradec.

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

PENTA HOTEL ✪✪✪✪
LIGGING: Uitstekend gelegen stijlvol en
comfortabel hotel.
KAMERS: De gezellig ingerichte kamers
zorgen voor een relaxe 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.
DATUM
11/08-15/08
18/09-22/09
30/10-03/11
26/12-30/12

VOLW HP
5D
5D
5D
5D

€ 499
€ 529
€ 499
€ 485

FACILITEITEN: Bar, lift, zomerterras,
wellness, sauna en biljartzaal.
KAMERS: Alle kamers met bureau, elektronische/magnetische sleutels, haardroger, kluis, minibar, privébadkamer, telefoon met directe buitenlijn, satelliet-tv.
ETEN EN DRINKEN: Tsjechische en internationale gerechten. Halfpension beginnend met avondeten op dag 1 en eindigend met ontbijt op dag 7.

VOLW HP
07/07-13/07
24/08-30/08

7D
7D

€ 645
€ 645

Toeslag eenpersoonskamer: €125
Avondeten op de boot en wijnavond inbegrepen in de prijs.
2 x dagreis

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

KROATIË

ROVINJ - strandvakantie
Relaxvakantie voor genieters
op het eiland St. Andreas
Rovinj staat bekend als de mannequin
onder de Kroatische kuststeden en presenteert trots haar rijke cultuur- en natuurpracht, boordevol bezienswaardigheden, zoals het oude stadscentrum en het
weelderige bospark Punta Corrente. Ga
er wandelen door de rotsstenen steegjes,
tussen de dicht opeengepakte rode en
pastelkleurige Venetiaanse gebouwen in
Habsburgse stijl, die terrasgewijs afdalen
naar de zee en sta verrukt over de schoonheid die je omringt. De stad Rovinj ligt op
slechts 13 minuten varen met de overzetboot die ieder uur (tussen 5.30 uur en
23.30 uur) heen en terug vaart van en naar
het eiland (gratis voor de hotelklanten).
Probeer de specialiteiten van het huis,
zoals de geflambeerde garnalen of de filet
mignon en ga op ontdekkingstocht door
de rijke wijnkaart vol Istrische wijnen.

HOTEL ISTRA ✪✪✪✪
LIGGING: Dit viersterrenhotel ligt voor de
kust van Rovinj op het eiland St. Andreas,
op slechts 50 meter van de helderblauwe
zee..
FACILITEITEN: Terras, twee buitenzwembaden met gratis ligstoelen op enkele meters van de zee en direct naast het hotel,
binnenzwembad, Wellness Center.
KAMERS: Alle kamers beschikken over
een balkon, haardroger, bad of douche,
gratis internet, telefoon, lcd-tv, airco, minibar, houten parketvloer, wc, stroom op
220 V, kluisje.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijt: Geniet van
het ruime aanbod aan warme en koude
gerechten, salades en cereals. Diner: continentale of mediterrane keuken, zeevruchten of culinaire schatten uit Istrië. Bij het
diner zijn ook lokale witte en rode wijnen, bier van de tap en alle soorten frisdranken en water à volonté inbegrepen.

OPATIJA
Opatija is de parel aan de kroon van Kvarnerbaai in het noorden van Kroatië en
biedt alles wat je van een mondaine badstad mag verwachten. ’s Avonds kun je er
gezellig wandelen op de kustpromenade
en de dijk of genieten van een drankje op
één van de vele terrassen met een prachtig zicht op de zee en de eilanden. Vanuit
ons hotel Imperial, heel centraal gelegen
aan de hoofdstraat, maken we diverse uitstappen naar dichte en verre omgeving.
Zo staan er uitstappen gepland naar o.a.
het eiland Krk waar we gaan proeven van
de plaatselijke specialiteiten en de kuststeden Pula met zijn Romeins verleden,
het charmante Rovinj en de havenstad
Rijeka. We doen een uitstap naar het lieflijke Moscenice, maken boottochten in de
Kvarnerbaai (waar we misschien dolfijnen
kunnen spotten!) en naar Limskifjord en
kunnen zo proeven van de culinaire geneugten die de zee ons biedt. Het hoogtepunt is natuurlijk een trip naar de Plitvicemeren, een wonder van de natuur en
op de lijst van UNESCO als werelderfgoed.

REMISENS PREMIUM
HERITAGE HOTEL
IMPERIAL ✪✪✪✪
LIGGING: Gelegen in het centrum van
Opatija, op 50 m van de zee. Het is een
prachtig hotel in Secessionstijl, in 2018
volledig gerenoveerd, maar met behoud
van de grandeur van die hotels uit het einde van de 19de eeuw. Het telt 4 verdiepingen en in het restaurant waan je je in een
balzaal uit de tijd van Sissi.

LOVRAN
Kroatische Rivièra
Lovran is, naast Opatija, een toeristische
parel aan de oostkust van Istrië/Kvarner.
Aan de voet van de Uckaheuvel gelegen, was het vroeger een residentie van
Romeinse patriciërs. Een klein, gezellig
vissershaventje en groene vegetatie met
palmen, bananen, oleanders en bougainvillea’s zorgen voor een onvergetelijke
vakantie. De Lungomare, een schitterende
wandelweg, verbindt Lovran met Opatija,
de parel van de Kvarnerbaai. Er worden
uitstappen georganiseerd naar o.a. Rijeka
en Pula met zijn prachtig amfitheater, een
boottocht vanuit Rovinj langs de Adriatische kust tot in Limfjord met oesterdegustatie, een schitterende picknick met vis
op de boot naar de eilanden Krk en Cres,
bezoeken aan het eiland Krk met kaas-,
pršut - (gedroogde ham) en wijndegustatie en aan het bergdorpje Moscenice met
een befaamde burgemeester en als hoogtepunt een bezoek aan de Plitvicemeren.

01/06-09/06

VOLW HP
9D

€ 689

Toeslag eenpersoonskamer: €180
2 x nachtreis

LIGGING: Hotel Excelsior is gelegen aan
de zee en biedt alle comfort en service.
FACILITEITEN: Er is een gezellige bar/koffiebar, binnen- en buitenzwembad met
zeewater, een privéstrandje en geregeld
avondanimatier.
KAMERS: Op de ruime kamers is er airco,
minibar, gratis kluisje, telefoon en tv, badkamer met bad en douche... aanwezig.
Ook is er gratis wifi ter beschikking.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijt en avondmaal, zeer uitgebreid, zijn in buffetvorm.
Halfpension, beginnend met het avondmaal op dag 2 en eindigend met het ontbijt op dag 9.

Ook te boeken als strandvakantie

FACILITEITEN: Binnenzwembad in een
naburig hotel, 2 liften, wellness en fitness,
bar en wisselkantoor.
KAMERS: Volledig gerenoveerde kamers
met gratis kluis, minibar, flatscreen-tv, telefoon, badkamer met douche en haardroger, gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijt en avondmaal
in uitgebreide buffetvorm.

DATUM

DATUM

HOTEL EXCELSIOR
✪✪✪✪

DATUM
31/05-09/06

10D

VOLW HP

KIND 0-11 JR

€ 725

€ 250

Toeslag eenpersoonskamer: € 120
2 x nachtreis

07/06-16/06
03/07-12/07
10/07-19/07
17/07-26/07
24/07-02/08
13/09-22/09
12/10-20/10

10D
10D
10D
10D
10D
10D
9D

VOLW HP

KIND 0-11 JR

€ 669
€ 829
€ 829
€ 829
€ 899
€ 689
€ 589

€ 275
€ 275
€ 275
€ 275
€ 275
€ 275
€ 250

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Korting 3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
1 volw + 1 kind op kamer: -15 %
2 x nachtreis
Ook te boeken als strandvakantie
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SLOVENIË meer info – zie www.dezigeuner.com

KRANJSKA GORA
Parel van de Julische Alpen in
Slovenië

PORTOROZ
Portoroz en de Sloveense
Rivièra
Slovenië zal je verbazen door de adembenemende pracht van het landschap van
de Julische Alpen dat uitvloeit naar de
kust van de Adriatische Zee. Wij verblijven in Portoroz, de populairste badplaats
aan de circa 40 km lange, prachtige kust.
Het klimaat is er bijzonder zacht en alzo
kan je hier niet alleen van zon en zee genieten, maar bieden wij je een waaier van
uitstappen aan, o.a. bezoek aan de stad
Piran, een bezoek aan de hoofdstad Ljubljana, daguitstap naar Kroatisch Istrië met
bezoek aan de stadjes Rovinj en Porec,
bezoek aan de stad Trieste en het wondermooie kasteel “Di Miramare”, ook de alom
bekende grotten van Postojna staan op
ons programma. Hiernaast maken wij ook
een boottocht op de Adriatische Zee, een
gezellige Istrische namiddag... Tevens bieden wij je een facultatieve daguitstap naar
Venetië aan.
Ook te boeken als strandvakantie

HOTEL RIVIERA OF
GRAND HOTEL
PORTOROZ ✪✪✪✪
LIGGING:
Hotel Riviera: Modern hotel met een
mooi uitzicht op de baai van Piran. Ideaal
hotel voor een welverdiende relaxatie en
ontspanning.
Grand Hotel Portoroz: Het hotel bevindt
zich in het centrum van Portoroz, op een
steenworp van de zee. Elegant ingerichte
kamers met badkamer, airco, tv, telefoon,
internet, safe en minibar
FACILITEITEN:
Hotel Riviera: Het beschikt over een binnen- en buitenzwembad met verwarmd
water, gratis wifi, verschillende outdoor
activiteiten...
Grand Hotel Portoroz: 2 restaurants,
zwembad + kinderzwembad, een zonneterras, boetieks, fitnesscenter, panoramische lift en een exclusief strand. Gratis wifi.
Laat je verwennen in het spacentrum.
KAMERS: Alle kamers zijn volledig uitgerust: telefoon, televisie, koelkast, safe (gratis). Alle badkamers hebben toilet, douche,
haardroger en de volledige badbenodigdheden (badhanddoeken, zeep...). Water is
drinkbaar. Mogelijkheid tot internetgebruik.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension
beginnend met het avondmaal op dag 2
en eindigend met het ontbijt op dag 8.

DATUM
14/06-22/06
13/07-21/07
19/07-27/07
25/07-02/08
07/09-15/09
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9D
9D
9D
9D
9D

RIVIERA
VOLW HP
€ 645
€ 699
€ 699
€ 699
€ 699

RIVIERA
KIND 3-12 JR
€ 485
€ 515
€ 515
€ 515
€ 515

GRAND HOTEL
VOLW HP
€ 725
€ 759
€ 759
€ 759
€ 765

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Geen 4-persoonskamers mogelijk in Grand hotel
3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
1 volw + 1 kind op 1 kamer: volw prijs -10%.
Kinderen: miniclub tijdens maanden juli en augustus
Toeslag kamer met zeezicht: € 36/pers
Supplement Balkon: € 30/pers
Ook te boeken als strandvakantie
Saunapark gesloten van 01/07-02/08
2 x nachtreis

GRAND HOTEL
KIND 3-12 JR
€ 525
€ 545
€ 545
€ 545
€ 545

Kranjska is gelegen in een prachtige vallei
tussen de Karawanken en de Julische Alpen, vlak bij de grens met Oostenrijk en
Italië in het noordwesten van Slovenië.
Het is niet alleen in de winter een bekend
skioord, maar ook in de zomer lokt het vele
gasten omwille van zijn prachtige ligging.
Vanuit ons hotel hebben we een schitterend zicht op de ons omringende bergen.
Van hieruit worden er uitstappen gedaan
naar de hoofdstad Ljubljana, de meren
van Bohinj en Bled. Ook de schitterende
Soçavallei met zijn smaragdgroene rivier,
maar ook zijn stille getuigen van de gruwelen uit de Eerste Wereldoorlog en Kropa, het dorp van de nagels, staan op het
programma.
We overnachten op de heenreis in de
buurt van Augsburg en op de terugreis bezoeken we het eiland Herrenchiemsee met
zijn prachtige barokke kasteel van Ludwig
II en de stad Bamberg, in zijn geheel geklasseerd als cultureel werelderfgoed

HONGARIJE

BOEDAPEST
De Hongaarse hoofdstad met de 2 stadsdelen Buda en Pest, mooi verdeeld door
de Donau rivier. Deze stad is één van de
meest toeristische steden in Europa en
wedijvert met de andere grote hoofdsteden van Europa voor de titel van meest
bezochte stad. Deze stad biedt een schitterende architectuur uit de bloeiperiode
van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie
en is beroemd voor de opera, kunst, koffiehuizen en uitstekende badhuizen waar het
heerlijk ontspannen is. We bieden een uitgebreid bezoek aan deze indrukwekkende
stad met niet enkel aandacht voor kunst
en gebouwen maar ook voor gastronomie
met diverse bezoeken en uitstappen om
de stad en het Hongaarse leven beter te
leren kennen.

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

RAMADA RESORT
✪✪✪✪

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

LIGGING: Het hotel is gelegen aan de voet
van een bergflank en biedt alle faciliteiten
die je van een viersterrenhotel mag verwachten.

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

FACILITEITEN: Prachtig en groot binnenzwembad van 400 m² met whirlpool en
kinderzwembad. Bar met buitenterras.
Lift. Mogelijkheid tot sauna, wellness en
massage (mits betaling). Eigen casino.

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

KAMERS: Ruime kamers met gratis kluis,
flatscreen-tv, douche en/of ligbad, haardroger, telefoon en gratis wifi.
ETEN EN DRINKEN: Uitgebreide warme en koude buffetten ‘s morgens en ‘s
avonds.

DATUM
31/08-08/09

VOLW HP
9D

€ 795

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
06/07-11/07
29/10-03/11

VOLW HP
6D
6D

€ 745
€ 745

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

ENGELAND

NIEUW

COTSWOLDS

LONDEN
Alles is anders in Londen: rode dubbeldekkers, zwarte taxi’s, gezellige pubs, links
verkeer, het pond sterling waar de Britten
zo koppig aan vasthouden… Precies dat
maakt de charme uit van Europa’s meest
swingende hoofdstad! Gelegenheid tot
bezoek aan het wereldberoemde warenhuis Harrods, het wassenbeeldenmuseum
van Madame Tussauds, de aflossing van de
wacht aan Buckingham Palace en het 135
meter hoge reuzenrad: London Eye. Ook
aan cultuur is er in Londen uiteraard geen
gebrek. Wat dacht 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.

DATUM
02/01-03/01
16/02-17/02
03/03-05/03
08/03-10/03
08/04-10/04
13/04-15/04
20/04-22/04
11/05-12/05
31/05-02/06
08/06-10/06
06/07-08/07
19/07-21/07
29/07-31/07
16/08-18/08
24/08-26/08
06/09-08/09
28/09-30/09
26/10-28/10
01/11-03/11
09/11-11/11
16/11-17/11
23/11-25/11
07/12-08/12
14/12-15/12
21/12-22/12
28/12-30/12
30/12-01/01/2020

VOLW K+O
2D
2D
3D
3D
3D
3D
3D
2D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
2D
3D
2D
2D
2D
3D
3D

€ 155
€ 155
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 155
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 259
€ 155
€ 259
€ 155
€ 155
€ 155
€ 259
€ 299

Boot
Shuttle
S
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S
B
S

LAKE DISTRICT

De Cotswolds zijn populair zowel bij de
Engelsen zelf als bij bezoekers van over
heel de wereld. Deze streek is bekend om
zijn zachte hellingen (‘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, badkamer met bad/douche, toiletartikelen en een haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Dit viersterrenhotel
heeft een bar en een restaurant waar je
typisch Britse gerechten voorgeschoteld
krijgt. Verblijf in halfpension beginnend
met het avondmaal op dag 1 en eindigend
met het ontbijt op dag 4.

’t Lake District staat bekend om zijn prachtige meren en hoge bergtoppen. Tijdens
deze vijfdaagse reis laten we jullie de highlights zien van het meest populaire nationale park van Engeland. Via Rotterdam
nemen we de nachtferry naar Hull. Van
hieruit via de mooie landschappen naar
ons hotel. Op het programma staan o.a.
een cruise op het Derwent Water Lake en
een bezoek aan Keswick. We gaan een kijkje nemen in The Lakes Distillery, de grootste distilleerderij van Engeland. Deze is
ook gelegen in ongelooflijk mooie natuurlandschappen. Via de Rydal Mount Villa en
tuinen rijden we verder naar het meer van
Windermere voor een boottocht. Hier kan
je genieten van een tasje koffie of thee.
Windermere is het grootste natuurlijke
meer van Engeland. Het is 18 km lang en
1,5 km breed. Een beetje cultuur mag ook
niet ontbreken. Brantwood, “Een paradijs
van kunst en natuur” staat daarom ook op
het programma. Bij de terugreis nemen we
de nachtboot in Newcastle en meren we
aan in IJmuiden.

LODORE FALLS HOTEL &
SPA ✪✪✪✪
LIGGING: Dit prachtige hotel staat in het
hart van de mooie Borrowdale vallei in
Keswick.
FACILITEITEN: Loungeruimte,
haard, zwembad en sauna.

open

KAMERS: Mooi ingerichte kamers voorzien van tv en douche/bad.
ETEN EN DRINKEN: Tijdens de heen- en
terugreis halfpension aan boord van de
cruiseschepen. Tijdens ons verblijf ontbijt
en ’s avonds een driegangenmenu.

KAMERS: Mooie kamers met alle moderne comfort: tv met pay-tv, airco, koffiezet,
haardroger, ligbad/douche.
ETEN EN DRINKEN: Zeer uitgebreid
Engels ontbijtbuffet.

DATUM
07/06-10/06
06/07-09/07
15/08-18/08
28/09-01/10
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
overtocht met shuttle of ferry
2 x dagreis

VOLW HP
4D
4D
4D
4D

€ 459
€ 459
€ 459
€ 459

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met de Shuttle
2 x dagreis

DATUM
30/09-04/10

VOLW HP
5D

€ 1075

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
Heenreis: Rotterdam - Hull
Terugreis: Newcastle - IJmuiden
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KENT

KERST IN KENT

WALES

HARRY POTTER

Kastelen & tuinen van Kent

Leeds castle – Londen Canterbury

Croeso I Cymru!
Welkom in Wales!

Londen & Harry Potter

Dag 1

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

Maak kennis met Wales, land van natuur en legenden. Een boeiend deel van
Groot-Brittannië dat je zeker niet mag
missen! Laat je bekoren door het prachtige landschap met zijn groene heuvels en
zijn ruige bergen. Een land dat omzoomd
wordt door een kuststrook met uitgestrekte zandstranden en spectaculaire
baaien. Enkele redenen waarom je van
jouw vakantie in Wales zult genieten: we
bezoeken o.a. Caernarfon Castle: waarschijnlijk het bekendste van de meer dan
400 kastelen in Wales. Bodnant Gardens:
een van de mooiste tuinen in Groot-Brittannië. Snowdon Mountain: geniet van
de adembenemende uitzichten vanaf de
hoogstgelegen berg van Wales. Portmeirion: een sprookjesachtig dorp gebouwd
op een schiereiland. Het wereldbekende
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Via verschillende “area’s of outstanding natural
beauty” (gebieden met uitzonderlijk natuurschoon) gaat het zuidwaarts. De reis
wordt afgerond met een bezoek aan de
kosmopolitische hoofdstad Cardiff.

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

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension
beginnend met het avondmaal op dag 1
en eindigend met het ontbijt op dag 6.

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

HOTEL ASHFORD INTERNATIONAL ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt op slechts een
kwartiertje rijden van Leeds Castle.
FACILITEITEN: In de pianobar kan je genieten van de prachtige muziek, een cocktail of een hapje.
KAMERS: De luxueuze en comfortabele
kamers zijn voorzien van airconditioning,
satelliet-tv en badkamer met haardroger.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een
eigen bar en restaurant.

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.

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

Bij ons bezoek aan de Warner Bros Studio
word je ondergedompeld in de wereld
van Harry Potter. Breng een bezoekje aan
de Wegisweg of aan Hagrids huisje, een
tripje naar het Verboden Bos of de Grote
Zaal waar de leerlingen van Zweinstein
door de huiselfen van het nodige krachtvoer worden voorzien alvorens ze hun
volgende Zwerkbalwedstrijd trachten te
winnen. Daarnaast ontdek je hier prachtige kostuums en accessoires die gebruikt
werden bij het verfilmen van deze fantastische boekenreeks.
Afhankelijk van het bezoek aan de Warner
Bros Studio gaan we op dag 1 of dag 2 een
begeleide wandeling doen in de voetstappen van Harry Potter. De gids neemt jullie
mee voor een wandeling door Londen en
zal verschillende locaties aanduiden uit de
Harry Potter films.
Inkom Warner Bros Studio inbegrepen.

JURY’S INN WATFORD
✪✪✪✪
LIGGING: Hotel in het centrum van Watford nabij Londen. Restaurants, bars, cafés,
high street winkels en parken op 10 minuten van het hotel.
FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een stijlvolle bar en een restaurant. Er is
ook een Costa koffiebar. Gratis wifi in het
hele hotel.

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

KAMERS: Stijlvolle, comfortabele kamers
met badkamer. Gratis wifi, thee- en koffiefaciliteiten, tv, airco en haardroger.
ETEN EN DRINKEN: ‘s Morgens kunnen
we in ons hotel genieten van een hartelijk
ontbijt.

DATUM
03/05-05/05
25/05-27/05
14/06-16/06
08/07-10/07
02/08-04/08
13/09-15/09

VOLW HP
3D
3D
3D
3D
3D
3D

€ 299
€ 299
€ 299
€ 299
€ 299
€ 299

Toeslag eenpersoonskamer: € 70
Overtocht met de Shuttle
2 x dagreis
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DATUM

DATUM
08/12-10/12

VOLW HP
3D

€ 255

Toeslag eenpersoonskamer: € 70
Overtocht met de Shuttle
2 x dagreis

DATUM
13/07-18/07

VOLW HP
6D

€ 849

Toeslag eenpersoonskamer: €245
Overtocht met de Shuttle
2 x dagreis

08/03-09/03
18/05-19/05
25/07-26/07
31/08-01/09
05/10-06/10

2D
2D
2D
2D
2D

VOLW
K+O
€ 209
€ 209
€ 209
€ 209
€ 209

KIND
TOT 14 JR K+O
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199

Toeslag eenpersoonskamer: €35
Overtocht met de shuttle
2 x dagreis

ENGELAND

MIDSOMER MURDERS

CORNWALL

In het spoor van Inspector
Barnaby

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

Midsomer uit de reeks Midsomer Murders
is een fictief graafschap in Engeland. De
filmlocaties bevinden zich voornamelijk
in de streek tussen Londen en Oxford.
We bezoeken o.a. Wisley Gardens en Henley-on-Thames. In Wallingford (in de serie
Causton genoemd) worden we opgewacht door één van de karakters die meespelen in de serie. Hij of zij gaat ons uitleg
geven over de serie Midsomer Murders.
Hier genieten we ook van een typische
“Cream Tea”. Tevens bezoeken we Dorney
Court. Een historisch, pittoresk en gezellig
familiehuis. Ook hier worden we ontvangen met thee (koffie) en koekjes. Leef je
helemaal in de serie in door een bezoek te
brengen aan deze leuke stadjes!!

LIGGING: Recent gerenoveerd viersterrenhotel op 3 km van het centrum van
Reading.

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

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een zwembad, jacuzzi, sauna en fitnessruimte.

CAMELOT CASTLE HOTEL
✪✪✪✪

MILLENNIUM MADEJSKI
HOTEL ✪✪✪✪

KAMERS: Ruime, modern ingerichte kamers met alle comfort. Koffie- en theefaciliteiten, kluisje, minibar en haardroger
aanwezig in de kamer.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf op basis van
halfpension met ’s morgens een uitgebreid warm en koud ontbijt. ’s Avonds
worden we verwend met een driegangenkeuzemenu gevolgd door thee en koffie.

LIGGING: Dit kasteelhotel is schitterend
gelegen aan de klippen boven de zee en
biedt een zeer goede keuken in halfpension. Vanuit het restaurant heb je een prachtig zicht op de ruïnes van het kasteel.
KAMERS: Elke kamer heeft een flatscreen-tv en dvd-speler. De badkamers
voorzien ook in een haardroger en overal
in het hotel is er toegang tot gratis wifi.
De kamers in het Camelot Castle Hotel zijn
basic, dit hotel is vooral gekozen omwille
van zijn unieke ligging, met een prachtig
uitzicht over de Atlantische Oceaan.

met

VIP

autocar

NIEUW

EXMOOR
Exmoor heeft een unieke natuurlijke omgeving met romantisch open heidegebied, eeuwenoude bossen en een prachtige kustlijn die tot het culturele erfgoed
behoort. Onder andere de hoogste kliffen
in England liggen in Exmoor! Het is een
toevluchtsoord van vrede en rust.
Dit minder gekende gedeelte van Engeland is toegewijd aan groen toerisme – Exmoor was het eerste National Park dat het
Europese Charter voor Duurzaam Toerisme kreeg.
Met de vipbus maken we een tour doorheen het prachtige landschap met adembenemende panoramische vergezichten.
Natuur, cultuur en ontspanning zijn de
sleutelwoorden voor ons verblijf in Exmoor.
Een van Engelands mooiste middeleeuwse dorpjes, gelegen in het beeldschone
Exmoor National Park, is onze uitvalbasis.
Het hotel waarin we verblijven heeft de
ambiance en charme van een country
house hotel met knapperende haardvuren
en gezellige bars.

THE LUTTRELL ARMS
HOTEL ✪✪✪
Typisch Engels ingericht hotel, gelegen in
het mooiste dorp van Exmoor Dunster.

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension
beginnend met het avondmaal op dag 1
en eindigend met het ontbijt op dag 8.

DATUM
08/08-11/08

VOLW HP
4D

€ 519

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met de shuttle
2 x dagreis

DATUM
21/07-28/07

VOLW HP
8D

€ 1049

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Overtocht met de shuttle
2 x dagreis

DATUM
08/04-12/04

VOLW HP
5D

€ 895
Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
Overtocht met de ferry
2 x dagreis
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LECHTAL
AKTIV CARD
INBEGREPEN

FLACHAU
Flachau, bergen, meren en...
zout.

BIOHOTEL FLACHAUERHOF ✪✪✪✪

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

LIGGING: Ons mooie viersterrenbiohotel
is gelegen in het centrum van Flachau.

DATUM
06/07-13/07
21/07-28/07
10/08-17/08

VOLW VP
8D
8D
8D

€ 759
€ 759
€ 759

KIND
5-12 JR
€ 525
€ 525
€ 525

FACILITEITEN: Het hotel heeft een eigen
hotelbar en een mooi zonneterras. Verder
kan men gratis gebruik maken van de
gloednieuwe wellnessruimte met Finse
sauna, een biosauna, een pekelstoombad
en een infraroodcabine. En gratis gebruik
van de Nordic Walking stokken of de fietsen van het hotel. Er is ook gratis gebruik
van wifi.

IMST - TIROL

Lechtal

Ontdek de mooiste dalen van
Tirol!

In het Lechtal, waar de rivier de Lech zich
ongetemd een weg baant en waarlangs
pittoreske dorpjes zich uitstrekken, is het
heerlijk vertoeven. In het hart van dit dal
tussen de Allgäuer en de Lechtaler Alpen
bevindt zich het idyllische dorpje Holzgau,
onze verblijfplaats en uitvalsbasis voor
wandelingen en uitstappen naar Füssen
(Duitsland), Bludenz en Lech. Maak kennis
met de Lechtaler tradities zoals het houtbewerkingsvakmanschap en de niet weg
te denken Tiroleravond. Als attractie is de
Holzgauer hangbrug een ware uitdaging.
Gasthof Bären/Birkenhof, gerund door de
familie Lumper, symboliseert gastvrijheid,
vriendelijkheid, lekker eten en comfort.
Een adembenemende reis, een stijging,
een daling en volop genieten!

Op de samenvloeiing van het Gurgldal en
het Inndal ligt Imst, een authentiek stadje
met een prachtig centrum en een rijke geschiedenis. De mooi beschilderde huizen,
boetieks en traditionele winkeltjes vormen een trekpleister voor toeristen. We
doen mooie uitstappen naar het Ötzdal,
de “Silvretta Hochalpenstraat”, het Kaunertal en naar Resia in Italië met het verdronken dorpje Graun.

HOTEL HIRSCHEN EN
HIRSCHEN RESIDENZ
✪✪✪

GASTHOF BÄREN /
BIRKENHOF ✪✪✪✪

LIGGING: Mooi gelegen hotel aan de rand
van Imst. Hotel Hirschen Residenz, van dezelfde eigenaar, is gelegen tegenover hotel Hirschen en is in 2015 voor een groot
deel gerenoveerd. Ze zijn verbonden door
een ondergrondse tunnel. Beide hotels
beschikken over dezelfde kwaliteiten.

KAMERS: De nieuwe en modern ingerichte kamers voldoen aan het motto “Lifestyle
ontmoet traditie”. Kamers met een 42 inch
flatscreen, draadloos internet, radio en
moderne badkamer met föhn, make-upspiegel, douche of douche/bad en biologische cosmetica van het hotel.

LIGGING: Gasthof Bären is een mooi onderkomen, gelegen op een prachtige plek
in het dorpshart van Holzgau. Birkenhof
ligt op 3 minuten wandelafstand van Gasthof Bären. Ze liggen midden in het indrukwekkende berglandschap van het Lechtal
in Tirol.

FACILITEITEN: Het hotel heeft 2 liften, een
sauna, dampbad en buitenzwembad die
dagelijks geopend zijn. Binnenzwembad
van 14 op 5,5 m in het hotel. Open dagelijks van 6.30 uur tot 9.30 uur en van 15.00
uur tot 20.30 uur. Eigen Tiroleravond in
de “Banders boerderij”. Dansavond in het
hotel.

ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier
op basis van volpension met een rijkelijk
ontbijtbuffet met biohoek, ‘s middags een
tweegangenmenu en in de avond een
keuzemenu en buffet. Ons volpension
gaat in bij het avondeten van de eerste
dag tot het ontbijt van de laatste dag. Bij
aankomst worden we vergast op een welkomstdrankje, verder is er 1 x in de week
een grillfeest en 1 x boerenbuffet. Als speciale Salzburger afwerking is er ook 1 x per
week een “Salzburger Hüttenzauber” en
“Sonntagsfrühschoppen” in de Musistadl.

FACILITEITEN: Restaurant met bar, zonneterras, wifi, wellness of sauna, lift.

KAMERS: Gezellig ingerichte kamers, de
meeste met balkon, bad/douche, wc, telefoon, tv.

KAMERS: Comfortkamers of kamers met
leefgedeelte, grotendeels met balkon,
badkamer met wc, douche of bad, satelliet-tv, wifi, kluis (niet in Birkenhof).

ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier
op basis van volpension, te beginnen
met het avondmaal van de eerste dag tot
het ontbijt van de laatste dag. Uitgebreid
ontbijtbuffet, driegangenmiddagmaal en
avondmaal met soep-, salade- en voorspijzenbuffet.

KIND
13-17 JR
€ 625
€ 625
€ 625

Toeslag eenpersoonskamer: € 105
Kind 0-4 jr: € 250
2 x dagreis
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HOLZGAU

Lechtal Aktiv Card inbegrepen

ETEN EN DRINKEN: Ontbijtbuffet, ‘s middags (bij VP) en ‘s avonds driegangenmenu met telkens keuze hoofdgerecht en
saladebuffet. 3 x halfpension en 3 x volpension. Avondmaal op de eerste dag en
ontbijt op dag van vertrek inbegrepen.

DATUM
06/07-13/07
27/07-03/08*

VOLW HP + 3 middagmalen
8D
8D

€ 725
€ 725

Toeslag eenpersoonskamer: € 119
3 middagmalen inbegrepen!
2 x dagreis
* Verblijf in hotel Birkenhof

DATUM
14/07-20/07
18/08-24/08

VOLW VP
7D
7D

€ 665
€ 665

KIND
8-14 JR
€ 499
€ 499

Toeslag eenpersoonskamer: € 60
3de persoon op 2-persoonskamer: -€30
Kind (0-7 JR): € 195
2 x dagreis

OOSTENRIJK
SEPTEMBER
REIS MET

SEPTEMBER
REIS MET

ALMATRIEB

ALMATRIEB

KÄRNTEN
CARD
INBEGREPEN

KARINTHIË

ELLMAU

Heerlijke vakantie in het zonnigste deel van Oostenrijk:
Bad Kleinkirchheim

Muzikale herfst in Ellmau:
een must voor alle liefhebbers
van volks- en schlagermuziek

Bad Kleinkirchheim is voor iedere leeftijd een geliefde vakantiebestemming.
Het heeft hoge bergen met schitterende
uitzichten, prachtige natuur, diepblauwe
meren, groene dalen, sfeervolle dorpen en
mooie bezienswaardigheden. We maken
uitstappen naar Klagenfurt, de hoofdstad
van Karinthië, het mondaine stadje Velden
en de Pyramidekogel aan de Wörthersee.
We zien de levende Murmeltiere op de
Nockalmstrasse, maken een boottocht
op de Ossiachersee, zien het natuurfenomeen de Raggaschlucht, de Maltastuwdam, de Villacher Alpenstrasse en maken
een ritje met de toeristische Tschu-TschuBahn.

Sedert vijfentwintig jaar is de Musikherbst
am Wilden Kaiser in Ellmau, een idyllisch
Tirools bergdorpje, een must voor alle
vrienden van volks- en schlagermuziek.
Het is het bekendste volksmuziekfeest in
de Alpen! Als eind september en begin
oktober de topsterren uit de volks- en
schlagermuziek (Marc Pircher, Semino
Rossi, Andy Borg, Roland Kaiser en band,
DJ Ötzi, Maite Kelly en Hansi Hinterseer)
het podium delen in de Ellmauer feesttent
kan het feest ‘s avonds losbarsten. Tijdens
deze week bezoeken we de Ellmauer boerenmarkt, het muzikaal frühschoppen en
het Bergdokterhuis van de bekende tv-serie. We maken een panoramaboottocht op
de Achensee of bezoeken het Bauerhöfe
museum in Kramsach. Een uitgewerkt
dagprogramma (aparte bijlage) wordt
begeleid door onze gids. Alle uitstappen
en inkomgelden (ook 4 avonden in de
feesttent) zijn inbegrepen in de totaalprijs.
Ambiance is verzekerd.

SPORT- & FERIENHOTEL
KOLMHOF ✪✪✪✪
LIGGING: We logeren in een schitterend
viersterrenhotel gelegen in het centrum
van Bad Kleinkirchheim. Het is een ideaal
hotel om de toeristen een echt vakantiegevoel te geven.
FACILITEITEN: Het zalig 1000 m² groot
wellnessgedeelte biedt (gratis) een bubbelbad, verschillende soorten sauna’s,
infraroodcabine, stoombad en binnenrelaxruimte. Er is een verwarmd binnen- en
buitenzwembad. Er worden in het hotel
talrijke activiteiten georganiseerd, zoals
een welkomstcocktail, een muziekavond
en een diavoorstelling over Karinthië.

KIRCHBERG - TIROL
Wondermooi Tirolerdorp in het Brixendal,
omgeven door prachtige groene bergen.
Een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. Winkelen, wandelen, genieten van een lekkere tas koffie of een ijsje,
het kan allemaal in het mooie centrum van
Kirchberg. Verder zijn er uitstappen naar
Berchtesgaden met de mooie Königssee
en de zoutmijn, het Zillerdal, Käser Alm en
de Steinplatte.

HOTEL ZENTRAL ✪✪✪✪
LIGGING: Mooi gelegen hotel op 200 m
van het centrum dat in 2013 een mooi vernieuwd uiterlijk kreeg.
FACILITEITEN: 2 x per week gebruik van
wellness. (Sauna, infrarood, dampbad...).

Nieuwe thema-avonden: Volks- en
schlagerabend, Kaiserabend en Starabend.

KAMERS: Grote kamers, de meeste met
balkon, bad/douche, wc, telefoon en tv.

✪✪✪✪ HOTEL
OMGEVING ELLMAU

ETEN EN DRINKEN: : We verblijven hier in
volpension, te beginnen met het avondeten van de eerste dag tot het ontbijt
van de laatste dag. GRATIS DRANK (bier
van het vat, huiswijn en frisdranken) van
12.00u tot 20.30u.

LIGGING: We logeren in een viersterrenhotel in de omgeving van Ellmau.
FACILITEITEN: Een gezellige bar, ruim
terras, wellness met sauna, dampbad en
infraroodcabine. Gratis wifi.

KAMERS: Het hotel beschikt over mooie,
warm ingerichte kamers (de meeste met
balkon) met alle comfort, bad of douche,
tv, gratis wifi en telefoon.

KAMERS: Het hotel beschikt over mooie,
kamers (de meeste met balkon) met alle
comfort. Bad of douche, kabel-tv, gratis
wifi en telefoon.

ETEN EN DRINKEN: : ‘s Ochtends kunnen
we genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een vijfgangenkeuzemenu. Eenmaal in de week worden er
‘s namiddags koffie, koeken en Kärntner
Jause aangeboden.

ETEN EN DRINKEN: : Logies op basis van
halfpension met facultatief middagmaal
tijdens onze uitstappen. ‘s Ochtends kunnen we genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een viergangenkeuzemenu.
DATUM

DATUM
13/07-20/07
13/09-20/09*

VOLW HP
8D
8D

€ 845
€ 799

Toeslag eenpersoonskamer: €10/nacht
Karinthiëkaart inbegrepen
2 x dagreis
*Almabtrieb

02/06-08/06
06/07-13/07
14/07-21/07
04/08-11/08
20/09-26/09*

7D
8D
8D
8D
7D

VOLW VP*

KIND 4-6 JR

KIND 7-12 JR

€ 599
€ 689
€ 689
€ 689
€ 599

€ 355
€ 390
€ 390
€ 390
€ 355

€ 425
€ 475
€ 475
€ 475
€ 425

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
3de persoon op 2-persoonskamer: -10 %
Kind (0-3 JR): € 205
VP*= volpension met lunchpakket of middagsnack
gratis drank van 12.00u tot 20.30u
2 x dagreis
*Almabtrieb

Datum
25/09-29/09
02/10-06/10

VOLW HP
5D
5D

€ 599
€ 599

Toeslag eenpersoonskamer: €56
Inkomgelden voor concerten zijn inbegrepen
Gereserveerde plaatsen in de feesttent
Vervoer naar feesttent en terugrit naar hotel
met de autocar
2 x dagreis
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STUBAI
CARD

INBEGREPEN

HANSI HINTERSEER

FULPMES-STUBAITAL

Tiroler Echo Open Air 2019

Eeuwige sneeuw, bergen,
culinair…..genieten

Tijdens deze vakantie in de Tiroler Bergen
gaan we genieten van enkele mooie uitstappen. In het Hödnerhof Arena wordt
ons een Brettljause geserveerd en aansluitend al het hoogtepunt van de reis met
het concert van Hansi Hinterseer en de
Tiroler Echo. Verder bezoeken we in het
Schloss Ambras of de springschans Bergisel met als sluitstuk voor deze dag een
Open Air concert met bekende volks- en
schlagermuzikanten in het stadscentrum
van Kufstein. Op onze derde dag gaan we
naar een Haflingershow (paarden) kijken
met in de namiddag de doorgang van Europa ‘s grootste bloemenstoet; meer dan
500 000 bloemen werden gebruikt om
verschillende figuren uit te beelden dit
alles wordt omlijst met culinaire standjes
en muziek.

✪✪✪✪ HOTEL OMGEVING KUFSTEIN
LIGGING: We logeren in een schitterend
viersterrenhotel in de omgeving van
Kufstein.
FACILITEITEN: Een gezellige bar, ruim
terras, wellness met sauna, dampbad en
infraroodcabine.
KAMERS: Het hotel beschikt over mooie,
warm ingerichte kamers - de meeste met
balkon - met alle comfort, bad of douche,
kabel-tv, telefoon.
ETEN EN DRINKEN: Logies op basis van
kamer & ontbijt met een uitgebreid ontbijtbuffet. Twee extra avondmaaltijden inbegrepen. Facultatief middagmaal tijdens
onze uitstappen.
Inbegrepen:
• 2 extra avondmalen
• inkom concert Hansi Hinterseer

Niet ver van de Brenner ligt Stubaital met
typische Tiroolse dorpjes, waartussen de
rivier de Ruetz ongetemd stroomt. Tussen
de Stubaier Alpen ligt het idyllische Fulpmes, onze uitvalsbasis voor uitstappen
naar het Smederijmuseum, de Stubaiergletscher met zijn eeuwige sneeuw, de
Grawa waterval, de ijsgrot, het natuurpark
Schlick 2000, de zomerrodelbaan en het
bedevaartsoord Maria Waldrast. We brengen een bezoek aan de hoofdstad van
Tirol, Innsbruck, met de Bergiselschans en
tot slot maken we een verkenningstocht
doorheen de Tiroolse bergen met een bezoek aan Kühtai, de Stuiben waterval en
Mitterwald.

AKTIV-EN WELLNESSHOTEL STUBAIER HOF
✪✪✪✪
LIGGING: Ideaal gelegen hotel met een
recent vernieuwd interieur in het centrum
van Fulpmes.
FACILITEITEN: Je kan gratis gebruik maken van het 1000 m2 grote wellnesscentrum “Aqua Sanus” met meerdere soorten
sauna’s, stoombaden, infraroodcabine,
buiten- en binnen whirlpool en jacuzzi.
Een uniek weekavondprogramma biedt
ons een Tiroleravond, een optreden van
de Hauskapelle en een dansavond

WENEN
Wien... stadt meiner träume!
De stad van Sisi, Keizer Frans
Jozef, Johann Strauss en Wolfgang Amadeus Mozart!
Wij bezoeken op de heenreis de abdij van
Melk en verkennen alle hoogtepunten van
de stad Wenen en omgeving grondig met
onze eigen gids. Rondrit langs de Ringstrasse met Opera, Hofburg, Parlement,
Rathaus, Burgtheater, Beurs, Stadspark…
Wandeling door de tuinen van het Belvedere paleis en naar het standbeeld van
Johan Strauss. Bezoek met onze gids aan
het Operagebouw, de Kaisergruft, de beroemde gouden zaal van het nieuwjaarsconcert en het paleis Schönbrunn. Geleide stadswandelingen door de keizerlijke
Hofburg en de mondaine winkelstraten. In
de zomer maken we nog een rit door het
Wienerwald met Heiligenkreuz en Mayerling. ‘s Avonds gaan we natuurlijk naar een
concert (alle uitstappen zijn vrijblijvend)
en we gaan niet alleen dineren in de Donautoren met draaiend restaurant maar ook
in een sfeervolle middeleeuwse wijnkelder, met aangepaste livemuziek.

23/08-26/08

4D

€ 485

Toeslag eenpersoonskamer: €126
2 x extra avondeten
2 x dagreis
Inkom concert Hansi Hinterseer
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FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
wifi, sauna, stoombad, infraroodcabine,
hot tub 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
kabel-tv, een minibar, een zithoek en een
badkamer met een föhn. Gratis wifi in het
hele hotel.

ETEN EN DRINKEN: ‘s Ochtends kunnen
we genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een vijfgangenkeuzemenu met saladebuffet, inclusief vegetarisch menu. Eenmaal in de week is er
een themabuffet. Elke namiddag is er een
namiddagjause met verschillende soorten
gebak. Het hotel voorziet ook een
welkomstcocktail.

ETEN EN DRINKEN: Op basis van halfpension, geniet van het ontbijtbuffet met
vers fruit, knapperige broodjes, croissants,
lokale producten en biologische koffie en
thee. Avondmaal met driegangenmenu.

DATUM
VOLW K+O

LIGGING: Het hotel bevindt zich in het
centrum van Stockerau, op 25 km van de
stad Wenen en aan de rand van het grootste wijnbouwgebied van heel Oostenrijk.

KAMERS: De ruime, warm ingerichte kamers van het Stubaier Hof zijn voorzien
van alle comfort, inclusief badkamer, satelliet-tv, telefoon en safe. Gratis wifi.

DATUM

DATUM

HOTEL CITY ✪✪✪✪

09/06-16/06
01/07-08/07
28/07-04/08

VOLW HP
8D
8D
8D

€ 769
€ 769
€ 769

Toeslag eenpersoonskamer: € 10/nacht
Zes uitstapdagen
Facultatief middagmaal tijdens onze
uitstappen.
Stubaicard inbegrepen
2 x dagreis

01/06-06/06 - City Hotel
15/07-20/07 - Hotel Lassalle
03/08-08/08 - City Hotel
14/09-19/09 - City Hotel
29/10-03/11 - Hotel Lassalle
26/12-31/12** - City Hotel

VOLW HP
6D
6D
6D
6D
6D
6D

€ 615
€ 595
€ 615
€ 615
€ 595
€ 569

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Dagreis heen en terug met tussenovernachting tijdens heenreis
**Dagreis heen met tussenovernachting en nachtreis terug + extra avondmaal dag 5.

ZWITSERLAND

ZWITSERS TRIO

ZELL AM SEE
Grossglocknermassief

ALL-IN

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

ALL
INCLUSIVE

Volpension, namiddaggebak en GRATIS bier, wijn,
schnaps, en frisdranken tot middernacht.

HOTEL DER WALDHOF
✪✪✪✪
LIGGING: Mooi hotel met comfortabele
kamers en een gezellig restaurant.
FACILITEITEN: Ons hotel beschikt over
een zwembad, solarium, fitnessruimte,
sauna, dampbad en whirlpools. Mountainbikes staan gratis ter beschikking van
de klant.
KAMERS: Alle kamers met bad/douche/
wc, telefoon, radio en tv.

LUZERN

Zwitserland, rustgevende natuurpracht,
verrassende steden met een hoge levenskwaliteit. In deze citytrip bezoeken
we drie belangrijke Zwitserse steden die
zelden in een reisaanbod voorkomen. Volledig onterecht! Wie wil genieten van een
prachtig bergdecor en tegelijk een trio
van zalige steden en mooie gletsjermeren
wil ontdekken, zit met deze reis op een
topbestemming! Tijdens deze reis ontdek
je allereerst de Rijnstad Basel, de tweede
grootste stad van het land. Vervolgens
staan ook Luzern aan het Vierwoudstrekenmeer en de grootste stad Zürich op
het programma. En als kers op de taart is
er ook tijd voor prachtige stukjes natuur.
Met de tandradbaan beklimmen we de
Mont Rigi, evenals de Pilatusberg. Een
romantische boottocht op het Vierwoudstrekenmeer maakt het plaatje compleet!
Kom mee genieten van deze unieke mix
van citytrip, natuurbeleving en zalig genieten!

HOTEL DU PARC ✪✪✪✪
LIGGING: Modern viersterrenhotel voorzien van alle comfort. Op 5 minuten wandelen van het kuurpark en het commerciële & historische centrum van Baden.
KAMERS: Alle comfort en voorzien van
luchtverversingssysteem.
ETEN EN DRINKEN: Stevig warm en koud
ontbijtbuffet en ‘s avonds driegangenmenu.

ETEN EN DRINKEN: Volpension, namiddaggebak en GRATIS bier, wijn, schnaps en
frisdranken tot middernacht.

Zwitserland van zijn mooiste
kant: Luzern - Vierwoudstedenmeer – Interlaken
Wie Zwitserland denkt te kennen, komt
steeds weer voor verrassingen te staan.
Dit kleine land toont een ongelofelijke
verscheidenheid in de natuur. Het is juist
die streek rond het Vierwoudstedenmeer,
waar wij onze verblijfplaats hebben, waar
Zwitserland is ontstaan uit een eeuwenoud Eedgenootschap, de oudste democratie van Europa, een weelde aan kantons
en evenveel talen als België. Het klimaat
is meestal gematigd en de eeuwenoude
steden bewaren de erfenis uit een zeer
rijk verleden. Wij bezoeken de mooiste
bergdorpjes tot de dienstdoende hoofdstad Bern en de steden Luzern, Interlaken,
Küssnacht en Einsiedeln. Steeds zullen
wij ontdekken hoe mooi Zwitserland die
oude architectuur heeft weten te bewaren
zonder daarbij de allernieuwste ideeën te
vergeten voor wegen, treinen, kabelbanen
of de meest moderne betonconstructies.
OPGELET: het gebruik van mobiel internet
in Zwitserland is heel duur. (Hoge roamingkosten).

HOTEL ALPBACH ✪✪✪✪
LIGGING: Hotel Alpbach ligt op een rustige locatie in het centrum van Meiringen,
op slechts 300 meter van het treinstation.
FACILITEITEN: Het Alpbach heeft diverse
wellnessfaciliteiten, waaronder een sauna,
een stoombad en een solarium. Het biedt
een restaurant, een spa en gratis wifi.
KAMERS: Alle kamers van het Hotel Alpbach zijn voorzien van satelliettelevisie,
een kluisje en een badkamer met een
haardroger.
ETEN EN DRINKEN:
Inbegrepen:
• Welkomstdrank
• Ontbijtbuffet met schuimwijn
• 1 x boerenbuffet
• 1 x fondue als afscheidsdiner, de
andere dagen een driegangenmenu

DATUM
12/05-18/05*
16/06-22/06
07/07-13/07
18/08-24/08
15/09-21/09

7D
7D
7D
7D
7D

VOLW
ALL-IN
€ 675
€ 695
€ 795
€ 795
€ 675

KIND
0-11 JR
€ 190
€ 190
€ 190
€ 190
€ 190

KIND
12-15 JR
€ 460
€ 475
€ 525
€ 525
€ 460

WALDHOF PLUS FORMULE ALL-IN
AANGEPAST PROGRAMMA MOGELIJK*
Toeslag eenpersoonskamer: € 25/nacht
’s Avonds viergangenmenu
3de persoon op 2-persoonskamer: -15 %
2 x dagreis

DATUM
29/06-03/07

VOLW HP
5D

€ 625

Toeslag eenpersoonskamer: € 154
Drank- en inkomgelden niet inbegrepen
2 x dagreis

DATUM
17/07-23/07

VOLW HP
7D

€ 745

Toeslag eenpersoonskamer: € 27/nacht
2 x dagreis
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GIETHOORN

FRIESLAND

Giethoorn - Zwolle - Elburg
Natùùrlijk kent iedereen Giethoorn, het
Hollandse Venetië met zijn smalle kanalen
waar bezoekers uit de hele wereld naartoe trekken. Maar Elburg en De Wiersse
zijn twee minder bekende pareltjes. Het
één is een klein havenstadje, het ander de
“mooiste tuin van Nederland”. We bezoeken ook Zwolle, hoofdplaats van de provincie Overijssel. Een gezellige Hanzestad
die flink wat te bieden heeft: een gezellig
centrum met enkele opvallende gebouwen. Proef er ook maar de Zwolse bollen
en ballen! Alles bij mekaar een heel gevarieerd Zigeunerweekend!.

AMSTERDAM
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
gouden eeuw en met enkele van de beste
musea ter wereld (het schitterend gerestaureerde Rijksmuseum met Rembrandts
Nachtwacht, het opgefriste Van Gogh
museum, de “badkuip” van het Stedelijk
Museum en de Hermitage). 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
beruchte Walletjes ongeëvenaard. We maken ook een ommetje langs het pittoreske
Volendam.

HOTEL VAN DER VALK
WOLVEGA ✪✪✪✪
LIGGING: Aan de rand van het natuurpark
“Weerribben”.
FACILITEITEN: Er is wifi in het hele hotel.
KAMERS: Luxueuze en zeer ruime kamers
met volledige badkamer en aparte douche.
ETEN EN DRINKEN: Overvloedig ontbijtbuffet en smakelijk avondmaal, dag 1 inclusief. ‘s Avonds kan je doorzakken in de
bar of op het terras aan het water.

STEIGENBERGER
AIRPORT HOTEL
AMSTERDAM ✪✪✪✪

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

EDEN ORANJE HOTEL
LEEUWARDEN ✪✪✪✪
LIGGING: Ons hotel ligt in het historische
gedeelte van Leeuwarden.
KAMERS: Het hotel beschikt over mooie
kamers met tv, airco, koffie- en theefaciliteiten en met moderne badkamer met
haardroger en toiletartikelen. Er is tevens
een koelkast en kluis.
ETEN EN DRINKEN: Ontbijt en driegangendiner. Verblijf in halfpension vanaf
avondmaal dag 1 tot ontbijt op dag 4.

LIGGING: 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.

DATUM
30/03-31/03
06/04-07/04
11/05-12/05
29/06-30/06
13/07-14/07
10/08-11/08
21/09-22/09
12/10-13/10
16/11-17/11
14/12-15/12

Toeslag eenpersoonskamer: €30
2 x dagreis
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VOLW K+O
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165

DATUM
25/05-26/05
21/09-22/09

VOLW HP
2D
2D

€ 185
€ 185

Toeslag eenpersoonskamer: € 25
2 x dagreis

DATUM
07/06-10/06
08/08-11/08

VOLW HP
4D
4D

€ 419
€ 419

Toeslag eenpersoonskamer: € 20/nacht
2 x dagreis

NEDERLAND

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

HOTEL THON ✪✪✪
LIGGING: Ons hotel Thon Hotel ligt aan
de oevers van de Nieuwe Maas, vlak bij de
Erasmusbrug en vlak bij één van de uitgaansbuurten van Rotterdam.

HAARLEM

UTRECHT

Haarlem, Lelystad en Keukenhof

Utrecht & De Hoge Veluwe

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

VAN DER VALK HOTEL
HAARLEM ✪✪✪✪
LIGGING: Het hotel ligt op een kwartiertje
wandelen van het centrum van Haarlem.

KAMERS: Alle kamers met het nodige
comfort.

FACILITEITEN: Naast de comfortabele
kamers beschikt dit hotel ook over een
fitnessruimte.

ETEN EN DRINKEN: Driegangenavondmaal dag 1 en uitgebreid ontbijtbuffet
dag 2 inclusief.

Kom je dit weekend ook terecht in
Utrecht? Ontdek zijn smalle steegjes, zijn
hoogste kerktoren 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 interieurs en
tuinen. We ronden af in het groen met een
bezoek aan het Nationaal Park De Hoge
Veluwe. Hups de fiets op en de wandelschoenen 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
HOUTEN ✪✪✪✪
FACILITEITEN: Gratis wifi in het hele gebouw.
KAMERS: Ons hotel Van der Valk biedt
ruime kamers met alle comfort. De kamers zijn uitgerust met airconditioning
flatscreen-tv, telefoon, kluis, koffie- en
theefaciliteiten, kleine koelkast, een volledig uitgeruste badkamer met ligbad en
inloopdouche.
ETEN EN DRINKEN: Avondmaal en rijkelijk
ontbijtbuffet in het hotel.

KAMERS: Dit luxueuze hotel in Haarlem
heeft comfortabele kamers met extra
lange bedden. Alle kamers beschikken
over telefoon, satelliet-tv, balkon, ligbad
en aparte douche, koelkast en koffie- en
theefaciliteiten.
ETEN EN DRINKEN: Het hotel heeft een
sfeervol restaurant waar de koks enkel
met verse producten de meest heerlijke
gerechten op tafel toveren.

DATUM
15/06-16/06
07/09-08/09*
05/10-06/10
16/11-17/11
07/12-08/12

VOLW HP
2D
2D
2D
2D
2D

€ 169
€ 169
€ 169
€ 169
€ 169

Wereldhavendagen

Toeslag eenpersoonskamer: € 30
2 x dagreis
*Wereldhavendagen

DATUM
18/05-19/05

VOLW HP
2D

€ 175

Toeslag eenpersoonskamer: € 56
2 x dagreis

DATUM
28/09-29/09

VOLW HP
2D

€ 185

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
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BELGIË

meer info – zie www.dezigeuner.com

NIEUW

IEPER

GRENSGEVAL

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen in
de Westhoek bijna 1 miljoen doden, gewonden en vermisten. Tijdens deze unieke
tweedaagse bezoeken wij de slagvelden
van 1914-1918. De eerste dag bezoeken
we o.m. Hill 60 Zillebeke, de Caterpillar,
the Bluff (Palingbeek), Hoge Crater museum, Tyne Cot Cemetery Passendale en
maken we een wandeling in de stad Ieper met aandacht voor de wederopbouw
van de stad. De tweede dag bezoeken
we de Belgische begraafplaats Keiem, de
Dodengang Kaaskerke en de Duitse begraafplaats van Vladslo met het beroemde
‘Treurend Ouderpaar’. We maken een wandeling in Diksmuide met veel aandacht
voor de wederopbouw van de stad. De
Last Post mag zeker niet op ons programma ontbreken!
Inbegrepen pakketprijs:
• 2 x middagmaal
• 2 x avondmaal
• 1 x ontbijt
• Alle inkomgelden
• Plaatselijke gids

LIGGING: Wij logeren in het Best Western
Flanders Lodge Hotel, net buiten het centrum van Ieper.
KAMERS: Simpele, elegante kamers die
beschikken over vele moderne faciliteiten
en een eigen badkamer, gratis draadloze
internetverbinding.
ETEN EN DRINKEN: Ons hotel staat bekend om zijn lekkere ontbijt en avondeten. Extra avondeten dag van vertrek.

DATUM
04/05-05/05
22/06-23/06
23/07-24/07
10/08-11/08

LIGGING: Ons hotel is gelegen vlak buiten
het centrum in het rustige Villers-Semeuse. Groot terras en park met bomen aanwezig.
KAMERS: Het hotel beschikt over gerenoveerde kamers met airconditioning,
tv, wifi en comfortabele bedden. Verder is
alle nodige comfort aanwezig. Badkamer
met douche en wc.

Spa, de parel van de Ardennen, was eeuwenlang dé plek waar iedereen die naam
en faam had, kwam kuren. De rijkdom van
de stad wordt nog steeds weerspiegelt in
de statige gebouwen, het casino, de moderne thermen, de bronnen die het Spa
water leveren. Een bezoek aan de beroemde waterproducent mag dus zeker niet
ontbreken. De aristocratische kuurgasten
wilden na hun kuursessie ook wat sensatie. Ze bezochten de watervallen van Coo
en raceten door de straten. Zo ontstonden de Boucles de Spa en autoraces op
het circuit in Francorchamps. Dat circuit
van 7 km is momenteel misschien wel het
mooiste ter wereld. Toppiloten halen er
makkelijk meer dan 300 km per uur. Een
kijkje achter de schermen van dit wereldberoemde circuit sluit de dag af.
Ontspannend kuren en opwindend koersen wordt gecombineerd tot een ideale
uitstap.

RADISSON BLU PALACE
SPA ✪✪✪✪
LIGGING: Gelegen in het hartje van Spa.
Het hotel is rechtstreeks verbonden met
de Thermen van Spa door een privékabelbaan.
KAMERS: Gerenoveerde kamers. Alle kamers hebben gratis wifi. Badkamer met
bad.

ETEN EN DRINKEN: Elke morgen een
ontbijtbuffet. ’s Avonds serveert het restaurant traditionele gerechten. Er is ook
een bar aanwezig om ’s avonds nog even
te vertoeven.

ETEN EN DRINKEN: Het ontbijtbuffet
biedt je alles om je dag goed te beginnen.
‘s Avonds een driegangendiner met dranken inbegrepen.

DATUM

DATUM

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 renaissancegebouw van Denemarken en
het Hamlet-slot Kronborg (Unesco!), het
Louisianamuseum voor moderne kunst en
het Karen Blixenmuseum, schrijfster van
o.a. Out of Africa.
We beleven een paar gevarieerd ingevulde dagen in Denemarken.

HOTEL COMFORT
VESTERBO ✪✪✪✪
LIGGING: We verblijven in het hart van Kopenhagen. Ons hotel ligt in de hippe wijk
Vesterbro, op ongeveer 5 minuten lopen
van het pretpark Tivoli.
FACILITEITEN: Dankzij de centrale ligging
van het hotel kan je gemakkelijk de winkels, culturele bezienswaardigheden en
uitgaansgelegenheden bezoeken. Er zijn
ook tal van bars en restaurants op loopafstand te vinden. Het hotel biedt gratis wifi.
KAMERS: De kamers van het Comfort Hotel Vesterbro zijn standaard voorzien van
airconditioning, kabel-tv en houten vloeren. De badkamers zijn uitgerust met een
toilet, haardroger en toiletartikelen.
ETEN EN DRINKEN: Een gevarieerd ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangenmenu.

VOLW VP
2D
2D
2D
2D

€ 199
€ 199
€ 199
€ 199

Toeslag eenpersoonskamer: € 14
Inkomgelden inbegrepen
2 x dagreis
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Wij verkennen tijdens deze reis een grensgebied tussen Wallonië en Frankrijk. We
ontdekken o.a. Sedan, de stad van textiel
en tapijten, met de grootste burcht van
Europa. De tweelingstad Charleville-Mézières is ons volgende doel: de schilderachtige delen van de stad liggen aan een
bocht in de Maas. Charleville is vooral bekend om de legende van De Vier heemskinderen én het decor van een driejaarlijks
mondiaal marionettenfestival. We maken
een wandeling door het historisch centrum en verkennen de gezellige straatjes.
Aan de andere kant van de grens houden
we halt bij de abdij van Clairefontaine en
de Tombeau du Géant. We bewonderen de
tuinen van Annevoie en slenteren door de
stad van Adolphe Sax, Dinant.

HOTEL IBIS CHAREVILLE
MEZIERES ✪✪✪

HOTEL BEST WESTERN
FLANDERS LODGE ✪✪✪

NIEUW

KUREN EN KOERSEN

Op de grens tussen België en
Frankrijk.

DENEMARKEN

11/05-13/05

VOLW HP
3D

€ 239

Toeslag eenpersoonskamer: € 35
2 x dagreis

05/05-06/05

VOLW HP
2D

€ 199

Toeslag eenpersoonskamer: €40
Drank bij avondeten inbegrepen.
2 x dagreis

DATUM
28/04-01/05

VOLW K+O
4D

€ 625

Toeslag eenpersoonskamer: €150
2 x dagreis

RONDREIZEN

ANDALUSIË

BULGARIJE

Andalusië, gelegen in het zuiden van
Spanje, heeft alles om jouw hart te stelen:
de witte dorpjes, de eindeloze sinaasappel- en olijfboomgaarden, de zon en de
azuurblauwe hemel. Deze avontuurlijke
streek barst van contrasten: lange goudgele stranden, de woestijn van Tabernas en de roodgekleurde Sierra Nevada.
Drijvend op een rijke culturele traditie
ontstonden prachtige historische steden
zoals Sevilla, Malaga, Granada en Cordoba.
Het binnenland bestaat uit een wild landschap doorspekt met kleine witte Moorse
dorpjes. Een van de hoogtepunten van
deze streek is het Alhambra, een samenstelling van 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
tapas, sangria, tortilla, gazpacho, gamba’s
en... het kloppend hart van de flamenco.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Tijdens deze rondreis doorkruisen we
verschillende Balkanlanden: Hongarije,
Servië, Bulgarije, Kroatië en Slovenië. We
bezoeken enkele hoofdsteden, nl. Boedapest, Belgrado, Sofia en Zagreb. In Bulgarije verblijven we 4 dagen (5 nachten)
in Sunny Beach (Slantsjev Brjag), dé badplaats aan de Zwarte Zee. Bulgarije, dat is
puur genieten: Bulgaarse keuken, heerlijke wijnen, stralende zon, 8 km zandstrand,
groene oase, rotsen, de heerlijke rozen,
veel cultureel erfgoed, folklore, minerale
bronnen, gastvrijheid van de Bulgaren
en een zeer oud en rijk verleden. We bezoeken o.a. de hoofdstad Sofia met zijn
enorme orthodoxe Alexander Nevski-kathedraal, Plovdiv, de nr. 1 qua rijke geschiedenis, de tweede grootste stad Varna,
bekend als havenstad, de oude stad Nessebar die op de Werelderfgoedlijst van de
Unesco staat, het klooster van St. George
in Pomorie, het gezellige oude vissersstadje Sozopol , het sprookjesachtige Kasteel
Ravadinovo en Niš, één van de oudste steden van de Balkan, gelegen in Servië.

Sunny Beach, Zwarte Zee,
Bulgarije
Sunny Beach (ook wel bekend als Zonnestrand) is gelegen aan de Zwarte Zee en is
per definitie de meest populaire badplaats
van Bulgarije. Je kunt er lekker loungen
aan het 8 km lange uitgestrekte fijn zandstrand.
Ons hotel in Sunny Beach is een viersterrenhotel, prachtig gelegen aan de Zwarte
Zee. Kamers zijn voorzien van al het nodige comfort, zeer lekkere en uitgebreide
ontbijt- en dinerbuffetten, incl. dranken.
Het hotel biedt een gevarieerd avondprogramma!

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

DATUM
DATUM
07/10-20/10

VOLW HP
14D

€ 1249

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vanaf dag 2 t.e.m. dag 13:
drank bij het avondeten inbegrepen
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
12/08-25/08

VOLW HP
14D

€ 1435

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

26/04-05/05
20/09-29/09

10D
10D

RESIDENTIE
JOSEPH-CHARLES
LIGGING: Eenvoudig hotel met airco, rustig gelegen aan het strand en op wandelafstand (10 min.) van het centrum.
FACILITEITEN: Gratis wifi, gezellige bar,
restaurant met zicht op zee.
KAMERS: Kamers met televisie.
ETEN EN DRINKEN: ’s Morgens Frans
ontbijtbuffet. ’s Middags en ’s avonds een
viergangenmenu opgediend aan tafel in
het restaurant of op het terras. Volpension
tijdens verblijf op Corsica met water en
wijn (’s middags en ’s avonds) inbegrepen.
Halfpension tijdens de heen- en terugreis.
Diverse hotels. Verblijf op basis van
halfpension op heen- en terugreis en
volpension in Corsica.

VOLW VP
ter plaatse
€ 1175
€ 1175

Toeslag eenpersoonskamer: €167
Halfpension tijdens de heen- en terugreis
Volpension tijdens verblijf op Corsica met water en wijn inbegrepen ’s middags en ’s avonds.
2 x dagreis
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NIEUW

CALABRIË

DALMATIË

Calabrië vormt de teen van de laars van
Italië. Op onze tocht naar het diepe zuiden houden we halt in de universiteitsstad
Pavia, waar de overdekte Ponte Vecchio
doet denken aan de gelijknamige brug
in Firenze en bezoeken we in Caserta, het
koninklijke paleis met zijn immense waterpartijen. De ontdekking van Calabrië start
met het kunstenaarsdorpje Diamante aan
de Costa dei Cedri. In Pizzo ontdekken
we het geheim van de artisanale “Tartufo
di Pizzo”, een heerlijk ijs met een hart van
warme chocolade... Nog meer typische
stadjes aan de Tyrreense kust zijn Tropea,
beroemd om zijn rode ajuinen en leuke
winkeltjes, en Scilla, een oud vissersdorpje waar we langs de veelkleurige bootjes
slenteren. We maken een tocht naar de
Eolische Eilanden, waar we de actieve
Stromboli vulkaan aan het werk zien. Uiteraard mag een bezoek aan Catanzaro,
de hoofdstad van Calabrië niet ontbreken.
Aan de Adriatische kust ontdekken we de
invloed van de heersers van Aragon, die er
imposante burchten bouwden. Te midden
van prachtige bossen ligt het Kartuizersklooster van Serra San Bruno en in Stilo
lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Op de
terugweg bezoeken we Gradara en het romantische Verona. Onze laatste souveniertjes kopen we in de modestad Milaan.

PORTUGAL

Welkom in Dalmatië, een goddelijk stukje
Kroatië, gelegen in het zuiden. Een naam
die doet denken aan zon en zee, een parelsnoer van betoverend mooie eilandjes,
romantische baaien en lieflijke haventjes.
We maken interessante excursies naar
o.a. het koraaleiland Zlarin, de prachtige
Krka-watervallen, het Romeinse Split, het
schiereiland Primosten en de koningsstad
Šibenik. Stuk voor stuk juweeltjes die niemand onberoerd laten. Tijdens deze reis
verblijven we in het 4* Amadria Park, in
het prachtig vernieuwde hotel Jure, gelegen op 50 m van de Adriatische Zee. ‘s
Morgens en ‘s avonds zijn er uitgebreide
buffetten en er is geregeld avondanimatie.
Kom mee genieten van dit prachtig stukje
Kroatië.
Diverse hotels, verblijf op basis van
volpension ter plaatse (behalve op
vrije dag).

POLEN

Deze rondreis is een perfecte mix van
adembenemende natuur en steden waar
kunst en cultuur op een indrukwekkende wijze gestalte krijgen. We bezoeken
het oude Spaans dorpje Santillana del
Mar. We wandelen naar de hedendaagse
kunsttempel “Guggenheim” in Bilbao en
door een gedeelte van de stad. Kom onder
de indruk van plaatsen zoals Santiago de
Compostella en Fatima. Ontdek middeleeuwse stadjes zoals Obidos en Nazare.
We bezoeken de grootsteden Porto en
Lissabon met hun eigen prachtige kunstschatten, kwartieren en architectuur. Ook
de omgeving van Lissabon is niet te versmaden. We bezoeken eveneens enkele
kloosters en abdijen zoals Batilha en Alcobaca. In Spanje bezoeken we de prachtige
architectonische steden Salamanca en
Burgos. Een echte aanrader voor mensen
die het noorden van Spanje en Portugal
eens anders willen ervaren. In Frankrijk
bezoeken we de hoogste zandduin Dune
Pilat.

Een verrassende ontdekking van een voor
ons onbekend land. We bezoeken de belangrijkste steden op cultuur- en historisch
gebied zoals Wroclaw, Krakau - wellicht de
mooiste en aangenaamste stad van het
land- de hoofdstad Warschau en Poznan.
Daarbij vergeten we de natuur niet waaraan Polen zo rijk is. We maken een uitstap
naar het bruisende toeristencentrum Zakopane in het Hoge Tatra gebergte en bij
gunstig weer staat een vlottentocht op de
rivier Dunajec op het programma. Bovendien brengen we een uitgebreid bezoek
aan het voormalige vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau. De wereldberoemde
zoutmijnen van Wieliczka, opgenomen in
de Unesco werelderfgoedlijst mogen tijdens onze rondreis niet ontbreken.
Ontdek samen met ons de talrijke schatten van Polen en bewaar ze als een onuitwisbare herinnering.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension

Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

DATUM
10/05-22/05

VOLW HP
13D

€ 1235

Toeslag eenpersoonskamer: € 290
2 x dagreis
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DATUM
11/07-20/07

VOLW HP
10D

€ 1395

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag
Inkomgelden inbegrepen
HP = volpension ter plaatse
(behalve op de vrije dag)
2 x dagreis

DATUM
04/09-16/09

VOLW HP
13D

€ 1350

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis met tussenovernachting

DATUM
03/08-11/08

VOLW HP
9D

€ 935

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

RONDREIZEN

NIEUW

IERLAND

NOORD-IERLAND

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

SCHOTLAND
Rondreis & minicruise
Bezoek Schotlands gezellige hoofdstad en
raak in de ban van de charme van deze historische evenals hedendaagse, veelzijdige
stad. Een bezoek aan het levendige Edinburgh laat zich ideaal combineren met
onze comfortabele nachtovertochten van
Zeebrugge of Rotterdam/Europoort naar
Hull. Met hun uitgebreide ontspanningsmogelijkheden sluiten zij perfect aan bij
jouw afwisselend verblijf in Edinburgh. Bij
de 9-daagse reis worden zowel de Highals Lowlands bezocht. We gaan je whisky
laten proeven, kastelen en Schotse Lochs
tonen, het prachtige eiland Skye bezoeken, een plaatselijke schapendrijver aan
het werk zien en veel meer… Ter plaatse
verblijven we in een centraal gelegen hotel in Edinburgh.

Noord-Ierland maakt in bijna alles deel
uit van Groot-Brittannië maar geografisch
vormt het samen met Ierland één eiland.
Met de ferry gaan we van Amsterdam naar
Newcastle. We vervolgen onze weg richting Zuidwest-Schotland. In Cairnryan nemen we de ferry naar Belfast. Belfast is de
hoofdstad van Noord-Ierland en erg bekend om zijn scheepsbouw. Hier werd in
1912 de legendarische Titanic gebouwd.
We maken een rondrit door deze fascinerende stad. We werpen ook een blik op de
Giant’s Causeway (Unesco Werelderfgoed).
Een bezoek aan één van de oudste whiskeystokerijen van Ierland en Londonderry
mogen niet ontbreken op het programma.
We rijden ook tot het meest noordelijke
punt van Noord-Ierland, Malin Head en
ook een bezoek aan de wondermooie natuur op het schiereiland Inishowen staan
geprogrammeerd. We verblijven in halfpension in goede middenklassehotels in
de omgeving van Belfast, Coleraine, Letterkenny en Donegal.

De vijfdaagse doet de overtocht IJmuiden - Newcastle. We bezoeken Glasgow
en omgeving en brengen een bezoek aan
Newcastle.
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten met douche en wc. Aan boord
geniet je zowel bij de heen- als bij de terugreis van een heerlijk avondmaal en een
Engels ontbijt in buffetvorm.
Verblijf in hotel en boot
(binnenkajuiten)

DATUM
03/08-11/08

VOLW HP
9D

€ 1055

Toeslag eenpersoonskamer: €
2 x dagreis met overnachting in Engeland

DATUM
29/05-02/06
11/07-19/07

VOLW HP
5D
9D

€ 585
€ 1359

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

DATUM
29/06-06/07

VOLW HP
8D

€ 1085

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis.
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NOORDKAAP

TOP
REIS

ZUIDWEST-NOORWEGEN - LUXE FJORDENREIS

Lapland - Finland - Zweden - Voor de 12-daagse reis:
Lofoten.
Deze reis is een verkorte versie van de

Fjorden op hun mooist.

Deze reis is een boeiende verkenningstocht van het noordelijke deel van
West-Europa. Een echte zwerftocht door
de meest ongerepte gebieden van Scandinavië. We beginnen onze reis met een
heuse minicruise: Kiel-Oslo met de Color
Line Ferry. Van daaruit trekken we langs
de kust en door het binnenland doorheen
heel Noorwegen met zijn indrukwekkende fjorden, gletsjers, meren en bossen.
Tijdens deze 15-daagse uitstap maak je
kennis met het hoge noorden: de Lofoten, de Poolcirkel, de Noordkaap of het
meest noordelijk punt van Europa, het
wondermooie en onvergetelijk licht van
de middernachtzon en zoveel meer. Plant,
boom, dier en mens leven in harmonie
met elkaar. We ontdekken als het ware
Lapland met zijn eigen cultuur, tradities…
en rendieren. We verkennen Finland, het
land van de “duizenden meren”, immens
en diepblauw, maar het biedt meer: prachtige musea, fauna en flora, architectuur
en… technologie. We keren terug via Zweden: land met hoge levensstandaard, technische en industriële ontwikkeling, maar
tevens met een rijkdom aan natuur en cultuur. De hoofdsteden ontbreken evenmin:
Oslo, Helsinki, en Stockholm. Na een onvergetelijke reis rijden we huiswaarts met
een hart als een album vol herinneringen.

Een droomreis door het fabelachtige natuurschoon van Zuidwest-Noorwegen.
Noorwegen nodigt je uit in zijn ongerepte wereld van onweerstaanbare fjorden
en machtige bergstreken. Maar vooral de
echtheid van pure kleuren en zuiver water
spreekt tot de verbeelding. Een paradijs
voor natuurliefhebbers met watervallen,
meren, gletsjers, schitterende panorama’s
en boottochten op de mooiste fjorden.
Kortom: afwisseling van jewelste op alle
gebied. Daarenboven bezoeken we Bergen, havenstad en woonplaats van Grieg.
Oslo, de hoofdstad met zijn maritiem verleden, werkelijk te veel om op te noemen.
Een boottocht (inbegrepen) op de fjorden
toont de ware grootsheid van dit aardse
paradijs. De tocht voert ons door de Geirangerfjord met zijn gekende watervallen:
Zeven Zusters en de Bruidsluier (ong. 75
minuten). Om nooit meer te vergeten.

DATUM
22/05-02/06
18/07-01/08

15-daagse reis en het programma loopt in
omgekeerde volgorde. Met de TT-line via
Zweden en een minicruise op de laatste
dag met de MS Colorline, Oslo-Kiel. Laat je
op deze reis verrassen door de vele natuur
en prachtige sneeuwlandschappen
Inclusief:
• 3 bootovertochten Kiel - Oslo met
tweepersoonsbinnenkajuiten met douche en wc
• 8 hotelovernachtingen in 1e klasse hotels (bij de 12-daagse) en 11 hotelovernachtingen (bij de 15-daagse) in halfpension, alle kamers met douche en wc
• alle rondvaarten en overzetten per
boot (in Noorwegen)
• uitstap naar Noordkaap-plateau met
de bus
• Noordkaaptaks
• plaatselijke gids in Helsinki en Stockholm
Verblijf in hotel en boot (binnenkajuiten)
ETEN EN DRINKEN: Halfpension beginnend met het avondmaal op dag 1 en eindigend met het ontbijt op de laatste dag.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Inclusief:
• boottocht Kiel – Oslo & Oslo – Kiel op
basis van tweepersoonsbinnenhutten
met douche en wc
• 6 overnachtingen in klassehotels
• alle uitstappen, wegentaks, overtochten per ferry.
• rondvaart Geiranger – Hellesylt.
ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension beginnend met het avondmaal op dag
1 en eindigend met het ontbijt op dag 9.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Overtocht met de Color Line “Color Fantasy/ Magic” grootste passagiersschip van
de wereld.

VOLW HP
12D
15D

€ 1775
€ 2350

Toeslag eenpersoonskamer: €565 (22/05-02/06)
€774 (18/07-01/08)
Toeslag buitenkajuit: op aanvraag
2x dagreis
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(cruise rechtstreeks heen & terug)

DATUM
07/08-15/08

VOLW HP
9D

€ 1695
Toeslag eenpersoonskamer: €599
Toeslag buitenkajuit: op aanvraag
2 x dagreis

RONDREIZEN

PUGLIA

ROEMENIË

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

Laat je overweldigen door de westerse,
oosterse, Byzantijnse en Slavische invloeden. Een bezoek aan Roemenië is absoluut een aanrader!!! Roemenië is volop
in beweging en kent sinds de val van het
communisme in 1989 en de toetreding tot
de Europese Unie een grote ontwikkeling.
De ongerepte natuur van de Karpaten, de
traditionele dorpjes, het rijke kloosterleven in Transsylvanië, de historische steden
Sibiu en Brasov en de betoverende grootheid van Boekarest getuigen van een stille
schoonheid maar vooral van een verbazingwekkende verscheidenheid. Daarenboven zullen de ongekende gastvrijheid
van de Roemeense bevolking en het wisselende landschap waar paard en kar nog
steeds een belangrijk vervoermiddel zijn,
een onvergetelijke indruk nalaten. Roemenië heeft een grote rijkdom aan cultuur en
folklore te bieden.
INKOMGELDEN INBEGREPEN
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension buiten Roemenië en volpension in Roemenië

Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

GRIEKENLAND
Een ontdekkingstocht doorheen het echte Hellas.
Griekenland heeft ons heel wat te bieden:
vakantie en rust aan zee, natuur en cultuur, maar ook uitstekende hotels en een
vriendelijke bevolking. In het klassieke
Griekenland ligt de oorsprong van onze
beschaving: hier werd onze democratie
geboren en het westers denken gevormd.
De Zigeuner luxeautocar brengt ons via
Frankrijk, Zwitserland en Italië naar Ancona. Een luxeferry voert ons naar Igoumenitsa (Griekenland). Van hieruit gaat onze
reis langs de mooiste en meest interessante sites van Griekenland! We bezoeken de
Byzantijnse “zwevende” kloosters, de Meteora, de beroemde orakelplaats van Apollo in Delphi, de hoofdstad Athene met zijn
Akropolis, de Peloponnesos met de cyclopische burcht van Agamemnon, Mycene.
We ontdekken de oude theaterwereld in
Epidauros en verblijven in Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. Intussen reizen we doorheen het bergachtige
Griekenland, onder een zonnige hemel
en in een gastvrij en gunstig klimaat, naar
de boorden van de groenblauwe Egeïsche
Zee in Tolon en Nauplion, waar we een
bezoekje brengen aan de machtige Palamidiburcht. In Tolon genieten we van een
zalige rustdag aan de zee. Bij onze terugreis doorkruisen we van Patras tot Ancona,
de hele Adriatische Zee en overnachten
nabij Rimini in Italië. Op onze terugreis bezoeken we ook nog het meer van Lugano.
Diverse hotels, verblijf op basis van halfpension.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension

DATUM
29/06-10/07

VOLW HP
12D

€ 1159

Toeslag eenpersoonskamer: € 231
2 x dagreis

DATUM
29/06-09/07

VOLW VP
11D

€ 1075

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Heen- en terugreis in halfpension,
in Roemenië volpension.
2 x dagreis

DATUM
01/05-13/05

VOLW HP
13D

€ 1365

Toeslag eenpersoonskamer: €445
2 x dagreis (heen- en terugreis met tussenovernachting)
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SARDINIË

SLOVENIË / KROATIË

Van veel plekjes rond de Middellandse
Zee bestaan de mooie beelden alleen in
reclamefolders, maar op Sardinië tref je ze
nog in het echt aan: parelwitte stranden,
wuivende palmen, een azuurblauwe zee,
idyllische baaien en bovendien: weinig
bezoekers. De enige streek die door het
internationale toerisme ontdekt werd, is
de Costa Smeralda, waar de jetset van Europa graag vertoeft in luxevilla’s aan een
indrukwekkend strand. Ook deze streek in
het noordoosten bezoeken wij, maar we
beperken ons niet tot dit deel. Heel Sardinië staat immers op ons programma: Sassari met zijn pittoreske wijken en mooie
pleinen, Alghero, al even mooi, Orestano
met het schiereiland Sinis, bekend om zijn
mooie natuur. We bezoeken verder ook de
Nuraghe, een prehistorisch gebied, rijden
door het binnenland naar de hoofdstad
Cagliari, helemaal in het zuiden, waar de
aanwezigheid der Romeinen nog voelbaar is. Terug naar het noorden maken wij
kennis met het leven van de herders en
brengen ook een bezoek aan het eilandje Caprera met het huis van Garibaldi. De
overtocht naar Sardinië gebeurt vanuit
Genua en de overtocht terug is vanuit Porto Torres per luxeferry.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension gedurende de heen- en
terugreis. Op Sardinië verblijven we
in volpension.

TOP
REIS

SICILIË
Voor fijnproevers!
Sicilië is het grootste eiland van de Middellandse Zee en heeft alles waarvan een
mens kan dromen. Op Sicilië maken wij
kennis met het befaamde Italiaanse ijs,
de Marsala wijn, de amandelgebakjes, de
honing, de olijfoliën en dan ook nog de
pasta’s en de pizza‘s. Wij komen aan in de
hoofdstad Palermo. Onze reis gaat dwars
door Sicilië langs het middeleeuwse stadje Erice (met de amandelkoekjes) naar
Agrigento met het dal der tempels. Verder
naar Taormina, een van de mooiste toeristische trekpleisters van dit eiland. De Etna
staat natuurlijk ook op het programma en
via de straat van Messina en het havenstadje Cefalu keren wij terug naar Palermo.
De tocht naar en van Sicilië gebeurt vanuit
Genua per luxeboot.
Tijdens deze reis worden onze smaakpapillen verschillende keren geprikkeld bij
diverse proeverijen (inbegrepen).
Diverse middagmalen (proeverijen) inbegrepen.

Slovenië - Kroatië - Bosnië &
Montenegro.
Kroatië wordt steeds populairder als vakantieland. Een absolute aanrader. Tijdens deze gevarieerde rondreis maak je
kennis met het prachtige, veelzijdige land
Kroatië. Gastvrije bevolking, prachtige
kathedralen, monumenten, watervallen,
door de Unesco uitgeroepen wereldsteden, zonovergoten eilanden, duizenden
kilometers kust, lekker eten en drinken
(aan democratische prijzen), maar vooral
genieten. Niet alleen Kroatië (Opatija, Zadar, Sibenik, Krka watervallen, Trogir, Split,
Dubrovnik & Zagreb) komt aan bod, wij
bezoeken tevens Slovenië (grotten van
Postojna), Montenegro (Baai van Kotor,
Perast met zijn kunstmatig eilandje Gospa
Od Skrpjela, Kotor) & Bosnië Herzegovina (Mostar). Het wordt een onvergetelijk
rondreis.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension. Diverse middagmalen
(proeverijen) inbegrepen.
VOLW HP

DATUM

08/06-17/06

VOLW VP*

DATUM

09/05-18/05

10D

€ 1375

VOLW HP

DATUM

€ 1275

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
*Volpension tijdens verblijf in Sardinië
Toeslag buitenkajuit: op aanvraag
2 x dagreis, heenreis met tussenovernachting
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10D

15/05-26/05
Toeslag eenpersoonskamer: €200
Toeslag buitenkajuit: op aanvraag
2 x dagreis (terugreis met tussenovernachting)

12D

€ 1295

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Inbegrepen: diverse inkomgelden (zie
programma)
Facultatieve mogelijkheden: zie programma
2 x dagreis met tussenovernachting

RONDREIZEN

DE MOOISTE EILANDEN VAN KROATIË
Het vasteland van Kroatië is zeer mooi,
maar ook de eilanden van Kroatië zijn zeer
populair.
Weinig landen hebben zo een adembenemende, magnifieke kustlijn als Kroatië.
Maar liefst 1185 eilanden, bezaaid met
schilderachtige dorpen, steden en omringd door het kristalheldere water van
de Adriatische Zee. Ieder eiland heeft zijn
eigen geschiedenis. Verschillende monumenten zijn hiervan de stille getuigen.
Tijdens deze reis verblijven we in het 4****
Grand Hotel Neum. Van daaruit bezoeken
we o.a. het eiland Korcula dat vooral bekend staat als de geboorteplaats van Marco Polo, het eiland Hvar met zijn geurige
lavendelvelden, het eiland Brac (beroemd
omwille van zijn witte kalksteen), de Elafiti
eilanden (Kolocep, Lopud en Sipan) allen
subtropische zonovergoten eilanden met
een rijke geschiedenis. Ston met de langste muur in Europa is gelegen aan het begin van het schiereiland Peljesac met zijn
gevarieerde vegetatie en wijnbouw. We
bezoeken er een traditionele wijnkelder
en degusteren de lekkerste wijnen. Uiteraard mag “De Parel van de Adriatische
Zee”, Dubvronik niet ontbreken. Tevens
maken we kennis met het traditionele
folkloreoptreden in Cilipi. We maken een
vlottentocht op de Krka rivier in Novo Mesto, we varen met de boot door de Cetina
kloof in de piratenstad Omis en we maken
nog een ontspannende panoramatour.
Het wordt een ongelooflijk mooie belevenis!

ALBANIË
Een heel speciale reis brengt ons naar een
verborgen parel van de Balkan: Albanië.
We reizen via Kroatië en Montenegro naar
dit bergachtig land met een heerlijke
kustlijn. De prachtige natuur, de vele historische gebouwen, de authentieke bevolking, de ongereptheid en de afwezigheid
van het massatoerisme maken van Albanië een ideale vakantiebestemming. We
bezoeken natuurlijk de kleurrijke hoofdstad Tirana maar ook museumsteden
zoals Berat, Butrint, Gjirokastra (Unesco).
De zalige kusten van de Middellandse Zee
vinden we terug in Saranda.
Kortom, Albanië is een relatief klein land
dat voor ieders gading iets verrassends in
petto heeft.
Inkomgelden inbegrepen.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

Inkomgelden inbegrepen.

AMALFIKUST
Golf van Napels – Amalfikust
Tijdens deze onvergetelijke reis bezoeken
we de Golf van Napels, waar een unieke
combinatie van natuur en cultuur de bezoeker elke keer weet te betoveren. Op
het programma staat eerst en vooral het
Koninklijk Paleis van Caserta met zijn indrukwekkende park, tuinen en fonteinen.
We verkennen ook de adembenemende
Amalfikust met het idyllische Amalfi en
Ravello. Per boot bereiken we het eiland
Capri. Verder mag een bezoek aan de antieke stad Pompeii niet ontbreken. Hier is
de tijd 2000 jaar blijven stilstaan en wanen
we ons nog in de Romeinse Oudheid. Ook
het prachtig gelegen Napels met haar rijke
cultuur is een bezoek meer dan waard.
Tijdens de heenreis bezoeken we ook het
middeleeuwse Orvieto, op de terugweg
bezichtigen we het gastronomische Parma. Kortom, een zeer gevarieerde reis!
Ons bezoek vindt plaats in april, wanneer
het mediterrane landschap in volle bloei
staat en het toerisme nog niet op volle
toeren draait. Dé uitgelezen kans om te
genieten van deze fascinerende regio.
We verblijven hoofdzakelijk in Sorrento,
een mooi gelegen uitvalsbasis voor onze
uitstappen. We overnachten ook éénmaal
in het centrum van Napels.
Diverse hotels, verblijf op basis van
halfpension.

VOLW HP*

DATUM

25/07-03/08

10D

€ 1295

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis
Inkomgelden inbegrepen
HP*: volpension ter plaatse

9D

€ 1049

VOLW HP

DATUM

10/04-19/04

VOLW HP

DATUM

10/04-18/04

10D

€ 1095

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
overtocht Igoumenitsa-Ancona
2 x dagreis met tussenovernachting

Toeslag eenpersoonskamer: €221
2 x dagreis

43

CRUISES

YORK - MINICRUISE
Zeebrugge - York – Rotterdam
Een minicruise naar één van de gezelligste
stadjes van Groot-Brittannië. York is ongetwijfeld 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 buffetvorm.
2 nachten aan boord van P&O ferries.
Overtocht via P&O in speciale binnenkajuiten met douche en wc.

meer info – zie www.dezigeuner.com

SCHOTLAND - GLASGOW
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.

CENTERHOTEL MIDGARDUR REYKJAVIK ✪✪✪✪
LIGGING: Dit driesterrenhotel biedt een
prachtig uitzicht op de Erskine brug, de
Kilpatrickheuvels en de rivier Clyde.

Zet de vakantie in met een prachtige cruise op de westelijke Middellandse Zee en
zet koers naar de Balearen met o.a. Mallorca & Ibiza en Italië met Napels en Livorno (Firenze).

Geniet van een heerlijke nazomer met
een cruise in de oostelijke Middellandse
Zee met afvaart vanuit Venetië. Het schip
vaart van daaruit naar Zuid-Italië (Bari) en
legt daarna aan op bijzondere locaties in
Griekenland met o.a. Santorini, Athene
en Corfu. Op de terugreis bezoek je het
mooie Montenegro.

Prijs inclusief:
• busreis heen en terug
• all inclusive aan boord van het cruiseschip
• havengelden
Foto’s © MSC Cruises

ETEN EN DRINKEN: Verblijf in halfpension.

DATUM
30/10 – 03/11

DATUM
28/06-06/07

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

3D
3D

CRUISE OOSTELIJKE
MIDDELLANDSE ZEE

Verblijf aan boord van het cruiseschip
MSC Fantasia
MSC Fantasia is een van de grootste
cruiseschepen ooit door een Europese rederij gebouwd. Het vlaggenschip van MSC
Cruises is een meesterwerk van Italiaanse
stijl: een perfecte mix van vooruitstrevende technologie, elegantie en exclusieve
service. Bij de bouw van het MSC Fantasia
cruiseschip stond het milieu hoog op de
agenda. Het schip werd dus op een moderne manier gebouwd om het milieu te
beschermen zonder aan het comfort van
de gasten te raken.

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

DATUM
11/05-13/05
21/09-23/09

CRUISE WESTELIJKE
MIDDELLANDSE ZEE

Prijs inclusief:
• busreis heen en terug
• all inclusive aan boord van het cruiseschip
• havengelden
Foto’s © MSC Cruises
Verblijf aan boord van het cruiseschip
MSC Magnifica
MSC Magnifica combineert de ontspannen verfijning van de Musica Klasse met
de verscheidenheid en weelde van onze
trots, de Fantasia Klasse, en biedt cruisereizigers het beste van twee werelden. De
magnifieke plekken op dit schip worden
gekenmerkt door het traditionele vakmanschap dat moeiteloos samengaat met
innovatief design. In alle opzichten doet
MSC Magnifica zijn naam eer aan — het
biedt een cruise die magnifiek en onvergetelijk is.

VOLW HP
€ 250
€ 250

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
2 x dagreis
DATUM
25/08-27/08

3D

€ 173 – 4-bedcabine
zonder maaltijden
€ 213 – 2-bedcabine
zonder maaltijden
€ 285 – 2-bedcabine in HP

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
2 x dagreis
Richtprijzen maaltijden:
Ontbijtbuffet: ±€ 15/persoon
Dinerbuffet: ±€ 27/persoon.
In de foodcorner kan men een klein ontbijt
of een snack bekomen.
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5D

VOLW HP
€399

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

9D

VOLW ALL-IN*
€ 1045

* Prijs op basis van binnenkajuit Bella beleving.
Familiekajuiten en kinderkortingen: op aanvraag
Voor verschillende kajuiten worden er
verschillende toeslagen gerekend:
toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
toeslag buitenkajuit Bella: € 160/persoon
toeslag balkonkajuit Bella: € 320/persoon
toeslag kajuiten Fantastica beleving (beter
gelegen kajuiten, roomservice en ontbijt in de kajuit
inbegrepen): op aanvraag

2x nachtreis

DATUM
19/10-27/10

9D

VOLW ALL-IN*
€ 1010

* Prijs op basis van binnenkajuit Bella beleving.
Familiekajuiten en kinderkortingen: op aanvraag
Voor verschillende kajuiten worden er
verschillende toeslagen gerekend:
toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
toeslag buitenkajuit Bella: € 85/persoon
toeslag balkonkajuit Bella: € 210/persoon
toeslag kajuiten Fantastica beleving (beter

gelegen kajuiten, roomservice en ontbijt in de kajuit
inbegrepen): op aanvraag

2x nachtreis

VLIEGREIZEN

IJSLAND

NEW YORK

Met onze eigen reisleiding bezoeken we
niet alleen de hoofdstad Reykjavik maar
ook en vooral zijn we op zoek naar water,
vuur, ijs en het noorderlicht. De Golden
Circle met zijn watervallen, aardbevingen,
rotsformaties en geisers zijn een lust voor
het oog. Met de boot de avondzee bevaren om te kijken naar het unieke tafereel
van het noorderlicht is een onvergetelijke
belevenis!
Inclusief:
• vlucht Frankfurt/Keflavik en Keflavik/
Frankfurt
• Vervoer naar en van de luchthaven
• 4 overnachtingen
• Stadsrondrit Reykjavik
• Uitstappen naar Golden Circle, schiereiland Reykjanes en op zoek naar het
noorderlicht
• inkom baden Blue Lagoon

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.

Ontdek de stad die nooit
slaapt!

MALTA
Malta is gelegen in de Middellandse Zee.
Het eiland heeft warme zomers en zachte winters. Via Düsseldorf rechtstreekse
vlucht naar Malta. Volgende uitstappen
zijn inbegrepen: bezoek aan de hoofdstad Valletta, één van de hoogtepunten
van Malta. Mdina dat centraal gelegen
is op het eiland is vrijwel autovrij wat de
authentieke sfeer ten goede komt. Het tegen Mdina aangelegen Rabat is een stuk
groter maar bijna net zo mooi. Het eiland
Gozo biedt rust, ruimte en idyllische dorpen. De meeste winkels zijn geconcentreerd in de autovrije straten.
Inclusief:
• Vervoer naar/terug Luchthaven Düsseldorf
• Verplaatsingen met plaatselijke bus
• Verblijf in halfpension

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

HOTEL RAMLA BAY
RESORT ✪✪✪

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

• Gelegen aan het heerlijke zandstrand
• Uitzicht op de eilanden Gozo en Comino

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

DATUM
02/03-06/03

DATUM
27/02-06/03

VOLW HP
8D

€ 595

€ 1503

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x dagreis

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 transfers in een luxeautocar
• 3 nachten kamer en ontbijt
• Alle buiten bezoeken
• Nederlandstalige begeleiding gedurende de hele reis
•

SHERATON PARSIPPANY
(OF GELIJKWAARDIG HOTEL) ✪✪✪✪

DATUM
06/03-10/03
30/05-03/06
18/07-22/07
12/09-16/09
26/10-30/10
29/12-02/01/2020
NIEUWJAAR

VOLW HP
5D

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.

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

5D
5D
5D
5D
5D

VOLW K+O
€ 899
€ 949
€ 999
€ 899
€ 949

5D

€ 999

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Vervoer van en naar de luchthaven
(Zaventem)
Transfers per autocar
Nederlandstalige begeleiding
Geldige internationale reispas verplicht!
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VLIEGREIZEN

MOSKOU
Moskou en Sint-Petersburg
Moskou. Een wereldstad, een stad van
pracht en praal. Een cultuurstad bij uitstek,
met het legendarische Rode Plein en het
Kremlin, het machtssymbool van Rusland als belangrijkste highlights. Met zijn
prachtige kathedralen, Orthodoxe kerken,
beroemde kunstgalerijen en groene parken is de Russische hoofdstad een bezoek
meer dan waard.
Sint-Petersburg. Een stad die de rijkdom
van de tsaren uitstraalt gelegen aan de Nevarivier. “Het Venetië van het Oosten” gesticht door tsaar Peter de Grote is zonder
meer één van de meest indrukwekkende
cultuursteden in Europa. De Hermitage
is met zijn meer dan 3 miljoen kunstwerken de grote trekpleister. Kathedralen,
paleizen, prachtige tuinen en de vele kanalen die de stad doorkruisen maken van
Sint-Petersburg een stad die tot de verbeelding spreekt.
Inclusief:
• Vervoer naar en van de luchthaven in
Brussel
• Vlucht van Brussel naar Moskou en terug
• Vervoer naar en van de hotels ter plaatse
Iedereen moet een internationaal paspoort hebben dat nog 6 maanden geldig is na terugkomst of eentje aanvragen bij zijn gemeente. Iedereen moet 1
pasfoto hebben.
Iedereen moet verzekerd zijn van
07/06-10/06 voor Federatie RUSSIA (in
het Engels) ofwel maakt de Zigeuner
een globale verzekering op voor alle
personen ofwel vraagt iedereen zulk
bewijs aan zijn eigen verzekeringskantoor (gratis).

DATUM
07/06-14/06

VOLW HP
8D

€ 1279
Toeslag eenpersoonskamer: € 329
Vervoer van en naar luchthaven Zaventem.
Geldige internationale reispas verplicht
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PHILADELPHIA

GEORGIË

New York & Philadelphia

Rondreis Georgië

Frank Sinatra zong het al... “I wanna wake
up in a city that never sleeps”. New York
heeft niet voor niets de bijnaam “The Big
Apple”. Het leven staat er nooit stil en de
mogelijkheden zijn grenzeloos. Bezienswaardigheden zoals the Empire State Building, Brooklyn Bridge, Central Park, Manhattan... moet je gezien hebben. Maar ook
Harlem en The Bronx zijn de moeite waard
om te ontdekken. De energie van de stad,
de Amerikaanse gastvrijheid en de overweldigende architectuur zullen je meer
dan verbazen. Je lokale gidsen zijn échte
experts. Belgen die wonen en werken
in New York: Patrick van Rosendaal (bekend van vtm: Vetste Vakantie, Boer zoekt
Vrouw, Wauters vs Waes / VRT: Vlaanderen
Vakantieland, Wereldsteden, Café Corsari /
RTBF: C’est du Belge, Coute que Coute) en
zijn team van BENY-ers delen maar al te
graag hun passie en verklappen je graag
een aantal ‘best kept secrets’ of NY.
Een bezoek aan Philadelphia mag niet
ontbreken op de agenda. In deze stad zijn
immers de Verenigde Staten ontstaan en
veel van de geschiedenis van het land is
hier te vinden. Het oude stadshart van Philadelphia is voor een groot gedeelte nog
helemaal in de oude staat te bewonderen.
In bezit zijn van GELDIGE internationale
reispas (minstens 6 maanden geldig na
terugkomstdatum) en ESTA aanvraag (zelf
aan te vragen of bij ons tegen betaling van
€ 25).

Sinds kort lijkt Georgië eindelijk de aandacht te krijgen die het verdient. Het
bergachtige landschap is er gevarieerd
én overwegend ongerept. Maar ook de
liefhebbers van ruige bergen, idyllische
dorpen en oude christelijke kerken en
burchten kunnen hier hun hart ophalen.
De bevolking is vriendelijk en de bezienswaardigheden zijn talrijk. Een fascinerend
fenomeen: Georgië telt per 100.000 inwoners 51 honderdjarigen! Ontdek zelf
tijdens je Georgië rondreis waarom je in
dit vriendelijke land in de Kaukasus zoveel
extra levensjaren krijgt.

Inclusief:
• Autocarvervoer naar en van de luchthaven in Brussel
• Vlucht heen en terug
• Luchthavenbelasting
• 5 overnachtingen met ontbijt in standaard tweepersoonskamer
• Alle transfers in een luxe touringcar
• Alle bezoeken buiten
• Nederlandstalige begeleiding
• Lokale gids van BENY
• Reisdocumenten met het gedetailleerde programma
• Kaart van Manhattan
• Garantiepremie

Route: Tbilisi – wijnregio Kakheti – oude
hoofdstad Mtskheta – Gudauri – Stepantsminda – Gori (geboortestad van Stalin)
– grottenstad Uplistsikhe – Kutaisi – Tbilisi
Excursies in de kijker:
• Bezoek aan de hoofdstad van Georgië
– Tbilisi
• Verkennen van de omgeving van Gudauri
• Bezoek aan de UNESCO werelderfgoed
sites Jvari Klooster en de Kathedraal
van Svetiskhoveli
• Bezoek aan een 300 jaar oude wijnkelder
• Avondmalen in traditionele restaurants
• Bezoek aan de grottenstad Uplistsikhe
• Kennismaking met de ambachten van
regio Kutaisi
Diverse vier- en vijfsterrenhotels. Verblijf op basis van volpension

Hotel Sheraton Parsippany (of gelijkwaardig) ✪✪✪✪
DATUM
24/04-29/04

VOLW K+O
6D

€ 999

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Geldige internationale reispas verplicht!

DATUM
15/09-22/09

VOLW VP
8D

€ 1945

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Identiteitskaart geldig tot minstens 6 maanden na de terugreis

VLIEGREIZEN

Oeganda: juni 2019
Namibië: september 2019
Dubai & Abu Dhabi: maart 2020

ECUADOR

in samenwerking met INTRA-MUNDI

KENIA & TANZANIA

Rondreis Ecuador
Een indrukwekkende reis, zowel qua cultuur als natuur. In Quito en Cuenca kan je
door het mooie, koloniale centrum dwalen
en bij Otavalo bezoeken we de kleurrijke
indianenmarkt. In Baños kan je ontspannen in de warmwaterbronnen, voordat
we een excursie maken naar de Chimborazovulkaan. We reizen per trein over de
spectaculaire Duivelsneus (Nariz del Diablo). Verder gaan wij de verschillende vogelsoorten spotten in de mangroves van de
rivier Guayas. We sluiten de reis af door op
zoek te gaan naar bultrugwalvissen.
Route: Quito – Otavalo – Papallacta – Quito – Baños – Pastaza vallei – Riobamba –
Cuenca – Guayaquil – Vogeleiland – Salinas – Guayaquil
Excursies in de kijker:
• Bezoek aan het befaamde bedevaartsoord van El Quinche
• Bezoek aan Peguche en zijn prachtige
waterval
• Warmwaterbaden van papallacta
• Bezoek aan het huidige koloniale Quito
– sinds 1978 op de UNESCO lijst
• Pastaza Vallei en de waterval Pailon del
Diablo
• Schommelen in de wolken
• Bezoek aan het nationaal park Chimborazo en de hoogste vulkaan van
Ecuador
• Treinrit naar El Nariz del Diablo
• Bezoek aan de Incaconstructie Inga
Pirca
• Spotten van bultrugwalvissen

De gnoes achterna: we gaan tegenwijzerzin de cirkel rond maken op zoek naar
de grote kudde grazers in de uitgestrekte
Oost-Afrikaanse Savanne. Kenia & Tanzania zijn veruit de Safaribestemmingen
bij uitstek! Hier ga je op zoek naar de big
5 (olifant, neushoorn, buffel, luipaard
en leeuw) en beleef je de grote trek van
dichtbij... De schijnbaar eindeloze savanne
waarop een kudde gnoes (wildebeesten)
graast, terwijl een leeuw in het halfhoge gras op de loer ligt. Of een eenzame
Yellowfevertree die zich bij zonsondergang aftekent tegen de hemel. Dit is een
schouwspel dat je minstens één keer in
jouw leven moet beleven. Maar niet alleen dierenliefhebbers komen aan hun
trekken in Kenia & Tanzania. De oogstrelende gevarieerde landschappen en zeer
vriendelijke bevolking zullen je weten te
bekoren. Schrijf je dus vandaag nog in op
deze unieke Safari!
Route: Nairobi – Masai Mara Nationaal
Park – Lake Victoria Tanzania – Serengeti
Nationaal Park – Ngorongoro Nationaal
Park – Lake Manyara Nationaal Park – Amboseli Nationaal Park – Nairobi
Excursies in de kijker:
• Op zoek naar de Big Five
• Bezoek aan Lake Victoria
• Game drive
• Bezoek aan de Ngorongoro Krater
• Blik op het Kilimanjaro berg

Diverse drie- en viersterrenhotels

JAPAN

EGYPTE

Rondreis Japan.
Kennismaking met nieuw en
oud Japan.
Een groepsreis door Japan is een prachtige ervaring met veel afwisseling. Geisha’s, gadgets, tempels, tuinen – je ziet het
allemaal tijdens onze rondreis. Ontdek
hypermodern Tokyo en maak kennis met
cultuurhoofdstad Kyoto. Onderweg maak
je kennis met eeuwenoude tradities, hypermoderne hypes, idyllische natuur, rijk
versierde tempels en de smaak van échte
sushi en sake. Het treinvervoer in Japan
werkt vlekkeloos. Het netwerk staat bekend als schoonste, snelste en meest
punctuele ter wereld. Op onze rondreis
doen we daar ons voordeel mee. Alle afstanden tussen bestemmingen leggen we
af met de trein. Ontdek ons unieke aanbod
groepsreizen Japan!
Route: Tokyo – Nikko – Kyoto – Nara – Hakone – Tokyo
Excursies in de kijker:
• Tokyo – bezoek aan o.a. Shinjuku wijk
met de drukste treinstation ter wereld,
keizerlijk paleis, cruise op de Sumida rivier en bezoek aan de Sensoji Asakusa
Kannon tempel en Meiji-heiligdom
• Per trein naar Nikko Nationaal Park met
zijn tempels en heiligdommen (UNESCO)
• Reizen per shinkansen trein naar Kyoto
– bezoek aan de verscheidene UNESCO
werelderfgoedsites
• Bezoek aan de voormalige Japanse
hoofdstad Nara
• Verkennen van de omgeving van de
beroemde Fuji berg
• Overnachting in een traditionele ryokan
Diverse drie- en viersterrenhotels, verblijf op basis van volpension

DATUM
08/08-21/08

VOLW HP*
14D

€ 3390

Toeslag eenpersoonskamer:
€ 260 voor de hele reis
* Maaltijden volgens programma,
halfpension ter plaatse.
Geldige internationale reispas verplicht!

DATUM
26/11-07/12

VP*
12D

€ 5050

*VP vanaf lunch op de tweede dag tot
en met avondmaal dag 10.
Toeslag eenpersoonskamer: € 300
Geldige internationale reispas en visum
verplicht! Visumkost niet inbegrepen.

DATUM
30/10-10/11

VOLW VP*
12D

€ 4250

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
* Maaltijden volgens programma,
volpension ter plaatse
Geldige internationale reispas verplicht!

Egypte, een geliefde bestemming, belooft
je onvergetelijke momenten. Deze wieg
van de beschaving, de samenkomst van
culturen, het land van de farao’s is sinds
lange tijd een bron van bewondering en
inspiratie. Ontdek met ons programma
de adembenemende plaatsen en laat de
eeuwenoude geschiedenis haar mooiste
schatten onthullen. Laat je meevoeren
door de charme van een gastvrij volk en
ontdek een buitengewone wereld voor
een week cruise op de Nijl aan boord van
het vijfsterrenluxeschip Radamis I of gelijkwaardig.
Route: Luxor – Esna – Edfoe – Kom Ombo
– Aswan – Luxor
Schip: Het schip MS/Radamis I biedt 72
kajuiten met panoramisch uitzicht. Alle
kajuiten hebben satelliet-tv, wifi, minibar,
airco en een badkamer met haardroger.
Het schip beschikt over een buitenzwembad, een fitnessruimte en een bar. Het
restaurant biedt lokale specialiteiten en
internationale gerechten aan.
Verblijf aan boord van het cruiseschip
Ramadis I of gelijkwaardig.
DATUM
13/04-20/04

VOLW VP*
8D

€ 1645

Toeslag eenpersoonskajuit: op aanvraag
* Maaltijden volgens programma,
volpension ter plaatse.
Identiteitskaart met geldigheid tot
6 maanden na retour + 1 pasfoto

Inclusief in de reizen van
Intra-Mundi:
• Transfer per autocar van Diepenbeek
naar Brussel heen en terug
• Parkeergelegenheid in Diepenbeek
gedurende de hele reis
• Internationale vluchten in economy
klasse (incl. 1 stuk bagage en 1 stuk
handbagage, luchthaventaksen en gekende brandstoftoeslagen, maaltijden
tijdens de vluchten)
• Nederlandstalige begeleiding en/
of gids
• Overnachtingen in goede prijs-kwalitatieve hotels
• Vermelde excursies, transfers en
inkomgelden
• Maaltijden zoals vermeld in het
programma
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FIETSVAKANTIES

INFO

IES 2019

FIETSVAKANT

UNER.COM

WWW.DEZIGE

Fietsen met de
Zigeuner, dat is pas echt
vakantie!
Fietsvakanties worden steeds populairder als vakantiebesteding. En dat is niet zomaar. Eén van
de belangrijkste redenen van die populariteit is
de grote vrijheid die je op je tweewieler hebt. U
gaat en staat waar u wilt en ziet het landschap
op een langzame manier veranderen. Wanneer u
iets moois ziet stapt u gewoon even af. Wij laten
u graag meegenieten van onze passie.

1 DAG

1 DAG

TRIER

ZEELAND

AFREISDATA
10/06 - 11/07 - 17/08
€ 75/pers.

AFREISDATA
26/06 – 25/07 – 08/08 € 75/pers.

D Huurfiets inbegrepen

D Huurfiets inbegrepen

1e dag 52 km Trier-Grevenmacher-Trier

1e dag 50 km Renesse & omgeving

Vanaf de Porta Nigra in Trier, de Romeinse
stadspoort uit de 4de eeuw en het toeristisch
uithangbord van de stad, kan u heerlijk fietsen
langs de lanen, die het historisch centrum omsluiten. Zo kom je aan de Moezel, waar u langs
beide oevers kunt fietsen.

Fietsen op sterrenniveau doe je in Zeeland.
Hier fiets je op de grens van land en water. Met
uitzicht op zee, op de dijken en zeeweringen.
Je ziet de zeeschepen aan je voorbij trekken
terwijl je aan de andere kant het Zeeuwse achterland ziet.

INBEGREPEN
■ Heen en terug in comfort autocar
■ Goede huurfietsen (E-bikes € 12 extra)
■ Avondeten: soep + hoofdgerecht (vlees
of vis) + dessert
■ Fietsbegeleider

INBEGREPEN
■ Heen en terug in comfort autocar
■ Plaatselijke gids
■ Avondeten: soep - hoofdgerecht (vlees
of vis) dessert
■ Mogelijkheid om individueel of in
groep te fietsen

3 DAGEN

3 DAGEN

3 DAGEN

PARIJS

VIERPROVINCIËNROUTE

AFREISDATA
10/08-11/08 € 199/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: €44

AFREISDATA
26/07-28/07 € 315/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 56

VOIE VERTE TRANSARDENNES

DE WESTHOEK-IEPER
EN DE IJZERVALLEI

AFREISDATA
11/05-13/05 & 11/07-13/07 € 319/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 70

AFREISDATA
18/05 - 20/05
€ 325 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

Reeds 20 jaar zijn wij de marktleider in het organiseren van fietsvakanties met
de autocar, met speciale fietsaanhangwagen.
De eigen fietsen worden met veel zorg en op een veilige manier opgehangen in
onze aanhangwagen. Onze fietsvakanties zijn individueel, dus wij fietsen NIET
IN GROEP want binnen de beperkingen van het programma bent u totaal vrij te
doen en te laten wat u wilt. ‘s Morgens start u wanneer het u best past, u geniet
op uw eigen tempo, stopt waar en wanneer het u belieft en wees gerust, het
roadbook en de goed bewegwijzerde route door zig. stickers leidt u naar uw
overnachtingsplaats. Onze medewerkers hebben voor u immers ter plaatse de
rustigste en mooiste weggetjes uitgezocht. De autocar brengt in tussentijd uw
bagage naar het volgende hotel.

NIEUW

2 DAGEN

D Huurfiets inbegrepen
1e dag 400 km
2e dag 35 km
Fietsen door Parijs ligt niet zo voor de hand en
juist dat maakt deze fietstocht zo verrassend.
Er is de laatste jaren veel veranderd betreffende
de fietscultuur in Parijs. Er zijn honderden
kilometers fietspaden aangelegd en op
zondag zijn sommige wegen autovrij.
Het blijft echter oppassen in de Parijse straten:
automobilisten moeten nog steeds wennen
aan het fietsverkeer.
INBEGREPEN
■ Heen en terug in comfort autocar
■ 1 nacht K+O
■ HOTEL IBIS in het centrum van Parijs
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D Eigen fiets meebrengen
1e dag 65 km Meerkerk - Amersfoort
2e dag 60 km Amersfoort - Harderwijk
3e dag 60 km Harderwijk - Zwolle
We doorkruisen vier van de twaalf Nederlandse
provincies. Startend in Zuid-Holland, naar
Utrecht en via Gelderland naar Overijssel. We
fietsen een mooi stuk van de NAP-route : dit
volgt een tracé met een bijzonder thema: het
Noord Amsterdams Peil. Ze volgt zo getrouw
mogelijk de kustlijn die zou ontstaan als de
dijken breken.
INBEGREPEN
■ Heen en terug in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel NH****, Amersfoort

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 50 km Mouzon - Charleville		Mézières
2e dag 60 km Charleville-Mézières 		Ham-sur-Meuse
3e dag 60 km Ham-sur-Meuse 		Mariembourg
Je fietst over de Voie verte Trans-Ardennes,
een fietspad langs de Maas van 130 kilometer.
Sinds 2016 maakt de Trans-Ardennen deel uit
van de Maasfietsroute
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel ** Ibis Charleville-Mézières

D Eigen fiets meebrengen
1e dag
2e dag
3e dag
		

47 km De Ieperboog
52 km De IJzertocht
50 km De hop en de
West- Vleteren route

Er bestaan ongetwijfeld vele manieren om die
“Groote Oorlog” te herdenken, wij doen het per
fiets. Deze fietstocht staat volledig in het teken
van de Eerste Wereldoorlog.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension.
■ Hotel Best Western Flanders Lodge ***
■ EXTRA avondeten dag 3

3 DAGEN

NIEUW

NIEUW

4 DAGEN

4 DAGEN

4 DAGEN

LONDEN

HANZESTEDEN

VOLENDAM - ALKMAAR
IJMUIDEN EN AMSTERDAM

AFREISDATA
24/05-26/05
02/08-04/08 € 330 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50

AFREISDATA
18/07 tot 21/07 € 540/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 146

AFREISDATA
15/08 tot 18/08 € 465/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 100

AFREISDATA
25/05 tot 28/05 € 499/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

LANGS DE VENNBAHN

1e dag 34 km Troisvierges – St-Vith
2e dag 45 km St Vith - Monschau
3e dag 60 km Monschau - Aken
De Vennbahn is één van de langste fietspaden
langs voormalige spoorlijnen in Europa en doet
drie landen aan: Duitsland, België en Luxemburg. Iedere rit kan uitgebreid worden.

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension.
■ Hotel Michel & Friends****, Monschau

1e dag 45 km
2e dag 46km
3e dag 40 km
4e dag

1e dag
2e dag
3e dag
4e dag

65 km Maas en Waal
65km Arnhem - Zutphen
65 km Zutphen - Ommen
50 km Ommen - Kampen

Het grootste gedeelte van het fietsprogramma zullen we paden nemen langs de
Thames en de jaagpaden langs de canals.

Trek er samen met ons op uit en ontdek
alle bezienswaardigheden die de Hanzegeschiedenis heeft achtergelaten.

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten HP
■ 1 nacht K + O
■ Novotel Londen Excel****

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 1 nacht HP
■ Fletcher Hotel Doorwerth****, Arnhem
■ 2 nachten HP
■ Fletcher Resort Hotel****, Zutphen

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

1e dag
		
2e dag
3e dag
		

Geen bergen, hoogstens een brugje, geasfalteerde fietspaden en verkeersarme wegen.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 3 nachten halfpension.
■ Hotel Zuiderduin****, Egmond aan Zee
■ Duinkaart

NIEUW

4 DAGEN
ECHTERNACH-SAUER-SAAR EN MOEZEL
AFREISDATA
01/06 tot 04/06 € 525/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 63

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

Kleine romantische wijnstadjes en een afwisselend rivierenlandschap zijn de troeven van deze tocht.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 3 nachten halfpension.
■ Hotel Deutscher Hof***, in Trier

4 DAGEN
MAARE-MOEZEL

5 DAGEN
FRIESLAND ELFSTEDENTOCHT

5 DAGEN
ZUIDELIJK ZWARTE WOUD

AFREISDATA
12/09 tot 15/09 € 445/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 36

AFREISDATA
25/07 tot 29/07 € 645/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 130

AFREISDATA
10/07-14/07 & 21/08-25/08
€ 565/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 40

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e dag 52 km Vertrek in Diepenbeek
tot Daun (170km) Daun - Lieser
2e dag 50 km Lieser - Traben
		Trarbach
3e dag 50 km Lieser - Neumagen
Dhron
4e dag 42 km Neumagen Dhron 		Trier

1e dag 57 km IJlst - Sneek - Sloten - Koudum
2e dag 60 km Koudum - Sloten
		 - Stavoren - Hindelopen 		 Workum - Bolsward
3e dag 58 km Bolsward - Harlingen 		Franeker
4e dag 64 km Franeker - Dokkum
		 - Leeuwarden
5e dag 40 km Leeuwarden - IJlst - Sneek

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

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 3 nachten halfpension
■ Schlosshotel Raatz***, Lieser (Bernkastel)

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Galamadammen***, Koudum
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Eden Oranje****, Oranje Leeuwarden

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension.
■ Hotel Möhringers****, Schwartzwald
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Anika***, Neuenburg am Rhein
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NIEUW

5 DAGEN

5 DAGEN

6 DAGEN

7 DAGEN

RIJN-RADWEG

CHAMPAGNE - TROYES

BOURGONDIË

LOIRE & ANJOU

AFREISDATA
13/06 tot 17/06 € 525/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 47

AFREISDATA
22/06-26/06 € 599/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 301

AFREISDATA
02/08 tot 07/08 € 775/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 200

AFREISDATA
25/07 tot 31/07 € 960/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 270

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag

45 km
58 km
55 km
50 km
50 km

Mainz - Rüdesheim
Rüdesheim – Spay
Spay – Bad Breisig
Bad Breisig – Urfeld
Urfeld – Feste Zons

Deze 308 km lange fietstocht brengt je van
Mainz tot aan Feste Zons, even voorbij Keulen.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Brühl’s Trapp-Superior***,
Rüdesheim
■ 1 nacht halfpension + 1 nacht K+O
■ Hotel 4Jahreszeiten****, Bad Breisig

1e dag 35 km Langs het Canal de la
Haute Seine
2e dag 58 km Troyes - Bouilly - Troyes
3e dag 60 km Troyes - Piney - Rouilly
Sacey
4e dag 64 km Drie Merentocht
5e dag 45 km Hotel - Bar sur Aube
Tijdens deze 5 daagse fietsvakantie verken je
de zuidelijke Champagne en de streek rond
Troyes en de Aube.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Mercure****, Troyes centre
■ 2 nachten halfpension
■ Natur’Hotel-Golf-Spa****, Rouilly Sacey

1e dag 540 km/25 km La Loyère
Chalon-sur-Saône – Dracy-le-Fort
2e dag 51km Dracy-le-Fort –
Dracy-le-Fort
3e dag 52 km Dracy-le-Fort – La Truchère
4e dag 52 km La Truchère – Mâcon - La
Roche Vineuse
5e dag 60 km La Roche-Vineuse –
Dracy-le-Fort
6e dag Dracy-le-Fort – Beaune
We fietsen niet alleen door schilderachtige
wijngaarden maar worden evenzeer bekoord
door de religieuze bouwkunst.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 5 nachten halfpension.
■ Hôtel Le Dracy ***, Dracy-le-Fort

1e dag 745 km
2e dag 46 km Chalonnes-sur-Loire
– Ancenis
3e dag 48 km Chalonnes-sur-Loire 		Brissac-Quincé
4e dag 46 km Saumur – Chinon 		Saumur
5e dag 61 km Saumur – Doue la
		 Fontaine - Saumur.
6e dag 48 km Saumur – Gennes
7e dag 745 km
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension.
■ Hotel De La Loire**, Ancenis
■ 4 nachten halfpension
■ Hotel Mercure Bords De Loire****,
Samur

NIEUW

7 DAGEN

7 DAGEN

CANAL DU MIDI

PRAAG – DRESDEN

AFREISDATA
03/09 tot 09/09 € 945/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 287

D Eigen fiets meebrengen
1e dag Diepenbeek - Limoges
2e dag 47 km Toulouse – Avignonet
		Lauragais
3e dag 65 km Avignonet Lauragais 		Carcassonne
4e dag 50 km Carcassonne - Homps .
5e dag 58 km Homps – Béziers
6e dag 58 km Béziers - Sète
7e dag Sète - Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 4 nachten in half pension
■ 2 nachten in K+O
■ Hotel Novotel****, Limoges le Lac
■ Hotel Fasthotel**, Avignonet Lauragais
■ Hotel Mercure Porte de la Cite****,
Carcassonne
■ Hotel Mercure****, Béziers (K+O)
■ Hotel Grand hotel***, Sète (K+O)
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7 DAGEN
WESERRADWEG

7 DAGEN
ROMANTISCHE
STRASSE

AFREISDATA
20/07 tot 26/07 € 749/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 144

AFREISDATA
13/06 tot 19/06 & 01/08 tot 07/08
€ 775/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 119

AFREISDATA
23/08-29/08 € 849/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 157

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

dag
dag
dag
dag
dag
dag
dag

850 km Diepenbeek – Praag
55 km Praag – Melnik
55 km Melnik – Litomerice
55 km Litomerice – Decin
65 km Decin – Dresden
53 km Dresden – Riesa
710 km Dresden – Diepenbeek

Een 265 km lange fietstocht langs meestal
verharde, nieuwe fietspaden met soms kleine
korte hellingen.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Penta****, Praag
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Roosevelt ***, Litomerice
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Am Terrassenufer ****, Dresden

1e dag
		
2e dag
		
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag

47 km Hann Münden –
Bad Karlshafen
67 km Bad Karlshafen
Bodenwerder
57 km Bodenwerder – Rinteln
40 km Rinteln – Minden
62 km Minden – Nienburg
57 km Nienburg – Verden
40 km Verden – Bremen

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 3 nachten halfpension
■ Parkhotel Deutsches Haus***,
Bodenwerder
■ 3 nachten halfpension
■ Hotel Weserschlößchen***, Nienburg

1e dag 48 km Wertheim - Tauberbischofsheim - Lauda-Königshofen
- Bad Mergentheim
2e dag 51 km Bad Mergentheim - Weikersheim - Creglingen - Rothenburg
3e dag 45 km Rothenburg - Schillingsfürst - Feuchtwangen - Dinkelsbühl
4e dag 40 km Dinkelsbühl – Maihingen – Nördlingen
5e dag 64 km Nördlingen – Harburg Donauwörth - Rain
6e dag 58 km Rain - Biberbach - Augsburg
7e dag 40 km Rain - Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Flair hotel Weinstube Lochner***,
Bad Mergentheim
■ 2 nachten halfpension
■ Meiser Design hotel****, Dinkelsbühl
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Dehner Blumen****, Rain

7 DAGEN
MAIN-RADWEG

7 DAGEN
BODENSEE

7 DAGEN
BERLIJN & POTSDAM

7 DAGEN
BERLIJN BIS

AFREISDATA
17/07 - 23/07 € 845/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 102

AFREISDATA
25/06 tot 01/07 & 24/07 tot 30/07
€ 895/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 171

AFREISDATA
06/07 tot 12/07 & 03/08 tot 09/08
€ 729 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 138

AFREISDATA
20/07 tot 26/07 € 755 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 138

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e dag 582 km
2e dag 63 km Bayreuth – Lichtenfels
3e dag 45 km Lichtenfels - Bamberg
4e dag 60 km Bamberg – Schweinfurt
5e dag 60 km Schweinfurt – Volkach –
		Kitzingen
6e dag 68 km Kitzingen via Würzburg
(40km) – Karlstadt (65km)
7e dag 30 km Karlstadt – Lohr am Main
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension.
■ Hotel Arvena Kongress****, Bayreuth
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Welcome Residenzschloss****,
Bamberg
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Esbach Hof***, Kitzingen

1e dag 630 km
2e dag 52 km Höchst - Konstanz
3e dag 64 km Konstanz - Stein-am-Rhein
		 Konstanz
4e dag 51 km Konstanz - Bodman
5e dag 52 km Bodman - Friedrichshafen
6e dag 42 km Friedrichshafen - Bregenz
7e dag 660 km Friedrichshafen 		Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 3 nachten halfpension Ibis Konstanz***, op
loopafstand van de stad
■ 3 nachten halfpension Hotel Knoblauch
in****, Jettenhausen/ Friedrichshafen
■ Hotel met mooi binnenzwembad/wellness

1e dag 700 km Wir fahren nach Berlin
2e dag 55 km Op zoek naar sporen van
de Muur
3e dag 56 km Die See, der See,
		 das Meer
4e dag 50 km De alternatieve wijken
		 van Berlijn
5e dag 65 km Koningen, keizers,
		 prinsen en
prinsessen
6e dag 63 km Landelijk Potsdam
7e dag Ich hab noch einen koffer
		 in Berlin
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 6 nachten halfpension in Hotel Holiday
Inn****, Berlijn-West
■ Hotel met prachtig binnenzwembad /
sauna

1e dag 750 km Wir fahren nach Berlin
2e dag 54 km Groen in voormalig
		Oost-Berlijn
3e dag 55 km Pankow, de wijk waar de
		 DDR-top woonde
4e dag 54 km Kilometers fietsen langs
		 de Müggelsee
5e dag 45 km Een stadsrit langs
		 historische DDR-relicten
6e dag 59 km Langs de oevers van de
		 Havel richting Sachsenhausen
7e dag 710 km
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 6 nachten halfpension in
Estrel Hotel**** Berlin

NIEUW

7 DAGEN

7 DAGEN

8 DAGEN

8 DAGEN

TIROL & INNRADWEG

KIRCHBERG

DONAU - WENEN

FLACHAU & OMGEVING

AFREISDATA
10/08 tot 16/08 € 830/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 130

AFREISDATA
09/06 - 15/06 € 760/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 60

AFREISDATA
01/09 tot 08/09 € 985/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 140

AFREISDATA
06/07 tot 13/07 € 845/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 106

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag

740 km Diepenbeek - Imst
60 of 87 km Reschenpas - Imst
50 km Ötzdal - Imst
36 km Imst - Fernsteinsee - Imst
68 km Imst - Innsbrück
54 km Innsbruck - Rattenberg
740 km Diepenbeek

Fietsroute van ongeveer 250 km. Een licht
golvend parcours tot aan de Inn en dan vlak
tot de eindbestemming.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 4 nachten halfpension
■ Hotel Hirschen***, Imst
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Central ****, Innsbrück Centrum

1e dag 830 km
2e dag 40 km Rattenberg - Walchsee
3e dag 40 km Panorama route Walchsee Kirchdorf
4e dag 54 km Kirchberg - Itter 		Kirchberg
5e dag 50 km Kirchberg - Kitzbühel 		Pillersee
6e dag 65 km Pillersee - Lofer 		Hochfilzen
7e dag 830 km
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 6 nachten halfpension (grill- en
muziekavond)
■ Dagelijks inbegrepen van 15u30 tot
20u30: bier van het vat, huiswijn en
frisdranken.
■ Hotel Zentral**** Kirchberg in Tirol

1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
8e dag

790 km Schlögen
65 km Schlögen - Linz
60 km Linz - Perg
56 km Perg - Pöchlarn
55 km Pöchlarn - Krems
84 km Krems - Wenen
Bezoek aan de stad Wenen
Wels - Diepenbeek

De Oostenrijkse Donauvallei is de bekendste
fietsroute van Europa. Wij fietsen dan ook door
het mooiste gedeelte van deze vallei bij de
Donaubocht van Schlögen tot in Wenen over
een afstand van circa 320 km.
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 7 nachten halfpension in goede
hotels***/****

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 750 km
2e dag 48 km Bergheim - Salzburg 		Golling
3e dag 49 km Lammertal - Golling 		 Bisschofshofen - Sankt Johann
		 naar Schwarzach in Pongau
4e dag 55 km Kulm - Ramsau 		 Filzmoos - Eben - Flachau
5e dag 48 km Flachau - Wagrain 		 Kleinarl - Jägersee - Flachau
6e dag 49 km Ennsradweg R7
		 Flachau (920 m) - Altenmarkt 		 Pruggern (681 m)
7e dag 50 km Ennstalradweg R7
		van Pruggern tot Liezen 		
Ardning
8e dag 910 km
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 1 nacht in halfpension
■ hotel in buurt van München
■ 6 nachten halfpension
■ Biohotel Flachauer Hof****, Flachau
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8 DAGEN

8 DAGEN

8 DAGEN

8 DAGEN

MARAIS POITEVIN &
ÎLE DE RÉ

PROVENCE

ENTRE-DEUX-MERS

DENEMARKEN

AFREISDATA
23/08 tot 30/08
€ 975/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 205

AFREISDATA
14/09 tot 21/09 € 1.125/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 294

AFREISDATA
03/08 tot 10/08 € 1.099/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: €188

AFREISDATA
13/07-20/07 & 10/08-17/08 € 999/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 315

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 840 km
2e dag 50 km Fontenay le Compte 		Damvix
3e dag 64 km Damvix - Coulon 		
Fontenay-le-Comte
4e dag 58 km Fontenay-le-Comte 		Marsilly
5e dag 48 km Marsilly - Île de Ré
6e dag 55 km Île de Ré - La Rochelle
7e dag 50 km La Rochelle - Rochefort
8e dag 875 km
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 4 nachten halfpension.
■ Hotel Le Rabelais***,
Fontenay-le-Comte
■ 3 nachten K+O
■ Hotel **** Mercure La Rochelle
Vieux Port Sud

9 DAGEN
NOORD-ITALIË

AFREISDATA
20/07-28/07 & 07/09-15/09 € 1.125/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 150

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 784 km Diepenbeek - Pfunds
2e dag 50 km Merano - Bolzano
3e dag 69 km Bolzano - Trento 		Matarello
4e dag 60 km Matarello - Borghetto
5e dag 55 km Borghetto - Verona
6e dag 45 km Verona - Soave 		Montebello
7e dag 63 km Montebello - Abano Terme
8e dag 28 km Abano Terme - Padova
9e dag 800 km Brennerpas 		Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 8 nachten in halfpension in hotels***/****
■ Post Hotel**** , Pfunds
■ Four Points by Sheraton****, Bolzano
■ Hotel Adige****, Trento/Matarello
■ Hotel Leopardi**** , Verona
■ Hotel Terme Roma****, Abano Terme
■ Hotel Wipptalerhof***, Brenner

52

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e dag 975 km
2e dag 42 km Carpentras - Mazan 		Carpentras
3e dag 51 km Carpentras 		 Châteauneuf du Pape
4e dag 55 km Fontvieille - Mouries 		Fontvieille
5e dag 63 km Fontvieille - St. Remy de
		 Provence - Arles
6e dag 42 km Arles - Saintes-Maries-de		la-Mèr
7e dag 35 of 25 km Saintes-Maries-de		la-Mèr
8e dag 950 km

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

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel du Forum**, Carpentras
■ 3 nachten halfpension
■ 2 nachten K+O
■ Hotel Best Western Atrium***, Arles

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

INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 2 nachten in halfpension
■ Marienlyst Strandhotel****, Helsingør
■ 3 nachten in halfpension
■ Hotel Comwell Koge Strand****, Køge
■ 2 nachten halfpension
■ Hotel Falster***, Nykøbing

9 DAGEN

9 DAGEN

10 DAGEN

MODENA - FERRARA

AFREISDATA
08/06 tot 16/06 & 06/07 tot 14/07 € 1.175/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 180

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 840 km Diepenbeek - Milaan
2e dag 40 km Milaan - Modena
3e dag 56 km Modena - Finale Emilia
4e dag 40 km Finale Emilia - Ferrara
5e dag 68 km Ferrara - Po - Ostellato
6e dag 63 km Ostellato - Pomposa 		Comacchio
7e dag 50 km Comacchio - Anita - Marina
		Romea
8e dag 20 km Marina Romea - Ravenna
9e dag 840 km Milaan - Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 8 nachten in half pension in Hotels***/****
■ Hotel in de buurt van Milaan
■ Hotel Europa***, Modena
■ Hotel Park Estense***, Finale Emilia
■ Hotel Orologio****, Ferrara
■ Hotel Villa Belfiore****, Ostellato
(tuin + zwembad)
■ Grand Hotel Mattei****, Ravenna
■ Hotel in de buurt van Milaan

KARINTHIË DRAU

AFREISDATA
22/06-30/06 & 10/08-18/08
€ 960/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: €177

D Eigen fiets meebrengen
1e dag 896 km Diepenbeek - Brennerpas
2e dag 42 km Vandora Di Sopra
		 (Ober Olang) - Sillian
3e dag 53 km Sillian - Oberdrauburg
4e dag 50 km Oberdrauburg - Mülhdorf
5e dag 68 km Mülhdorf - Förderlach
6e dag 35 km Förderlach - Klagenfurt
7e dag 57 km Klagenfurt - Ruden
8e dag 42 km Ruden - Dravograd
9e dag 750 km München - Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 8 nachten halfpension.
■ Wipptalerhof*** , Brenner
■ Dolomiten Sporthotel****, Sillian
■ Gasthof-Pension Dürnle****, Mühldorf
■ Sandwirth****, Klagenfurt (periode
22/06 = Hotel Holiday Inn, Villach en
Hotel Dravograd, Dravograd)
■ Hotel in de omgeving van München

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

GARDA - LOMBARDIJE

AFREISDATA
18/05 tot 27/05 € 1.249/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 250

D Eigen fiets meebrengen
1e dag
2e dag 57 km Mantova - Sirmione
3e dag 40 km Rondje omgeving Gardameer
4e dag 42 km Sirmione - Brescia
5e dag 68 km Brescia - Cremona
6e dag 48 km Cremona - Piacenza
7e dag 52 km Piacenza - Soragna
8e dag 40 km Soragna - Parma
9e dag 35 km Parma - Brescello
10e dag 840 km Milaan - Diepenbeek
INBEGREPEN
■ Heen- en terugreis in comfort autocar
■ 9 nachten in halfpension of K+O
■ Hotel in omgeving Como in HP
■ Hotel Blue Lake****, Sirmione 1x HP + 1x K+O
■ Hotel Ambasciatori****, Brescia in HP
■ Hotel Continental****, Cremona in K+O
■ Hotel Grande Albergo Roma****, Piacenza in HP
■ Hotel Ducale ***, in Tabiano Therme in HP
■ Hotel Farnese****, Parma in HP
■ Hotel in omgeving Como in HP

ROYAL
CLASS

Fietsvakanties voor
wielertoeristen

	
  
	
  

Perfect uitgewerkt fietsprogramma
Begeleiding en fietsvervoer
gps:
Fietstransport
1Metpen(jes)
Individueel of in kleine groe- 3 Fietstransport in speciale aanmet eigen gps of met behangwagen (fietsen dienen
schikbare gps tijdens de fietsweek.
Routes of tracks van de ritten verkrijgbaar bij de verantwoordelijke
de Zigeuner. Info over de ritten
iedere avond voor het avondmaal.
Vrij vertrek en aankomst in het hotel voor de gebruikers van de gps.

2

Met begeleiding
Iedere dag begeleiding mogelijk
met snelheden aangegeven door
de fietsbegeleider. Iedere dag vertrek op vaste uren aan het hotel
met geregelde stopplaatsen om
iets te nuttigen en/of foto’s te nemen.

niet gedemonteerd).
De fiets dient in orde te zijn
voor vertrek.
Iedereen zorgt voor eigen reservemateriaal.

DE FIETSEN DIENEN
2 UUR OP VOORHAND
AANGELEVERD TE
WORDEN OP DE DAG
VAN VERTREK.
Verplichte toeristentaks in o.a.
Spanje en Italië.
Ter plaatse te betalen aan de
receptie van het hotel.

10 DAGEN
PINEDA DE MAR
AFREISDATA
10/05 tot 19/05 € 470/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 98

D Eigen fiets meebrengen
1e rit
2e rit
3e rit
4e rit

82 km
133 km
129km
102 km

5e rit 140 km
6e rit 120 km
7e rit 125 km

INBEGREPEN
■ Vervoer: Royal class + speciale
fietsaanhangwagen voor koersfietsen
■ Nachtreis heen en terug
■ Hotel Stella&Spa Pineda de Mar***,
(binnenzwembad + wellnesscentrum )
■ Hotel in volpension Dranken bij
avondeten 1/4 l water + 1/4 l wijn
■ Extra middagmaal bij aankomst
BEGELEIDING
■ Mogelijkheid om zowel individueel
als in groep(jes) te fietsen
■ Alle routes op gps verkrijgbaar +
een aantal gps’en verkrijgbaar
tijdens de fietsweek.
■ Volledig uitgewerkt programma
+ fietsbegeleider.
ROYAL
CLASS

5 DAGEN

7 DAGEN

8 DAGEN

10 DAGEN

GALIBIER

MALLORCA

ROSAS

SALOU

AFREISDATA
29/08-02/09
€ 399 /pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 60

AFREISDATA
02/04-08/04
€ 699/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 162

AFREISDATA
25/05 tot 01/06 € 430/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 75

AFREISDATA
26/04-05/05 & 04/10-13/10 € 585/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 116

D Eigen fiets meebrengen

D Huurfietsen (niet inbegrepen in de prijs)

D Eigen fiets meebrengen

D Eigen fiets meebrengen

1e rit 60 km
2e rit 70 km
3e rit 60 km

1e rit 65 km
2e rit 120 km
3e rit 120 km

4e rit 105 km
5e rit 120 km
6e rit 90 km

INBEGREPEN
■ Vervoer: **** comfort autocar +
speciale fietsaanhangwagen voor
koersfietsen
■ Nachtreis heen en terug
■ Hotel Saint Georges ***, Saint-Jeande-Maurienne
■ Hotel in halfpension + ontbijt
bij aankomst

INBEGREPEN
■ Vervoer: met de autocar heen en
terug tot aan de luchthaven van
Düsseldorf
■ Düsseldorf - Palma de Mallorca
■ Palma de Mallorca - Düsseldorf
■ Transfert luchthaven Palma de
Mallorca heen en terug hotel

BEGELEIDING
■ Mogelijkheid om zowel individueel
als in groep te fietsen
■ Fietsbegeleiding

HOTEL
■ 6x Hotel THB EL Cid****, Can Pastilla
■ Halfpension
■ Hotel gelegen aan zee, beschikt over
3 zwembaden (1 verwarmd), sauna,
stoombad en fitnessruimte

BEGELEIDING
■ Mogelijkheid om zowel individueel
als in groep te fietsen
■ Begeleiding ter plaatse

1e rit 60 km
2e rit 110 km
3e rit 120 km

4e rit 105 km
5e rit 105 km
6e rit 90 km

INBEGREPEN
■ Vervoer in 4****, comfort autocar met
fietsaanhangwagen voor koersfietsen
■ Nachtreis heen en terug
■ Ligging hotel: goed *** hotel Marian
Platja in Rosas met buitenzwembad + goede fietsvoorzieningen vlak aan het strand.
■ VP met extra middagmaal dag van
aankomst. Water en wijn bij het avondeten inbegrepen.
BEGELEIDING
■ Mogelijkheid om zowel individueel
als in groep te fietsen
■ Alle routes op gps verkrijgbaar + een
aantal gps’en verkrijgbaar tijdens de
fietsweek.
■ Volledig uitgewerkt programma
+ fietsbegeleider

1e rit 120 km
2e rit 102 km
3e rit 122 km

4e rit 75 km
5e rit 118 km
6e rit 105 km

INBEGREPEN
■ Vervoer: Royal class + speciale
fietsaanhangwagen voor koersfietsen
■ Nachtreis heen en terug
■ Hotel Golden Port Salou****,
■ Met mooi binnen- en buitenzwembad + sauna
■ Hotel in halfpension met extra
middagmaal dag van aankomst
(dranken NIET inbegrepen)
■ Dranken bij avondeten 1/4 l water
+ 1/4 l wijn
BEGELEIDING
■ Mogelijkheid om zowel individueel
als in groep(jes) te fietsen
■ Alle routes op gps verkrijgbaar +
een aantal gps’en verkrijgbaar
tijdens de fietsweek.
■ Volledig uitgewerkt programma
+ fietsbegeleider.
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WINTERREIZEN

meer info – zie www.dezigeuner.com

VAL DI SOLE
GELEGEN AAN DE SKILIFT
PICULIN NAAR KRONPLATZ

Super Skirama

ALTA BADIA

ROYAL
CLASS

Dolomiti superski, Kronplatz &
Sella Ronda
Gondelbaan “Piculin” naar Kronplatz
Alta Badia & Sella Ronda: Pendelbusjes
zorgen voor een snelle verbinding met
het grootste aaneengesloten skigebied
ter wereld. Deze pendelbusjes vertrekken
om de 20 minuten langs ons hotel aan de
gondelbaan “Piculin” 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
weersomstandigheden.
Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij
vertrek inbegrepen!
Info over het skigebied vind je terug op
www.dolomitisuperski.com

HOTEL POST ✪✪✪
LIGGING: Een zeer gezellig, familiaal en
klantvriendelijk hotel gelegen in Pikolein
op 250 m van de gondelbaan “Piculin”. Het
hotel met zijn mooie kamers en gekend
om zijn uitstekende keuken is zeker een
aanrader. Pendelbus ter plaatse.
FACILITEITEN: Gezellige bar, verwarmde
skikelder, lift. Wellness met dampbad, infraroodsauna 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 aanvraag.
ETEN EN DRINKEN: 1 x verrassingsmenu met aperitief en hapjes, 1 x glühwein
na het skiën, extra ontbijt bij aankomst
en extra avondeten bij afreis. Uitgebreid
ontbijtbuffet en driegangenmenu met
saladebuffet. Ontbijt bij aankomst en
avondmaal bij vertrek inbegrepen.

Pistes: totaal 1220 km
460 skiliften
DATUM
05/01-11/01
09/01-16/01
14/01-20/01
18/01-24/01
22/01-27/01
29/01-03/02
01/02-07/02
05/02-10/02
22/02-28/02
26/02-03/03
01/03-07/03
05/03-10/03 KROKUS
08/03-14/03
12/03-17/03
15/03-21/03
19/03-24/03
22/03-28/03
26/03-31/03

6D
8D
7D
7D
6D
6D
7D
6D
7D
6D
7D
6D
7D
6D
7D
6D
7D
6D

VOLW HP

SKIPAS
VOLW

SENIORS geboren
vóór 30/11/1953

JEUGD geboren na
30/11/2002

SKIDAGEN

€ 525
€ 595
€ 535
€ 535
€ 455
€ 455
€ 535
€ 465
€ 535
€ 445
€ 569
€ 485
€ 535
€ 455
€ 525
€ 455
€ 529
€ 455

€ 243
€ 273
€ 238
€ 238
€ 199
€ 199
€ 260
€ 221
€ 265
€ 221
€ 265
€ 221
€ 265
€ 221
€ 243
€ 199
€ 238
€ 199

€ 219
€ 246
€ 214
€ 214
€ 179
€ 179
€ 233
€ 199
€ 238
€ 199
€ 238
€ 199
€ 238
€ 199
€ 219
€ 179
€ 214
€ 179

€ 171
€ 191
€ 167
€ 167
€ 139
€ 139
€ 181
€ 155
€ 185
€ 155
€ 185
€ 155
€ 185
€ 155
€ 171
€ 139
€ 167
€ 139

5
6
5
5
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4

Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij vertrek inbegrepen
Opgelet verblijf in HP
2 x nachtreis
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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”. De Super Skirama Dolomiti skipas geeft je toegang tot 3 verschillende
skigebieden die met elkaar verbonden
zijn: Folgarida, Marilleva, het mondaine
Madonna di Campiglio en Pinzolo. Verder
kan je onbeperkt skiën in Passo Tonale,
Pejo, Paganella, Monte Bondone en Folgaria-Lavarone. Met zijn 140 skiliften en zijn
340 km skipiste behoort dit skigebied tot
één van de grootste van Italië.

SAALBACH

ROYAL
CLASS

Eén 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. Het bruisende Saalbach is ook
gekend om zijn populaire après-ski, hier
begint die après-ski al in de namiddag op
de piste om dan verder gezet te worden in
het centrum van het dorp.

HOTEL KOHLMAIS
✪✪✪✪

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

LIGGING: Ons hotel ligt midden in het
centrum van Saalbach, vlak bij de Kohlmaisgipfelbahn en op 50 m van de
après-skigelegenheden.

PALACE HOTEL RAVELLI
✪✪✪✪

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

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

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

FACILITEITEN: Het hotel beschikt over
een mooi binnen- en buitenzwembad.
Gratis hotelbusje om de 10 min tot aan de
gondellift van Marilleva.
KAMERS: Twee-, drie- en vierpersoonskamers met douche/bad, haardroger, wc, tv
en telefoon.
ETEN EN DRINKEN: We verblijven hier in
halfpension. Daardoor kunnen we ‘s morgens genieten van een zeer uitgebreid
ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een gevarieerd saladebuffet en een driegangenkeuzemenu.
Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij
vertrek inbegrepen!
Pistes: totaal 120 km:

■ 26 km, ■ 73 km, ■ 21 km

ETEN EN DRINKEN: Wij zullen kunnen genieten van ontbijtbuffet, driegangenkeuzemenu en saladebuffet. Het ontbijt bij
aankomst is inbegrepen. Het avondmaal
de dag van afreis is NIET inbegrepen.
Ontbijt bij aankomst inbegrepen.

HOTEL GELEGEN
AAN DE SKILIFT
Skigebied: Saalbach-Hinterglemm
Hoogte: 1003 – 2100 m
Afstand Diepenbeek-Saalbach: 870 km
Liften: 63 skiliften
Alpineski: 250 km skipiste
www.saalbach.at
Pistes: totaal 63 km:

■ 28 km, ■ 30 km, ■ 5 km
Skipas
Skipas Junior
VOLW Ski- Volw. (geboren na
DATUM
HP dagen Super- 30/11/2002)
skirama Superskirama
05/04-13/04
inbegre- inbegre9D € 888 6
PASEN**
pen
pen
Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
2 x nachtreis
Water en wijn bij avondmaal inbegrepen
Ontbijt bij aankomst + avondeten bij vertrek
Afternoon tea time, 1 x Spritz Party
Gala Diner met livemuziek
skischool, ski en helm voor kinderen tot 8
jaar inbegrepen, skipas 6 dagen inbegrepen
We reizen in een ****-autocar

DATUM
25/01-30/01
16/03-21/03

VOLW
Skipas
skidagen
HP
Volw.
6D € 539
6D € 535

4D
4D

€ 192,50
€ 163,50

Toeslag eenpersoonskamer: op aanvraag
Ontbijt bij aankomst inbegrepen
3de volwassene op tweepersoonskamer:
-10 %
2 x nachtreis

DAGTRIPS
WIJNEGEM

BRUGGE - H.Bloedprocessie
Op: 30/05
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 27 - kind: € 24

Op: 04/02 - 05/03 - 10/04- 16/05 - 21/06
Vertrek: 09.00u - Terug: 19.00u
Prijs volw: € 20 - kind: € 19

Brussel - Koninklijke
serres

Op: data worden nog kenbaar gemaakt
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 21 - kind: € 18

PLOEGENTIJDRIT TOUR DE
FRANCE TE BRUSSEL
Brussel - Verlichte serres

Op: 07/07

MOVIEPARK
Op: 08/04 - 31/05 - 23/06 - 10/07 - 29/07
- 06/08 - 16/08 - 21/09 - 01/11
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: € 50 (inkom inbegrepen)

TRIER FIETSTOCHT D

Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 21 - kind: € 18

AANKOMST TOUR DE
FRANCE - PARIJS
Op: 28/07
Vertrek: 07.00u - Terug: 01.30u

Vanaf de Porta Nigra in Trier kan je heerlijk
fietsen langs de lanen die het historisch centrum omsluiten. Zo kom je aan de Moezel
waar je langs beide oevers kunt fietsen.
Op: 10/06 - 11/07 - 17/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.30u
Prijs: € 75 (huurfiets inbegrepen)

Prijs: volw: € 51 - kind: € 51

ZEELAND FIETSTOCHT D

Prijs: volw: € 26 - kind: € 23

Hier fiets je op de grens van land en water.
Met uitzicht op zee, op de dijken en zeeweringen. Het Zeeuwse fietsroutenetwerk kent
een grote diversiteit aan bewegwijzerde
fietsroutes.
Op: 26/06 - 25/07 - 08/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.00u
Prijs: € 75 (huurfiets inbegrepen)

AMSTERDAM KOOPZONDAG
Op: 13/01 - 17/02 - 24/03 - 28/04 - 05/05
- 16/06 - 21/07 - 25/08 - 29/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u

ROTTERDAM KOOPZONDAG
Op: 20/01 - 24/02 - 31/03 - 07/04 - 12/05
- 30/06 - 14/07 - 11/08 - 08/09
Vertrek: 09.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 23 - kind: € 20

KEUKENHOF BLOEMENCORSO

DUSSELDORF

Op: 13/04
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.30u
Prijs: volw: € 28 - kind: € 25
Inkom: niet inbegrepen

- 24/06 - 30/07 - 28/08 - 24/09

KEUKENHOF
Op: 27/03 - 17/04 - 22/04 - 24/04 - 29/04
- 04/05 - 07/05 - 17/05
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.30u
Prijs: volw: € 28 - kind € 25
Inkom: niet inbegrepen

VERTREK TOUR DE FRANCE
Start op de Grote Markt te BRUSSEL
Op: 06/07
Vertrek: - Terug:
Prijs: volw: € 21 - kind: € 18

Op: 07/01 - 12/02 - 13/03 - 18/04 - 24/05
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 24 - kind: € 21

OBERHAUSEN
Op: 08/01 - 13/02 - 14/03 - 16/04 - 22/05
- 28/06 - 26/07 - 21/08 - 17/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 26 - kind: € 23

KEULEN
Op: 09/01 - 14/02 - 22/03 - 23/04 - 15/05
- 04/06 - 03/07 - 07/08 - 12/09
Vertrek: 08.00u - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 25 - kind: € 22

Op: data worden nog kenbaar gemaakt
Vertrek: 19.00u - Terug: 24.00u
Prijs: volw: € 21 - kind: € 18

ESSEN TECHNO Classica
Op: 11/04
Vertrek: 08.00 - Terug: 20.00u
Prijs: volw: € 25 - kind: € 23
INKOM: niet inbegrepen

ZEELAND Zeehondensafari

Zeehondensafari + Brouwersdamroute en
Renesse
Aankomst St Annaland of Zierikzee met
koffie en bolus.
Voormiddag boottocht (2 tot 2,5 uur) op de
Oosterschelde: “zeehonden spotten”
Middag: broodjesmaaltijd bij “de boei”
Namiddag Brouwersdamroute en Renesse
Avondmaal in “de Boei”
Inbegrepen:
Koffie en Bolus, middagmaal: broodjesmaaltijd. Avondmaal (keuzemenu vlees
of vis en dessert)
Inkomgelden + Boottocht zeehonden
plaatselijke gids
Op: 20/06 - 19/07 - 01/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.30u
Prijs: volw: € 83

ZEELAND - Mosselfestijn

Mosselfestijn + rondvaart boot middelburg
Aankomst Kruiningen: Koffie + Bolus
Bezoek mosselfabriek Prins & Dingemans
Middagmaal: Mosselfestijn in “de Boei”
Namiddag naar boottocht rond Middelburg
+ bezoek aan Vlissingen
Avondmaal: Broodjesmaaltijd in “de Boei”
Inbegrepen:
Koffie en Bolus, middagmaal mosselfestijn (vleesmenu mogelijk) bij “de Boei”
Avondeten broodjesmaaltijd “ de Boei”
Inkomgelden en rondvaart boot
plaatselijke gids
Op: 07/08 - 22/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 21.00u
Prijs: volw: € 83

ZEELAND - Deltapark

Deltapark Neeltje Jans – boottocht nationaal
park Oosterschelde + bezoek Zoutelande op
het schiereiland Walcheren.
Aankomst in Lewedorp met koffie en bolus.
Voormiddag bezoek “Zoutelande” ( van het
bekende liedje van Bløf ) en Walcheren
Middagmaal in “de Boei”
Namiddag bezoek Deltapark + boottocht
Oosterschelde
Avondmaal: Broodjesmaaltijd in “de Boei”

Inbegrepen:
Koffie en Bolus, middagmaal (keuzemenu vlees of vis + dessert) - Avondmaal:
broodjesmaaltijd
Inkomgelden en boottocht - plaatselijke gids
Op: 13/06 - 11/07 - 13/08
Vertrek: 07.00u - Terug: 20.30u
Prijs: volw: € 83

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: 06/05 - 11/06 - 17/07 - 22/08 - 27/09
Vertrek: 07.30u - Terug: 21.00u
Prijs: € 69
Inbegrepen: Begeleid bezoek in Breda, rondvaart en koffie en gebak aan
boord. Middagmaal in de Gouden
Leeuw en uitgebreid broodbuffet als
avondmaal

ROTTERDAM met rondvaart

Een begeleid bezoek door deze moderne
stad. ’s Middags een vrije lunch. Namiddag
een havenrondrit op de Spido. We sluiten af
met een driegangenmenu.
Op: 27/05 - 27/06 - 24/07 - 20/08 - 16/09
Vertrek: 07.30u - Terug: 21.00u
Prijs: € 63
Inbegrepen: ’s Morgens koffie met
koek, rondvaart, 3-gangenmenu.

NATIONAL PARK Eifel Monschau & Einruhr

In Monschau bezoeken we de historische
Mosterdmolen en de Altstadt. Namiddag
genieten we van de mooie omgeving in
Einruhr met een boottocht op de Obersee.
Op: 03/07 - 08/08 - 04/09
Vertrek: 08.15u - Terug: 21.30u
Prijs: € 80
Inbegrepen: Busreis heen en terug, bezoek mosterdmolen, lunch in Monschau,
boottocht en avondmaal in Einruhr.
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NUTTIGE INFORMATIE
• Voor onze pendelreizen (naar Spanje en Italië) bieden wij u de super comfortabele Royal Class zetels aan. Zonder toeslag.
D.w.z.:• Verstelbare rugleuning 75° • Regelbare voetsteunen • Regelbare beensteunen • Opklapbaar tafeltje en bekerhouder
Spanje reizen tijdens de Paas- of Herfstvakantie en “PROMO” reizen worden uitgevoerd met een **** autocar.
• Bij de Zigeuner reist u rookvrij. U kan steeds rustig een sigaretje roken tijdens de regelmatige haltes.
Aan boord mag niet gerookt worden.•
• U kiest uw eigen voorkeurplaats. Reserveer tijdig dan kunnen wij beter aan uw wensen voldoen.
Zitplaatsen kunnen gewijzigd worden als een ander type autocar de reis uitvoert.
• Het reisagentschap behoudt zich het recht de reizen te annuleren indien er minder dan 25 personen ingeschreven zijn.
• Bij een aantal reizen geniet de 3° volwassene een vermindering, voor zover hij de kamer deelt met 2 volledig betalende volwassen personen. Deze korting vindt u onderaan in de prijstabel.
• Kinderkortingen gelden enkel indien op de kamer van de ouders of 2 volwassen personen ondergebracht.
• Alle vermelde prijzen zijn prijzen per persoon. Alle vermelde prijzen met hotel, zijn prijzen per persoon en op basis
van een tweepersoonskamer
• Voor pasgetrouwden, zilveren en gouden jubilarissen geven we een korting van € 14/persoon (éénmalig) voor een
boeking van een autocarreis uit onze brochure van minimum € 250/persoon. De boeking moet gebeuren in het jaar
zelf en mag maximum 3 maanden na de huwelijksdatum gebeuren.
• Bij nachtritten: 10 dagen = 8 dagen / 7 nachten ter plaatse
9 dagen = 7 dagen / 6 nachten ter plaatse
8 dagen = 6 dagen / 5 nachten ter plaatse
7 dagen = 5 dagen / 4 nachten ter plaatse
• VRIJ MIDDAGMAAL = middagmaal niet inbegrepen
• Indien u speciale wensen heeft, zullen we er zorgvuldig nota van nemen en uw wensen aan de betrokkene doorgeven.
Hou er wel rekening mee dat wij niet altijd aan uw wensen kunnen voldoen, maar we doen alleszins ons best.
• Vergeet niet aan uw ziekenfonds de nodige documenten en informatie te vragen.
• Op de autocar is iedereen verzekerd, u kan altijd vrijblijvend een bijhorende annulatie- en/of reisverzekering afsluiten.
• Voor alle reizen 1 opstapplaats te Diepenbeek (parkeerplaats voorzien) - parkeren op eigen verantwoordelijkheid
• Fietsvakanties: fietsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
fietsongevallen, schade aan eigen fiets, schade aan derde, letsels opgelopen bij valpartijen, diefstallen van fietsen en
dit gedurende de ganse reis; ook niet tijdens de stalling van de fietsen in de hotels of op andere plaatsen. Wij raden
aan om een diefstalverzekering af te sluiten voor uw fiets
• Wij volgen de reisvoorwaarden van de geschillenkommissie reizen vzw.
• NIET INBEGREPEN: een reisverzekering (wel aan te raden), dranken, persoonlijke uitgaven, inkomgelden.
• Kinderen (-12j.) moeten over een identiteitskaart (met foto) beschikken voor buitenlandse reizen
• Controleer goed de geldigheidsdatum van uw reispas en/of identiteitskaart - voor niet-Belgen is een paspoort vereist!!
U bent verplicht te melden indien u niet de Belgische nationaliteit hebt.

EEN AUTOCAR HUREN
of een GROEPSREIS OP MAAT
Wilt u een autocar huren voor een dagreis of meerdaagse trip, voor
een schoolreis, bedrijfsuitstap of vereniging of wilt u een reis op maat
met of zonder hotel? Bij ons kan u steeds terecht met uw vraag. Wij
stellen een reis samen naar uw wensen en budget. Voor bedrijfsuitstappen of speciale gelegenheden beschikken wij ook over onze
VIP autocar (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
“De Zigeuner beschikt over 70 jaar ervaring waarin kwaliteit en veiligheid altijd een belangrijke rol gespeeld heeft.”

Classique Coaches

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

•
•
•
•
•
•

In de prijzen is de BTW inbegrepen.
Dagreizen en meerdaagse reizen zijn op voorhand te bestellen en te betalen.
Voor meerdaagse reizen wordt een voorschot van 30% per persoon.
Het saldo dient uiterlijk 3 weken voor de afreis betaald te worden.
Bij sterke koerswisselingen, stijging dieselprijzen heeft het agentschap het recht om de prijzen aan te passen.
Bij annulatie door de reiziger vanaf de inschrijvingsdatum verliest hij het voorschot.
Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest hij 75% van de reissom.
Bij annulatie vanaf 21 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige reissom.
• Bij wijziging van dossier worden er € 35 dossierkosten aangerekend.
• VISA is voor niet EU burgers vereist (vraag na!!!).
• Fooi chauffeur is vrijblijvend. (als blijk van waardering voor de geleverde service, wordt het geven van een fooi dan
ook op prijs gesteld.)
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Een onderdeel van “Reizen de Zigeuner”

VIP Business Line

Boekingen via website zijn pas definitief als u de officiële bestelbon van ons ontvangt!. Fictieve onlineboekingen
kunnen kosten met zich meebrengen !! Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren.
OPGELET : voor verschillende bestemmingen is er een verplichte
TOERISTENTAKS rechtstreeks te betalen in het hotel door de klant – vraag na

KANTOORBUS

BAGAGE: Max. toegelaten bagage: 1 koffer per persoon max. 25 kg
(afmetingen Hoogte 60cm / breedte 25 cm / lengte 75 cm) en 1 kleine handbagage
(omwille van veiligheid en comfort op de autocar).
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

Welkom in onze nieuwe burelen!
Voor vliegtuig-, auto-, treinreizen kan u terecht bij ons reisbureau
ONS REISKANTOOR INTRA MUNDI DIEPENBEEK
Industrielaan 7 - Tel. 011/350.350 (NIEUW!) inge.frederix@intra-mundi.be

OPENDEURDAGEN
VOOR AL UW BOEKINGEN:

Industrielaan 7
3590 Diepenbeek

Tel. 011/35 04 04 -

Fax 011/35 04 09
www.dezigeuner.com - email: info@dezigeuner.com
KBC Iban: BE68 4512 5090 0134 - BIC: KREDBEBB

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

JANUARI

JANUARI

JANUARI

3

10u - 17u

4

10u - 17u

5

10u - 17u

De kantoren zijn gesloten op 24 , 25 en 31 december 2018
1 januari en maandag 7 januari 2019

