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Wij zijn reeds 7 decennia in beweging door gans Europa. En dat hebben we allemaal te danken aan onze 
trouwe klanten, waar we ze dan ook dankbaar voor zijn. We hopen om nog enkele jaren te mogen verder 
doen en zullen dus onze vaste waarden behouden namelijk innovatie, een zorgvuldige voorbereiding, een 

persoonlijke benadering, service en een oog voor details. Wij kennen onze klanten en hun wensen heel 
goed en vertalen dit altijd naar nieuwe en aantrekkelijke reisaanbiedingen, vergeten we dan ook niet 

ons competente toerismeteam, zoals onder meer onze bediende Twiggy, onze ervaren reisleiders en onze 
chauffeurs niet. Zij zorgen er allemaal voor dat uw beste tijd van het jaar een heel bijzondere wordt. Veel 

enthousiaste klanten zijn het bewijs dat onze reizen uniek zijn! Kijk zelf maar!  
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier toe bij het kiezen  
van uw vakantie en hopen u spoedig te mogen begroeten. 

Beste vakantieganger, beste klanten, welkom aan boord!

Koffers pakken
 en wegwezen!

Onze fietsremorque!
Een fietstrailer waarin 34 klassieke, elektrische of  

racefietsen comfortabel vervoerd kunnen worden dankzij een efficiënt, 
gemakkelijk hanteerbaar en veilig borstel- en ophangsysteem.

Ons familiaal autocarbedrijf bestaat uit luxe **** autocars 
die regelmatig vernieuwd worden en uitgerust zijn met de nieuwste en veiligste technologieën.  

Bovendien zijn al onze autocars milieubewust – Euro 6 

SETRA AUTOCAR SETRA AUTOCAR MERCEDES AUTOCAR

50 ambiente relaxzetels  
+ 1 gidsstoel

Automatische airco en  
verwarming

Bar met koude en warme 
dranken

Toilet met lavabo

Radio, Dvd, Digitale TV en 
Frontviewcamera

Wifi aan boord

Rookvrije autocar

48 ambiente relaxzetels  
+ 2 gidsstoelen

Automatische airco en  
verwarming

Bar met koude en warme 
dranken

Toilet met lavabo

Radio, Dvd, Digitale TV en 
Frontviewcamera

Wifi aan boord

Rookvrije autocar

48 ambiente relaxzetels  
+ 2 gidsstoelen

Automatische airco en  
verwarming

Bar met koude en warme 
dranken

Toilet met lavabo

Radio, Dvd, Digitale TV en 
Frontviewcamera

Wifi aan boord

Rookvrije autocar

chauffeur Guido chauffeur Michel chauffeur Ludo

Wij stellen u graag voor:
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Koffers pakken
 en wegwezen!

Voor uw veiligheid: 
• In de wintermaanden zijn onze touringcars altijd uitgerust met 

winterbanden wat voor meer veiligheid zorgt.
• ABS-ASR (antiblokkeersysteem-antislipregeling)
• ESP (elektronisch gestuurde stabiliteitscontrole)
• EBS (elektronische remassistant)
• ABA - Afstandstempomaat (houdt uw voertuig op een veilige 

afstand)
• LDS - Line Direction System (controleert dat het voertuig niet van zijn 

rijstrook afwijkt)

Wij respecteren  
de WETTELIJKE RIJ-EN RUSTTIJDEN 

Om deze wetgeving te respecteren kunnen wij sinds jaar en dag 
beroep doen op onze chauffeurs en 2de chauffeurs.
Zij stellen niet alleen hun vakkennis en rijvaardigheden  
tot uw dienst, maar ook hun behulpzaamheid en vriendelijkheid.

chauffeur Luc chauffeur Jacky

Eten, drinken en cultuur!  

Deze wegen voeren naar de mooiste 

kanten van het leven.

Rij- en rusttijden chauffeurs
Ingevolge de nieuwe Europese wetgeving moet elke chauffeur per 
periode van 7 dagen genieten van één verplichte rustdag (ononder-
broken duurtijd van 24 uur). Om deze reden worden rondritten op 
bepaalde reizen uitgevoerd met een lokale touringcar of chauffeur, 
of wordt er ter plaatse een vrije dag ingelast. De volgorde van het 
programma kan wijzigen afhankelijk van de rij- & rusttijden van onze 
chauffeur.

Wie zit waar  
in de autocar !!!

Een tip: BOEK SNEL!!!
Al de plaatsen in de autocar zijn comfor-
tabel en bieden een goed panoramisch 
zicht en de vooraanzicht-wide-view-ca-
mera zorgt ervoor dat iedereen op de 
eerste rij zit. Doch om alle misverstanden 
te voorkomen, kiest U bij inschrijving 
uw zetel, uit de nog beschikbare plaat-
sen. Aarzel niet om zo vlug mogelijk te 
boeken. U kiest uw reis en plaats in de 
autocar naar keuze! Denk niet: ik heb nog 
tijd, tegen dan kan uw favoriete vakantie-
bestemming volgeboekt zijn. Informeer 
steeds op ons kantoor naar de vrije plaat-
sen, ook al overstijgt de vraag meermaals 
het aanbod (teken van kwaliteit?), laat u 
eventueel op een wachtlijst zetten, want 
soms komen er plaatsen vrij.
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De troeven van Violettacars

Autocarverhuur

Sterk in personenvervoer www.violettacars.be vraag naar onze uitstappen & hoe we 
met kleine groepen samenwerken

centrale vertrekplaats

Reizen in binnen- en buitenland Groeperingen Gratis parkeren
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Kortingen
• Kinderkorting tot en met 12 j geldend bij 2 volw. op de kamer:
 10% op de reissom geldend op een standaard tweepersoons-

kamer met twee volwassenen. Andere kortingen vermeld bij de 
reisinformatie.

• Boekingskorting:
 Op 15 januari 2023 organiseren wij terug een info-reisnamid-

dag. Wie tijdens deze infodag een reis boekt en een voorschot 
betaald, geniet op deze dag van een korting van €15,00 p.p. 
Boekingskorting vanaf 6-daagse  reizen en niet geldig op bepaal-
de reizen uit de brochure (zie reisinformatie bij elke reis) Deze 
kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Doordachte uitstappen
Bij iedere bestemming zijn zeer goed uitgekiemde uitstappen gere-
geld en deze zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld in de 
brochure. Niemand is echter verplicht hieraan deel te nemen. Wij 
respecteren uw vrijheid. Inkomgelden zijn niet inbegrepen, tenzij 
anders vermeld.

Hotels - Restaurant
Variëren van ** tot zeer luxueuze **** hotels. Ze worden voor u 
zorgvuldig uitgezocht. Een goede nachtrust en smakelijke maaltij-
den zijn van groot belang voor het welslagen van uw reis. Bij de 
keuze van onze hotels en restaurants zijn netheid, goede service 
en smakelijk gevarieerde maaltijden de belangrijkste elementen. 
Daarom gaat onze voorkeur dan ook uit naar hotels en restaurants 
waar de leiding in handen is van de eigenaar(s) zelf. Dit is een waar-
borg voor persoonlijke service die wij met onze klanten naar waarde 
schatten. Dit betekent concreet dat wij in hoofdzaak werken met 
familiale ondernemingen. 70 jaar ervaring heeft ons geleerd dat dit 
de beste partners zijn!

Geen geknoei met maaltijden  
op de autocar!

Alle maaltijden worden U immers opgediend in bekende en uitge-
zochte restaurants. Tevens worden de nodige stops bij heen-en 
terugreis gehouden om U de gelegenheid te geven om aan tafel een 
vrije maaltijd te gebruiken. Gezellig, rustig en smakelijk !

Diëten
Wanneer u aan een dieet gebonden bent, dient u dit bij boeking aan ons 
door te geven. Wij zullen dit kenbaar maken aan het hotel. Het betreft 
hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. Violettacars 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van uw dieet-
wensen.

Bagagetips
Onze ruimte in de autocar is beperkt en daarom vragen wij u niet 
meer dan 1 koffer per persoon mee te brengen (afmetingen: 60 cm 
hoogte, 25 cm breedte, 75 cm lengte, max. 20 kg). In de bagageruimte 
staat uw bagage veilig opgeborgen maar u kunt er tijdens de rit niet 
meer bij. Wat u tijdens de reis nodig heeft, stopt u in de handbagage, 
ondermeer uw paspoort, geld, fototoestel, lectuur, enz. Grote handtas-
sen verminderen uw zitcomfort. Laat u waardevolle voorwerpen achter 
in de autocar dan doet u dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor reizen 
met tussenovernachtingen of overtochten met een nachtboot raden 
wij u aan toilet- en slaapgerief in een kleine bagagekoffer te stoppen. 
Voorzie uw koffers en handbagage steeds van het bagagelabel van 
Violettacars. Bagage en andere eigendom, die zich gedurende de reis 

Opstapplaatsen: Bespaar tijd!
Het ligt in onze bedoeling zo snel mogelijk te vertrekken naar 
onze bestemming. Aangezien ophaaldiensten zeer tijdrovend zijn, 
geven wij u de goede raad indien mogelijk u te laten brengen of 
rechtstreeks naar onze centrale vertrekplaats te komen met uw 
eigen vervoer. Aan het kantoor grenst een afgesloten parking 
(in openlucht) die gratis ter beschikking staat van de klanten en 
tevens fungeert als centrale opstapplaats. (Wij zorgen voor een 
veilige parking, maar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadiging van welke 
aard ook.) U kunt de centrale vertrekplaats onmogelijk met eigen 
middelen bereiken? Geen probleem, dan komen we u halen. We 
brengen u vanaf één van de onderstaande opstapplaatsen naar 
onze centrale vertrekplaats te St.-Joris-Winge.
Opstapplaatsen: Tienen station – H. Hartkerk (Aarschotsesteenweg) 
Leuven voorkant station (hoek Diestsepoort met Diestsevest Acerta 
gebouw) of Parking Bodart. Voor groepen vanaf 20 personen kan 
een extra opstapplaats aangevraagd worden. Wanneer uw opstap-
plaats ligt op de weg naar de bestemming is het ook mogelijk om 
daar op te stappen. Dit in overleg met Violetta Cars. Opstapplaats 
= Afstapplaats. Juiste vertrekuren worden vermeld op uw reisdo-
cumenten.

Reisleid(st)ers
Onze reisleid(st)ers zorgen steeds voor een deskundige uitleg en 
geven u de juiste en nuttige tips over de bezienswaardigheden. 
Voor specifieke vragen kan u ook bij hen terecht. In de mate van 
het mogelijke zullen ze u daarop antwoorden. Daarnaast zijn ze 
ook nog vriendelijk en behulpzaam. Het welslagen van uw vakan-
tie is hun grote zorg. Een priester begeleidt onze Lourdes reizen. 

Prijzen
Wat bepaalt de prijs van de reis: 
De inhoud van het programma, de hotels (centraal gelegen of ver 
buiten de stad), inkomgelden en toeristentaks al of niet inbegrepen, 
feestmenu’s of 3 gangen menu’s. Nachtritten of heen- en terugreis 
met tussenovernachting. Dus geen te lange afstanden (900 km of 
meer). Reizen moet aangenaam blijven, zonder stress en comfor-
tabel. Daarom is het heel belangrijk “Kijk en vergelijk!” Violettacars 
streeft ernaar prijs/kwaliteit waardig te zijn.
Dienstvergoeding personeel
Bent u tevreden over de inzet en de correcte vriendelijkheid van 
ons personeel, dan staat het u vrij dit op het einde van de reis te 
tonen.

Openingsuren 
ma, di, do & vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

op woensdag in de voormiddag van 08.30 tot 12.30 uur,  
woensdagnamiddag, zater-, zon- en feestdagen 

gesloten
Liggen deze uren u moeilijk, maak dan een afspraak

Deel jouw ervaringen en foto’s samen 
met je medereizigers en met ons via 
dit sociale netwerk.
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Bureel gesloten in 2023
 van 20 februari  tot 24 februari 
 van 10 april tot 14 april
  01 - 18 - 19 en 29 mei  
 van 11 juli tot 21 juli
 van 30 oktober  tot 03 november
 van 22 december tot 29 december

in de bus bevindt, is niet verzekerd. U bent zelf verantwoordelijk voor 
uw eigen bagage. We raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor 
eventuele schade, verlies of diefstal. Indien tijdens de reis een dergelijk 
geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor 
aangifte bij de politie. Wanneer u bij ons een reisverzekering afgesloten 
heeft, breng je deze aangifte bij ons op het bureel binnen en wij zorgen 
voor de afhandeling.

Rolstoelen: Onze autocars zijn niet voorzien van een lift. Toch kunnen 
andersvaliden en mensen met een rolstoel met ons een reis meemaken, 
mits ze vergezeld zijn van een begeleider en zelfstandig op de autocar 
kunnen stappen. Plooibare rolstoelen kunnen meegenomen worden in 
de bagageruimte van onze autocar.(op aanvraag en wordt slechts mee-
genomen indien voldoende bagageruimte beschikbaar is) Elektrische 
of niet-plooibare rolstoelen die te groot of te zwaar bevonden worden, 
kunnen geweigerd worden.

Hoe inschrijven?
Breng gerust een bezoek aan ons reisbureau, we verschaffen u 
graag alle nuttige informatie. (Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag (08.30 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 uur) Indien u niet in staat 
bent om persoonlijk naar Violettacars te komen, kan u uw reis boe-
ken via telefoon (016/634274) of via e-mail (info@violettacars.be). 
Maar dan vragen we u binnen één week de bestelbon en eventueel 
uw verzekeringspolis te komen ondertekenen en een voorschot te 
betalen van minimum € 100,00 p.p.
Voor een vlotte inschrijving dient u bij boeking per persoon volgen-
de gegevens door te geven:
• Officiële naam, voornaam en geboortedatum
• Adres, Telefoon- Mobiel nummer en Emailadres
• Uw bestemming en afreisdatum
• Opstapplaats: Op één van onze opstapplaatsen (Leuven 

Parking Bodart of Station – Tienen H. Hart kerk of station) 
Bespaar tijd en kom naar onze centrale vertrekplaats bureel 
St.-Joris-Winge.

• De gewenste zitplaats in de autocar zolang deze beschikbaar zijn.
• Gewenste kamertype: 1 pers.-2 pers.-kamer (dubbel bed of 2 

aparte bedden)
• Al of niet een Annulatie en/of Bijstandsverzekering
• Heeft u voorkeuren of bepaalde wensen aangaande het hotel 

kan u deze ook doorgeven. Wij geven die dan door aan de 
hotelier, deze worden nooit bevestigd of gegarandeerd.

Hoe betalen?
Wij vragen een voorschot van minimum € 100,00 p.p., door beta-
ling van uw voorschot bevestigt u de reservatie. Het voorschot 
wordt vermeerderd met de premie van de reisverzekering. Uiterlijk 
6 weken voor uw vertrekdatum krijgt u van ons uw eindafrekening 
met juist afreisuur en opstapplaats. Het saldo betaalt u dan per 
overschrijving of op ons bureel. 

Wij vragen wel om de betaling op ons bureel uitsluitend met 
Bancontact te doen en dit voor uw en onze veiligheid!

Bankrekening nummers Violetta Cars voor uw storting:
KBC: IBAN BE 05 4235 0208 5175 – BIC KRED BEBB
BNP PARIBAS: IBAN BE 63 2300 5592 9008 – BIC GEBA BEBB

Belangrijk: gelieve bij storting te vermelden:  
reisdoel, reisdatum en reisnummer

Ziekenfonds
Vergeet niet aan uw ziekenfonds de nodige documenten (Europese 
ziekteverzekeringskaart) en informatie te vragen voor u op reis 
vertrekt, ongeacht u een reisverzekering afsloot. Met deze docu-
menten kan u in het buitenland uw rechten laten gelden omtrent 
medische verzorging. Reizigers met een chronische ziekte, hart- en 
nierproblemen, bloedziektes,… kunnen onder gesloten omslag 
tijdens de reis aan de gids/chauffeur een medisch rapport over-
handigen, liefst opgesteld in het Engels, en geven daarmee de 
toestemming dat – in een noodgeval – de omslag geopend mag 
worden door de bevoegde persoon of arts.

Reisformaliteiten 
De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodi-
ge stappen te ondernemen tot het bekomen van de gerechtigde 
documenten zoals, identiteitskaart, Internationale reispas, inenting-
sattesten en dergelijke. Kinderen moeten in het bezit zijn van alle 
gerechtigde documenten alsook over een gelegaliseerd attest dat 
hen toelating geeft tot het maken van de reis. VERGEET uw identi-
teitskaart zeker niet!

Ben ik verplicht  
een reisverzekering te nemen?

Neen, wij kunnen ze alleen maar aanraden. Elk jaar opnieuw 
moeten reizigers hun reis annuleren, onderbreken of moet er een 
beroep gedaan worden op professionele bijstand. In zo’n noodge-
val is een betrouwbare reisverzekering de beste waarborg voor een 
efficiënte hulpverlening en het kan u ook heel wat geld besparen. 
Violettacars biedt een reisverzekering aan van Allianz-Assistance, 
informeer bij ons naar de mogelijkheden. Het staat u natuurlijk vrij 
om een andere verzekeringsmaatschappij aan te spreken maar 
dan dient de procedure via hun verzekeringsagent geregeld te 
worden. U kan ook, op eigen risico, vertrekken zonder verzekering. 
Maar dan zal het annuleren van de reis volgende kosten met zich 
meebrengen (afhankelijk van de datum van annulatie).
• Tot 90 dagen voor het vertrekdatum: €100,00/pers.
• Van 89 tot 31 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk 

aan 30% van de totale reissom doch met een minimum van 
€150,00/pers.

• Van 30 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk 
aan 50% van de totale reissom doch met een minimum van 
€200,00/pers.

• Van 13 tot 08 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk 
aan 90% van de totale reissom doch met een minimum van 
€250,00/pers.

• Minder dan 08 dagen voor vertrekdatum of niet-aanmelding: 
de totale reissom.
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Denk aan je annulatie
en reisverzekering

Annulatieverzekering & compensatiereis
• tot € 10.000/persoon
• dekking vooraf bestaande ziekte
• dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, ontslag,  
 herexamen, zwangerschapscomplicatie…
• compensatiereis bij het vroegtijdig onderbreken  
 van de reis om dringende reden en na repatriëring
• zie de algemene voorwaarden voor alle dekkingen

Assistance personen
• onbeperkte medische kosten en repatriëring
• hospitalisatie kosten en bijstand van een naaste
• medische nabehandelingskosten tot € 6.250/persoon, 
 na een ongeval in het buitenland
• opsporings- & reddingskosten tot € 6.250/persoon
• catastrofedekking: verlenging verblijfkosten tot € 600/  
 persoon

Bagageverzekering
• tot € 2.000/persoon ingeval van schade of diefstal
• tot € 400/persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen 
 bij laattijdige afgifte van uw bagage
 
Kapitaal reisongevallen
• tot 12.500/persoon in geval van blijvende invaliditeit of 
 overlijden na een ongeval in het buitenland

Annulatieverzekering & compensatiereis (zie hiernaast)

Minimum van 45 € per dossier

Annulatie

AWP P&C S.A. Belgian Branch - Koning Albert II-laan 32
1000 Brussel, België - Toegelaten onder het codenummer 2769

Exclusive Selection Europe

www.allianz-assistance.be

   
Dekking epidemische ziekten in annulering en  
bijstand (waaronder COVID-19)

5
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Een annulatieverzekering kan tot 15 dagen na reservatie en  
7 dagen voor vertrek. 
De verzekeringspremie kan nooit terugbetaald worden.
Kostprijs: - Een annulatieverzekering = 6,5 % van de reissom
    - Een annulatie en bijstandsverzekering = 7,9% van de 
   reissom (Exclusive Selection Europe)
Vraag vrijblijvend inlichtingen op ons bureel

Wat bij annulering ?
Bij annulering vragen wij u zo snel mogelijk een schriftelijke 
verklaring met een bewijs of attest door te sturen. Dit kan per 
post (Leuvensesteenweg 255 – 3390 St.-Joris Winge) of per email  
(info@violettacars.be). Telefonisch kan er onmogelijk geannuleerd 
worden. Wij zorgen dan voor de nodige documenten. Die u dan 
eventueel moet laten invullen door uw arts en deze ons terug te 
bezorgen. Alle communicatie gebeurd dan rechtstreeks met 
ons en wij met onze verzekeringsagent, zodat alles vlot ver-
loopt.

Ons CDV-nummer: 19045

Denk aan je annulatie
en reisverzekering

Annulatieverzekering & compensatiereis
• tot € 10.000/persoon
• dekking vooraf bestaande ziekte
• dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, ontslag,  
 herexamen, zwangerschapscomplicatie…
• compensatiereis bij het vroegtijdig onderbreken  
 van de reis om dringende reden en na repatriëring
• zie de algemene voorwaarden voor alle dekkingen

Assistance personen
• onbeperkte medische kosten en repatriëring
• hospitalisatie kosten en bijstand van een naaste
• medische nabehandelingskosten tot € 6.250/persoon, 
 na een ongeval in het buitenland
• opsporings- & reddingskosten tot € 6.250/persoon
• catastrofedekking: verlenging verblijfkosten tot € 600/  
 persoon

Bagageverzekering
• tot € 2.000/persoon ingeval van schade of diefstal
• tot € 400/persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen 
 bij laattijdige afgifte van uw bagage
 
Kapitaal reisongevallen
• tot 12.500/persoon in geval van blijvende invaliditeit of 
 overlijden na een ongeval in het buitenland

Annulatieverzekering & compensatiereis (zie hiernaast)

Minimum van 45 € per dossier

Annulatie

AWP P&C S.A. Belgian Branch - Koning Albert II-laan 32
1000 Brussel, België - Toegelaten onder het codenummer 2769

Exclusive Selection Europe

www.allianz-assistance.be

   
Dekking epidemische ziekten in annulering en  
bijstand (waaronder COVID-19)
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Verrassingsreis 1

Verrassingsreis 2

Alle wegen leiden naar…

Weer of wind ? 
Berg of dal ?

Men weet waar het begint
maar niet waar het eindigen zal.

 
Laat je op deze uitstap goed verwennen
misschien leer je wel wat nieuws kennen.

Vertrekken naar ergens  
zonder iets te weten,

dit wordt een trip om nooit te vergeten.
 

Verdwijnen naar een ongekend gebied
een plek die er goed uitziet

Ra…ra… waar gaan we heen?
Dat weten wij tot nu toe alleen.

2 DAGEN Frankrijk

2 DAGEN Duitsland 

REISINFORMATIE
Reisperiode: zat. 25 tot zo. 26 maart 2023
Prijs: € 269,00 p.p.
Vertrek: 07.00 uur aan ons bureel terugkomst 
voorzien te St-Joris-Winge rond 20.30 uur
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige gids
• Volpension vanaf de eerste dag middagmaal 

(broodmaaltijd) tot de laatste dag middagmaal
• Alle uitstappen en inkomgelden voorzien in het 

programma
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 35,00

REISINFORMATIE
Reisperiode: do. 16 tot vr. 17 november 2023
Prijs: € 299,00 p.p.
Vertrek: 07.00 uur aan ons bureel terugkomst 
voorzien te St-Joris-Winge rond 20.30 uur
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag middagmaal
• Alle uitstappen en inkomgelden voorzien in het 

programma
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 40,00
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Seizoensopener in Tirol!

Onze reis gaat door  

van zondag 19 maart tot  

vrijdag 24 maart 2023 

naar Elbigenalp in het Lechtal. 

Deze reis is geen wintersportvakantie, wel een wintervakantie waar we zullen genie-
ten van o.a. een Apfelstrudel, een Schnaps, winkelen, kristal, paardenkoets en van 
de Gemütlichkeit. Een genietvakantie zonder reisleider met elke morgen kans tot 
Nordic Walking en in de namiddag een vrijblijvende rustige uitstap. We verblijven in 
het mooie ****hotel “Stern & Jagdschlossl”, waar hun Tiroler gastvrijheid, hun lekker 
eten, de behaaglijke kamers en hun service er zullen voor zorgen dat uw vakantie 
onvergetelijk wordt. Hier kom je gewoon graag terug!

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Elbigenalp
Vertrek om 06.00 uur. Via Aachen en 
de Duitse autowegen gaat het rich-
ting Koblenz, Hockenheim voor het 
vrije middagmaal. Verder door over 
Heilbronn, Stuttgart, Ulm en Reutte en 
via het Lechtal richting Elbigenalp naar 
ons verblijfhotel “Stern & Jagdschlossl” 
voor avondmaal en overnachting.

2e dag: Paardenkoets & Tiroleravond
Ontbijt. Vrije voormiddag. Na de mid-
dag kunnen we facultatief een ritje 
maken met de paardenkoets bij 
Florian. Avondmaal. Een bezoek aan 
dit hotel is niet compleet zonder een 
Tiroleravond, dus vanavond laten we u 
hier graag van genieten. Overnachting.

3e dag: Kristallwelten van Swarovski
Ontbijt. Vrije voormiddag. Sinds 
Swarovski – bekend door het kristal – 
in Wattens zijn ‘Kristallwelten’ opende, 
is het plaatsje een begrip tot ver bui-
ten Oostenrijk. “Kristallwelten” is een 
wondere wereld van kristal dat ook 
vanmiddag voor ons toegankelijk is. 
Terug naar ons hotel voor avondmaal 
en overnachting.

4e dag: Vrije dag met koffie/taart & 
fakkelwandeling
Ontbijt. Vandaag een vrije dag om 
te doen wat je zelf wenst. Waarom 
niet genieten van de faciliteiten in het 
hotel, je lekker verwennen in de well-
ness of een mooie wandeling maken in 

de buurt van het hotel. In de namiddag kan je te voet 
tot aan de houtsnijschool van Elbigenalp. Rond 15.30 
uur is er voor iedereen koffie met taart voorzien. Na 
het avondmaal staat er een fakkelwandeling met 
gluhwein op ons programma (Indien het weer het 
toelaat uiteraard). Overnachting in ons hotel.

5de dag: Warth en Holzgau
Na het ontbijt vertrekken we ook vandaag rond 
10.30 uur richting het skigebied van Warth. Het is 
niet omdat we niet gaan skiën dat we hier de sfeer 

Een genietvakantie!6 DAGEN Oostenrijk
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HOTEL STERN & JAGDSCHLOSSL ****
Met hotel “Stern & Jagdschlossl”**** hebben we 
reeds jarenlang een zeer goede samenwerking. 
Het is een gezellig en familiaal hotel met vernieuw-
de kamers. Typische, lekkere keuken met ver-
schillende menukeuzes. Wellness grot met sauna, 
solarium, whirlpool en stoombad. Wandelingen 
voor jong en oud, koetstochten, nordic walking en 
vooral veel plezier!

REISINFORMATIE
Reisperiode: zo. 19 tot vr. 24 maart 2023
Prijs: € 585,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Verblijf in halfpension vanaf de eerste dag 

avondmaal tot de laatste dag ontbijt
• Bekwame chauffeur
• Begroetings schnapps
• Tiroleravond
• 1 x koffie met gebak
• Gebruik van Wellness
• Alle uitstappen voorzien in het programma
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Reisleider
• Extra kost uitstappen:

- Nordic walking € 2,00/dag
- Kristalwereld van Swarovksi € 21,00
- Paardenkoets € 12,00

• Middagmalen 
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 75,00

Geen infodagkorting op deze reis

Verblijfplaats: Elbigenalp

Onze reis gaat door  

van zondag 19 maart tot  

vrijdag 24 maart 2023 

naar Elbigenalp in het Lechtal. 

Wij wensen  

jullie een toffe 

vakantie toe!
eens niet kunnen opsnuiven. Verder 
door naar Holzgau en voor de mensen 
die willen gaan we nog even tot aan de 
loopbrug. Van hieruit rijden we terug 
naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.

6e dag Elbigenalp – St.-Joris-Winge
Aan alle mooie liedjes komt een einde, 
ook aan ons verblijf hier in het Lechtal. 
Daarom vertrekken we na het ont-

bijt huiswaarts. Via Reutte naar Ulm, 
Stuttgart, Koblenz naar Aachen. Daarna 
naar ons bureel te Sint-Joris Winge. 
Aankomst voorzien rond 20.00 uur. 
De nodige haltes onderweg worden 
gehouden voor de vrije maaltijden.

Bij slechte weersomstandigheden 
kan het programma wijzigen.
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Verblijfplaats: Ellenz 

HOTEL MOSELSTERN HOTEL FUHRMANN ***
Dit 3-sterrenhotel in het schilderachtige dorpje 
Ellenz-Polterdorf beschikt over een groot terras, 
dat direct aan de rivier de Moezel ligt. De heldere 
kamers van Hotel Fuhrmann in Ellenz-Poltersdorf 
hebben een klassiek interieur met traditioneel 
houten meubilair. Alle kamers zijn voorzien van 
een televisie en een eigen badkamer. Er wordt 
dagelijks een volledig ontbijtbuffet aangeboden. In 
het ruime restaurant met houten interieur worden 
Duitse gerechten uit de regio en internationale 
gerechten geserveerd. Hotel Fuhrmann ligt op 10 
km van Cochem en op 37 km van Koblenz wat voor 
onze 2daagse een ideale uitvalbasis is.

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 22 tot zo. 23 april 2023
Prijs: € 269,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag middagmaal tot de laatste dag middagmaal
• Alle voorziene rondritten in het programma
• Bezoek mosterdmolen
• Bezoek wijnboer met 1 proef en vesperteller
• Boottocht Cochem – Beilstein
• Kabelbaan en toegang vesting Ehrenbreitstein
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 34,50

Tussen 2 rivieren: Moezel & Rijn
2 DAGEN Duitsland

Een betoverende regio met de Moezel-rivier als rode draad, waaraan talloze kasteel-
torens de wolken krabben en de wijnglazen volop klinken. Daar waar wijn en vakwerk-
huizen enkele sleutelwoorden zijn. Er valt genoeg te beleven: we vinden hier de meer 
dan 200 jaar oude mosterdmolen, maken een boottocht en genieten van een prachtig 
uitzicht vanop de kabelbaan. Cochem draagt de kroon van de wijndorpjes. Koblenz 
is beroemd vanwege de Deutsche Eck, de plek waar de Moezel eindigt en in de Rijn 
stroomt. 
 
REISPROGRAMMA
Dag 1: St-Joris-Winge – Cochem – 
Beilstein - Ellenz
Vertrek om 07.00 uur aan ons bureel. 
Vanmorgen gaat het recht naar 
Cochem, bijgenaamd de mosterd-
stad. Een barokstadje met fraaie vak-
werkhuizen en de Rijksburcht, maar 
ook met een historische Senfmuehle. 
De mosterdmolenaar verzorgt onze 
rondleiding. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van rieslingmosterd, raatmosterd of 
exotische mosterd met Indiase curry? 
Tijd om de wijn van de moezel te 
leren kennen en hier nemen we ook 
een hespenschotel voor we aan boord 
gaan voor een sluizentocht die ons 
tot Beilstein, het ‘Doornroosje van de 
Moezel’ brengt. In deze piepkleine 
parel aan de rivier nemen we een kijk-
je in de voormalige Karmelietenkerk, 
bekend om haar Zwarte Madonna. 

Nadien trekken we naar het hotel voor 
kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.
 
Dag 2: Ellenz – Koblenz – St-Joris-
Winge
Ontbijtbuffet en valiezen laden, maar 
we gaan nog niet naar huis. Een mooie 
panoramische tocht leidt ons via 
gekende wijnoorden langs de Moezel 
tot Koblenz, de stad waar de rivier in de 
Rijn opgaat. Vanaf het legendarische 
punt Deutsches Eck maken we een 
tocht met de kabelbaan naar vesting 
Ehrenbreitstein. Een tochtje door het 
fort brengt ons iets bij over haar vroe-
gere strategische belang. Middagmaal, 
waarna we in het centrum van de oude 
stad een rondleiding krijgen door onze 
gids of kan u een namiddag vrij shop-
pen. Rond 18 uur terug aan de autocar 
om huiswaarts te keren. 
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HOTEL MEYER****
Een traditioneel familiehotel in het Müllerthal. 
Claudine, Paul, Luc en hun medewerkers streven 
met passie om het welzijn van de gasten van Hotel 
Meyer en het Meyer’s restaurant te verzekeren. 
Alle kamers hebben een eigen badkamer met bad 
of douche, telefoon, wekkerradio, flatscreen-tv, 
föhn, minibar en kamerkluis. Knusse badjassen 
en zachte handdoeken liggen voor u klaar. W-Lan 
is gratis beschikbaar. ’s Morgens genieten we van 
een ontbijtbuffet en ’s avonds voorziet men ons 
van een 3-gangenmaaltijd. 

REISINFORMATIE
Reisperiode: di. 30 en wo. 31 mei 2023
Prijs: € 269,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag middagmaal
• Alle voorziene rondritten in het programma
• Bezoek Caves Bernard-Massard
• Inkom vlindertuin
Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens de heenreis
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 46,00

2 DAGEN Luxemburg

Verblijfplaats: Beaufort

Springprocessie Echternach

Echternach is de oudste stad van Luxemburg, een uitzonderlijk juweeltje dat tegen de 
grens van Duitsland is aangeplakt. Op pinksterdinsdag wordt Echternach het decor 
voor een van de meest curieuze religieuze rituelen van Europa, met een massale pro-
cessie van duizenden pelgrims en toeristen die door de straten springen en dansen. 
Ontdek de geheimen van de cuvées Bernard-Massard en geniet van een moment van 
ontspanning in de vlindertuin en aan de oevers van de Luxemburgse Moezelkant.
 
REISPROGRAMMA
1ste dag: St-Joris-Winge – Echternach 
- Beaufort
Vertrek om 08.00 uur. We rijden van-
morgen recht naar de stad Echternach 
waar ons de springprocessie wacht. 
De oudste vermelding van deze ‘grote 
driesprong’ dateert uit de elfde eeuw. 
De wijze van springen is als volgt: eerst 
naar voren, dan een pas zijwaarts naar 
links en vervolgens een pas zijwaarts 
naar rechts. Muzikanten begeleiden de 
processie met steeds dezelfde melo-
die, die teruggrijpt op een volkswijsje. 
Dat de Springprocessie ook moderne 
pelgrims nog aanspreekt, komt door-
dat het ‘springen’ het mogelijk maakt 
om met het hele lichaam te bidden. 
Het is een uitdrukking van vreugde 
en door de vereiste inspanning ook 
een echte boete oefening. Het spek-
takel geldt nu zo’n beetje als de groot-
ste attractie van Echternach, waar elk 

jaar veel nieuwsgierige toeristen op af 
komen. Ook wij willen hier een kijkje 
nemen. Vrij middagmaal. Van hieruit 
gaat het naar ons hotel voor avond-
maal en overnachting.
 
2de dag: Beaufort – Grevenmacher – 
St-Joris-Winge
Ontbijtbuffet. Een klein uurtje rijden 
brengt ons tot aan de gekende kelders 
van Bernard Massard Een audiovisuele 
projectie over de productie van mous-
serende wijnen volgens de « tradi-
tionele methode » en een rondleiding 
door de kelders sluiten we af uiteraard 
met een degustatie. Middagmaal. Ook 
de vlindertuin nodigt ons uit voor een 
bezoek. Dankzij het tropische klimaat 
in de kas zijn er ook een aantal Chinese 
dwergkwartels, kameleons, schildpad-
den, verschillende soorten vogels en 
een kolonie bijen (onder een glazen 
kist). Kleurrijke bloemen en een idyl-

lische sfeer. Na een verblijf in de Regio Mullerthal, 
gaat het richting het Kirchberg Plateau. Helaas het 
mooie panoramazicht betekent ook het einde van 
onze 2-daagse reis.

NIEUW!
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Audomarois – Côte d’Opale met Havendagen  in Saint Omer

Ontdek samen met ons de Audomarois-polders, je gaat er het leven van alle dag ver-
geten door er helemaal ontspannen te genieten van de landschappen. Vogels zullen er 
u vergezellen in deze alles omringende groene wereld. Dit watergebied, het grootste 
van de Nord Pas-de Calais heeft veel te bieden met zijn sloten en watergangen, grote 
vijvers, vochtige weiden, tevens is het ook de laatste Franse polder waar tuinders 
leven, met een eigen vakkennis, tradities en geschiedenis, deze gaan we ontdekken 
tijdens deze drie daagse. We maken er ook kennis met de “Bacôve” de traditionele 
houten boten van de polders, het glas van Arques, het stadscentrum van Saint-Omer 
en de Bunker van Eperlecques gekend voor de bouw van de V1 en V2 raketten tijdens 
de oorlog. Vooraleer we huiswaarts keren genieten we nog van de prachtige kuststreek 
Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez. Een afwisselend programma in een geweldige streek.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Arques – 
Saint Omer
Vertrek om 06.30 aan ons bureel. Via 
de Belgische autosnelweg richting 
Rijsel en de Franse grens waar we 
meteen naar het waterland rijden. Hier 
wacht er een lekker kopje koffie en 
koffiekoek. Daarna stappen we op een 
boot om de polders te ontdekken, 
een enorme verzameling van (ei)land-
jes, ontsloten door meer dan 700 km 
aan waterwegen, waar lokale tuinders 
meer dan 50 soorten groenten verbou-
wen, en vooral de bekende bloemkool. 
Deze unieke streek is door de Unesco 
geclassificeerd als « wereldbiosfeer-
reservaat ». Dan is het tijd om het 
ambacht van gedreven botenbouwers 

te ontdekken. Ze maken traditione-
le houten boten, zoals hun voorou-
ders gebruikten om door de polders 
te varen, naar hun velden en naar hun 
werk. Tijd om bij hen van een middag-
maal met streek producten te genieten. 
De namiddag verwacht men ons in de 
stad Arques. We denken dan meteen 
aan het wereldwijd bekende kristal 
gemaakt met zand uit Mechelen. De 
fabriek is gespecialiseerd in tafeldeco-
ratie en binnen ontdekken we de fabri-
cagetechnieken, bezoeken een functi-
onerende productie eenheid die ons 
meeneemt van de druppel gesmolten 
glas tot het eindproduct. Van hieruit 
gaat het naar ons hotel voor avond-
maal en overnachting.

 
2e dag: Saint-Omer
Na ons ontbijtbuffet in ons hotel bezichtigen we het 
oude stadje met zijn typisch Franse huizen en trap-
gevels dus goed te zien dat dit gebied bij Vlaanderen 
behoorde. We lopen ook langs de gotische kathe-
draal en komen dan bij het weelderige stadspalais 
met zijn smeedijzeren poort. Sinds 1904 is hier het 
Sandelin Museum ondergebracht. Hier maken we 
kennis met de geschiedenis en kunstwerken van de 
streek Audomarois. We komen er ook Vlaamse wer-
ken tegen in curiositeitenkabinetten, met o.a. een 
schilderij uit het atelier van Pieter Brueghel. Maar 
ook meubels, keramiek en waardevolle kerkstuk-
ken. Na een 3-gangenmenu in het centrum gaan we 
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3 DAGEN Frankrijk

Audomarois – Côte d’Opale met Havendagen  in Saint Omer

naar het Maison du Marais waar we 
meer ontdekken over de tradities van 
het gebied, de legendes en verhalen 
over de moerasheks Marie Groët. Eén 
van de tradities is de jaarlijkse boten 
optocht die tuinders al maanden voor-
bereiden. Het komt goed uit, want 
vandaag gaan ze met hun praalboten 
voorbij trekken, daarom begeven we 
ons dan ook naar de kade om er te 
genieten van dit spektakel. Na het 
avondmaal kunnen we er nog het vuur-
werk gaan bewonderen. Overnachting.
 

3e dag: Éperlecques – Calais – St.-
Joris-Winge
Helaas is het al weer tijd om na het 
ontbijt onze valiezen te pakken en te 
vertrekken naar het bos vlakbij het 
dorpje Éperlecques, waar we stuiten op 
de grootste oorlogsbunker van Noord-
Frankrijk. Met een hoogte van 33 meter, 
een breedte van 95 meter en een lengte 
van 216 meter werd deze in 1943 op 
verzoek van Hitler gebouwd. Bestemd 
voor de productie van vloeibaar zuur-
stof voor de lanceringsbasis van auto-
nome V1 en V2 raketten, die op Londen 

HOTEL IBIS SAINT OMER-CENTRE
Het hotel ligt in het centrum van Saint-Omer, 
tussen het stadhuis en de kathedraal. Ideaal gele-
gen om de stad en de omgeving te bezoeken. De 
kamers zijn modern ingericht en uitgerust volgens 
het hedendaags comfort, een complete badkamer 
met toilet en gratis toiletartikelen, een flatscreen-tv 
en gratis Wifi. Je kan er genieten van een drankje 
in de bar voordat je in het restaurant een lekkere 
traditionele gerecht geserveerd wordt. ’s Morgens 
een verzorgd uitgebreid ontbijtbuffet en s’ avonds 
een 3-gangen menu. Een gezellig hotel !

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 29 tot ma. 31 juli 2023
Prijs: € 389,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige reis-

leider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot laatste dag middagmaal
• Inkomgelden zoals:

- Koffie en mini gebakje
- Onthaal en bezoek glasfabriek in Arques
- Boottocht, bezoek van de werkplaats
- Het bezoekerscentrum Maison du Marais
- Boten optocht en vuurwerk (gratis)
- Bezoek Blockhaus d’Eperlecques

Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of reisbijstand
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 66,00

Verblijfplaats: Saint-Omer 

afgevuurd moesten worden. In de rondleiding horen 
we meer over de lancering van de V1-V2-bommen en 
de horror die de Franse, Belgische en Nederlandse 
dwangarbeiders ondergingen. Na dit bezoek rijden 
we richting kust, Vooraleer we verrast worden door de 
Twee Kapen ”Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez“ nemen 
we onderweg ons middagmaal. Na genoten te heb-
ben van het adembenemend uitzicht over het Kanaal 
waarachter we de witte kliffen van Engeland zien lig-
gen, keren we stilaan huiswaarts. Aankomst voorzien 
aan ons bureel omstreeks 21.00 uur.

NIEUW!



14

HOTEL COSMOPOLITE ****
Het hotel ligt op 80 meter van de zeedijk, in de 
grootste winkelstraat van Nieuwpoort. Men biedt 
ons kamers met alle comfort. Hun hotel/restaurant 
biedt u alle ingrediënten voor een zorgeloos en 
verblijf aan de Belgische kust. In ons hotel over-
nacht u in stijl, geniet u van heerlijke avondmalen 
en steeds een rijkelijk ontbijt. Geniet ervan!

REISINFORMATIE
Reisperiode: di. 02 tot do. 04 mei 2023
Prijs: € 425,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur
• Hotel op basis van halfpension eerste dag 

avondmaal tot laatste dag ontbijt
• 4-gangenmaaltijd “ALL-IN” hotelschool “Ter 

Duinen” in restaurant “De Mijn”
• Inkomgelden 

-  Casino “welcome” (met glaasje cava of fruit-
sap, hapjes en 6€ speeljetons)

-  Boottocht haven Nieuwpoort
-  Bezoek garnaalvissers te paard

Niet inbegrepen:
• Middagmalen 1ste en 2de dag
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
Eénpersoonskamer: + € 108

Verblijfplaats: Nieuwpoort 

Noordzee/vissers verhalen
3 DAGEN Belgische kust

Onze Belgische Kust. We maken kennis met de blikvanger op de Blankenbergse zeedijk, 
het casino en volgen de gids naar de veiling, de vismijn en de unieke omgeving. Als 
afsluiter genieten we nog van een culinair hoogstandje in “Ter Duinen”. Hotelschool 
Ter Duinen, een eigentijdse school die 75 jaar traditie koppelt aan een open visie op 
de toekomst. Traditie en vernieuwing maken de school wijdbefaamd.
 
REISPROGRAMMA
1ste dag: St-Joris-Winge – 
Blankenberge- Nieuwpoort
Vertrek om 08.00 uur. We zetten van-
morgen koers richting Blankenberge, 
kort wat vrije tijd zodat u zelf nog iets 
kan nuttigen en wat rondkuieren. Om 
15.00 uur worden we verwacht op de 
zeedijk in het Casino. Wij nodigen je 
uit voor een heerlijk glas bubbels met 
hapjes. Na de speluitleg kunnen we 
zelf een gokje wagen, met 6 Euro aan 
jetons, aan de speeltafels en slots. Na 
deze unieke beleving gaat het richting 
ons hotel voor avondmaal en over-
nachting te Nieuwpoort.
 
2de dag: Nieuwpoort
Ontbijtbuffet. De gids pikt ons op aan 
het hotel en leidt ons vandaag door-
heen onze badplaats Nieuwpoort. 
Aansluitend maken we een mooie 
rondrit doorheen de omgeving. Een 
havenrondvaart in Nieuwpoort past 

perfect in jouw daguitstap naar zee. 
Met Seastar ontdek je immers in één 
uur tijd de enorme diversiteit van deze 
mooiste havenstad van onze kust. Je 
vaart langs het natuurreservaat ‘De 
IJzermonding’, dwars door de prachtige 
Euro-jachthaven, je passeert helemaal 
langs de traditionele vismijn, kruist 
de typische vissers- en vrachtschepen 
in de handelshaven. Tijdens je boot-
tocht krijg je bovendien een perfect 
en uniek uitzicht op het Koning Albert 
I Monument, het sluizencomplex, de 
Ganzenpoot en de bouwwerken voor 
de stormvloedkering. Met een beet-
je geluk spotten we een zeehondje. 
Ondertussen geniet je met volle teu-
gen van een verfrissend biertje of 
ander verkwikkend drankje. Heerlijk… 
Vrij middagmaal. De namiddag heb-
ben we een middagje vrij aan zee te 
Nieuwpoort. Avondmaal en overnach-
ting in ons hotel.
 

3de dag: Nieuwpoort – Koksijde – St-Joris-Winge
Ontbijtbuffet en valiezen laden. Wie Koksijde-
Oostduinkerke zegt, zegt ook ‘garnaalvissers’. Al 
sinds de 15de eeuw trekken garnaalvissers er voor 
de kust van Oostduinkerke op uit om garnalen te vis-
sen. En dat doen ze gezeten op uit de kluiten gewas-
sen Brabantse trekpaarden. Om 12.15 uur worden 
we verwacht in restaurant “De Mijn”, een restaurant 
van de Hotelschool “Ter Duinen” waar ons een 
4-gangenmenu met aangepaste wijnen te wachten 
staat. Culinair genieten bij topchefs van morgen in 
hotelschool “Ter Duinen” te Koksijde. Met ons buikje 
vol sluiten we hier onze 3-daagse reis af en komen 
we stilaan huiswaarts.
 Topper van deze reis:  

hotelschool ‘Ter Duinen’
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HOTEL: 4 JAHRES ZEITEN – BAD BREISIG
Een bezoek aan dit hotel is altijd de moeite waard, 
het is gelegen aan de rand van de historische 
oude binnenstad Het is een modern uitgerust 
hotel, voorzien van kamers met alle hedendaag-
se comfort. In hun restaurant aan de Rijn bie-
den zij seizoensgebonden, regionale gerechten.’s 
Morgens een rijkelijk ontbijtbuffet en ’s avonds 
een 3-gangen menu. Na het avondmaal kan u 
(tegen betaling) nog genieten van de faciliteiten 
van het hotel zoals bowlingbaan, zwembad, sauna. 
U kan nog even vertoeven in de “Bierstube” of op 
hun Rijnterras. Ongetwijfeld een leuk comfortabel 
hotel waar u zeker wil terug komen !

REISINFORMATIE
Reisperiode: vr. 11 tot zo. 13 augustus 2023
Prijs: € 425,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar met het nodige 

comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag middagmaal
• Boottocht
• Tandradbaan Drachenfels
• Toegang Geyser center en overzetboot
• Bezoek Vulkanbrouwerij
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• 1ste middagmaal
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer + € 25,00

Romantische Rijn met een vleugje Eifel
Verblijfplaats: Bad Breisig

3 DAGEN Duitsland

Al jaren is een reisje naar de Rijn immens populair en werd het een begrip. Daarom 
staat deze reis weer op ons programma. En waarom ook niet? Het beroemde Rijndal 
in Duitsland met zijn steile wijnhellingen, zijn dreigende burchten en ruïnes, schilder-
achtige plaatjes en bezienswaardigheden nodigt u uit voor een bezoek. Het wil zijn 
historische pracht tonen, terwijl zijn fraaie landschappen een verrukking voor het oog 
zijn. En vergeten we onze verblijfplaats niet, gelegen aan de Rijn, met een hotel waar 
het aangenaam is om te verblijven. Meegaan is de boodschap.

REISPROGRAMMA
1e dag: St-Joris-Winge – Königswinter 
- Bad Breisig
Vertrek om 07.00 uur. Vervolgens rij-
den we in de richting van Königswinter, 
een druk bezocht toeristenoord aan 
de Rijn en de voet van de Drachenfels. 
We maken een boottocht op de Rijn 
en genieten van prachtige zichten op 
de wijngaarden. Vrij middagmaal. Na 
de middag bereiken we de top van de 
Drachenfels met het elektrische tan-
dradspoor. Op de top van deze legen-
darische rots staat de burcht ruïne. Van 
hier heeft men een fantastisch uitzicht 
over het Rijndal. Verder naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.

2e dag Andernach
Ontbijtbuffet. Vandaag maakt u een 
uitstapje naar Andernach - ook wel 
de "eetbare stad" genoemd. De open-
bare groenvoorzieningen  is beplant 

met een grote verscheidenheid aan 
groenten en kruiden die iedereen kan 
oogsten. In de ochtend maak je een 
uitgebreide stads tour. Middagmaal in 
het centrum. In de vroege namiddag 
bezoekt u eerst het "Geyser Center", 
waar u met al uw zintuigen de elemen-
taire kracht van de natuur kunt erva-
ren. Hoor het sissen en gorgelen als 
's werelds hoogste koudwatergeiser 
tot 60 meter boven de grond uitbarst. 
Naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.

3de dag Bad Breisig – Mendig - 
St-Joris-Winge
Ontbijtbuffet en valiezen laden. Via de 
Laacher See en met een blik op Maria 
Laach rijden we richting Mendig voor 
een rondleiding door de historische 
bierkelder. Hier daal je af in de diep-
ste bewaar- en gistkelder ter wereld 
30 m onder de grond. Tijdens een 

rondleiding ervaart u de elementaire krachten in de 
wijdvertakte basaltgroeven. Hier kom je te weten wat 
de vulkaanuitbarsting van de Laacher See met bier 
te maken heeft en combineer je leuke weetjes met 
plezier. Middagmaal (hoofdschotel) in de brouwerij. 
De namiddag zakken we nog verder af tot Monreal, 
de “vakwerkparel van de Eifel”. De rood-witte vak-
werkhuizen getuigen van de welvaart die Monreal 
bereikte door de verwerking van schapenwol en 
lakenproductie vanaf de 17e eeuw. Van hieruit gaat 
het richting St-Joris-Winge waar we rond 21.00 uur 
verwacht worden.



16

Romantische route – een naam die een belofte inhoudt! De oudste en meest bekende 
toeristische route van Duitsland is de Romantische Strasse. Van Würzburg tot Füssen 
loopt deze 350 kilometer lange route door een schilderachtig landschap met prachtige 
natuur en bijzondere oude steden. U komt ogen tekort bij de steeds weer wisselende 
en betoverende uitzichten. Tijdens deze reis bezoeken we uiteraard de stad Würzburg 
en andere schilderachtige steden zoals Bad Mergentheim en Creglingen. Wie deze 
route volgt, wordt rijkelijk beloond. U verblijft in het plaatsje Markelsheim aan de 
Romantische Strasse. Het plaatsje wordt omzoomd door wijngaarden en sinds 1096 
wordt er hier al wijnbouw gepleegd. Er zijn dan ook diverse mogelijkheden om te 
genieten van een heerlijk glas wijn in dit idyllische plaatsje. Ons uitstekende hotel ligt 
in het centrum van het plaatsje en vormt de perfecte uitvalsbasis om de Romantische 
Strasse te ontdekken. 
 
REISINFORMATIE
1e dag: Sint-Joris-Winge – Würzburg 
– Markelsheim
Na ons vertrek om 06.00u aan ons 
bureel rijden we richting Köln (koffie-
pauze) Limburg a/d Lahn en Frankfurt 
naar de belangrijkste bisschops- en 
universiteitsstad Würzburg .Na het 
vrije middagmaal bezoeken we hier 
de voornaamste bezienswaardighe-
den zoals de voormalige bisschoppe-
lijke residentie, de St.-Kiliansdom, de 
Marienbergvesting, de Mainbrücke met 
de barokke heiligenbeelden. Nadien 
nemen we er nog wat vrije tijd en 
daarna naar ons hotel te Markelsheim 
voor kamerverdeling, avondmaal en 
overnachting.
 
2e dag: Bad Mergentheim – 
Weikersheim
Na het lekkere ontbijt brengen we 
een bezoek aan Bad Mergentheim, 
dat prachtig gelegen is aan de rivier 
de Tauber. Deze voormalige residen-
tiestad van de grootmeesters van de 
Duitse Orde heeft een internationale 
reputatie als kuuroord met genees-
krachtige bronnen. Het prachtige 
aangelegde kuurpark is absoluut een 

bezoek waard. Vele historische gebou-
wen zijn uitstekend bewaard gebleven, 
zoals de munsterkerk St. Johannes en 
het raadhuis op de markt, die omzoomt 
wordt door fraaie vakwerkhuizen en 
een barokpaleis. Aansluitend bezoe-
ken we na het middagmaal in ons hotel 
(2-gangen), het residentieel slot van 
Weikersheim. Nog wat rond kuieren in 
de slottuin of het centrum en daarna 
terug naar ons hotel voor avondmaal 
en overnachting.
 
3e dag: Markelsheim – Rothenburg 
a/d Tauber
Na het ontbijt maken we nog een tocht 
met de “Gelben Wagen”. Tijdens deze 
tocht steekt u nog heel wat op over 
de wijnbouw in deze streek. We ein-
digen dan ook nog met een proeverij 
van enkele wijnen met spek en brood. 
Daarna gaat het naar Rothenburg ad 
Tauber, dat belooft één van de hoog-
tepunten van deze reis te worden. We 
bezoeken de prachtige 12e eeuwse 
stad, waar u de sfeer van de mid-
deleeuwen proeft. Middagmaal. Deze 
stad wordt omringd door een goed 
bewaard gebleven stadsmuur. Verder 

zijn er vele bezienswaardigheden, zoals het stadhuis, 
prachtige stadspoorten, schilderachtige vakwerkhui-
zen en imposante kerken. We maken een stadswan-
deling en aansluitend heeft u vrije tijd om zelf op 
ontdekking te gaan door de smalle straatjes van het 
romantische Rothenburg. Terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
 
4e dag: Creglingen – Wertheim – Sint -Joris-Winge
Goed uitgeslapen en genoten van een lekker ontbijt 
laden we de valiezen. Voor we huiswaarts keren rij-
den we door een prachtige natuur naar Creglingen, 
bekend om zijn gotische Herrgottskirche (facultatief) 
en het vingerhoedmuseum, waar we dan ook een 
bezoek aan brengen. Nadien gaat het via de Duitse 
autowegen en nog een tussenstop naar ons bureel 
te Sint-Joris-Winge. Aankomst voorzien omstreeks 
20.00 uur.

HOTEL LOCHNER WEINSTUBE ***
Om deze prachtige streek te verkennen is Flair 
Hotel Weinstube Lochner de uitvalsbasis bij uit-
stek. In dit gezellige hotel staat een huiselijke 
sfeer centraal en word je door het personeel op 
je wenken bediend. De kamers bieden het nodige 
hedendaags comfort. Ook in het restaurant word 
je verwend. Of het nu gaat om regionale specia-
liteiten of internationale gerechten, de kwaliteit is
steeds gegarandeerd.

REISINFORMATIE
Reisperiode: do. 20 tot zo. 23 juli 2023
Prijs: € 635,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag ontbijt
• Ervaren chauffeur en reisleider
• Tocht met “Gelben wagen”, kasteel Weikersheim
• Vingerhoedmuseum
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Persoonlijke reis - annulatie - verzekering
• Inkomgelden indien niet inbegrepen
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 75

Verblijfplaats: Markelsheim 

Romantische Strasse
4 DAGEN Duitsland
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REISINFORMATIE
Reisperiode:  
ma. 10 april tot vr. 14 april 2023
wo. 19 juli tot zo. 23 juli 2023
ma. 11 sept. tot vr. 15 sept. 2023
Prijs: € 515,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort en ruime zetelafstand
• Twee ervaren chauffeurs en geestelijke leiding
• Verblijf op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt
• Water en ¼ wijn, tijdens de middag- en avond-

maaltijden in ons hotel
• Toeristentaks en bijdrage Heiligdom
Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens heen- en terugreis
• Facultatieve uitstappen en inkomgelden
• Persoonlijke uitgaven en dranken indien niet 

inbegrepen
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 116,00
Kinderkorting: 
geldend op een standaard tweepersoonskamer 
met 2 volwassenen
• 0 tot 3 jaar: - € 230,00
• 4 tot 8 jaar: - € 110,00
• 9 tot 12 jaar: - € 70,00

Bedevaartreis Lourdes

HOTEL: PADOUE ****
Hotel Padoue is zeer goed gelegen op slechts 100 
m van het Heiligdom. De kamers beschikken over 
een badkamer, airco, een flatscreen tv, gratis Wifi. 
Het hotel beschikt ook over een restaurant, een bar 
en een gezellig salon met terras, waar u ontspan-
nen kan genieten van een drankje. Het hotel is ook 
gekend voor zijn uitstekende service en smakelijke 
maaltijden. ’s Morgens een ontbijtbuffet, ’s middags 
3-gangen- en ’s avonds een 4-gangen menu geser-
veerd aan tafel. Kortweg één van de betere hotels 
in Lourdes.

Regelmatige haltes onderweg voor de vrije maaltijden. 
Tijdens de terugreis maken we nog tijd voor een bezin-
ningsmoment. Aankomst aan ons bureel is voorzien 
omstreeks 23.00 uur.

5 DAGEN Frankrijk

4 overnachtingen te Lourdes en  
3 volle dagen ter plaatse in 

volpension.  
Iedereen ruime zetelafstand,  

dus comfortabel reizen.  
Sinds de miraculeuze verschijning van de H. Maria aan Bernadette Soubirous in 1858, 
is Lourdes uitgegroeid tot één van de meest bezochte bedevaartsoorden ter wereld. 
Een reis met een toegespitste aandacht voor Lourdes, onder leiding van een priester, 
maar ook voor de omringende bergwereld van de Pyreneeën. Tijdens het verblijf 
voorzien we niet alleen een uitgebreid bezoek aan de heiligdommen, er is ruimschoots 
tijd voorzien om te wandelen of te shoppen in de gezellige winkelstraten van de bin-
nenstad. We verblijven 3 volle dagen met 4 overnachtingen in volpension te Lourdes. 
We reizen met een **** touristclass autocar met ruime zetelafstand, dus comfortabel 
reizen genietend van de diverse landschappen onderweg.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Lourdes
Vertrek om 02.30 uur. Tijdens de dag-
reis over de Franse autowegen kunt U 
relaxen in onze comfortabele autocar. 
Regelmatige haltes voor de faculta-
tieve maaltijden onderweg. Aankomst 
te Lourdes rond 19.00 uur. Indeling 
der kamers, avondmaal, kennismaking 
met de omgeving en overnachting.

2e tot 4e dag: Lourdes
Verblijf te Lourdes in volpension. U 
krijgt ruimschoots de gelegenheid om 
aan de “Godsdienstige Plechtigheden” 
deel te nemen, zoals:
• Elke dag eucharistieviering in groep 

door eigen meegekomen priester
• Sacramentsprocessie en de zege-

ning van de zieken
• De lichtprocessie
• Laatste dag een bezinningsmoment 

in de autocar tijdens de terugreis
Wat gaan we er nog bezoeken
• De grot van Massabielle, deze is dag 

en nacht toegankelijk voor de bede-
vaarders

• De Crypte
• De Basiliek van de Onbevlekte 

Ontvangenis
• De Rozenkransbasiliek
• De Pius-X-Basiliek
• De Heilige Bernadettekerk
• De Bolymolen
• Het Cachot
• De huidige parochiekerk met het 

doop vont waarin Bernadette werd 
gedoopt.

• De baden
• De kruisweg op de heuvel (1530m lang)
• De kruisweg voor de zieken
• Mogelijkheid om de indrukwekkende 

Pyreneeën te bezoeken, o.a. Col Du 
Tourmalet, Pont D’ Espagne, Cirque 
De Gavernie. Deze zijn facultatief en 
ter plaatse te regelen. Het program-
ma kan gewijzigd worden naargelang 
de omstandigheden en iedereen is 
vrij hier aan deel te nemen.

5e dag: Lourdes – St.-Joris-Winge
Vroeg opstaan en ontbijt. Valiezen 
laden en vertrek om 05.00 uur huis-
waarts en dit via de Franse autowegen. 
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HOTEL: “JÄEGERHOF” WEIBERSBRUNN
Het familiehotel bestaat uit twee gebouwen en 
je gaat er vanaf het eerste moment genieten van 
de vriendelijke en warme sfeer. Zodra je het hotel 
“Jäegerhof” binnenstapt, voelt u je onmiddellijk op 
uw gemak. De moderne kamers zijn met veel lief-
de en verfijning ingericht en beschikken over een 
complete badkamer met douche, toilet, flatscreen 
tv en telefoon. Gratis WiFi. In het gemoedelijke 
restaurant kan je er genieten van seizoens- en 
streekgebonden gerechten. ’s Morgens een uitge-
breid ontbijtbuffet en ’s avonds een 4-gangenme-
nu (keuzemenu).

REISINFORMATIE
Reisperiode: vr. 30 juni tot ma. 03 juli 2023
Prijs: € 575,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag middagmaal
• Ervaren chauffeur en reisleider
• Bezoek kasteel Mespelbrunn
• Boottocht op de Main
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
• Inkomgelden indien niet inbegrepen
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 60,00 

Spessart
Verblijfplaats: Weibersbrunn

De Spessart wordt niet voor niets een sprookjesland genoemd. Overal zijn sprookjes-
achtige landschappen en stadjes. Sneeuwwitje heeft hier ooit gewoond en als je geluk 
hebt hoor je de zeven dwergen nog fluisteren. Ontdek samen met ons mystieke kaste-
len, romantische steden en schilderachtige landschappen tijdens deze korte vakantie 
in de Spessart. We verblijven in het plaatsje Weibersbrunn, gunstig gelegen voor het 
maken van enkele mooie uitstappen in de omgeving. Tevens geniet je tijdens deze reis 
van de ongerepte natuur en de gastvrijheid van onze hoteleigenaars.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris Winge - Limburg an 
der Lahn – Frankfurt - Weibersbrunn
Vertrek om 7u aan ons bureel. Via 
de Duitse autosnelwegen gaat het via 
Aachen, Köln richting Limburg an der 
Lahn. Van verre springt de enorme 
Dom, met haar zeven torens in het oog, 
één groot bouwwerk. Wie van Duitse 
vakwerkhuizen houdt kan hier zijn hart 
ophalen want zo’n 350 staan er in het 
oude centrum en ze zijn er in alle 
soorten en van alle tijden. Zou spijtig 
zijn om hier niet met onze gids, al wan-
delend op ontdekking te gaan. Na het 
vrije middagmaal zetten we onze tocht 
verder naar de grootstad Frankfurt 
aan de rivier de Main. Stadswandeling 
met onze gids door het oude gedeel-
te langs de Römer met de oude vak-
werkhuizen en het stadhuis, de oude 
opera en de Dom. Aansluitend vrije tijd 
in de befaamde shoppingwijk aan de 
Hauptwache. Kamerverdeling, avond-
maal en overnachting.
 
2e dag: Aschaffenburg en Schloss 
Mespelbrunn
Na het uitgebreid ontbijtbuffet rij-
den we door het sprookjesbos naar 
Aschaffenburg voor een wande-
ling langsheen de Main, Schloss 
Johannisburg en de Altstadt. Ook de 
gezellige Wochenmarkt staat op ons 
programma. Na het middagmaal, bezoe-

ken we eerst de Wallfahrtskirche van 
Hessenthal om ondermeer het hout-
snijwerk van Tilman Riemenschneider 
te bewonderen. Verder naar de water-
burcht van Mespelbrunn voor een 
rondleiding in dit kasteel van de familie 
Echter von Mespelbrunn. Aansluitend 
kunnen diegenen die dit wensen te voet 
terugkeren naar ons hotel. Avondmaal 
en overnachting.
 
3e dag: Miltenberg, Wertheim am 
Main en Lohr am Main
Na het ontbijt rijden we door het 
sprookjesbos van de gebroeders 
Grimm naar Miltenberg, schitterend 
gelegen aan de oever van de rivier 
de Main. Geleid bezoek aan de histo-
rische Marktplatz met het befaamde 
Schnatterloch en de oudste herberg 
van het land. Aansluitend Rundfahrt 
met de Reederei Henneberger naar 
Freudenberg en terug. Verder rijden we 
met onze autocar langsheen de kron-
kelende Main tot aan het pittoreske 
Wertheim met de historische Markt de 
Stiftskirche en de Burg van Wertheim in 
de Altstadt. Middagmaal in Wertheim 
am Main. Daarna brengen we een 
bezoek aan het Schneewittchenstadt 
Lohr am Main, op zoek naar de spiegel, 
de appel en het ware Sneeuwwitje! 
Terug naar ons hotel voor weer een 
lekker avondmaal en overnachting.
 

4e dag: Seligenstadt – Wiesbaden – St.-Joris Winge
Na het ontbijt, valiezen laden en voor we huiswaarts 
keren brengen we nog onderweg een bezoek aan 
Seligenstadt met de Basilika met tuin, klooster en 
molen, het oudste romaanse huis en de resten van de 
Kaiserpfalz aan de Main Promenade. Daarna naar de 
hoofdstad van de deelstaat Hessen, Wiesbaden. We 
rijden doorheen de mondaine Wilhelmstrasse en wan-
delen naar het Kurhaus, de Marktplatz met Rathaus 
en de monumentale gotische Marktkirche aan de 
Schlossplatz. Het middagmaal nemen we ook in deze 
toch wel prachtige stad. Stilaan tijd om de thuishaven 
op te zoeken en dat gaan we doen via de verschillende 
autowegen met nog een stop voor het vrije avond-
maal. Aankomst bureel omstreeks 20.30 uur.

4 DAGEN Duitsland
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Groningen en omgeving
Verblijfplaats: Groningen

5 DAGEN Nederland

ENJOY DELUXE WELLNESSHOTEL 
GRONINGEN****
Enjoy Deluxe Wellnesshotel Groningen telt 40 
kamers, elk met een eigen badkamer met toilet 
en douche of bad. Het hotel is een begrip in 
Loppersum en wijde omgeving. De statige buiten-
kant is een plaatje en wie het hotel binnenloopt 
proeft duidelijk de sfeer van weleer. Veel van het 
oorspronkelijke interieur is behouden gebleven, 
maar we vinden hier ook moderne SPA faciliteiten.
’s Morgens genieten we van een uitgebreid “Enjoy 
Deluxe” ontbijtbuffet, ’s middags voorzien met ons 
telkens van een lunchpakket en ’s avonds worden 
3-gangenmaaltijden geserveerd. Daarbovenop kan 
u nog genieten van de Deluxe koffiecorner: de hele 
dag thee, luxe koffie’s en siropen, met o.a. Baileys 
Coffee, Italian Coffee en Irish Coffee. Een hotel met 
'waar' voor je geld, daar word je toch vrolijk van!

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 03 tot wo. 07 juni 2023
Prijs: € 725,00 p.p. 
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste dag 

avondmaal tot de laatste dag middagmaal (bbq). 
’s Morgens een ontbijtbuffet en ’s avonds een 
3-gangenmenu en op de 2e-3e-4e dag voorziet 
het hotel voor ons een lunchpakket

• Toeristentaks
• Toegangsgeld Meyer Werft
• Toegang Hortus Tuinen Groningen (entree, 2x 

koffie/thee + gebak, rondleiding)
• Robbenvaart met paardenreddingboot
• Toegang ’t Swarte Paert met dressuur en BBQ
Niet inbegrepen:
• Toegangsgeld Fries museum Leeuwarden
• (+/- € 15 p.p.) / Princessehof (€ 12,50 p.p.), 

Oldehovetoren € 3,50 p.p.)
• Kopje Thee of toegang Theemuseum
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 160,00

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Leeuwarden 
- Groningen
Vertrek aan ons bureel om 07.00 uur 
en via de verschillende autosnelwegen, 
met een koffiestop onderweg naar 
Leeuwarden. Waar we na het vrije mid-
dagmaal met onze gids op verkenning 
gaan door het centrum. Hij wandelt 
langs de belangrijkste bezienswaardig-
heden zoals onder meer de “Scheve 
toren van Leeuwarden”. Naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.

2de dag: Papenburg (scheepswerf)
Na het ontbijtbuffet vertrek richting 
Papenburg. Hier neemt de gids ons 
mee door het centrum, tijd voor ons 
lunchpakket en in de namiddag bezoe-
ken we een fascinerend bedrijf. Wil 
je weten hoe cruiseschepen gebouwd 
worden, dan komt men  bij het Meyer 
Werft bezoekerscentrum alles te 
weten. Een unieke belevenis, het zal 
een grote indruk op u maken. Terug 
naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.

3de dag: Groningen
Na weer een lekker ontbijt gaat het 
naar Groningen. Ook hier neemt de 
gids ons op sleeptouw door deze 
Friese stad. Je krijgt uiteraard ook de 
gelegenheid om vrij rond te wandelen 
en te genieten van deze toch boeiende 
stad. Tevens ook kan u er uw lunchpak-
ket op het een of ander leuk terrasje 

verorberen. We blijven niet alleen in 
het centrum hangen maar combineren 
dat met een bezoek te brengen aan 
de  Hortus Tuinen. Hortus botanicus 
Haren is één van de oudste en grootste 
botanische tuinen van Nederland. De 
rijksuniversiteit Groningen is eigenaar 
van de Hortus Haren tuin en beschikt 
over paviljoenen, een vijver en een 
waterval. We genieten er ook tijdens 
de korte rondleiding van 2 x koffie/
thee en gebak. Avondmaal en over-
nachting in het hotel.

4e dag : Dokkum - Robbeneiland
Vanmorgen gaat het na het ontbijt rich-
ting Dokkum. Een rondgang door het 
centrum en tijd om ons lunchpakket te 
nuttigen. Daarna nemen we de boot en 
varen naar het Robbeneiland, een zee-
gat tussen Ameland en Terschelling. 
Hier liggen zeehonden te zonnen op 
de zandbank. Afhankelijk van de vaar-
tijd hebben we mss nog even tijd om 
langs het theemuseum te rijden, uniek 
in deze streek. Naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.

5e dag : Groningen – Hemrik - St.-
Joris Winge
Na het ontbijt moeten we onze valie-
zen pakken om huiswaarts te keren. 
Maar niet voor we in het centrale deel 
van de Friese wouden langs gaan bij 
stoeterij” Het Swarte Paert”. We maken 
er kennis met de facetten rond het 
Friese paard en haar cultuur, historie, 

fokkerij, sport en training. Een dressuur demonstra-
tie mag uiteraard niet ontbreken. We sluiten hier af 
met een lekkere  barbecue. Huiswaarts en aankomst 
voorzien aan ons bureel omstreeks 20.00 uur

© Meyer Werft
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Zwarte Woud

Het Zwarte Woud is ongetwijfeld één van de meest geliefde bestemmingen van 
Duitsland. Elke dag zal je er verrast worden door de onverwachte natuurlijke schoon-
heid. Tevens is het streek vol afwisseling aan vakwerkhuizen, klederdracht en niet te 
vergeten hun Schwarzwalder Kirschtorte. Een reis met interessante uitstappen, dus 
voor elk wat wils! Bij de live optredens van Wouter Survani ’s avonds na het avondmaal 
of met een liedje op de autocar brengen we er muziek in.

Dag 1: St.-Joris Winge – Baden-Baden 
– Marschalkenzimmer
Vertrek aan ons bureel om 06,00 uur. 
En via de Duitse autowegen, met een 
vrije ontbijtstop naar Baden-Baden. Vrij 
middagmaal, daarna op ontdekking met 
onze gids door deze mondaine kuur-
stad. Daarna verder over de legenda-
rische Hochstrasse naar Freudenstadt, 
indien de tijd het toelaat brengen we 
hier nog een bezoek om vervolgens 
onze weg verder te zetten naar het hotel 

in Marschalkenzimmer voor avondmaal 
en overnachting

Dag 2: Midden-Zwarte Woud
Na het ontbijtbuffet organiseren we een 
rondrit door het centrale Zwarte Woud, 
met een bezoek aan een fabrikant van 
koekoeksklokken.. Daarna naar het 
openluchtmuseum “Vogtsbauerhof” te 
Güttach. Onze gids leidt ons er rond 
langs de oude hoeves en chalets en de 
verschillende bouwtypes uit de streek, 

net zoals Bokrijk in België. Na het vrije middagmaal 
zetten we onze weg verder naar Wolfach, waar we in de 
Dorotheenhütte even door de winkel doorlopen met 
aandacht voor de altijd aanwezige kerstartikelen. We 
sluiten deze dag af met nog een bezoek aan het plaats-
je Schiltach, ook de stad van de houtvlotters genoemd. 

Dag 3: Dornstetten, Mönchhof-Sägemühle ,Demo 
Kirschtorte 
Ontbijtbuffet. Niet voor niets ligt Dornstetten aan de 
Deutsche Fachwerkstrasse, waarbij de deelnemende 
steden zich verbinden hun traditionele bouwwerken in 

5 DAGEN Duitsland 

“Ga mee met ons op fanreis  
met Wouter Survani”
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Verblijfplaats: Marschalkenzimmern 

HOTEL: DANNER’S HOTEL LÖWEN 
MARSCHALKENZIMMERN
Reeds 5 generaties lang wordt het hotel beheerd 
door de familie Danner. Een dorpsherberg die 
uitgegroeid is tot een volwaardig *** hotel. De 
kamers beschikken over een badkamer met bad/
douche, wc, telefoon, wifi (gratis), tv en kluisje. De 
eigenaar staat zelf samen met zijn team aan het 
fornuis en serveert regionale, verfijnde, hoogwaar-
dige gerechten. ’s Morgens een ontbijtbuffet en ’s 
avonds een 3-gangen keuzemenu, met saladebar. 
(eerste avond geen saladebuffet wordt geserveerd 
aan tafel en ook geen keuzemenu). Een familie-
hotel waar men er alles aan zal doen om het u zo 
aangenaam mogelijk te maken.
Aangezien het een fanreis is van Wouter Survani 
zal deze geregeld optreden ’s avonds in het hotel 
en er voor de nodige ambiance zorgen.

REISINFORMATIE
Reisperiode: ma. 29 mei tot vr. 02 juni 2023
Prijs: € 639,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Hotelovernachting op basis van halfpension 

vanaf de eerste dag avondmaal tot de laat-
ste dag het ontbijt (ontbijtbuffet en 3-gangen 
avondmaaltijden)

• Bij de avondmaaltijden 1 frisdrank inbegrepen
• Alle voorziene uitstappen in het programma
• Inkomgelden 

- Koekoeksklokken fabrikant
- Vogtsbauernhof openluchtmuseum
- Mönschshof-Sägemühle
- Feldberg kabelbaan
- Boottocht Titisee

Niet inbegrepen:
• Middagmalen en dranken (uitgezonderd 1 fris-

drankje bij avondmaal)
• Persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
• Andere inkomgelden indien niet vermeld bij 

inbegrepen
Toeslag:
•  Eénpersoonskamer: + € 48,00 

ere te houden. Daar de stad in vlammen 
opging in de 18e eeuw, vertoont haar 
vakwerkbouw de kenmerken van de 
barok. Na het vrije middagmaal bren-
gen we een bezoek aan de Mönchhof-
Sägemühle, één van de weinige bewaard 
gebleven en nog steeds functionele 
zaagmolens in het Zwarte Woud. We 
ronden onze dag af in het hotel met 
een demonstratie van het vervaardigen 
van de beroemde Kirschtorte. Proeven 
hoort er natuurlijk ook bij. Avondmaal 
en overnachting.

Dag 4: Zuid- Zwarte Woud
Ontbijtbuffet. Vandaag trekken we naar 
het zuiden van het Zwarte Woud met 
de hoogste toppen. De Feldberg is met 
1493 m de hoogste top van het Zwarte 
Woud. Met de kabelbaan laat die zich 
makkelijk bereiken en daar wacht  ons 
een adembenemend zicht over het 
gebergte. We zetten daarna onze weg 
verder naar de Titisee, dat met een 
oppervlakte van 1,3 vierkante km en een 
diepte van 20 meter geen klein meer is.  
De Feldberg Gletsjer is de grondlegger 

van het meer. Een boottocht rond het 
meer staat garant voor om te genieten 
van  de omliggende natuur. Kortweg 
prachtig. Nog eventjes vrije tijd alvorens 
terug naar ons hotel te rijden voor het 
avondmaal en overnachting.

Dag 5: Marschalkenzimmern – St.-
Joris Winge
Na het ontbijtbuffet, valiezen laden, 
maar vooraleer we huiswaarts keren, 
brengen we nog een bezoek aan 
Gengenbach, nog één van de enkele 
authentieke Zwarte Woud stadjes : 
heel gezellig en het prachtige kerkje 
Sankt Mariën in rococo stijl en zijn typi-
sche werkmanshuisjes. Aangenaam 
om hier even rond te kuieren. Na het 
vrije middagmaal  nemen we afscheid 
van het Zwarte Woud en verloopt onze 
terugreis over Frankrijk en Luxemburg. 
Aankomst voorzien aan ons bureel om 
20.00 uur

DEZE REIS WORDT VERGEZELD VAN 
ZANGER WOUTER SURVANI. HIJ ZAL 
ZORGEN VOOR DE NODIGE MUZIEK.
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Citytrip “De Gouden Stad Praag”
5 DAGEN Tsjechië

Het is weer een tijdje geleden, dat we een stedentrip naar Praag , één van de mooiste 
steden van Europa op ons programma hadden staan. De stad met zijn honderd torens 
gelegen aan de rivier de Moldau betovert iedereen door zijn cultuurschatten, histori-
sche, goed bewaarde, gebouwen tot imposante gotische en barokke kerken. Maar de 
stad heeft nog meer troeven om de bezoeker te charmeren: een wandeling door de 
drukke maar gezellige oude straatjes, steegjes, het oude stadsplein, de Karelsbrug, de 
burcht, het Wenceslasplein, de Joodse wijk en toffe typische cafeetjes en restaurant-
jes. Niet voor niets heeft Praag de bijnaam “De Gouden Stad”. Tevens bezoeken we ook 
op deze reis Theresienstadt en een folklore middagmaal en boottocht op de Moldau 
mag zeker niet ontbreken . Kortom meegaan is de boodschap.

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris Winge – Praag
Vertrek om 05.30 uur aan ons bureel 
en via Duitse autowegen richting 
Tsjechische grensovergang Rozvadov. 
Nadien over Pilzen naar Praag. Waar 
we in ons hotel inchecken voor de 4 
volgende nachten. Avondmaal en over-
nachting. Onderweg houden wij de 
nodige stops voor de vrije maaltijden.

2e dag: Praag - Folkloremiddag
Ontbijt. We vertrekken te voet naar 
de Burchtwijk o.l.v. onze gids met o.a. 
een bezoek aan het Loretaklooster. 

Vervolgens naar het hart van de 
Burchtwijk voor de aflossing van 
de wacht. Daarna rijden wij voor 
ons middagmaal met onze autocar 
naar Stredokluky, voor een typische 
Tsjechische maaltijd met folklore 
muziek. Na deze leuke middag trekken 
we terug de stad Praag in voor een 
verder bezoek aan het burchtcomplex 
(kathedraal, Gouden straatje, St.-Joris 
kathedraal en burchttuinen). Na ons 
avondmaal in het hotel mogelijkheid 
om “Praag by Night“ te ontdekken. 
Overnachting.

3e dag: Praag – Boottocht op de Moldau
Na weer een lekker ontbijt dalen we af door de 
Smalle Zijde voor een bezoek aan de kerk van het 
Kindje Jezus. Verder langs de John Lennonmuur en 
over de Karelsbrug naar de Oude stad. Een lekke-
re buffetmaaltijd gebruiken we op de boot tijdens 
een rondvaart op de Moldau. Nadien begeven we 
ons naar de voormalige Joodse wijk en maken een 
geleide wandeling langs onder meer de synagogen, 
begraafplaats en ceremoniehal. Nog wat vrije tijd 
voor shopping of om verder de gezellige Praagse 
sfeer op te snuiven. Avondmaal en overnachting.

NIEUW!
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HOTEL: “PYRAMIDA****” 
Dit hotel is gelegen aan de rand van de historische 
stad, dicht bij het Strahovklooster en op 15 min 
wandelafstand van de Karelsbrug. Alle kamers zijn 
comfortabel ingericht met badkamer en toilet, tele-
foon en tv. Naast een 3-gangenmaaltijd ‘s avonds 
bekomen we ‘s morgens ook steeds een rijkelijk 
ontbijtbuffet. Het hotel heeft meerdere restaurants, 
fitness, massage, zwembad en sauna (welness facili-
teiten tegen meerprijs).

4e dag: Theresienstadt – Praag
Ontbijt. Vandaag begeven we 
ons naar Theresienstadt, ook wel 
Terezin genoemd. Was in de twee-
de Wereldoorlog bekend als door-
gangskamp voor joden die meestal 
spoedig naar Auschwitz-Birkenau of 
andere vernietingskampen werden 
gestuurd. Later is de Tsjechische ves-
tigingsstad Theresienstadt veranderd 
tot een concentratiekamp en ghetto. 
Theresienstadt is een echte trekpleis-

ter onder de toeristen. Na ons bezoek 
en middagmaal gaat het terug rich-
ting Praag voor een eventueel verder 
bezoek (Nieuwe stad) op het plein, het 
meest levendige plein van de stad. Het 
was hier dat de protestacties plaats-
vonden van zowel de Praagse Lente 
als de Fluwelen revolutie. Nu is het 
zakendistrict en uitgaanscentrum van 
Praag, de wijk van de grote hotels, the-
aters, warenhuizen, nachtclubs, cafés, 
restaurants en musea. Vrije tijd om er 
op ontdekking te gaan! Daarna terug 
naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting.

5e dag: Praag – St.-Joris Winge
Na het ontbijt, valiezen laden en ver-
trekken we huiswaarts via de Duitse 
autowegen. Onderweg houden wij nog 
de nodige stops voor de vrije maaltij-
den. Aankomst aan ons bureel voor-
zien rond 20.30 uur.

REISINFORMATIE
Reisperiode: zat. 1 tot en met wo. 5 april 2023
Prijs: € 665,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Verblijf in volpension vanaf de eerste dag 

avondmaal tot de laatste dag het ontbijt
• Ervaren chauffeur en reisleider
• Rondritten volgens het programma
• Boottocht met middagmaal
• Typische Tsjechische maaltijd met folklore 

muziek
• Toeristentaks
• Audioguide systeem
Niet Inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Middagmaal tijdens heen- en terugreis
• Inkomgelden (St.-Nicolaaskerk ca. CZK 120, 

Loreto ca. CZK 200, Strahov bibliotheek ca. 
CZK 180, Burcht ca. CZK 290, Joods museum 
ca. CZK 375, Voormalige Gestapo gevangenis 
Theresienstadt ca CZK 210 t(prijswijzigingen 
voorbehouden)

• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eenpersoonskamer: + € 172,00
Vreemde munten:
Onderweg Euro, ter plaatse Tsjechische Kronen 
(CZK) 100 CZK = circa 4,08 €
De beste koers verkrijgt u door geld af te halen bij 
één van de vele geldautomaten in het land zelf. 
De inkomgelden vragen wij wel om in Tsjechische 
Kronen te betalen.



24

In Memoriam Elizabeth II
5 DAGEN Engeland

De Britse koningin Elizabeth II, geboren op 21 april 1926 en in Balmoral Castle in 
Schotland op 96-jarige leeftijd overleden, was de langst regerende vorstin van het 
Verenigd Koninkrijk . Op 6 februari 2022 zat de Queen 70 jaar op de troon. Wij willen dit 
zo maar niet laten voorbij gaan, daarom richten we dit jaar een “In Memoriam Elizabeth 
II” reis in naar Londen. We herdenken haar door de verschillende plaatsen aan te doen 
waar ze ooit verbleef of gewoond heeft. Een reis ter nagedachtenis van toch wel één 
van de meest gekende en opmerkelijke vrouwelijke vorsten van het continent.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris Winge – Londen
Vertrek aan ons bureel om 06.00 uur 
en via de verschillende autosnelwe-
gen rijden we naar Calais om er in te 
schepen op de ferry richting Dover. 
Eenmaal op Britse bodem begeven we 
ons naar het centrum van Londen. We 
voorzien voldoende tijd voor het vrije 
middagmaal in Greenwich, bekend 
omwille van de nulmeridiaan, maar 
ook een plek vol geschiedenis met 
o.a. The Old Observatory, The National 
Maritime Museum, Queen’s House, 
The Greenwich Covered Market en 
ook de beroemde Cutty Sark. Daarna 
verder naar het centrum van Londen 
voor een sightseeing tour doorheen 
het historische hart van de stad, langs 

de City en Westminster naar Mayfair. 
We komen o.a. voorbij aan het geboor-
tehuis van Elisabeth II, waar ze op 21 
april 1926 om 02u40 ter wereld kwam. 
We begeven ons nu naar ons hotel. 
Kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.

2e dag: Elizabeth II Memoriam
Na het typische Engelse ontbijt rijden 
we naar Westminster. We stappen uit in 
de omgeving van Westminster Abbey, 
de kerk waar Elizabeth II werd gekroond 
en waar ook de staatsbegrafenis plaats 
vond. Via de Horse Guards, waar de 
Queen jaarlijks de “Trooping of the 
Colour” bijwoonde langs het St James 
Park wandelen we naar Buckingham 

Palace. Daar bewonderen we eerst de Changing of 
the Guard om vervolgens een bezoek aan de galerij 
in  Buckingham Palace, de officiële ambtswoning van 
de Britse vorst te brengen. Na het vrije middagmaal 
brengen we ook nog een bezoek aan The Royal 
Mews, de voormalige koninklijke paardenstallen waar 
alle staatskoetsen kunnen worden bewonderd . De 
Royal Mews is ook het instituut dat verantwoordelijk 
was voor alle reisroutes van de Queen over land. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

NIEUW!
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HOTEL: NOVOTEL LONDON BRIDGE
Wie aan Londen denkt, denkt aan de Tower Bridge 
- één van de meest karakteristieke symbolen van 
de stad. Novotel London Tower Bridge kijkt uit op 
de indrukwekkende brug en ligt op de perfecte 
locatie om optimaal te genieten van deze diverse 
stad vol geschiedenis, moderniteit en cultuur.   
Gasten kunnen gebruikmaken van een 24uren 
receptie, gratis wifi en de kamers bevatten Wifi, 
een flatscreen-tv een bureau, een afzonderlijke 
badkamer met aanwezigheid van haardroger.  De 
mensen van het restaurant bezorgen ons dagelijks 
een Engels ontbijt en een 3-gangenavondmaal.  ’s 
Avonds kunnen we genieten in de bar, van de gym, 
in de sauna of gezellig nog een avondwandeling 
maken.

REISINFORMATIE
Reisperiode: wo. 4 tot zo. 8 oktober 2023
Prijs: € 1.370,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van halfpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt
• Ferry overzet H/T
• Toeristentaks
• Inkomgelden:

- Buckingham Palace
- Royal Mews
- Windsor Castle & Savill Garden
- Tower of London

Niet Inbegrepen:
• Middagmalen
• Persoonlijke uitgaven en dranken
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 600,00
Vreemde munten:
• Onderweg euro’s en ter plaatse Britse Ponden 

(1 Britse Pond = € 1,17) 
Via onderstaande site kan je alle info over 
noodzakelijke documenten voor de UK terug-
vinden.  Dit is de info die de toeristische dienst 
Vist Britain op dit ogenblik verstrekt. 
https://www.visitbritain.com/be/nl/ 
plan-jouw-reis/reizen-naar-groot- 
brittannie/paspoorten-en-id-kaarten

Verblijfplaats: Londen

3e dag: Windsor
Na het ontbijt verlaten we even de Britse 
hoofdstad en rijden naar Windsor, gele-
gen in een oase van groen. Windsor 
Castle was dan ook de favoriete ver-
blijfplaats van de Queen in Engeland, 
dichtbij de hoofdstad, maar toch als het 
ware op het platteland. We brengen 
hier dan ook een uitgebreid bezoek.
Daarna tijd voor het vrije middagmaal 
in het historische centrum van Windsor.  
’s Namiddags wandelen we langsheen 
de Long Walk in Windsor Great Park. 
We rijden vervolgens met de autocar 
naar de Savill Garden, een unieke tuin 
die werd aangelegd in opdracht van 
George V. De tuin werd in 1932 gecre-
eerd door Eric Savill en biedt een waai-
er van mooie landschappelijke ruimtes 
met imposante bomen, een veelvuldige 
kleurenpracht aan bloemen en zeldza-
me planten. De indrukwekkende Rose 
Garden werd in juli 2002 geopend door 
de Queen Elisabeth II. Voor wie het ziet 
zitten, wandelen we ook nog even naar 

het Queen Elizabeth II Jubilee Memorial 
in Windsor Great Park. We komen tij-
dens die wandeling ook voorbij aan 
de Royal Lodge, waar Elizabeth II heel 
wat tijd doorbracht als kind. Terug naar 
ons hotel voor het avondmaal en over-
nachting.

4e dag: Ascot Racecourse – Londen
Na het ontbijt begeven begeven we 
ons naar Ascot, want dit weekend 
staan er paardenraces gepland. Queen 
Elizabeth II was gek van paardenraces 
en woonde die regelmatig bij in Ascot. 
Na genoten te hebben van dit bezoek 
keren we terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
 
5e dag: Londen – St.-Joris Winge
Vandaag trekken we na het ontbijt 
en het laden van de valiezen naar 
de beruchte “Tower of London”. 
Deze voormalige koninklijke burcht 
werd gebouwd in opdracht van 
Willem de Veroveraar, maar werd 

door de eeuwen heen verder uitgebreid tot het  
7 ha grote complex dat vandaag te bezoeken is . 
In de Tower of London worden vandaag de Britse 
regalia, de beroemde kroonjuwelen aan het publiek 
tentoongesteld. Na het vrije middagmaal rijden we 
opnieuw naar Dover om er in te schepen op de 
ferry naar Calais. Via de autosnelwegen terug naar 
ons bureel te St.-Joris Winge. Aankomst voorzien 
omstreeks 21.00 uur.



26

Het Harzgebergte in Herfstkleuren
5 DAGEN Duitsland

De Harz met zijn dicht beboste heuvelflanken, idyllische rivierdalen, rotspartijen, 
pittoreske dorpen en steden met vakwerkhuizen: het is een stukje Duitsland dat 
uitzonderlijk goed uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen en zijn kunsthistorische 
gebouwen prachtig heeft gerestaureerd. Het is alsof de tijd hier stil is blijven staan, 
of heeft het IJzeren Gordijn al die jaren door zijn hermetische afsluiting de dorpen en 
steden beter hun eigen karakter doen bewaren? De Harz is een geheim juweeltje in het 
midden van Duitsland. We bezoeken dan ook enkele bekende middeleeuwse stadjes 
en toeristische trekpleisters. Vergeten we dan ook niet het bezoek aan de befaamde 
Autostadt in Wolfsburg en de ultra moderne Warsteiner brouwerij niet.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: Sint-Joris-Winge - Goslar - 
Wernigerode
Vertrek om 05.30 uur. Via Lummen 
naar Venlo voor een koffiehalte. 
Daarna door het Ruhrgebied naar 
de omgeving van Hannover voor het 
vrij middagmaal. Verder naar Goslar, 
een fantastische kennismaking met 
de Harz. Deze stad was lange tijd 
de uit verkoren verblijfplaats van de 
eerste Duitse keizers. We wandelen 
langs de Marktplatz met zijn fontein 
uit 1230, het 16e eeuwse Rathaus en 
het keizerlijk paleis. Daarna vervolgen 

we onze weg naar onze verblijfplaats 
Wernigerode, voor kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting.
 
2e dag: Wernigerode – Blankenburg 
- Quedlinburg
Na het ontbijt verkennen we onze ver-
blijfplaats. In het historische centrum 
kunt u genieten van kleurrijke vak-
werkhuizen, het stadhuis op de markt, 
het scheve, het kleinste en het oudste 
huis. Tevens rijden we met een toeris-
tisch treintje door de smalle straatjes 
tot aan het kasteel, dat pronkt boven 

de stad en dat we zullen bezoeken. Daarna gaat het 
naar ons hotel waar we het middagmaal gebruiken. 
In de namiddag maken we kennis met de glasmanu-
factuur van Blankenburg waar we in een rondleiding 
kennismaken met de glas- en kristalproductie in de 
Harz. We ronden de dag af met een bezoek aan het 
pareltje van de Harzsteden : Quedlinburg. Daarna 
terug naar ons hotel voor avondmaal en overnach-
ting.
 
3e dag: Nordhausen - Stolberg
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Nordhausen voor 
een zelfstandig bezoek met introductie van onze 
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HOTEL: HKK HOTEL WERNIGRODE****
Gastvrijheid en vriendelijkheid typeren het modern 
ingerichte hotel in Wernigrode. Gelegen op slechts 
100 m afstand van het historische centrum. Hier 
kunt u genieten in eigentijdse en comfortabele 
kamers, voorzien van alle comfort. Laat u verwen-
nen in het restaurant met diverse culinaire specia-
liteiten. ‘s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een 
koud en warm dinerbuffet. Verder geniet u van 
de “Gemütlichkeit” in de Berliner Zille of Allegro 
dans bar. Gratis gebruik van sauna, stoombad en 
fitnessruimte.

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 21 tot wo. 25 oktober 2023
Prijs: € 795,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag middagmaal
• Ervaren chauffeur en reisleider
• Alle toegangsgelden volgens het programma:

- Boemeltreinje Wernigerode
- Burcht Wernigerode
- Bezoek  Concentratiekamp Mittelbau-Dora
- Stokerij Nordhauser
- Autostadt Wolfsburg
- Bezoek brouwerij Warstein
- Glasmanufaktuur Blankenburg

• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
• Inkomgelden indien niet inbegrepen
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 60,00

Verblijfplaats: Wernigerode 

gids aan het voormalige concentratie-
kamp Dora-Mittelbau, waar gevange-
nen op een mensonwaardige manier 
betrokken werden in de productie van 
V1- en V2-wapens. Een aangrijpende 
ervaring. Middagmaal in Nordhausen 
met aansluitend een bezoek aan de 
“Echter Nordhauser” een traditionele 
stokerij van brandewijn. We beëindi-
gen onze dag in het mooie vak-
werkhuizenstadje Stolberg 
Avondmaal en over-
nachting in ons hotel.

4e dag: Autostadt Wolfsburg
Een dag die we volledig besteden aan 
Autostadt Wolfsburg,“the place to be” 
voor de autoliefhebbers en bewonder-
aars van de autotechniek. Dit complex 
naast de Volkswagenfabriek en langs 
het voetbalstadion beschikt over een 
automuseum en verschillende pavil-
joenen met automerken die onder 

VW-groep horen: Volkswagen, Seat, 
Audi, Bugatti, Lamborghini, 

Porsche en Skoda. Al deze 
merken presenteren hun 

producten op eigen verrassende wijze. We gebruiken 
het middagmaal op de site en eindigen ons bezoek 
met een fabrieksrondleiding, zodat we zien hoe de 
wagens gebouwd worden. Terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
 
5e dag: Brauerei Warstein – St.-Joris Winge
Ontbijt. Koffers pakken maar nog niet direct naar 
huis, want we sluiten deze vijfdaagse af met een 
bezoek aan de ultramoderne brouwerij van Warstein. 
Na het middagmaal voert de bezoekerstrein ons 
door de boeiende brouwerswereld. Je gaat er alles 
ontdekken over deze bekende brouwerij en haar bie-
ren. We eindigen ons bezoek met nog een degustatie 
en keren daarna via de verschillende autowegen 
huiswaarts. Aankomst aan ons bureel omstreeks 
20.00 uur.

Seizoensafsluiter

Alle bezoeken inbegrepen!
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De Jungfraujoch
6 DAGEN Zwitserland

Pauseren in het hart van Zwitserland op een zeer centrale locatie met een fantas-
tisch uitzicht over het glinsterende Vierwoudstedenmeer en het Voor-Alpengebergte 
van Pilatus tot Rigi. Een schitterende vakantie zowel voor de natuurliefhebber 
als cultuurliefhebber. Onze verblijfplaats Emmetten is dan ook ideaal gelegen om 
kennis te maken met de mooie omgeving en de uitstappen, met als hoogte punt de 
“Jungfraujoch”. Verder staat nog op ons programma de Sustenpass, Aareschlucht, 
Urnersee en nog zoveel meer. Ga mee en ontdek samen met ons de wondermooie 
bergwereld van Zwitserland.

REISPROGRAMMA
1ste dag: St.-Joris-Winge - Emmetten
Vertrek om 06.00 uur aan ons bureel. 
Via Luxemburg en Frankrijk naar de 
Zwitserse grens. Langs Luzern berei-
ken we het Vierwoudstedenmeer. 
Kennismaking met onze hotelbaas, 
kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting

2de dag: Urnersee en Heimat der 
Schweiz
Wij nemen onze autocar en reizen 6 
km naar Seelisberg, begroeting aan het 
bergstation van de Tsb-Bahn en met 
het bergtreintje dalen we af naar Treib. 
Hier nemen we de boot voor een boot-
tocht op het mooiste gedeelte van het 
Vierwoudstedenmeer, de fjordachtige 
Urnersee. Voormiddag een vaart van 

35 minuten via Brunnen – Schillerstein 
– Rutli, de “wieg van Zwitserland” waar 
in 1291 het verdrag van Zwitserland 
werd getekend tot Bauen, het kleinste 
dorpje met speciale plantengroei dat 
we bezoeken. Na het bezoek terug de 
boot op naar Treib. Hier nemen wij de 
middagpauze aan het meer in het oud-
ste restaurant van Zwitserland, ooit 
het parlement. Na het middagmaal 
genieten wij van de 2de rondvaart op 
de ganse Urnersee dit via Brunnen – 
Rütli – Bauen – Flüelen – Tellskapelle – 
Sisikon naar Brunnen. Hier kunnen wij 
kuieren langs de oevers van het meer 
of koffiedrinken op een van de terras-
jes. De boot brengt ons terug naar Treib 
en aansluitend naar Seelisberg. Met 
onze autocar terug naar Emmetten. 

Avondmaal en overnachting in ons hotel.

3de dag: Dak van Urnerland – Sustenpass en het 
natuurwonder Aareschlucht
Ontbijtbuffet, waarna we door het kanton Uri de 
bergrivier de Reuss volgen tot Wassen. Door het 
wild romantische Meiental klimmen wij naar de 
Sustenpass op een hoogte van 2224m, genieten van 
het mooie zicht en waarschijnlijk van de sneeuw. 
Daarna dalen wij tot aan de Steingletscher, halte met 
zicht op de ijsmassa + middagpauze. Wij vervolgen 
onze weg door het Gadmental tot Innertkirchen en 
verder naar de Aareschlucht in Meiringen. Bezoek 
aan het natuurwonder De Aareschlucht, kennisma-
ken met de wilde bergrivier tussen de bergen. Na 
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Verblijfplaats: Emmetten

SEEBLICK HÖHENHOTEL
Gelegen op een zeer centrale locatie met een 
fantastisch uitzicht over het glinsterende 
Vierwoudstedenmeer en het voor-Alpengeberg-
te van Pilatus tot Rigi. Met een adembenemend 
180-graden panorama op het schilderachtige mid-
den van Zwitserland, vindt u hier verkwikkende 
inspiratie, actieve ontspanning en een echt vakan-
tiegevoel. Want als je kunt genieten, zul je snel-
ler herstellen en je eigen creativiteit stimuleren. 
Ontspan u tijdens uw verblijf in onze wellnessruim-
te met binnenzwembad, stoombad en dubbele 
infraroodcabine of word fit in onze fitnessruimte. 
Welkom in het Seeblick Höhenhotel - hoog boven 
het meer van Luzern.

al het natuurschoon reizen wij door 
Meiringen naar de Brünigpas. Langs de 
Lungern- en Sarnensee tot Sarnen. Aan 
de Sarnensee kunnen wij nog even ver-
pozen of rustig vlak wandelen. Nadien 
via Kerns, Stans terug naar Emmetten. 
Avondmaal en overnachting in ons 
hotel.

4de dag: Grindelwald – Jungfraujoch 
– Brienz
Ontbijtbuffet. Vandaag een onverge-
telijke uitstap op het programma. We 
nemen de snelste weg over de Brünigpas 
naar Grindelwald. Daar nemen wij de 
nieuwste gondelbaan, 22 personen, 
en zweven onder de Eiger noordwand 
door naar het station Eiger gletscher. 
Daar overstappen op de Jungfrau Bahn 
die ons naar Jungfraujoch 3454m hoog-
te brengt. Wij maken de uitgeschre-
ven rondwandeling, onvergetelijk. Na 
het middagmaal terug met Jungfrau 
Bahn naar de Eiger gletscher en daar 
met de gondelbaan naar Grindelwald. 
De terugreis gaat via de toeristische 
weg langs de Brienzersee. Wij houden 
nog halt in Brienz een mooi dorpje 

aan de Brienzersee met de gekende 
18de-eeuwse Brunngasse en ook gekend 
om zijn houtsnijkunst. Nadien over 
de Brünigpas en langs de Lungern en 
Sarnensee naar Emmetten. Avondmaal 
en overnachting in ons hotel.

5de dag: Wirzweli – Engelberg 
Ontbijbuffet. Deze reis gaat via Stans 
naar Dallenwil, daar nemen wij de 
belevenis kabelbaan naar het prach-
tig gelegen Wirzweli. In Wirzweli een 
mooie wandeling maken door prachti-
ge natuur en via het Uilen pad bezoek 
brengen aan de uilen. Wie het wenst 
kan glijden op de zomer rodelbaan. 
In het Bergrestaurant genieten we 
van het middagmaal. Nadien terug 
naar Dallenwil en verder door het 
Engelbergertal naar het kloosterdorp 
Engelberg. Bezoek aan de kloosterkerk 
met het oudste orgel van Zwitserland, 
de kloosterkaasmakerij om te eindigen 
met een paardenkoetsen rondrit in en 
om Engelberg. Na dit bezoek terug naar 
ons hotel. Avondmaal en overnachting 
in ons hotel.

6de dag: Emmetten - St.-Joris-Winge 
Na het ontbijtbuffet vatten wij onze terugreis aan 
naar België. Langs de Zwitserse en Franse autowegen 
bereiken we ons bureel te St-Joris-Winge. Aankomst 
voorzien omstreeks 20.00 uur. Regelmatige haltes 
onderweg zowel voor de heen-als terugreis worden 
voorzien voor de vrije maaltijden. 

REISINFORMATIE
Reisperiode: zo. 25 tot vr. 30 juni 2023
Prijs: € 1.299,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur
• Plaatselijke Nederlandssprekende gids 
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt. In 
het hotel ontbijtbuffet – 3 gangen avondmaal – 
Mineraalwater op tafel + koffie na de maaltijd. 
De middagmalen 2-gangen (hoofdschotel + 
dessert)

• Gratis gebruik van het zwembad en de fitness-
ruimte van het hotel

• Inkomgelden: 
- Boottocht voor en namiddag 
- Ingang Aareschlucht 
- 2x Combiticket kabelbaan 
- Paardenkoets  

• Toeristentaks
Niet Inbegrepen:
• Andere inkomgelden indien niet vermeld bij 

inbegrepen
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 60,00
Vreemde munten
CHF (Zwitserse Frank) (1CHF = +/- 1,01 €)
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Het wondermooie Lammertal
7 DAGEN Oostenrijk

We rijden naar het wondermooie Lammertal, de bergrivier die stroomt vanuit het 
Dachstein-massief naar het Salzburgerland. We verblijven bij de gebroeders Gutjahr 
in hun schitterend hotel met zwembad en sauna, met het heerlijk, uitgebreid ont-
bijtbuffet en het aangenaam diner met saladebar, lekker dessertbuffet en bediening 
aan tafel voor de hoofdschotel. We verkennen de huisberg Karkogel, het magnifieke 
Hallstatt, de betoverend mooie Gosausec en de omgeving van het fantastisch berg-
massief van de Dachstein. Een absolute aanrader om zalig te genieten van de harte-
lijkheid en de gezelligheid van deze Oostenrijkse Heimat.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge - Abtenau
Vertrek om 06.00 uur aan ons bureel en 
langsheen de Duitse snelwegen, berei-
ken we ´s avonds ons verblijfshotel, 
prachtig gelegen aan de rand van het 
bergdorpje Abtenau. Kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting. De nodi-
ge haltes worden onderweg gehouden 
voor de vrije maaltijden.
 
2e dag: Abtenau in Salzburgerland
Na een lekker ontbijtbuffet, vertrekken 
we voor een wandeling doorheen het 
dorp. Verder wandelen we door het 
weiland, langsheen boerderijen naar 
het dalstation van de Karkogelbahn. 
De kabellift brengt ons naar het berg-

station, van 712m naar 1200m. In de 
Karkogelhütte gaan we ons middag-
maal gebruiken. Daarna stappen we tot 
aan het heldere bergwater en keren na 
deze schitterende tijd op de berg, weer 
met de lift naar het dal om langsheen 
de Fischbach ons hotel op te zoeken, 
voor avondmaal en overnachting.
 
3e dag: Postalm – Bad Ischl
Ontbijt. Daarna rijden we met onze 
autocar langs een spectaculaire pano-
ramaweg naar het prachtig gelegen 
Postalm. Hier houden we halt om te 
genieten van deze unieke zonneplek. 
Daarna rijden we langs de andere kant 
naar Salzkammergut tot aan het mon-
daine en prachtig gelegen Bad Ischl 

voor een lekker middagmaal. Daarna ontdekken we 
het prachtig kuurpark met de Keizervilla van Kaiser 
Franz en de al even beroemde Leharvilla van de ope-
rettekoning ! Via het imposante Lammertal keren we 
terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.
 
4e dag: Gosausee - Hallstatt
Ontbijt. `s Morgens rijden we naar de schitterend 
gelegen Gosausee met uitzicht op het Dachstein 
massief en de Bischofsmütze. Zalig kunnen we hier 
wandelen of aangenaam vertoeven op één van de 
terrasjes aan de oever van dit kristalhelder meer. 
Tijd om te vertrekken naar Hallstatt, één van de 
meest authentieke dorpjes van Oostenrijk gelegen 
aan het gelijknamige meer namelijk de Hallstättersee. 
Je waant je teruggeplaatst in de tijd: folklore, Heimat 

NIEUW!
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Verblijfplaats: Abtenau

HOTEL: AKTIV & WELLNESSHOTEL 
GUTJAHR ****S
Het rustig gelegen familiehotel beschikt over sfeer-
vol ingerichte kamers voorzien van balkon, douche 
of bad, toilet, haardroger, kluisje, flatscreen -TV, 
WiFi en radio. Je kan er tevens genieten in hun 
uitgebreide Wellness-Alm met binnen zwembad, 
whirlpool, diverse sauna’s, stoombad, infra-rood 
cabine en fitnessruimte. In de gezellige bar of op 
het terras kan u eventueel genieten van een lekker 
drankje. In het restaurant wordt u culinair verwent 
met ’s morgens een rijkgevuld ontbijtbuffet en ’s 
avonds een geserveerd 5-gangen menu inclusief 
saladebuffet.

en Oostenrijkse charme en gezellig-
heid moge ons bekoren ! Middagmaal 
gebruiken we onderweg, het avond-
maal en overnachting in ons hotel.
 
5e dag: Dachstein 
Na weer een lekker ontbijt rijden we 
met onze autocar echt naar het hoog-
gebergte. Langs de imposante berg-
weg “Dachsteinstrasse” bereiken we 
het dalstation Dachstein Gletscher 
Schladming. Van daaruit brengt de 
Dachstein Südwandbahn ons naar 
de Gletscherbahn Bergstation op een 
hoogte van 2700m. Daarboven worden 
we verrast door rots, berg en ijs. Het 

panorama restaurant biedt ons een 
middagmaal en een fantastisch uitzicht. 
Over een glazen platform stappen we 
als het ware in het ijle “Treppe ins 
Nights”! Na deze unieke belevenis keren 
we terug naar ons hotel voor avond-
maal en overnachting.
 
6e dag: Abtenau
Ontbijt. Vandaag houden we een koet-
sentocht tot aan de Aubachfall. Heerlijk 
vertoeven in het woud en aan de water-
kant en na het middagmaal trekken 
we te voet naar Gutjahralm, langsheen 
de Eglsee. Vrije tijd en waarom niet 
genieten van een lekkere pint, koffie 

of misschien wel een lekker stukje Sachertorte in de 
Gutjahralm. (voor degene die niet te voet kunnen 
gaan, is er een shuttle busje voorzien) Avondmaal en 
overnachting.

7e dag: Abtenau – St.-Joris Winge 
Na het ontbijt, valiezen laden en daarna huiswaarts 
langsheen de Duitse autowegen. De nodige haltes 
worden onderweg gehouden voor de vrije maaltijden. 
Aankomst voorzien aan ons bureel omstreeks 20.00 
uur.

REISINFORMATIE
Reisperiode: zo. 11 tot za. 17 juni 2023
Prijs: € 1075,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Verblijf in volpension vanaf de eerste dag 

avondmaal tot de laatste dag het ontbijt
• Ervaren chauffeur en reisleider
• Rondritten volgens het programma
• Toeristentaks
• Inkomgelden:

- Karkogelbahn Abtenau
- Tol Panoramaweg Postalm
- Tol Dachsteinstrasse
- Dachstein Südwandbahn
- Dachstein High Air-Pakket
- Paarden Koetsentocht
- Bezoek aan een bergboerderij met proeverij 

van schnaps
- Welkomstdrank
- Dansavond
- Stokschieten “Mit einem Schnapserl trifft man 

leichter“
Niet Inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Middagmaal tijdens heen- en terugreis
• Inkomgelden en kabelliften indien niet inbegre-

pen
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 108,00
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Verblijfplaats: Stuben 

Vorarlberg
7 DAGEN Oostenrijk

Klein maar fijn, dat is de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. De meest westelijke deel 
staat van Oostenrijk ligt tussen de Bodensee en de Arlberg. Hij staat bekend om zijn 
veelzijdige natuur, prachtige cultuurlandschappen en een leuke mix van oude en 
moderne architectuur. Dit dal is een ideale uitvalbasis voor onze prachtige uitstappen. 
Onze verblijfplaats Stuben is gelegen op de flanken van de Arlberg, waar u naar har-
tenlust kan genieten van de mooie omgeving. Vergeet dan ook het hotel “Aprés Post / 
Albona & Jachthuis“ en de familie Brändle niet, zij zullen garant staan voor een aange-
name en zorgeloze vakantie! Dus dit wordt een geslaagde en onvergetelijke vakantie!
 
REISPROGRAMMA
1e dag: Sint-Joris Winge - Stuben
Vertrek aan ons bureel om 06.00 uur. 
Via Duitse autosnelwegen gaat het rich-
ting Oostenrijk. Met de nodige stops 
onderweg voor het vrije ontbijt en mid-
dagmaal. In de vooravond bereiken 
we onze verblijfplaats Stuben. Na de 
kamerverdeling, avondmaal en over-
nachting.
 
2e dag: Stuben omgeving
Na het ontbijt kennismaking met 
het hotel en omgeving of vrije tijd.  
‘s Middags worden we verwend met 
een welkomstcocktail en een lekker 
middagmaal. Daarna volgt een verkwik-
kende wandeling met onderweg het 

nodige “gletscherwasser” en genieten 
we van het prachtige uitzicht, de gezon-
de Alpenlucht. Terug naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.
 
3e dag: Appenzellerland
Na het ontbijt rijden we naar het leuke 
Zwitserse Kaasdorp Appenzell. We kui-
eren er wat rond en genieten van dit 
leuke plaatsje. Hoe kan het ook anders 
of we maken er kennis en proeven er 
de Appenzeller kaas, wordt al meer 
dan 700 jaar ambachtelijk en volgens 
een oude traditie geproduceerd. Na het 
middagmaal rijden we naar Schwägalp, 
waar we de kans krijgen de Säntis (2502 
m) te bestijgen. Een uniek uitzicht staat 

ons daarboven te wachten. Terug naar ons hotel. 
Avondmaal en overnachting.
 
4e dag: Lindau en Bregenz
Ontbijt. Vandaag gaat het naar het uniek gelegen 
Eiland Lindau. Het straalt een speciale charme uit. 
Dit gaan we ontdekken door er een boeiende wan-
deling door het schilderachtige middeleeuws stadje 
te maken. Er staan vele historische gebouwen, ook 
zijn er leuke terrasjes waar je even kan genieten van 
een lekker drankje. Middagmaal. Daarna gaat onze 
rit verder richting Bregenz, maar we maken nog even 
een stop in Hörbranz, bij een gekende likeurstokerij. 
Na kennis gemaakt te hebben en geproefd te heb-
ben van deze godendrank, zetten we onze weg ver-

OPNIEUW!
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HOTEL: “APRÈS POST ****”
Het typische Oostenrijks hotel behoort toe aan de 
familie Brändle, zij zullen er alles aandoen om u een 
aangename en zorgeloze vakantie te bezorgen. Alle 
kamers zijn uitgerust met een complete badkamer, 
toilet flatscreen-tv, telefoon, kluis en Wifi. Verder 
beschikt het hotel over lift, diverse restaurants, 
zonneterras, zwembad, stoombad, 2 sauna’s en 
infraroodcabine. ‘s Morgens rijkelijk ontbijtbuffet 
en ‘s avonds 3-gangen keuzemenu met uitgebreid 
saladebuffet.

REISINFORMATIE
Reisperiode: za.05 tot vr. 11 augustus 2023
Prijs: € 985,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van Volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag het ontbijt
• Alle uitstappen vermeld in het programma
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Maaltijden heen en terugreis
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Inkomgelden en kabelliften
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 66,00 

der. Aangekomen aan de Bodensee en 
Bregenz, de hoofdstad van de provincie 
Vorarlberg, brengen we hier ook een 
bezoek door langs de middeleeuwse 
straatjes te slenteren om er kennis te 
maken met de voornaamste beziens-
waardigheden. Voor degene die dat 
wensen kunnen met de Pfänderbahn 
naar boven zweven en er genieten van 
een waanzinnig uitzicht. Een leuk ter-
rasje ligt natuurlijk ook in de moge-
lijkheid. Terug naar Stuben voor het 
avondmaal en overnachting.

5e dag: Silvretta
Na het ontbijt rijden we naar het nabu-
rige Bundesland Tirol, doorheen een 
mooi stukje natuur. Via het Stanzertal, 
de Trisannabrucke en het Paznauntal 
naar het Silvretta-massief. Vanaf Galtür 
klimmen we langs een romantische 
weg naar de Kops Stausee één van 
de mooiste plekjes van de Silvretta. 
Middagmaal en daarna gaat het verder 
naar de Bielerhöhe op 2036 m hoogte, 
waar zich de Silvretta Stausee bevindt. 
Nagenietend van al dat natuurschoon 
gaat het terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.

 
6e dag: Lech en visvangst
Vandaag na het ontbijt slaan we de lijnen uit in het 
naburige Lech en proberen we ons eigen visje te van-
gen. Onze eigen vangst staan dan ook deze middag op 
het menu. Daarna maken we een mooie wandeling in 
het mondaine Lech. Wat vrije tijd en terug naar ons 
hotel voor avondmaal en overnachting

7e dag: Stuben – St.-Joris Winge
We genieten nog een laatste keer van het lekkere 
ontbijt om daarna de valiezen te laden en via de ver-
schillende autosnelwegen huiswaarts. Met de nodige 
stops onderweg voor de vrije maaltijden. Aankomst 
aan ons bureel voorzien om 20.00 uu
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Tirol - Wipptal
7 DAGEN Oostenrijk

Een hotel is meestal maar zo goed als de mensen die het runnen. De familie Stolz en 
hun team streven er elke dag naar om hun gasten tevreden te stellen en hun kleine 
en grote wensen te vervullen. Het motto van de familie is: "Sterren hebben er veel, 
maar harten maar weinig". U kunt in het hotel een zeer warme sfeer en een gezellige 
ambiance verwachten. U wordt culinair verwend volgens alle regels van de Tiroolse 
keuken. Een oase van ontspanning is de sauna en het stoombad, evenals de eigen tuin 
van maar liefst 7.000 m². Het traditionele hotel zelf ligt in het Wipptal en is daardoor 
idyllisch omringd door de Tiroolse bergen. Het dal is een van de meest historische 
dalen in het hele Alpengebied en strekt zich uit van Innsbruck over de Brennerpas tot 
Fortezza in Zuid-Tirol. Velen van jullie zijn er zeker doorheen gereden en gezien op weg 
naar het zuiden - maar hebben het nog nooit meegemaakt! En deze vallei heeft veel 
te bieden... Laat u dus verrassen en verheug u op een geweldige, ontspannende en 
evenwichtige vakantie.
 
REISPROGRAMMA
1e dag: Sint-Joris Winge – Matrei am 
Brenner
Vertrek aan ons bureel om 05u30 
en via Duitse en Oostenrijkse auto-
wegen langs Koblenz naar Stuttgart, 
Fussen, Fernpass richting Brenner en 
onze verblijfplaats Matrei an Brenner. 
Begroeting door onze hotelbaas, 
kamerverdeling, welkomstschnapps, 
avond maal en overnachting.

2e dag: Met de Stolz Express door 
het Wipptal
Na het ontbijtbuffet gaan we op ver-
kenning rond ons hotel, met zijn adem-
benemende landschappen en impo-
sante bergen. Om de omgeving op een 

comfortabele manier te ontdekken en 
te verkennen, biedt de familie Stolz 
ons een heel bijzondere service als 
een unieke attractie in het Wipptal 
aan. We tuffen met hun eigen trein 
("Stolz-Express") en op een aangenaam 
tempo door het gesloten stadscen-
trum van Matrei met enkele rijkelijk 
versierde herenhuizen en herbergen. 
Daarna brengt de "Stolz-Express" ons 
naar het hoogste klooster van Europa 
“Maria Waldrast.” Onderweg verster-
ken we ons in Gods vrije natuur met 
een picknick. Het klooster zelf is schil-
derachtig gelegen aan de voet van 
de Serles, dat al door Goethe werd 
beschreven als het "hoogaltaar van 

Tirol". Na een bezoek aan de bedevaartskerk bieden 
wij voor geïnteresseerden een korte wandeling in 
het Waldrastgebied aan. De anderen genieten van 
het uitzicht vanuit de kloostertuin of houden een 
"verfrissingspauze". Daarna keren we terug naar 
ons hotel voor het avondmaal. De avond sluiten we 
af met een film over het Wipptal en zijn zijdalen. 
Overnachting.

3e dag: Sellrain - Kühtai – Ötztal
Na het ontbijtbuffet nemen we onze autocar naar 
het Sellraintal naar Kühtai. Het hoogste skigebied 
van Tirol. Het smalle Kerbtal strekt zich uit in de 
Stubaier Alpen van Kematen tot aan de Kühtaisattel 
op 2.017 m. Na een korte stop gaan we verder naar 
de grootste en krachtigste waterval van Tirol, de 
Stuibenfall in het Ötztal. We zetten onze weg verder 
naar de beroemde Cisterciënzer klooster te Stams, 
waar we dan ook een kort bezoek brengen en ons 
middagmaal gebruiken. Voor aleer we naar ons 
hotel afzakken stoppen we nog aan de grootste klok 
vanTirol, de Friedensglocke in Mösern, met daarna 
nog een kleine koffiestop in het bekende mondaine 
Seefeld. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

4e dag: Onbekende valleien van Tirol met molen-
dorp 
Na weer het lekkere ontbijtbuffet beginnen we van-
daag aan een tocht door de prachtige zijdalen van 
het Wipptal, die voor vele nog onbekend zijn. Je zal 
er genieten van een prachtig, natuurlijk landschap 
en de bijzondere flair van elke vallei. Ook maken we 
kennis met het Gschnitztal met zijn prachtige pano-
rama. Dit rustige dal is zeker een van de meest ori-

NIEUW!
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Verblijfplaats: Matrei am Brenner 

HOTEL “STOLZ **** MATREI AM BRENNER
Het ****Hotel Stolz ligt midden in de Tiroolse ber-
gen op een uitstekende locatie in Mühlbachl en 
biedt het perfecte startpunt voor een vakantie in het 
hart van de Alpen. Er wachten persoonlijke, liefdevol 
en harmonieus ingerichte kamers op u, die alle-
maal zijn uitgerust met bad of douche, toilet, föhn, 
satelliet-tv, zithoek en bureau. De meeste kamers 
hebben een eigen balkon. De eigen feel-good ruimte 
staat dagelijks voor u klaar en bestaat uit een sauna, 
stoombad, infraroodcabine, frisse luchtruimte, stil-
tezone en solarium. In het restaurant serveren zij 
vers bereide traditionele Tiroolse en internationale 
gerechten. ’s Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet 
met Bio-hoek en ’s avonds een driegangen menu 
met saladebuffet of een thema avond maaltijd.

ginele natuurlandschappen in Tirol. In 
de parel van een "levend" molendorp 
volg je de sporen van het verleden van 
de voorvaderen van deze vallei ,een 
reis door de tijd die je zal inspireren ! 
Tussen de middag staat er een smake-
lijke Kaiserschmarrn voor u klaar in het 
hotel. Daarna gaat het verder naar het 
bekendste zijdal van het Wipptal, het 
Stubaital. Na deze prachtige uitstap 
worden we verwacht in het hotel, waar 
we gaan Barbecueën. Daarna zullen de 
"Funny Ernst" en de "Singende Wirt" u 
vermaken met veel muziek en humor. 
Dansen mag natuurlijk ook !

5e dag: Een onvergetelijke dag
Ontbijtbuffet. De Stolz-Express gaat 
vandaag voor de tweede keer op tour-
nee. Samen met u verkennen wij het 
Valsertal, dat ook qua natuurlijkheid en 
originaliteit een juweel is en uniek is in 
Noord-Tirol. Aan het einde van het dal 
rijst de bijna 3.500 m hoge Olperer op. 
Dit is niet alleen een alpine symbool van 
de vallei, maar ook de geboorteplaats 
van de begroeting "Berg Heil". Onze 
belangrijkste bestemming in de vallei 
is de Almdorf Padaun, waar smokke-
laars elkaar vroeger ontmoetten. Hier 
in de kapel van de Blinde Heer is een 
korte dienst gepland. Na een stevige 
biologische snack van eigen produc-
ten, die voor ons wordt bereid door 

de Almwirtin in Gasthof Steckholzer, 
en passend muzikaal entertainment, 
keren we terug naar het hotel. Nog 
wat vrije tijd, of genieten van de faci-
liteiten in het hotel. 's Avonds wacht u 
een Tiroolse specialiteitenavond in de 
vorm van een warm en koud buffet uit 
de Tiroolse keuken. Daarna zullen de 
"Finkenberger Schuh-platter" uit Arzl 
met veel Tiroolse gebruiken en muziek 
de avond vullen. Leuke afsluiter !

6e dag: Innsbruck – Tuxer Bauern
Ontbijtbuffet. Op de laatste dag doen 
we het rustig aan. In de ochtend rij-
den we naar Innsbruck. Hier heb je 
de mogelijkheid om wat rond te slen-
teren of nog wat last minute bood-
schappen te doen. Dan gaat het naar 
Tulfes naar de "Tuxer Bauern". Hij 
leidt ons rond op zijn boerderij en zijn 
eigen distilleerderij en vertelt u het 
een en ander over zijn "producten" en 
de koppigheid van de Tiroolse boeren. 
Natuurlijk kan u ook vrijblijvend zijn 
distilleerderij- en boerderijproducten 
kopen . Hier krijgen we ook ons warm 
middagmaal. Dan is het terug door het 
middelgebergte naar ons hotel. We 
sluiten de dag af met een koud buffet 
Overnachting

Dag 7: Matrei am Brenner – Sint-Joris 
Winge

Onze veelbewogen vakantie in het mooie Tirol is 
voorbij want na het ontbijt valiezen laden en huis-
waarts via de verschillende Oostenrijkse en Duitse 
autowegen. De nodige stops worden gehouden voor 
de vrije maaltijden zowel bij de heen- als terugreis. 
Aankomst voorzien aan ons bureel 21.00 uur.

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 26 aug. tot vr. 01 sept. 2023
Prijs: € 995,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt
• 2 x Keuzemenu
• Tiroolse specialiteiten avond
• 1 x Barbecue-avond
• 1 x Lunch in buffetvorm bij boer Tux
• 1 x Koud buffet
• 1 x Welkomstschnaps
• Rondrit met de Stolz-Express en tocht naar 

Maria Waldrast met wandeling
• Picknick
• Rondleiding door het dal en tocht naar het 

Ötztal
• Kaiserschmarrn (middagmaal)
• Ingang Mühlendorf
• Rit Valsertal
• Steckholzer Jause met passende muziek
• Muziekavond
• Tiroolse avond met Schuhplattler
• RL Innsbruck + Tuxer Bauer Buffet incl. 1 drankje
• Gratis gebruik van sauna en stoombad
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Middagmalen heen- en terugreis
• Persoonlijke uitgaven en dranken
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 114,00
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Bolsena meer
9 DAGEN Italië

Dit jaar staat het Bolsena meer op ons programma. Het grootste kratermeer van 
vulkanische oorsprong waar twee kleine eilandjes liggen. Je kan dit meer ontdekken 
door mee te gaan met een boottocht die langs de eilandjes zal varen en waar u gaat 
genieten van een prachtige omgeving. Ook tijdens deze reis krijgt u een hele goede 
indruk van al het fraais dat deze streek te bieden heeft, met veel zon, oude straatjes 
en gezellige dorpjes, lieflijke glooiende goudgele heuvels met cipressen en olijf- en 
wijngaarden. Onze verblijfplaats Bolsena, gelegen aan het prachtige gelijknamige 
meer, is ideaal gelegen om er te genieten van het meer en de zon. Ideaal uitgangspunt 
voor de mooie uitstappen zoals Assisi, Siena, Parma, Piacenza en de “eeuwige stad” 
Rome, deze zijn stuk voor stuk juweeltjes van steden die u beslist gezien moet hebben. 
Kort weg : “La Bella Italia” ! Deze reis mag u beslist niet missen !
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St-Joris-Winge – Piotta 
(omgeving)
Vertrek aan ons bureel om 06.00 uur. 
Via de verschillende autosnelwegen 
richting Luxemburg (koffiestop) daarna 
verder over Strasbourg (vrij middag-
maal). Basel, Luzern, St-Gottard (tun-
nel) richting Piotta (omgeving) voor 
avondmaal en overnachting.

2e dag: Piotta (omgeving) – Parma - 
Bolsena
Na ons ontbijt verder via Como en 
Milaan naar Parma, voor een kort 
bezoek en vrij middagmaal. Daarna via 
Bologna en Firenze naar onze verblijf-
plaats Bolsena gelegen aan het gelijk-

namige meer waar we de komende 6 
nachten zullen verblijven en genieten 
van de zuiderse sfeer. Kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting.

3e dag: Middagtocht omgeving 
Bolsena 
Ontbijt. Gedurende de ochtend heeft 
u de gelegenheid uw directe omge-
ving al wat beter te leren kennen. 
Bolsena is een aardig toeristisch stadje 
waar u heerlijk kunt slenteren op de 
kronkelende kasseienweggetjes naar 
eeuwenoude bezienswaardigheden en 
pleinen. Diverse cafeetjes en ijssalons 
zijn er ook te vinden, dus mogelijkheid 
om er op een terras van een lekker 
plaatselijk wijntje of ijsje te genieten. 

Waarom ook niet een bezoekje brengen aan de 
wekelijkse markt. Een duik in het zwembad van het 
hotel behoort ook tot de mogelijkheden. Na het vrije 
middagmaal rijden we naar het sfeervolle Orvieto 
waar we aan het centrum en de Dom een bezoek 
brengen. Na nog wat vrije tijd terug naar ons hotel 
voor avondmaal en overnachting.

4e dag: Dagtocht Rome
Na ons vroeg ontbijt staat deze dag geheel in het 
teken van het eeuwenoude Rome, een stad waar 
de ene beschaving over de andere werd gebouwd. 
Uiteraard gaat onze aandacht uit naar de vele schit-
terende bouwwerken en monumenten die de stad 
rijk is.Zo ziet u onder meer Vaticaanstad met het 
schitterende St. Pietersplein waar de grootste kerk 
van het christendom staat St. Pieter, het Colosseum, 

NIEUW!
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HOTEL: COLUMBUS**** BOLSENA
Het gerenoveerde **** hotel is midden in een 
groene omgeving, direct aan het meer gelegen 
en op +/- 400m van het oude centrum. De netjes 
verzorgde kamers zijn voorzien van het nodige 
comfort zoals een badkamer met douche en wc, 
airconditioning, flatscreen satelliet-tv, kluisje en 
minibar. Wifi is gratis in alle ruimtes. Het restau-
rant biedt haar klanten de mogelijkheid om lokale 
en internationale gerechten te proeven. ’s Morgens 
een typisch Italiaans ontbijtbuffet, ’s avonds 5-gan-
genmenu met bediening aan tafel. Een hotel met 
een typisch zuiders karakter. Ideaal gelegen!

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 02 tot zo. 10 september 2023
Prijs: € 1.195,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige reis-

leider
• Halfpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag ontbijt
• Alle uitstappen vermeld in het programma
Niet inbegrepen:
• Middagmalen
• Inkomgelden, boottocht
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 240,00  (In het ver-

blijfshotel Columbus  in een standaard tweeper-
soonskamer toch individueel gebruik – onder-
weg een normale éénpersoonskamer )

Verblijfplaats: Bolsena

de Trevifontein. Vrij middagmaal in 
het centrum. Onder leiding van onze 
gids maken we met u een wandeling 
langs de belangrijkste bezienswaar-
digheden. Hou er wel rekening mee 
dat je vandaag goed moet kunnen 
stappen, want alles gebeurt te voet en 
per metro in deze wondermooie stad! 
Terug naar het hotel te Bolsena voor 
avondmaal en overnachting.

5e dag: Vrije dag
Ontbijt. Vandaag kunt u uitrusten en 
genieten van een heerlijke vrije dag. 
Vrij middagmaal. Mogelijkheid om een 
optionele excursie per boot over het 
meer van Bolsena te maken (ca. € 20 
p.p niet inbegrepen). Avondmaal en 
overnachting in ons hotel.

6e dag: Dagtocht Siena
Ontbijt. Vandaag gaan we genieten van 
het prachtige Toscaanse heuvelland-
schap, waar tussen de heuvels bezaaid 
zijn met cipressen, olijfbomen en wijn-
gaarden het beeldschone Siena gele-
gen is In deze parel van Toscane vindt 
u o.a. één van de mooiste pleinen ter 
wereld de beroemde schelpvormige 

‘Piazza del Campo’ wat tweemaal per 
jaar het toneel is voor de traditionele 
paardenrace ‘de Palio’. De andere trots 
van de stad is de Dom. In deze middel-
eeuwse stad met haar kronkelige stra-
tjes maken we onder leiding van onze 
gids een prachtige stadswandeling en 
gebruiken we er ook het vrije mid-
dagmaal. Terug naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
 
Dag 7: Dagtocht Assisi en Perugia
Na ons ontbijt gaat het richting Assisi 
waar we eerst een bezoek brengen aan 
de de geboorteplaats van de Heilige 
Franciscus, die begraven ligt onder de 
ter zijner ere gebouwde basiliek. De 
basilica, die boven heel Assisi uitsteekt, is 
één van de grootste christelijke graftom-
ben en trekt jaarlijks talloze pelgrims. 
De basiliek is wereldberoemd om zijn 
fresco’s. Assisi heeft haar middeleeuwse 
karakter goed weten te behouden in 
de smalle straatjes, huizen, pleinen en 
talrijke monumenten. Vrij middagmaal. 
In de loop van de middag brengen we 
een bezoek aan de oude hoofdstad van 
Umbrië Perugia, de stad die hoog uit-
steekt boven het dal van de Tiber. Deze 

op een heuvel gelegen stad wordt al van oudsher 
geprezen om haar schitterende vergezichten. U kunt 
hier een bezoek brengen aan tal van bezienswaardig-
heden, zoals de Dom San Lorenzo of het indrukwek-
kende Palazzo del Priori. Om de oude monumenten 
van het oude stadscentrum in de bovenstad te berei-
ken kunt u gebruik maken van een roltrap. Terug naar 
ons hotel voor avondmaal en overnachting
 
8e dag: Bolsena – Piacenza – Piotta (omgeving)
Helaas zit de vakantie er al weer bijna op. Na ons 
ontbijt verlaten we Toscanië en Umbrië en rijden 
over de Italiaanse autostrada’s richting Piacenza .Na 
een klein bezoek aan de hoofdstad van de provincie 
Emilia Romagna nemen we hier nog het vrije mid-
dagmaal. Daarna rijden we verder via de Zwitserse 
grens naar ons overnachtingshotel voor avondmaal 
en overnachting.

9e dag: Piotta (omgeving) – St.-Joris Winge
Na het ontbijt vervolgen we onze reis huiswaarts via 
de Zwitserse en Franse snelwegen, met onderweg 
de nodige stops voor de vrije maaltijden. Aankomst 
voorzien omstreeks 20.00 uur. 

Een combinatie van cultuur 

en de typische gezellige 

Italiaanse sfeer!

Bolsena meer
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Andorra

Andorra is een schitterend ministaatje in de Oostelijke Pyreneeën, ingeklemd tussen 
Spanje en Frankrijk. Met het onaangetaste natuurschoon, de rijkdom aan cultuur-
schatten en de heerlijke rust die de bergdorpjes uitstralen, is Andorra een geweldige 
vakantiebestemming. Andorra wordt jaarlijks bezocht door ongeveer 9 miljoen toeris-
ten die aangetrokken worden door de belastingvrije status van Andorra en het prach-
tige landschap. De mooiste plekken hebben wij voor je uitgezocht. Ervaar dus met ons 
de prachtige natuur, de rijke cultuur en de indrukwekkende bergen, dus voor iedereen 
wat wils. We verblijven aan de rand van het dorpje El Tarter in het prachtige **** 
hotel “Nordic”, waar men er gaat voor zorgen dat u er een onvergetelijke vakantie zal 
beleven en mooie indrukken gaat mee naar huis nemen.

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Cahors 
(omgeving)
Vertrek om 05u30 aan ons bureel. 
Via Mons richting Parijs en verder via 
Orléans en Limoges richting Cahors 
(omgeving). Onderweg houden we de 
gebruikelijke stops voor de vrije maal-
tijden. Avondmaal en overnachting.

2e dag: Cahors (omgeving) – El Tarter
Na het ontbijt rijden we verder via 
Toulouse en Foix richting Pyreneeën. 
Onderweg maken we een korte 
stop in het stadje Ax-Les-Thermes. 
Daarna verder door naar El Tarter, 
aankomst voorzien in de late mid-
dag. Welkomstdrink en middagmaal. 
Daarna kamerverdeling en kennisma-
king met de vele faciliteiten van het 
hotel en uitleg door onze plaatselijke 
gids over het uitstappen programma. 
Avondmaal en overnachting.

3e dag: “Drie Valleien”
Ontbijtbuffet. Vandaag maken 
we een prachtige daguitstap 
door drie Andorrese valleien die  
doorspekt zijn met prachtige dorpjes 
zoals la Cortinada, Llorts, El Serrat. Aan 
het dorpje Ordino besteden we speci-

ale aandacht met een rondleiding en 
een bezoek aan het miniatuurmuseum.  
Middagmaal. In de namiddag staat Coll 
de la Botella op ons programma, van 
hieruit heeft men adembenemende 
vergezichten. Avondmaal en overnach-
ting in ons hotel.

4e dag: La Seu d’Urgell en Os de Civis
Na het lekker ontbijt gaat het richting 
Spanje. In La Seu d’Urgell bezoeken 
we eerst de Romaans-Lombardische 
kathedraal in deze romantische oude 
stad. Daarna vrije tijd of bezoek aan 
de wekelijkse markt. We laten ons 
door geuren en kleuren overweldi-
gen een echte Spaanse marktsfeer. 
Middagmaal in Os de Civis , een 
klein Spaans middeleeuws dorpje. 
Wandeling en verkenning van dit pit-
toreske dorpje rijk aan aardewerk- en 
andere souvenir winkeltjes. Avondmaal 
en overnachting

5e dag: Canillo
Na het ontbijtbuffet gaan we op ont-
dekking in onze eigen ‘parochie’ (= 
dorp). Een korte bergrit, met indruk-
wekkende haarspeldbochten brengt 
ons tot kort bij de tibetaanse brug. 

Deze indrukwekkende 603 meters lange hangbrug, 
op 875 meters hoogte overbrugt de 158 meter 
diepe Vallei del Riu. Een unieke kans om dit prachtig 
hooggebergte landschap aan te schouwen en zeker 
voor iedereen een adrenalineboost. Aansluitend 
rijden we richting Montaup waar we kennis maken 
met de Andorraanse legende van de ‘Tamarro’s’ 
(soort Andorraanse Yeti’s) en stappen we uit bij 
het uitkijkpunt. “Mirador Roc de Quer” waar we 
nogmaals verrast worden met een ander, groots 
bergpanorama. Zo’n sportieve voormiddag verdient 
een lekker middagmaal onder de goede bewaking 
van OLV Meritxell, de patrones van Andorra. Na 
de middag bezoeken we de moderne basiliek van 
Meritxell. Deze dag sluiten we af met het romaans 

9 DAGEN Andorra
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Verblijfplaats: El Tarter

HOTEL “NORDIC****” EL TARTER
Het is een recent gebouwd ****hotel in een tradi-
tionele bergstijl, perfect aangepast aan de natuur-
lijke omgeving. Alle kamers beschikken over vele 
voorzieningen om uw verblijf nog aangenamer te 
maken, zoals een complete badkamer met bad of 
douche, toilet, haardroger, satelliet-TV, safe en tele-
foon en Wi-Fi. Verder beschikt het hotel ook over 
een SPA-centrum, dat bestaat uit een fitnessruimte, 
binnenzwembad, jacuzzi, Turks stoombad, sauna 
(mits betaling). Een drankje kan je nuttigen in de 
gezellige bar en in het restaurant worden plaatse-
lijke en internationale lekkere maaltijden bereid. 
’s Morgens en ’s avonds in buffetvorm. Echt een 
aanrader!

kerkje St Joan de Casellas, ongetwij-
feld de meest emblematische kerk van 
Andorra. Een meesterwerk uit de 12de 
eeuw, dat pas in de 2de helft van de 
20ste eeuw werd ontdekt, vraagt extra 
aandacht. Daarna keren we terug naar 
ons hotel. Avondmaal en overnachting.

6e dag: Twee Cerdanyes 
Ontbijtbuffet. De Cerdanya is een 
prachtige zeer brede vallei, de ene 
helft in Frankrijk, de andere helft in 
Spanje. Deze streek geniet de mees-
te uren zonneschijn in heel Europa 
en is sinds eeuwen bekend voor zijn 

therapeutische deugden. In de voor-
middag vertoeven we in Mont Louis. 
Deze versterkte stad is een van de 
mooiste voorbeelden van militaire 
architectuur van de zeventiende eeuw, 
gemaakt door Vauban, we ontdekken 
er de “deur van Frankrijk” (porte de 
France),de put van de gestrafte, de 
stadsmuren, de heilige Lodewijk kerk 
(église Saint-Louis), en de zonne-oven 
uit 1949, waarvan de werking uitgelegd 
wordt tijdens de rondleiding. Tijdens 
het middagmaal genieten we van de 
prachtige uitzichten op de indrukwek-
kende bergketen Cadi. In de namiddag 
gaan we flaneren rond het stadsmeer 
van Puigcerda. Avondmaal en over-
nachting in Hotel Nordic****. 

7e dag: Andorra La Vella – Ransol 
Barbecue 
Na het ontbijtbuffet gaan we met een 
plaatselijke autocar shoppen in de 
hoofdstad van Andorra. Tegen de mid-
dag worden we verwacht in Ransol. 
Het aperitief staat klaar en we genieten 
van een heerlijke barbecue in volle 
natuur. Een onvergetelijke namiddag! 
Een mooie afsluiter! Avondmaal en 
overnachting. 

8e dag: El Tarter – Brive-la Gaillarde (omgeving) 
Ontbijtbuffet. Een rustige voormiddag valiezen pak-
ken en kamers ontruimen, vrije voormiddag of voor 
de natuurliefhebbers een rustige of stevige wan-
deling in de nabije vallei van Incles. Een intieme 
beleving van de schoonheid van het landschap, te 
midden van een rijke flora en fauna, vergezeld door 
weidegronden. Een laatste middagmaal in Hotel 
Nordic**** en na afscheid genomen te hebben, 
vertrekken we richting Brive-la Gaillarde (omgeving) 
voor avondmaal en overnachting. 

9e dag: Brive-la-Gaillarde (omgeving) – St.-Joris-
Winge 
Ontbijt. Verder over de Franse autowegen richting 
België. Onderweg houden we de gebruikelijke stops 
voor het vrije middag- en avondmaal. Aankomst aan 
ons bureel voorzien omstreeks 21.00 uur.

REISINFORMATIE
Reisperiode: van za. 10 tot zo. 18 juni 2023
Prijs: € 1.199,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur
• Plaatselijke Nederlandstalige gidsbegeleiding
• Tussenovernachting op heen- en terugreis
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag ontbijt (‘s middag 3-gangenmenu 
en in het hotel buffet)

• Alle uitstappen, inkomgelden zoals voorzien in 
het programma

• Plaatselijke autocar op dag 7
• Toeristentaks
• Water en wijn inbegrepen tijdens de maaltijden
Niet inbegrepen:
• Dranken indien niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Maaltijden tijdens heen- en terugreis
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer + € 270,00
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Makarska Rivièra en Dubrovnik 
12 DAGEN Kroatië

Kroatië en de Makarska Rieviéra een absolute topper uit ons programma. Gelegen 
tussen Split en Dubrovnik en gekend als één van de mooiste kusten. Deze reis staat 
bol van de bezienswaardigheden en culturele hoogtepunten. Zo nemen we u mee naar 
Zagreb, Zadar, Ston, het eiland Korcula, Mostar gekend voor zijn ranke minaretten en 
monumentale bruggen en Dubrovnik, een historisch stadje dat het bekijken waard is. 
Het bedevaartplaatsje Medjugorje en niet te vergeten de natuurpracht van de Plitvice 
meren! We verblijven in het stadje Neum, een toeristische nederzetting gelegen aan 
de Adriatische kust en het prachtige **** Hotel Vapore dat slechts op een steenworp 
afstand van het strand gelegen is en een handvol faciliteiten met een prachtig uitzicht 
vanaf het terras biedt. Dus een ideale plek om volledig te ontspannen en te genieten van 
de charmes van de zee. Een mooie reis vol afwisseling!
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St-Joris-Winge – Passau 
(omgeving)
Vertrek bureel 06.00 uur. Via Duitse 
autowegen rijden we met de nodige 
stops voor de vrije maaltijden naar 
ons hotel in Passau (omgeving) voor 
avondmaal en overnachting.
 
2e dag: Passau (omgeving) - Zagreb
Na het ontbijt zetten we onze weg ver-
der via de Oostenrijkse grens naar de 
grens van Slovenië. Onderweg stoppen 
we tijd op stond voor de vrije maal-
tijden. Via Maribor bereiken we de 
Kroatische grens richting Zagreb. Waar 
we nog een kort stadsbezoek brengen 
om te eindigen aan ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.
 
3e dag: Zagreb - Zadar - Neum
Na ons ontbijt rijden we via Karlovac 
naar Zadar, richting Adriatische kust. 
Zadar is een prachtige stad, daarom 
willen we dan ook met deze stad kennis 
maken door er een bezoek te brengen 
en ons vrij middagmaal te gebruiken. 
Na deze kennismaking rijden we verder 
via Šibenik en Makarska naar ons eind-
punt en hotel te Neum. Kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting.

4e dag: Neum en Makarska 
Na het ontbijtbuffet gaan we op ont-
dekking in onze verblijfplaats Neum 
en na het vrije middagmaal rijden we 
naar Makarska. Waar de oude villa’s 
van de Venetiaanse aristocratie zorg-
vuldig zijn gerestaureerd na de aard-
beving van 1961. Er bevinden zich twee 
oude kloosters in de stad, waarvan het 
Franciscanenklooster ingericht is als 
schelpenmuseum. Nog wat vrije tijd 
om rond te kuieren in de haven van 
Makarska. Daarna rijden we langs de 
Makarska Rivièra weer terug naar ons 
hotel voor avondmaal en overnach-
ting.
 
5e dag: Ston en Korčula
Ontbijtbuffet. We rijden eerst naar het 
stadje Ston op het schiereiland Pelješac. 
Wat Ston zo bijzonder maakt is haar 
eeuwenoude, 5 km lange verdedigings-
muur, deze wordt vaak de “Chinese 
Muur van Europa” genoemd. In de 
14e eeuw werd de muur gebouwd om 
Ston en haar kostbare zoutvelden te 
beschermen. Ston maakte deel uit van 
de Republiek Dubrovnik en de zoutvel-
den, die nog steeds bestaan. Na kennis 
gemaakt te hebben met dit pittoresk 
stadje en het vrije middagmaal, steken 

we met de boot over naar het eiland Korčula, ooit 
Venetiaans grondgebied en de vermeende geboorte-
plaats van de beroemde ontdekkingsreiziger Marco 
Polo. Het eiland met haar prachtige baaien, stran-
den, olijfboomgaarden, grotten en dichte bossen is 
één van de mooiste eilanden ter wereld. Het oude 
centrum van Korčula-stad ligt op een schiereiland 
en wordt omringd door de 13e eeuwse stadsmuren. 
Het is zeer rijk aan monumenten, zoals de gotische 
St. Marcus Kathedraal, de St. Pieterskerk, het Arneri 
paleis en Gabrielles paleis. Aan de 19e eeuwse haven 
bevinden zich vele terrasjes om lekker te genieten van 
een lekker biertje of plaatselijk wijntje. Na dit bezoek 
keren we terug naar ons hotel te Neum voor avond-
maal en overnachting.
 
6e dag: Mostar
Ontbijt. Vandaag maken we een uitstapje over de 
grens naar Mostar in Bosnië Herzegovina. Waar we 
ons wanen in oosterse sferen, want sinds de ver-
overing door de Turkse Ottomanen in de 15e eeuw 
is de islam een van de belangrijkste godsdiensten. 
Het mooie aanzicht van de stad wordt bepaald door 
ranke minaretten en monumentale bruggen over de 
snelstromende Neretva. In de vele kleurige straten 
is het heerlijk rondsnuffelen in de oude ambach-
telijke winkeltjes. Ook nemen we een kijkje in het 
19e-eeuwse deel van de stad, dat onder Oostenrijkse 
invloed werd gebouwd en een thuisbasis werd voor 
de katholieken van Mostar. Op de weg terug naar 
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HOTEL: VAPORE **** NEUM
Hotel Vapore is een nieuw 4-sterren hotel dat is 
geopend in mei 2019. Het hotel ligt direct aan zee 
en beschikt over diverse restaurants, een buiten-
zwembad, terras, lift, souvenirwinkel en wisselkan-
toor. Alle kamers beschikken over een badkamer 
met bad of douche en toilet, airconditioning, tv, 
kluisje en een balkon. ’s Morgens en ’s avonds een 
lekker uitgebreid buffet.

REISINFORMATIE
Reisperiode: zo. 09 juli tot do. 20 juli 2023
Prijs: € 1430,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per touristlcass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige reis-

leider
• Plaatselijke gids in Zadar – Zagreb - Dubrovnik
• Reis op basis van halfpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt
• Boottocht eilanden Brac en Hvar met lunch
• Boot transfer Orebic - Korcula
• Ticket Plitvice meren
Niet inbegrepen:
• Middagmalen
• Persoonlijke uitgaven en dranken
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: 240,00€
Vreemde munten:
• Onderweg Euro, ter plaatste Kroatische Kuna 

(100 kuna = 13,26€)

Verblijfplaats: Neum 

ons hotel zullen we nog een korte stop 
houden in Medjugorje. Het bergdorp 
dat bekend geworden is door een reeks 
verschijningen van Maria, die er sinds 
1981 zouden plaatsvinden. Sindsdien 
is het een bedevaartsoord. Avondmaal 
en overnachting in ons hotel te Neum.
 
7e dag: Vrije dag
Ontbijtbuffet. Vandaag staat er een vrije 
dag op het programma. Je kan lekker 
genieten aan het zwembad of gebruik 
maken van al de andere faciliteiten 
in het hotel. Waarom geen wandeling 
maken en op verkenning gaan in de 
omgeving. Lekker genieten van de zon, 
Genoeg om de dag aangenaam door te 
brengen. Aan U de keuze! Avondmaal 
en overnachting in ons hotel.
 
8e dag: Eilanden Brac en Hvar
Ontbijt. Vandaag maken we een 
unieke boottocht langs de Makarska 
Riviéra naar de eilanden Brac en Hvar. 
Tijdens deze boot trip genieten we 
van een vispicknick (vis of vlees). Brac 
is het op twee na grootste eiland in 
de Adriatische zee en de kalksteen 
van Brac werd veel gebruikt in beken-
de gebouwen over de gehele wereld 

zoals onder meer het Witte huis in 
Washington. We sluiten de dag af met 
nog een bezoek aan het mondaine 
eiland Hvar met zijn prachtige ver-
scholen stranden en kleine baaien erg 
geliefd bij de royalty’s en beroemdhe-
den. Terug naar ons hotel te Neum 
voor avondmaal en overnachting.

9edag: Dubrovnik
We vertrekken vandaag, na het ont-
bijt, naar Dubrovnik, een historische 
stad die het bekijken waard is!  Wordt 
ook “De parel aan de Adriatische zee” 
genoemd. De stad is omgeven , door 
een 1.940 meter stadswal. Die tijdens 
ons bezoek kan bewandelen (faculta-
tief) en je een fantastisch uitzicht hebt 
op de autovrije binnenstad en de kab-
belende Adriatische Zee. Tevens kui-
eren met onze gids langs de mooiste 
gebouwen van de stad, zoals de Minceta 
Toren, het Rectorenpaleis, de imposan-
te Maria-Hemelvaartskathedraal en het 
fort Revelin. Natuurlijk ziet u ook de 
leuke trappenstraatjes en de Stradun, 
de brede hoofdstraat met winkels. Nog 
wat tijd voor het vrije middagmaal. Nog 
wat vrije tijd en daarna terug naar ons 
hotel voor avondmaal en overnachting.
 
10e dag: Neum - Plitvice meren - 
Zagreb
Ontbijtbuffet. Valiezen laden, maar 
voor aleer we huiswaarts keren bezoe-
ken we nog het het paradijselijke 
Nationaal Park Plitvice. Het gebied 
bestaat uit 16 meren, die door middel 
van maar liefst 90 watervallen met 
elkaar zijn verbonden. En zie je de 

verschillende kleuren? Diepblauw, smaragdgroen, 
grijs, aquablauw… de mineralen in het water en de 
lichtinval van de zon zorgen voor een bont kleu-
renpalet. Houten wandelpaden brengen ons langs 
de mooiste meren, die de namen dragen van oude 
volksverhalen. Een uitbundige flora, bruine beren, 
lynxen en zo’n 120 vogelsoorten, wat een natuur-
pracht! Geheel terecht dat dit prachtige gebied op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst prijkt. Daarna richting 
Zagreb naar ons overnachtingshotel. Avondmaal en 
overnachting.

11e dag: Zagreb - Passau
Ontbijtbuffet, Daarna via de verschillende autowe-
gen en de nodige stops voor de vrije maaltijden  over 
Slovenië en Oostenrijk naar ons hotel  te Passau 
(omgeving) De nodige  stops worden gehouden voor 
de vrije maaltijden. Avondmaal en overnachting.
 
12e dag: Passau (omgeving) – St-Joris-Winge
Na het ontbijt en via de Duitse autowegen met de 
nodige stops, gaan we huiswaarts. Aankomst bureel 
omstreeks 20.00 uur.

NIEUW!
Makarska Rivièra en Dubrovnik 
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Wie houd van zon, strand en zee is hier zeker op zijn plaats en dit in combinatie met 
enkele mooie uitstappen in de omgeving van onze verblijfplaats Igea Marina. Dit oude 
schippersdorp met slechts 1000 inwoners ligt op een 14 km van Rimini en werd geheel 
aangepast aan het hedendaags toerisme. Het mooie strand, de natuurreservaten, bars en 
de vele recreatiemogelijkheden maken het verblijf aangenaam. Maar ook de (facultatieve) 
uitstappen naar charmante dorpjes en steden als Rimini, Santarcangelo di Romagna, 
Bologna, Cesenatico en niet te vergeten een boottocht op de Adriatische zee mag u zeker 
niet missen! We verblijven in het familiehotel “Aquamarina ***” waar Gianni en zijn team 
er alles zullen aan doen om er een mooie vakantie te beleven!

REISPROGRAMMA
1e – 2e dag : St.-Joris Winge – Igea 
Marina
Vertrek om 15.30 uur aan ons bureel 
en via de verschillende autowegen over 
Luxemburg, Straatsburg en Basel naar 
Chiasso de Italiaanse grens. Daarna 
langs Milaan en Bologna naar onze 
verblijfplaats Igea Marina aan de 
Adriatische kust. Koffers uitladen en 
vrije tijd. Tegen de middag kamerver-
deling en middagmaal. Vrije namid-
dag, wat uitrusten of genieten van het 
zwembad of op eigen gelegenheid uw 
badplaats verkennen. Avondmaal en 
overnachting.

3e tot 7e dag : Vrij verblijf in Igea 
Marina
Vrij verblijf in volpension vanaf de dag 

van aankomst het middagmaal tot het 
ontbijt de dag van vertrek. Mogelijkheid 
om facultatieve uitstappen ter plaatse 
te boeken (zie uitstappen programma) 
of te genieten van de faciliteiten in het 
hotel

8e – 9e dag : Igea Marina – St.-Joris 
Winge
Kamers ontruimen om 10.00 uur. En 
na het vrije middagmaal vertrek huis-
waarts over de Italiaanse, Zwitserse en 
Franse autowegen. De nodige stops 
worden gehouden, zowel tijdens de 
heen- als terugreis om u de gelegen-
heid te geven de vrije maaltijden te 
gebruiken. Aankomst aan ons bureel is 
voorzien om 09.00 uur

Verblijfplaats: Igea Marina

Adriatische Kust 
9 DAGEN Italië



Verblijfplaats: 
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REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 13 mei tot zo. 21 mei 2023
Prijs: € 519,00 p.p.
Inbegrepen:
• Nachtexpress per **** touristclass autocar 

voorzien van het nodige comfort
• Bekwame chauffeurs op de heen- en terugreis
• Nederlandstalige ervaren reisleider
• Volpension vanaf de eerste dag van aankomst 

het middagmaal tot de laatste dag van uw ver-
blijf het ontbijt

• ¼ liter wijn en water tijdens de middag en 
avondmaaltijden in het hotel

• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens de heen- en terugreis
• Dranken indien niet inbegrepen en persoonlijke 

uitgaven
• Facultatieve uitstappen (prijzen op aanvraag)
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 72,00 (in een tweeper-

soonskamer toch individueel gebruik)

Geen infodagkorting  
op deze promotiereis!

ACQUAMARINA HOTEL***
Het Acquamarina Hotel is een drie sterren fami-
liehotel dat gevestigd is in Igea Marina, op enkele 
kilometers van Rimini, aan de Adriatische kust. 
Het hotel ligt op korte afstand van het strand en 
de gasten worden ondergebracht in eenvoudi-
ge kamers voorzien van alle comfort ondermeer 
douche, WC, airco, TV en telefoon voor een rusti-
ge en ontspannen vakantie. De buffetmaaltijden 
zijn smakelijke en inventieve Italiaanse gerechten. 
Buiten vinden we het verwarmd zwembadje met 
zonneterras, dat ons enkele ontspannende uurtjes 
kan bieden.

Wij willen uw reis naar Igea Marina aan de Adriatische kust zo aangenaam mogelijk 
maken. Deze reisperiode is het meest geschikt om de regio te leren kennen. Er is nog 
geen toeristisch seizoen hier en dit maakt het ideaal om uitstappen te voorzien, die we 
u dan ook graag voorstellen zodat u zelf een planning kan maken voor deze afreis. De 
voorziene uitstappen zullen u ook toegelicht worden tijdens uw reis.
 
UITSTAPPEN PROGRAMMA IGEA MARINA (minimum 25 deelnemers) 

RIMINI  HALVE DAG
Op deze uitstap gaan we op ontdek-
king in hoogstwaarschijnlijk de meest 
bekende en drukst bezochte badplaats 
van Italië. Hoofdstad van de provincie 
Emilia-Romagna. De oude stad werd al 
in 268 voor Christus gesticht door de 
Romeinen, dus kent een rijke geschie-
denis en vele bezienswaardigheden 
zoals de “Arco d’Augusto” en de “Ponte 
di Tiberio”. Buiten deze bezienswaar-
digheden kent Rimini ook een grote 
wekelijkse markt, waar we ook op deze 
uitstap mee kennis maken. Gratis

BOOTTOCHT OP DE ADRIA-
TISCHE ZEE HELE DAG

Vanuit de pittoreske "Leonardeske" 
haven van Cesenatico richting het zui-
den passeren we de meest illustere 
steden van de kust (Bellaria, Rimini, 
Riccione, Misano Adriatico) en, via 
Cattolica en Gabicce, steken we over 
naar de Marken om de Voorgebergte 
van San Bartolo in Pesaro, dat in 1994 
een natuurpark werd, met zijn kliffen 
die uitkijken over de zee, zijn baaien 
en historische hooggelegen dorpjes. 
Stop in de haven van Cattolica/Gabicce, 
lunch aan boord, (risotto alla marinara, 
gemengde gebakken vis, frites, water 
en wijn.) Voor we terugkeren naar Igea 
Marina kan u nog rond kuieren in het 
dorp Gabicce Mare. 

BOLOGNA HALVE DAG
De historische stad Bologna heeft vele 
afwisselende bezienswaardigheden. Het 
is een levendige studentenstad, waar-
door er altijd wel wat te beleven valt. 
Het oude centrum ligt vol met prachti-
ge kerken, kathedralen en historische 
bouwwerken en huizen. Enkele beziens-
waardigheden zijn de majestueuze kerk 
San Petronio, het Palazzo del Podestà, 
Fontane di Nettuno en Torre degli 
Asinelli. Neem ook de tijd om op een ter-

rasje aan het Piazzo Maggiore te genie-
ten van een lekkere gelato, een cappuc-
cino of een lekker plaatselijk wijntje. 

CESENATICO HALVE DAG
Tijdens de ochtend hebben we geno-
ten van de stad Rimini en na het mid-
dagmaal bezoeken we Cesenatico. Het 
fraaie havenkanaal van Cesenatico is 
ontworpen door Leonardo da Vinci. 
Bezienswaardigheden in Cesenatico 
zijn onder meer de Casa Moretti, het 
geboortehuis van de dichter en schrijver 
Marino Moretti, de expositiehal”Spazio 
Pantani” en het beroemde havenka-
naal. Bij de haven ligt het Maritieme 
Museum waar een unieke verzameling 
oude schepen kan worden bewonderd.

SANTARCANGELO DI
ROMAGNA HALVE DAG

Er zijn veel redenen waarom het de 
moeite waard is om Santarcangelo 
te ontdekken: vanwege de sterke 
Romagna - identiteit en de sfeer van 
een groot dorp gekenmerkt door het 
juiste ritme van het leven, vanwege 
de architectonische schoonheid die 
bestaat uit adellijke paleizen, dorpshui-
zen, steegjes en pleintjes zoals onder 
meer het centrale plein Ganganelli, 
waar de grote triomfboog die in 1777 
door de burgers werd opgericht 
ter ere van hun medeburger paus 
Clemens XIV staat, verder ontdekken 
we er nog de Torre del Campanone, 
Porta Cervese, Piazza delle Monache, 
de collegiale kerk Pieve di San Michele, 
Sferisterio, allemaal karakteristieke 
plaatsen die dit dorp zijn bijzonde-
re charme geven. Aangezien Emilia 
Romagna, een regio is die over de hele 
wereld bekend staat om zijn culinaire 
traditie en lekkere wijnen, staat er 
op deze uitstap ook het bezoek van 
een wijnkelder met een proeverij van 
enkele wijnen.
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REISINFORMATIE
Reisperiode: zat. 28 okt. tot zat. 04 nov. 2023
Prijs: € 599,00 p.p.
Inbegrepen:
• Nachtexpress per **** touristclass autocar 

voorzien van het nodige comfort
• Bekwame chauffeurs heen- en terugreis
• Halfpension vanaf de 2e dag avondmaal tot de 

8e dag het ontbijt
• 24-uren service van één van onze chauffeurs ter 

plaatse
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens heen-en terugreis
• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Facultatieve uitstappen, eventuele inkomgelden, 

boottochten
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 100,00
Kortingen
• Kinderkorting : geldend op een dubbel stan-

daard kamer met twee volwassenen
• Kind (3 tot 7 jaar ) – 135,00€
• Kind (7 tot 14 jaar) – 81,00€
• 3e volwassen persoon – 54,00€ (op een dubbel 

standaard kamer met twee volwassenen)

Geen infodagkorting op deze reis

HOTEL: ****HISTRION PORTOROŽ
Het luxe **** hotel  Histrion is gelegen in het 
St. Bernardin Resort, aan het strand. Het Resort 
bestaat uit een aantal hotels, verschillende restau-
rants, tavernes, ijssalons, winkels en jachthaven. 
Alle kamers beschikken over een badkamer met 
douche/bad, toilet, haardroger, gratis safe, minibar 
(tegen betaling), telefoon, gratis WiFi, tv en airco. 
Het buffetrestaurant biedt een variatie van lokale 
en internationale gerechten aan bestaande uit ver-
schillende vlees-, vis- en vegetarische gerechten. 
Het hotel beschikt ook over een zwemparadijs met 
verwarmd zeewater, binnenzwembad, wellness en 
Spa (tegen betaling).

De schitterende natuur met helderblauwe meren, idyllische zandstranden  prachtige 
oude steden, besneeuwde bergtoppen, het ruige Karstgebied, de  beroemde Lippizaner 
paarden en de uitgestrekte wijnvelden maken van Slovenië een mooie bestemming. 
Vergeten we dan ook niet de leuke stranden met zijn mediterrane sfeer. De mensen 
zijn er vriendelijk en het eten is er heerlijk. Een rustige of een actieve vakantie, daar 
kies je zelf voor. Wij verblijven in de bekende badplaats Portorož in het **** hotel 
“Histrion” gelegen aan het strand en op wandelafstand van het centrum. Je gaat het 
zeker leuk vinden en terugkeren met mooie herinneringen.

REISPROGRAMMA
1e – 2e dag : St.-Joris Winge – Portorož
Vertrek aan ons bureel om 15.00 
uur. Via Aken, Keulen, Frankfurt, 
Munchen, Rosenheim, Salzburg door de 
Tauerntunnel en langs Spittal, Villach 
naar Trieste. De Sloveense grens over 
richting Koper, Isola en onze verblijf-
plaats Portorož. Aankomst in de voor-
middag. Vrije tijd voor het middagmaal. 
Kamerverdeling (de kamers zijn beschik-
baar vanaf 14.00u) Vrije namiddag of 
op verkenning in het hotel of omgeving. 
Avondmaal en overnachting. Onderweg 
worden er de gebruikelijke stops gehou-
den voor de vrije maaltijden.

3e tot 6e dag : Portorož
Vrij verblijf in Halfpension of mogelijk-
heid tot het boeken van uitstappen. 
Deze worden ter plaatse gereld met 
de plaatselijke gids en zijn vrijblijvend.

7e-8e dag : Portorož – St.-Joris Winge
Na het ontbijt, ontruimen van de 
kamers en in de daarvoor voorzie-
ne bagageruimte van het hotel de 
bagage plaatsen. Na het vrije middag-
maal laden van de bagage en vertrek 
huiswaarts. Via dezelfde weg als bij 
de heenreis en met de nodige stops 
onderweg, voor de vrije maaltijden, 

gaat het naar ons bureel te St.-Joris Winge. Aankomst 
omstreeks  09.00 uur.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN (MIN 25 PERS.)
Wij willen uw reis aan de Adriatische zee zo aan-
genaam mogelijk maken. De ideale manier om de 
streek te ontdekken is meegaan op uitstap. Er is geen 
enkele verplichting, je vult zelf uw dagen in, het is uw 
vakantie! (Prijzen op aanvraag)
• Daguitstap: Boottocht Adriatische zee met bezoek 

aan Piran en stop in Izola
• Daguitstap: Verrassend Kroatische Istrië
• Koper en wijnboer met proeverij
• Skocjan (grotten) en Hrastovlje (fresco’s)

Verblijfplaats: Portorož

Adriatische kust 
8 DAGEN Slovenië
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REISINFORMATIE
Reisperiode:  
zat. 18 tot zat. 25 februari 2023 (Krokusverlof)
Prijs: € 450,00 p.p.
Inbegrepen:
• Nachtreis per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort.
• 2 ervaren chauffeurs tijdens de heen- en terug-

reis
• Gans de week een 24 uren service ter plaatse 

door één van onze chauffeurs
• Volpension vanaf de eerste dag van aankomst het 

ontbijt tot de dag van vertrek het ontbijt
• Water en ¼ liter wijn tijdens middag-, avond-

maaltijden in ons verblijfhotel
• Uitstap Lloret de Mar en Calella (1/2 dag)
• Toeristentaks
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens heen- en terugreis
• Inkomgelden
• Persoonlijke uitgaven en dranken indien niet 

vermeld
• Persoonlijke annulatie en/of bijstandsverzeke-

ring
Kortingen:
Kinderkorting geldend op een dubbele standaard 
kamer met twee volwassenen.
• 1e Kind = - € 190,00 (2 tot 12 jaar)
• 2e Kind = - € 40,00 (2 tot 12 jaar)
• 3e volwassen persoon op een dubbel standaard 

kamer = - € 40,00
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 100,00
• Premium kamer + € 40,00 p.p.

Geen infodagkorting op deze reis

HOTEL: ONABRAVA****SUPERIOR
Het prachtig hotel is gelegen langs de strandpro-
menade in het nieuwe gedeelte van Santa Susanna 
en op 150m van het nieuwe treinstation. Pineda 
de Mar en Margrat de Mar op circa 3,5 km. Zeer 
goed bereikbaar te voet langs het strand of de 
strand boulevard. De temperaturen tijdens deze 
periode zijn alvast milder als hier bij ons in Belgie. 
Ideaal om mooie wandelingen te doen in de omge-
ving. Tevens worden we ook zoals altijd verwent 
in het Aquahotel Onabrava ****s. De kamers zijn 
voorzien van flatscreen-tv, telefoon, kluisje (gratis), 
minibar, WiFi (gratis), make-up spiegel, badkamer 
met bad/ douche, toilet en haardroger. Lekkere 
buffetmaaltijden met een ongelofelijke keuze, ook 
showcooking. Vegetarische, lactose- en glutenvrije 
maaltijden mogelijk.’s Avonds internationale shows, 
livemuziek, enz. Kort weg een aanrader om de 
koude dagen hierbij ons, te vergeten!

Santa Susanna vormt een geheel met Malgrat de Mar, dus wie houdt van een rustige 
vakantie, de koude dagen wil ontvluchten in België en zich eens wil laten verwennen 
in ons **** hotel Onabrava vindt hier de plaats bij uitstek en op wandelafstand van 
de oude dorpskern Malgrat en Pineda de Mar. Dus de ideale manier om er eens op 
uit te trekken met familie en vrienden aan een promotie prijsje voor groot en klein ! 
Genieten van de milde temperaturen, het strand en de zee, een dagje naar Barcelona, 
1/2 dag Calella – 1/2 dag Loret de Mar . Waarom niet? Meegaan is de boodschap !

REISPROGRAMMA
1e en 2e dag: St.-Joris-Winge – Santa 
Susanna
Vertrek aan ons bureel om 15u00. Via 
autosnelwegen richting Luxemburg, 
Thionville, Metz en Nancy naar Lyon. 
Langs Valence naar Montelimar en 
Montpellier naar de Spaanse grens. 
Daarna Bereiken we de eindbestem-
ming Santa Susanna. Aankomst ’s mor-
gens. Ontbijt en vrije tijd, of op verken-
ning in ons hotel of omgeving Kamers 
beschikbaar vanaf 14u00. Verblijf in 
een tweepersoonskamer in volpension 
vanaf de dag van aankomst het ontbijt 
tot de laatste dag van ons verblijf het 
ontbijt. Water en wijn tijdens het mid-
dagmaal en avondmaal inbegrepen).

3e tot 6e dag: Vrij verblijf in Santa 
Susanna
Vrij verblijf in volpension. Mogelijkheid 

om te wandelen, te kuieren langs het 
strand of te genieten van de faciliteiten 
in het hotel. Eventueel in de omgeving 
van Santa Susanna een plaatselijke 
markt bezoeken. Wij bieden u ook 2 
uitstappen met onze autocar aan, ½ 
dag Calella en een ½ dag Lloret de mar. 
Waar u vrij kunt rondlopen, winkelen 
of één of andere bezienswaardigheid 
bezoeken.

7e en 8e dag: Santa Susanna – St.-
Joris-Winge
Vertrek in de vroege namiddag, na het 
vrije middagmaal via de Spaanse grens 
over de Franse autowegen huiswaarts. 
De nodige stops worden gehouden, 
zowel tijdens de heen- als terugreis 
om u de gelegenheid te geven de vrije 
maaltijden te gebruiken. Aankomst 
bureel 08u30.

Waarom zou je thuisblijven?

Spanje tijdens het Krokusverlof
8 DAGEN Spanje

Verblijfplaats: Santa Susanna
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SPANJE BLIJFT EEN ABSO LUTE TOP-BESTEMMING !

COSTA DORADA 
Gelegen aan de Catalaanse Costa Dorada, gouden kust, heeft Salou 
inderdaad alles van een betoverend stadje met bekoorlijke gouden 
stranden. De palmpromenade, die tot één der mooiste van gans 
Spanje wordt gerekend, staat in verbinding met het vissersdorpje 
Cambrils. “The Place to be” voor vele toeristen. Het binnenland 
aan deze Costa heeft ook het één en ander te bieden, zeker voor 
iemand die houdt van de typische gezellige dorpjes en zijn culturele 
hoofdsteden, o.m. Tarragona en Barcelona.

Salou

ALGEMENE REISINFORMATIE 
SPANJE REIZEN

REISPROGRAMMA 
1e en 2 dag: Vertrek aan ons bureel om 
15.00 uur. Via Franse autowegen naar 
de Spaanse grens en betreffende bad-
plaatsen en hotels voor ontbijt. (uitzonde-
ring afreis 08/04/23 Hotel Rosamar§Spa). 
Kamerverdeling en middagmaal. Kamers 
pas beschikbaar vanaf 14.00 uur.
3e tot 7e dag: Vrij verblijf in volpension 
vanaf de eerste dag van aankomst het 

ontbijt (facultatief afreis 08/04/23 in hotel Rosamar§Spa) tot 
de dag van vertrek het ontbijt. Mogelijkheden om uitstappen 
ter plaatse te boeken of te genieten van het strand, uw ver-
blijfplaats of de faciliteiten in de hotels.
8e en 9e dag: Kamers ontruimen omstreeks 10.00 uur. En 
na het vrije middagmaal, vertrek via de Spaanse grens over 
de Franse autowegen huiswaarts. De nodige stops worden 
onderweg gehouden, zowel tijdens de heen- als terugreis om 
u de gelegenheid te geven, de vrije maaltijden te gebruiken.

REISINFORMATIE 
INBEGREPEN:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien van het 

nodige comfort (nachtexpress)
• 2 ervaren chauffeurs tijdens de heen- en terugreis
• Volpension vanaf de dag van aankomst het ontbijt (facul-

tatief 08/04/23 hotel Rosamar§Spa) tot de dag van ver-
trek het ontbijt

• Water en ¼ wijn inbegrepen tijdens de middag- en 
avondmaaltijden in de verblijfshotels

• Toeristentaks
NIET INBEGREPEN:
• Maaltijden tijdens de heen- en terugreis
• Rondritten en inkomgelden
• Persoonlijke uitgaven en dranken indien niet inbegrepen
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
• Extra ontbijt de dag van aankomst op afreis 08/04/23 in 

hotel Rosamar & Spa (toeslag 10.00€ p.p. te reserveren 
bij boeking op ons kantoor) 

GEEN INFODAG KORTING OP DEZE SPANJE 
REIZEN !!!!

VANAF 01/11/12 IS DE BELASTING  
OP OVERNACHTING IN TOERISTENVERBLIJF 

VERPLICHT IN CATALONIË
DEZE BELASTINGSTARIEVEN ZIJN  

IN UW PRIJS INBEGREPEN!

Water en wijn inbegrepen!
Prijs/kwaliteit zijn dit absolute aanraders !
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AFREISDATUM EN PRIJS
Op basis van volpension en dubbel standaard kamer vanaf 
het middagmaal van aankomst tot de dag van vertrek het 
ontbijt. Water en ¼ wijn tijdens het middag- en avondmaal 
in het hotel inbegrepen. - Toeristentaks
Reisperiode: 
wo. 27 september tot do. 5 oktober 2023
Prijs: € 480,00 p.p.
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 150,00 (in een dubbel standaard 

kamer toch individueel gebruik)
• Kamer met zeezicht: + € 42,00 per kamer
• Junior Suite: + € 41 p.p.
Kortingen:
Kinderkorting geldend op een standaard kamer met twee 
volwassenen
• Kinderen (2 tot 12 jaar): - € 102,00 (max 2 per kamer)
• 3e volwassen persoon: - € 50,00 (op een dubbel stan-

daard kamer met twee volwassenen)

HOTEL: SALOUPARK****
Het attractieve hotel ligt in 
het toeristische centrum 
van Salou en is ongeveer 
100 meter van het mooie 
zandstrand verwijderd. De 
binnenstad met talrijke win-
kels en amusementsmoge-
lijkheden bevinden zich op 

wandelafstand. De comfortabele kamers zijn voorzien van 
airconditioning, centrale verwarming, telefoon, tv, radio, wifi 
(betalend) en een badkamer met bad/douche, wc en haar-
droger. Een balkon behoort tot de standaardinrichting van 
de meeste kamers. Bovendien zijn een kluisje(betalend) en 
een minibar(betalend) beschikbaar. U kunt een kamer met 
gegarandeerd zeezicht reserveren (toeslag en op aanvraag).
Verder beschikt het hotel over een lift, receptie, bar en een 
Fraai ingericht restaurant met gevarieerde en verzorgde buf-
fetmaaltijden ook showcooking. Voor ieder wat wils ! Prijs/
kwaliteit een aanrader !

9 DAGEN Spanje

SPANJE BLIJFT EEN ABSO LUTE TOP-BESTEMMING !

Salou

Prijs/kwaliteit zijn dit absolute aanraders !
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SPANJE BLIJFT EEN ABSO LUTE TOP-BESTEMMING !

MALGRAT DE MAR
Het toeristische Santa 
Susanna vormt een geheel 
met Malgrat de Mar, dus wie 
houdt van een rustige vakan-
tie en weg wil uit de uitbundi-
ge drukte vindt hier de plaats 
bij uitstek en op wandelaf-
stand van de oude dorpskern 
Malgrat en Pineda de Mar. 
Strandliefhebbers vinden er altijd wel een geschikt plaatsje om van 
de zon te genieten aan het 2 km lange zandstrand dat omzoomd is 
met schaduwrijke pijnbomen en een boulevard.

AFREIZEN EN PRIJZEN 
Op Basis van Volpension en dubbel standaard kamer – water 
en ¼ wijn tijdens de middag- en avond maaltijden in het 
hotel inbegrepen – Ontbijt de dag van aankomst inbegrepen 
- Toeristentaks
Reisperiodes: 
Za. 08/04/23 tot zo. 16/04/23:  € 496,00 p.p.
Ma. 17/04/23 tot di. 25/04/23:  € 496,00 p.p.
Di. 26/09/23 tot wo. 04/10/23:  € 525,00p.p.
Do. 05/10/23 tot vr. 13/10/23:  € 496,00 p.p.
Za. 14/10/23 tot zo. 22/10/23:  € 480,00 p.p.
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 120,00
• Premium kamer (op aanvraag): + € 48,00 p.p.
Kortingen:
Kinderkorting geldend op een dubbel standaard kamer met 
twee volwassenen.
• 1e Kind (2 tot 12 jaar): - € 199,00
• 2e Kind (2 tot 12 jaar): - € 50,00
• 3e Volwassen persoon op een dubbel standaard kamer 

met twee volwassenen: - € 45,00

AFREIZEN EN PRIJZEN 
Op basis van Halfpension en dubbel standaard kamer 
– water en ¼ wijn tijdens de avondmaaltijd inbegrepen – 
Ontbijt de dag van aankomst inbegrepen. – Toeristentaks
Reisperiodes: 
Di. 26/09/23 tot wo. 04/10/23:  € 734,00 p.p.
Do. 05/10/23 tot vr. 13/10/23:  € 680,00 p.p.
Zat. 14/10/23 tot zo. 22/10/23:  € 680,00 p.p.
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 288,00
Kortingen:
Kinderkorting: Op Aanvraag

HOTEL: ONABRAVA 
****SUPERIOR
Een uitstekend verblijfsho-
tel, gelegen in een rustige 
omgeving op 900m van de 
eerste winkeltjes van Malgrat 
en 150m van het strand. 
Bushalte aan het hotel.
Zeer ruime kamers die 
beschikken over 1 of 2 queen 

size beds, over een badkamer met bad/douche en toilet, tele-
foon, tv, frigo, safe (tegen betaling) en balkon met zicht op zee 
en airconditioning. Ruime ontvangsthal, salon. Internationale 
keuken. Zeer verzorgde gevarieerde maaltijden in buffet-
vorm zowel ‘s morgens, ’s middags als ‘s avonds. Animatie-
programma zowel tijdens de dag als ‘s avonds. Tegen betaling 
kan u gebruik maken van binnenzwembad, jacuzzi, sauna, 
fitness enz... Buiten zwembad gratis. Een zeer comfortabel 
hotel voor een rustige vakantie ! Een aanrader ! 

HOTEL ATZAVARA*****
Op vraag en interesse van onze 
klanten bieden wij ook het 
*****Excellent Atzavara Hotel § 
Spa aan.
Dit hotel is van dezelfde eige-
naars als ons gekende **** 
Aqua Onabrava hotel dat er 
naast gelegen is. Dus ook ideaal 
gelegen direct aan de wandel-
promenade richting Malgrat de Mar of Pineda de Mar. Het 
Atzavara hotel beschikt over een mooie onderhouden tuin 
met verschillende zwembaden, tevens ook een binnen 
zwembad met een Spa en Wellness en Gym. (tegen betaling). 
In het mooi aangeklede restaurant ga je genieten van lek-
kere buffet maaltijden, deze zijn tot in de puntjes verzorgd. 
De kamers zijn ruim en modern ingericht voorzien van het 
nodige comfort, perfect ingericht. Pauzeren kan je er ook in 
de gezellige wijnbar. Kort weg een uitstekend ***** hotel .

Santa Susanna
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Lloret de Mar is ongetwijfeld één van de meest levendige en populaire 
badsteden aan de Costa Brava. Jong en oud komt hier aan zijn trekken, 
vooral wie van een gezellige drukte houdt. In het oude stadscentrum, 
met zijn smalle straatjes, bevinden zich tal van restaurantjes, boetieks, 
discotheken en cafés met knusse terrasjes. Lloret de Mar heeft een 7 km 
lang strand met mooie inhammetjes en een sfeervolle palmen-boulevard 
voor een romantische wandeling tussendoor,een leuke uitstap boeken, 
of na zonsondergang kan u er proeven van het bruisende nachtleven!

AFREIZEN EN PRIJZEN 
Op basis van volpension en dubbel standaard kamer vanaf 
het middagmaal de dag van aankomst tot de dag van vertrek 
het ontbijt. – water en ¼ wijn tijdens de middag- en avond-
maaltijden in het hotel. Toeristentaks
Reisperiode: 
Za. 08/04/23 tot zo. 16/04/23: € 489,00 p.p.(paasverlof)
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 156,00 (in een dubbel standaard-

kamer toch individueel gebruik)
Kortingen:
Kinderkorting geldend op een dubbel standaard kamer met 
twee volwassenen.
• 1e Kind (2 tot 12 jaar) – € 112,00
• 2e Kind (2 tot 12 jaar) – € 60,00
• 3e volwassen persoon op een dubbel standaard kamer 

met twee volwassenen: - € 33,00

HOTEL L’AZURE **** SUPERIOR
Het L’Azure hotel ****S bevindt zich op 
een gunstige locatie in het centrum van 
Lloret de Mar, op 250 m van het oude 
centrum met zijn smalle straatjes en 
vele winkeltjes, cafeetjes en barretje en 
op 400 m van het strand. Dit hotel heeft 
een volledige make-over, dus gans ver-
nieuwd en perfect voor een aangenaam verblijf . Modern 
ingerichte kamers met een complete badkamer met douche, 
wc en haardroger, telefoon, safe, flatscreen tv, Wifi, frigo 
en airco. Twee buiten zwembaden, fitnesscentrum en spa, 
maar de ware blikvanger van dit hotel is wel de rooftop-
bar met een infitity-zwembad. In het fraai ingericht buffet 
restaurant kan u genieten van Showcooking met lokale en 
internationale gerechten. Ontspanning en genieten staan 
hier centraal !

HOTEL ROSAMAR SPA ****
Dit viersterrenhotel kijkt uit op het 
zandstrand van Lloret de Mar, je hoeft 
enkel de straat over te steken om 
het strand te bereiken. Alle kamers 
beschikken over airco, balkon, gra-
tis WiFi, flatscreen satteliet-tv, gratis 
koelkast met minibar-service (op aan-

vraag & tegen betaling), tegelvloer en badkamer met bad of 
douche, haardroger en toilet. Het centrum van Lloret de mar 
ligt op 400 m van het hotel. Ook hier zijn bij de buffetmaaltij-
den in het hotel water en ¼ wijn aan tafel inbegrepen!

Lloret de Mar

AFREIZEN EN PRIJZEN 
Op basis van volpension en dubbel standaard kamer – water 
en ¼ wijn inbegrepen tijdens de middag- en avondmaaltij-
den in het hotel inbegrepen. – Toeristentaks
Reisperiodes: 
Ma. 17/04/23 tot di. 25/04/23:  € 554,00 p.p.
Di. 26/09/23 tot wo. 04/10/23:  € 580,00 p.p.
Do. 05/10/23 tot vr. 13/10/23:  € 554,00 p.p.
Za. 14/10/23 tot zo. 22/10/23: € 550,00 p.p.
Za. 28/10/23 tot zo. 05/11/23:  € 540,00 p.p.
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 150,00 (in een dubbel standaard 

kamer toch individueel gebruik)
• Superior Room: + € 35,00 p.p.
• Suite Room: + € 153,00 p.p.
• Luxe kamer(32m2) – Familie kamer (40m2) – Familie Suite 

kamer (44m2): op aanvraag
Kortingen:
Kinderkorting geldend op een dubbel standaard kamer met 
twee volwassenen
• Kinderen (2 tot 12 jaar): - € 155,00 (max 1 per standaard-

kamer (21m2)met extra slaapbank van 0,90m x 2 m.
• 3e volwassen persoon op een standaardkamer (21m2) 

met twee volwassenen: - € 50,00

SPANJE BLIJFT EEN ABSO LUTE TOP-BESTEMMING !
9 DAGEN Spanje
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REISINFORMATIE
Reisperiode:  
Woe 27 december 2023 tot woe 03 januari 2024
Prijs: € 655,00 p.p.
Inbegrepen:
• Nachtexpress per **** touristclass autocar 

voorzien van het nodige comfort
• 2 ervaren chauffeurs tijdens heen- en terugreis
• Heel de week een 24-uren service ter plaatse 

door één van onze chauffeurs
• Half pension vanaf het eerste avondmaal tot de 

laatste dag ontbijt
• In ons hotel elke dag (vanaf 29/12/23)”Brunch” 

vanaf 08.00 tot  12.00 uur en “Golden, Hour” 
vanaf 14.00 tot 17.00 uur

• (Golden Hour = 50% korting op de dranken)
• Nieuwjaarsgaladiner op 31/12/23 en speciale 

brunch op 01/01/24 met water, wijn en cava
• 1/2 Daguitstappen: Barcelona en Girona
• Water en wijn tijdens de maaltijden in het hotel
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens de heen en terugreis
• Middagmalen (wel brunch tussen 08.00 en 12.00 

uur)
• Eventuele inkomgelden
• Persoonlijke uitgaven en eventuele dranken 

indien niet vermeld
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
• Extra Brunch dag van aankomst (€ 20,00 p.p.)
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 150,00 (dubbelkamer 

toch individueel gebruik)
Kortingen:
• 1e en 2e kind (2 tot 10 jaar): - € 150,00 (per kind 

en geldend op kamer met 2 volwassenen)
• 3e volwassen persoon: - € 30,00 (op een dubbel 

standaard kamer met 2 volwassenen) 

Geen infodagkorting op deze reis

HOTEL: ”VOLGA”****
Ligt op slechts 100 meter van het strand en het 
treinstation van Calella. De kamers beschikken elk 
over airconditioning, een televisie, gratis Wifi en 
een eigen badkamer met het nodige comfort. Het 
hotel verzorgt deze periode een speciaal entertain-
ment programma. Het buffetrestaurant van het 
hotel heeft een open keuken, waar er Spaanse en 
internationale gerechten worden geserveerd. U 
verblijft er in half pension met elke dag brunch van 
08.00 u tot 12.00 u. Er is ook een gezellige bar waar 
u kunt profiteren van een drankje aan de helft van 
de prijs vanaf 14.00u tot 17.00u. Kortweg een **** 
sterren hotel voor een aantrekkelijke prijs en uiterst 
geschikt om de nieuwjaarsdagen door te brengen!

Wegens het grote succes en op vraag van onze klanten vieren we ook dit jaar 
“Oudejaar in Spanje!” Hotel Volga**** (Calella) nodigt u van harte uit om het 
nieuwe jaar in stijl te beginnen met een subliem “Silvesterdiner”, met wijn en 
water en champagne. Op Nieuwjaarsdag krijgen we dan nog een speciale brunch 
met de nodige dranken inbegrepen. Elke dag is er brunch en een “Golden Hour” 
waar we 50% korting krijgen op alle dranken en snacks. Tevens heeft u ook 
de mogelijkheid om mee op uitstap te gaan naar Barcelona en Girona waar 
u vrij kan rond kuieren of wandelingen te maken in de omgeving van Calella. 
Mogelijkheden genoeg om uw nieuwjaarsdagen, aan aangename temperaturen 
op een fijne manier door te brengen.

REISPROGRAMMA
1e en 2e dag: St.-Joris-Winge - Calella
Vertrek aan ons bureel omstreeks 
15.00 uur. Via autosnelwegen rich-
ting Luxemburg, Thionville, Metz en 
Nancy naar Lyon. Langs Valence naar 
Montelimar en Montpellier naar de 
Spaanse grens. Daarna naar Calella naar 
ons verblijfshotel “Volga****”. Aankomst 
in de voormiddag, vrij ontbijt en vrij mid-
dagmaal, kamerverdeling, kennismaking 
met ons hotel en avondmaal.

3e tot 6e dag Vrij verblijf in Calella
Vrij verblijf in half pension vanaf het 
avondmaal de dag van aankomst 
het avondmaal tot het ontbijt de dag 
van vertrek. Ter plaatse bieden wij 
u ½ daguitstap aan naar Barcelona 

en Tossa de Mar. (inkomgelden en 
stadsgids niet inbegrepen) Elke dag 
brunch vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur 
en (“Golden Hour”= 50 % korting op de 
dranken) Rond kuieren in het centrum 
van Calella. Genieten van lekker eten 
en drinken, het aangename weer en 
het strand. Mogelijkheden genoeg om 
er leuke dagen te beleven.

7e en 8e dag Calella – St.-Joris-Winge
Vertrek in de vroege namiddag. Via de 
Spaanse grens over de Franse autowe-
gen huiswaarts. De nodige stops wor-
den gehouden, zowel tijdens de heen- 
als terugreis om u de gelegenheid te 
geven de vrije maaltijden te gebruiken. 
Aankomst voorzien omstreeks 09.00 
uur.

Oud en nieuw vieren 

in Spanje!

Verblijfplaats: Calella

Nieuwjaar vieren in Calella!
8 DAGEN Spanje
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REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 16 tot zo. 17 december 2023
Prijs: € 215,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en ervaren reisleider
• Hotel op basis van halfpension vanaf de eer-

ste dag avondmaal tot de laatste dag ontbijt. 
Avondmaal met 1/4 wijn, water tijdens en 1 kof-
fie of thee na de maaltijd

• Bezoek champagnehuis Mercier
Niet inbegrepen:
• Middagmalen
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Persoonlijke annulatie en/of bijstandsverzeke-

ring
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: +€ 8,00

HOTEL MERCURE REIMS CENTRE 
CAHTÉDRALE ****
Ideaal gelegen in het stadscentrum, verwelkomt 
het Mercure Reims-Centre - Cathédrale u voor een 
toeristisch verblijf. Het hotel biedt 126 volledig 
gerenoveerde kamers met het nodige hedendaag-
se comfort, airconditioning en gratis WiFi, een res-
taurant en een champagnebar. Het panoramische 
restaurant met uitzicht op het kanaal biedt ons een 
menu dat de Franse keuken combineert met lokale 
producten

Kerstshopping in de Champagnestreek
Verblijfplaats: Reims

2 DAGEN Frankrijk

Zin in iets anders dan de traditionele Duitse kerstmarkt? Bezoek eens een Franse! In de 
Champagne bijvoorbeeld, of laat je betoveren door de legendarische wereld van kerst 
in de Ardennen Om helemaal in de stemming te komen neemt u een glaasje cham-
pagne en zoekt u het hogerop om de verlichte stad vanuit het reuzenrad te bekijken... 
Romantischer kan het niet. De mysterieuze Ardennen zijn een streek vol folklore. Laat 
u meevoeren in deze feeërieke sfeer, voor een magische reis waarop u ongetwijfeld de 
godin Arduinna zult tegenkomen!

REISPROGRAMMA
1e dag: St-Joris-Winge - Reims
Vertrek 06.00 uur. We rijden vandaag 
naar de kerstmarkt te Reims dat dit 
jaar weer plaats heeft op het plein voor 
de kathedraal. Meer dan 140 verlich-
te en versierde kraampjes lokken de 
voorbijgangers met een enorm aan-
bod aan Streekproducten, cadeauarti-
kelen en champagne. Vooraleer we de 
kerstmarkt bezoeken brengen we eerst 
een bezoek aan het champagnehuis 
“Maillart” waar we reeds verschillende 
jaren, klant aan huis zijn. Zij gaan er 
ons weer met enthousiasme over hun 
grote “liefde” champagne vertellen. Na 
de degustatie en eventuele aankoop 
gaat het naar de kerstmarkt. Tijdens 
dit bezoek vergeet zeker ook niet een 
bezoek te brengen aan de 800 jaar 
oude kathedraal, een van de meest 

imposante Gotische bouwwerken van 
Frankrijk. Rond 17.00 uur worden we 
verwacht in ons hotel. Kamerverdeling 
en avondmaal. Aangezien ons hotel op 
wandelafstand van het centrum gele-
gen is, kan u “Reims by night” bezoe-
ken. Overnachting.

2e dag: Reims- Charleville Mezières – 
St-Joris-Winge
Na het ontbijt, valiezen laden en op naar 
hoofdstraat Avenue de Champagne te 
Epernay. We gaan rondneuzen in de 
kelders van het prestigieuze cham-
pagnehuis Mercier. Aan het einde van 
het bezoek wordt een proeverij aan-
geboden. Vrij middagmaal te Epernay, 
waarna we u meenemen in de magi-
sche en sprankelende wereld van de 
verbeelding van de Ardennen en zijn 
legendes! Charleville-Mezières, de stad 

die het legendarische magische paard Bayard eert. 
De held van de legende van de vier zonen Aymon 
is de rode draad van deze betoverende markt. Hij 
vergezelt u naar het Ducaleplein dat voor de gele-
genheid is getransformeerd door de magie van 
Kerstmis! Bezoek de verschillende chalets van het 
ambachtelijke en associatieve dorp ! Ga op pad om 
ambachtslieden en hun originele Ardense creaties te 
ontmoeten . Laat u verleiden door de ontdekking van 
gastronomische en lokale producten in de culinaire 
stands en geniet vooral van de kerstspecialiteiten !
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HOTEL: 4 JAHRES ZEITEN BAD BREIZIG
Een bezoek aan dit hotel is altijd de moeite waard, 
het is gelegen aan de rand van de historische 
oude binnenstad Het is een modern uitgerust 
hotel, voorzien van kamers met alle hedendaag-
se comfort. In hun restaurant aan de Rijn bie-
den zij seizoensgebonden, regionale gerechten.’s 
Morgens een rijkelijk ontbijtbuffet en ’s avonds 
een 3-gangen menu. Na het avondmaal kan u 
(tegen betaling) nog genieten van de faciliteiten 
van het hotel zoals bowlingbaan, zwembad, sauna. 
U kan nog even vertoeven in de “Bierstube” of op 
hun Rijnterras. Ongetwijfeld een leuk comfortabel 
hotel waar u zeker wil terug komen !

REISINFORMATIE
Reisperiode: za. 09 tot zo. 10 december 2023
Prijs: € 265,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien 

van het nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van volpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag middagmaal
• Bezoek klooster Wittem
• Kersttrein Remagen
• Bezoek klooster Maria Laach
Niet inbegrepen:
• 1ste dag middagmaal
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer + € 25,00

Verblijfplaats: Bad Breisig 

Sprookjesmarkten met vakwerkromantiek
2 DAGEN Duitsland

Het is weer de tijd van het jaar om de kerstmarkten te bezoeken en er te genieten 
van, Glühwein, gepofte kastanjes, houten kraampjes, leuke cadeautjes, kerstbomen, 
versieringen, lampjes en nog veel meer gezelligheid! Daarom ga mee met ons naar de 
Eifel in Duitsland voor enkele mooie kerstmarkten, ze zijn er leuk om te bezoeken en 
om u alvast in stemming te brengen voor de feestdagen. Dus kerstsfeer op zijn best.

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Wittem – 
Monschau – Remagen – Bad Breisig
Vertrek om 08.00 uur. We starten deze 
2-daagse met een rondleiding door 
Klooster Wittem, door kerk en kapel-
len, de refter, de tuin, de grafkelder en 
de monumentale kloosterbibliotheek. 
Van hieruit zetten we onze tocht verder 
naar Monschau. In de kerstperiode kun 
je er genieten van allerlei versieringen 
en leuke kerstkraampjes. Deze vind 
je verspreid door het centrum, maar 
vooral op het plein de Gerberplatz. 
Grootste troef van de kerstmarkt in 
Monschau is dat alle ondernemers in 
Monschau eraan meedoen. Elk win-
kelpandje en elke horecagelegenheid 
is prachtig versierd. We zetten onze 
tocht verder. Wanneer heb je voor het 
laatst een sneeuwpop ontmoet? Of 
een kerst elf? Lang geleden?? Laten we 

dan de winterse kerstwereld ingaan, 
door in te stappen in de prachtig ver-
lichte Kerst express en ga op zoek 
naar de kerstweide om er een unieke 
kerstsfeer te beleven. We ronden onze 
avond hier af met een adventbuffet. 
Naar ons hotel voor overnachting.
 
2e dag: Bad Breisig – Bad Münstereifel 
– St.-Joris-Winge
Na het ontbijtbuffet gaat het rich-
ting Maria Laach, één van de mooi-
ste kloosters van Duitsland. Na een 
kort bezoek terug naar ons hotel voor 
ons middagmaal. De namiddag rich-
ting Bad Münstereifel, in dit onge-
looflijk fotogeniek plaatsje, met zijn 
eeuwenoude stadsmuur met vier nog 
intacte mooie stadspoorten, vinden we 
prachtige vakwerkhuizen die tijdens 
de kerstperiode extra mooi tot hun 
recht komen. Door Bad Münstereifel 

loopt het riviertje de Erft met daar overheen enke-
le bruggetjes die je het gevoel geven alsof je een 
geschiedenisboek binnenloopt. Langs het slingeren-
de riviertje zijn dennenbomen geplaatst en kom je 
allerlei kerstkraampjes tegen die er voor een gezel-
lige kerstsfeer zorgen. Van hieruit komen we stilaan 
huiswaarts. Terugkomst in St-Joris-Winge voorzien 
rond 21.00 uur.

Slenteren door  

kronkelende straatjes en  

er de kerstsfeer op
snuiven!
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HOTEL: AU BOIS LE SIRE *** ORBEY
De hotel eigenaars Virginie en David, zullen samen 
met hun team er alles aan doen om het u er zo 
aangenaam mogelijk te maken. Ze beschikken over 
36 kamers gelegen in 2 gebouwen. Ze voldoen aan 
alle comfort, o.a. bad of douche, wc, tv, minibar, 
telefoon en haardroger. Verder beschikt het hotel 
ook nog over een binnen zwembad, fitnessruimte, 
sauna en haman. De dag beginnen we met een 
ontbijtbuffet en ’s avonds genieten we van een 
gevarieerd lekker regionaal 3 gangen gangenme-
nu. Een leuk hotel met een familiaire sfeer!

REISINFORMATIE
Reisperiode: wo. 29 nov. tot vr.01 december 2023
Prijs: € 320,00 p.p.
Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar met het 

nodige comfort
• Bekwame chauffeur en reisleider
• Reis op basis van halfpension vanaf de eerste 

dag avondmaal tot de laatste dag het ontbijt
• Alle uitstappen en rondritten
• Toeristentaks
• Bezoek wijnboer en proeverij
Niet inbegrepen:
• Eventuele Inkomgelden
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 54,00

Verblijfplaats: Orbey

3 DAGEN Frankrijk

De Magische kerstsfeer in de Elzas beleven!

De Elzas een prachtige streek waar je tijdens deze kerstperiode prachtige kerstmark-
ten met gezellige kraampjes, met lokale producten, kruidige en zoete geuren, lichtgele 
Riesling en kerstspullen kunt terug vinden. Vergeten we dan ook niet de mooie kerst-
verlichting en de kerstdecoraties niet. Niet alleen de kerstsfeer, maar ook de idyllische 
dorpjes en de gastronomische bekendheid van deze streek zal u bekoren. Een unieke 
kerst belevenis !
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Straatsburg 
– Orbey
Vertrek aan ons bureel om 06.00 
uur en via de autosnelweg richting 
Luxemburg en Metz naar Straatsburg. 
Na het vrije middagmaal bezoeken we 
de stad en zijn kathedraal. Daarna kan 
u genieten van de gezellige kerstsfeer 
op de oudste kerstmarkt in Frankrijk. Je 
vind kraampjes door de hele stad, deze 
worden vergezeld door de mooiste 
decoraties en verlichting, waaronder 
een enorme kerstboom op de Place 
Kléber, die Straatsburg de “hoofdstad 
van kerstmis” maakt. In de vooravond 
vertrekken we naar ons *** hotel Au 
Bois Le Sire te Orbey. Kamerverdeling, 
avondmaal en overnachting
 

2e dag: Riquewihr – Colmar
Na het ontbijt rijden we naar het schil-
derachtige wijnplaatsje Riquewihr. In 
deze periode van het jaar is het er erg 
gezellig door zijn kerstversieringen. Na 
het vrije middagmaal trekken we naar 
de kerstmarkt van Colmar een ware 
belevenis. Zodra de lichtjes aan gaan, 
begint de magie. Lichtgevende kerst-
mannen en sneeuwpoppen, lichtjes 
langs de dakranden en videomapping 
op verschillende huizen en gebouwen 
maken er een echte magische kerst-
sfeer van. Vergeten we dan ook niet 
het middeleeuwse centrum niet, waar 
de historische vakwerkhuizen je laten 
terugreizen in de tijd. Na dit bezoek 
keren we terug naar ons hotel in Orbey 
voor avondmaal en overnachting
 

3e dag: Orbey - Equisheim (wijnkelder en proeve-
rij) – St.-Joris-Winge
Na het ontbijt, valiezen laden, maar vooraleer we 
huiswaarts keren brengen we nog een bezoek aan 
Equisheim. Een schitterend dorp, geklasseerd als één 
van de mooiste dorpen van Frankrijk. Bezoek aan de 
kerstmarkt en vrij middagmaal. We sluiten deze reis 
af, met nog een bezoek aan een wijnboer. Een proe-
verij hoort hier natuurlijk ook bij ! Via Franse auto-
wegen richting Luxemburg en ons bureel te St.-Joris 
Winge. Aankomst voorzien omstreeks 20.30 uur.
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“Hier im Lechtal im schönen Tirol ...“Kerst vieren in het Salzburgerland
Verblijfplaats: Abtenau

6 DAGEN Oostenrijk

REISINFORMATIE
Reisperiode: do. 21 tot di. 26 december 2023
Prijs: € 735,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag middagmaal
• Bekwame chauffeur(s)
• Begroetingsdrank
• Uitgebreid ontbijtbuffet,’s middags een 3-gan-

gen menu en  ’s avonds een 4-gangen keuzeme-
nu met groot saladebuffet

• Kerstgaladiner op kerstavond
• 1 x dansavond
• Gebruik van de Welness oase en binnen zwembad
• Uitstap naar Salzburg (Kerstmarkt)
• Uitstap Hallein
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Inkomgelden en andere uitstappen indien niet 

vermeld
• Paardensledetocht, skiliften,…
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslagen:
• Eénpersoonskamer: + € 100,00

HOTEL: AKTIV & WELNESSHOTEL 
GUTJAHR ****
Het rustig gelegen familiehotel beschikt over sfeer-
vol ingerichte kamers voorzien van balkon, douche 
of bad, toilet, haardroger, kluisje, flatscreen-tv, Wifi 
en radio. Je kan er tevens genieten in hun uitgebrei-
de Welness-Oase met binnen zwembad, whirlpool, 
diverse sauna’s, stoombad, infra-rood cabine en 
fitnessruimte. In de gezellige bar kan u genieten 
van een lekker drankje. In het restaurant wordt u 
culinaire verwent met ’s morgens een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ’s avonds een geserveerd 4-gangen 
menu + uitgebreid saladebuffet.

Dit jaar staat een nieuwe winter bestemming op ons programma. We gaan kerst 
vieren in “Abtenau im Lammertal”. Dit lieflijk stadje Abtenau ligt ingebed in het pit-
toreske Lammertal, 45 kilometer ten zuiden van de Mozart- en festivalstad Salzburg. 
Een lieflijk plaatsje, waar men  haar gasten  een perfecte en onvergetelijke vakantie 
biedt. Een sprookjesachtige omgeving met prachtige besneeuwde wandelwegen, en 
het kleine skigebied “de Karkogel”. Een bestemming waar een verblijf elk seizoen een 
belevenis is! We verblijven in het **** hotel “Gutjahr” waar u gaat genieten van hun 
gastvrijheid en men u op culinair gebied in de watten gaat leggen. Een Kerst om nooit 
te vergeten!
 
REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Abtenau
Vertrek aan ons bureel om 05.00 uur 
en langsheen de Duitse snelwegen, 
bereiken we ’s avonds ons verblijfsho-
tel, prachtig gelegen aan de rand van 
het bergdorpje Abtenau. Verwelkoming 
door de hoteleigenaars met een glaasje 
Sekt, gevolgd door het avondmaal en 
overnachting. De nodige haltes wor-
den onderweg gehouden voor de vrije 
maaltijden.

2e tot 5e dag: Abtenau
Vrij verblijf in Volpension. Mogelijkheid 
om te wandelen, skiën, rondritten te 
maken met onze autocar onder andere 
naar de Mozartstad Salzburg, op ver-
kenning in onze verblijfplaats Abtenau, 
met de Karkogel-Berglbahn naar boven 
om te genieten van het prachtige uit-

zicht, naar het stadje Hallein niet alleen 
bekend als zoutstad, maar ook waar 
Franz Guber gewoond heeft de com-
ponist van het kerstliedje “Stille nacht, 
Heilige nacht”. En waarom niet eens met 
de paardensledekoets een ritje door 
het prachtige Lammertal. Genoeg om 
uw dagen door te krijgen en dit in 
een Oostenrijkse winter- en kerstsfeer. 
Kerstavond in het hotel met kerstdiner 
inbegrepen, gezellig samenzijn en waar-
om niet eens naar de nachtmis

6e dag: Abtenau – St.-Joris-Winge
Vroeg ontbijt, valiezen laden en via de 
Oostenrijkse grens over de Duitse snel-
wegen huiswaarts. De nodige haltes 
worden onderweg gehouden voor de 
vrije maaltijden. Aankomst bureel voor-
zien omstreeks 21.00 uur.

NIEUW!
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REISINFORMATIE
Reisperiode: do. 21 tot di. 26 december 2023
Prijs: € 665,00 p.p.
Inbegrepen:
• Reis per **** touristclass autocar voorzien van 

het nodige comfort
• Bekwame chauffeur(s)
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot 

de laatste dag het ontbijt
• Begroetingsdrank
• Tiroler Buffetavond en Kerstgaladiner
• Uitstap naar Füssen – Reutte
• Toeristentaks
Niet inbegrepen:
• Rondritten, inkomgelden
• Paardensledetocht, Nordic Walking
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Annulatie en/of bijstandsverzekering
Toeslag:
• Eénpersoonskamer: + € 75,00 (op een stan-

daard éénpersoonskamer)

6 DAGEN Oostenrijk
HOTEL: STERN & JAGDSCHLÖSSL****
Het familiehotel bestaat uit een hoofdgebouw en 
een bijgebouw, beschikken allebei over het nodige 
comfort In een rustieke Tiroolse stijl, gedeeltelijk 
met balkon, bad/douche, wc, haardroger, tv en 
kluisje. Het hotel staat bekend voor zijn lekkere 
keuken, vriendelijke service. ’s Morgens ontbijtbuf-
fet en ’s avonds een 3-gangenmenu met saladebuf-
fet. Ze organiseren met hun “Hauskapelle” ook al 
eens een Tiroler-dansavond. Ambiance verzekerd !

Door de tevredenheid van onze trouwe klanten plannen we ook weer dit jaar een 
Kerstreis naar het Lechtal. Glinsterende hellingen en met sneeuw bedekte toppen 
in de stralende zon, over de diepblauwe lucht en het schilderachtige berglandschap, 
laten uw hart nog sneller slaan. Naast wintersport, veel ontspanning, leuke wande-
lingen en de echte Tiroolse gastvrijheid gaan er voor zorgen dat u er leuke dagen zal 
doorbrengen. Vergeten we dan ook ons hotel Stern **** niet ,want de hoteleigenaars, 
de familie Kapeller zullen u met open armen ontvangen, uw smaakpapillen met lokale 
en internationale gerechten verwennen, voor de nodige Tiroolse muziek en sfeer zor-
gen, kortweg laat u verwennen en geniet van een deugddoende kerstvakantie!

REISPROGRAMMA
1e dag: St.-Joris-Winge – Elbigenalp
Vertrek om 05:30 uur. Langs de auto-
weg richting Duitsland. In de voormid-
dag halte voor een tasje koffie (facul-
tatief), daarna via de mooi verzorgde 
Duitse autowegen via Koblenz, Speyer 
tot de Hockenheimring (facultatief mid-
dagmaal). Nadien over Stuttgart en Ulm 
naar Kempten, de Oostenrijkse grens 
over en na enkele km komen we aan in 
het Lechtal. Elbigenalp. Verwelkoming 
door de hotel eigenaars. Avondmaal en 
overnachting.

2e tot 5e dag: Lechtal – Elbigenalp
Vrij verblijf in volpension. Mogelijkheid 
om te wandelen, skiën, rondritten 
te maken met onze autocar in de 
omgeving of met de plaatselijke bus 
(gästekarte) eventueel naar de stad 
Innsbruck (kerstmarkt) (facultatief en 
als de weersomstandigheden het toe-
laten), een paardensledetocht, enz. 
Genoeg om uw dagen door te krijgen 
en dit in een Oostenrijkse winter-kerst-
sfeer. Kerstgaladiner in het hotel inbe-
grepen. Gezellig samenzijn en waarom 
niet naar de nachtmis in de parochie-
kerk van Elbigenalp.
  
6e dag: Elbigenalp – St.-Joris-Winge
Na het ontbijt valiezen laden en 
omstreeks 07:00 uur vertrek huis-
waarts. We rijden over Reutte en 
Kempten Oostenrijk uit. Via de auto-
weg naar Ulm, Stuttgart (facultatief 
middagmaal), Koblenz, Köln, Aachen 
en Heerlen naar St.-Joris-Winge. 
Aankomst omstreeks 20.00 uur.

“Hier im Lechtal im schönen Tirol ...“Kerstminitrip
Verblijfplaats: Elbigenalp
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Dagtrips

FIETSTOCHTEN
TOCHT LENGTE DATUM PRIJS VERTREKUUR
Kortrijk-Rijsel 45 km 08/05 € 45,00 7.30 uur
De Panne – Zwin 70 km 20/06 € 45,00 7.30 uur
Schelde van Dendermonde 55 km 14/09 € 45,00 7.30 uur

GEZELLIG SHOPPEN ENKEL BUSVERVOER INBEGREPEN
BESTEMMING DATUM PRIJS VERTREKUUR
Maastricht 07/04, 19/05, 16/06, 28/07, 22/09 € 17,00 08.00 uur
Brugge-Sluis 29/04 € 18,00 07.00 uur
Blankenberge 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 € 18,00 07.00 uur
Oostende 06/07 € 18,00 07.00 uur
Nieuwpoort 14/07 € 18,00 07.00 uur

MA 30/01/2023 AKEN SCHLUSSVERKAUF
Vertrek 09.00 uur. Twee maal per jaar is er een grote uitverkoop in Duitsland, de “schlussverkauf”. Tijdens de win-
terschlussverkauf, die de laatste week van januari start kan je voor kleine prijzen je wintergarderobe aanvullen.  
 Prijs: € 20,00 p.p.

WOE 01/02/2023 VAN CREATIE TOT EMOTIE
Vertrek 13.00 uur. Bij aankomst 3-gangenmaaltijd waarna we een uniek bezoek brengen. Vanmiddag bekomen we een 
geleide rondleiding in de gebouwen, met uitleg over werking en geschiedenis van de piano, het verhaal van Steinway. 
Bezoek aan het Piano Technisch Atelier, waar de Chris Maene Straight Strung Concert Grand op artisanale wijze wordt 
gebouwd. Nog een klein concertje en glaasje voor we huiswaarts rijden. (Max 35 pers) Prijs: € 65,50 p.p.

DON 02/02/2023 OBERHAUSEN SCHLUSSVERKAUF
Vertrek 09.00 uur. Twee maal per jaar is er een grote uitverkoop in Duitsland, de “schlussverkauf”. Tijdens de win-
terschlussverkauf, die de laatste week van januari start kan je voor kleine prijzen je wintergarderobe aanvullen.
 Prijs: € 24,00 p.p.

DO 02/03/2023 EEN VOLKS DAGJE
Vertrek 08.30 uur. Waardevolle oude instrumenten zoals de hommel, doedelzak, draailier, klompviool, rommelpot, 
hakkebord, … komen pas echt tot leven tijdens een interactieve rondleiding. Geuzesteker Karel Goddeau houdt een 
troebel glas lambiekbier tegen het licht. ‘De basis voor heerlijke geuze’, mijmert hij. Geen brouwproces, wel her-
gisten op fles. Dat is wat meer uitleg waard. 3-gangenmaaltijd. Afsluiten doen we in het hart van het Pajottenland. 
Brouwerij Lindemans geeft tijdens een rondleiding van ongeveer 1 uur uitleg over de streek en de historiek van de 
brouwerij. De rondleiding wordt gevolgd door een degustatie van deze bieren.  Prijs: € 72,00 p.p.

DO 16/03/2023 COTE À L’OS FESTIVAL
Vertrek 10.30 uur. Een warm onthaal, een uitstekende bediening en vooral een keuken van hoog niveau vormen de 
troeven van deze culinaire dag. Vanmiddag op ons menu

cava met hapjes
***

Gerookte schotse zalm
***
Soep
***

Cote à l’os Festival vanmiddag, eerste kwaliteit Belgisch rundvlees op houtskool gegrild  
en opgediend met vleessaus, salade, mayonaise en frietjes

***
Dessert

Koffie en wijn bij de maaltijd inbegrepen
Nadien nog dansgelegenheid (disco), die bezorgt ons voor sfeer en gezelligheid 10/10 Prijs: € 75,00 p.p.
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SHOWS KAASBOERIN
SHOW DATUM PRIJS VERTREKUUR
Sterrenshow 24/01 € 65,00 10.00 uur*
Winter Schlagerparade 08/02 € 65,00 10.00 uur*
Klassiekers 07/03 € 65,00 10.00 uur*
Van Dyke Show 17/04 € 65,00 10.00 uur*
Feest in de herfst 03/10 € 65,00 10.00 uur*
Najaarsfavorietjes 23/11 € 65,00 10.00 uur*
Early Christmasshow 11/12 € 65,00 10.00 uur*

SHOWS & CONCERTEN
BESTEMMING DATUM PRIJS VERTREKUUR
Theater Elckerlyc “Mannen van de golf” 26/02 € 51,00 12.30 uur
Musical Studio100 “Red Star Line “ 18/05 € 95,00 12.30 uur
Jacky Lafon aan zee 21/08 € 53,00 07.00 uur
Musical Studio100 Les Misérables 22/10 € 91,00 11.30 uur
Metejoor Sportpaleis 04/11 € 69,00 17.30 uur
Night of the Proms Sportpleis 25/11 € 86,00/ € 89,00 18.00 uur
Tien Om Te Zien nog geen datum € 18,00 12.00 uur

WOE 29/03/2023 SMAKEN UIT DE KINDERJAREN
Vertrek 07.00 uur. Bij aankomst koffie en rondleiding. Een ludieke en creatieve ondekking over de schepper van 
Tiny en al haar verhalen. Tijd voor onze maaltijd en we sluiten de dag zoet af met een bezoek aan de de brasserie 
en chocolaterie. Prijs: € 75,00 p.p.

ZA 01/04/2023 PAIRI DAIZA
Vertrek 08.30 uur. Ontdek samen met ons dit prachtige park dat al meermaals tot beste dierentuin van Europa is 
verkozen. Vervoer en toegangsticket inbegrepen. Prijs: € 54,00 p.p.

WO 26/04/2023 WONDERLIJKE MOLENS
Vertrek 07.00 uur. Ontvangst met koffie en appelgebak, waarna een tocht door de Alblasserwaard, langs de molens 
en andere bezienswaardigheden. Na deze leerzame rondrit komt u aan bij het restaurant te Kinderdijk, daar gaat 
u genieten van o.a. een heerlijk drie gangen diner. De namiddag gaan we varen langs de wereldberoemde molens 
van Kinderdijk. Na het bezoek aan de filmzaal met een mooie introductie over de molens van Kinderdijk, start de 
relaxte rondvaart langs de molens, na de rondvaart brengt u een bezoek aan de bezoekersmolen waarna u zich 
weer begeeft naar de autocar, tevens kunt u op de terugweg nog een kijkje nemen in de souvenirs shop. Van hieruit 
gaat het jammer genoeg weer richting België. Prijs: € 82,00 p.p.

DATUM NOG NIET GEKEND KONINKLIJKE SERRES AVOND
Elke lente gaan de Koninklijke serres van Laken voor 3 weken open voor het grote publiek. Het is een uitstekende 
mogelijkheid om de wonderlijke architectuur van Alphonse Balat, de leermeester van Victor Horta, en de vele plan-
tensoorten te ontdekken met avondverlichting. Prijs volgt

WOE 10/05/2023 MARCIENNE
Vertrek 13.00 uur. Tegen 15 uur worden we verwacht bij Marcienne, voor een modeshow/een presentatie van de 
exclusieve Marcienne damescollectie. Als extraatje wordt er een verloting gehouden onder de deelnemers van onze 
groep. Na de show kunt u zich in de winkel laten adviseren door de mannequins en kunt u natuurlijk ook zien hoe 
de kleding u persoonlijk staat. Van hieruit gaat het weer huiswaarts… Prijs: € 16,00 p.p.

* Bij deze shows is middagmaal en avondlunch inbegrepen
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ZA 13/05, DI 13/06, DO 13/07, ZO 13/08, WO 13/09, VR 13/10/2023 DE PANNE
Vertrek 06.00 uur, via Tienen gaat onze autocar zo tot aan Grimde kerk. In Boutersem nemen we de autosnelweg 
richting De Panne. 11.00u mis (crypte en kerk) 14.30u namiddagplechtigheid met rozenkrans in crypte en kerk, 
bezinning en lof. Of een dagje vrij aan zee… Op zaterdag 13/05 is het tevens marktdag in de Panne.  Elke 13de van 
de maand van mei tot oktober zijn we er aanwezig…. Prijs: € 19,00 p.p.

MA 15/05/2023 EEN LIERS PARELTJE
Vertrek 08.00 uur. Onthaal en hartelijke ontvangst bij aankomst. Men maakt hier de beste advocaat ter wereld. Naast 
de advokaat in tal van kleuren en smaken bevat het assortiment ook tal van ander huisgemaakte producten, zoals 
confituren, kruidenhoningen, likeuren, kruidenbonsbons en pralines. Rondleiding in het ambachtelijk atelier met 
eigenzinnige werkwijze en degustatie. Tijd voor onze maaltijd. De namiddag maken we een boottochtje op de Nete 
met oude palingschuiten. De huidige toeristenbootjes hebben geen nummer, maar een naam die verbonden is met 
de geschiedenis van Lier of een typische Lierse figuur. De Lierse kant is een unicum binnen de kantwereld, want het is 
geen kloskant, maar handborduurwerk op machinaal geweven tule. Bezoek aan Lierse kant en nadruk op het begijn-
hof. Nog wat vrije tijd op het Zimmerplein om iets te nuttigen voor we de dag afsluiten. Prijs: € 62,50 p.p.

MA 22/05/2023 HASPENGOUWSE GEZELLIGHEID
Vertrek 08.30 uur. Piet en Veerle verwelkomen u op 2 familiebedrijven met 1 ziel. Stap samen in de PIPO trein die 
de boomgaarden letterlijk én figuurlijk verbindt met het fruitverwerkingsbedrijf. Nadien gaan we naar onze taverne 
voor middagmaal. Na de middag laten we onze maaltijd wat zakken en maken we een Haspengouwrondrit met onze 
autocar. We houden zeker een halte bij het doorkijkkerkje ‘Reading between the lines’. Aan het einde van de namid-
dag zetten we onze gids weer af en gaat het verder naar de brouwerij van Wilderen. Een brouwerijervaring met een 
streekbord brie + seranoham en boerenpaté, is een gepaste afsluiter van deze mooie dag. Prijs: € 89,00 p.p.

ZON 04/06/2023 OOSTENDE VOOR ANKER
Vertrek 07.30 uur. Meer dan 150 schepen zetten koers naar Oostende: van driemasters over binnenschepen tot de 
kleinste overnaadse sloep. De straten en pleinen rond de dokken gonzen van de bedrijvigheid. Maak kennis met 
oude scheepsambachten, proef vers gebakken of gerookte vis, geniet van de vele optredens… Een dagje vrij aan zee, 
omstreeks 18 uur komen we van Oostende terug huiswaarts. Prijs: € 18,00 p.p.

MA 05/06/2023 ASPERGE EN BOUVIGNE 
Vertrek 08.00 uur. Aankomst bij asperge– en wijnboerderij waar u wordt ontvangen met 2x koffie met appelcake. 
De lichte, warme zandgronden hier zijn bij uitstek geschikt voor aspergeteelt en wijnbouw. Specifieke aspergerassen 
worden er op een zeer milieu vriendelijke manier geteeld en met liefde van het land gehaald. De Santspuy heeft 
ook een wijngaard, die ieder jaar weer zorgt voor verrukkelijke wijnen. U krijgt uitleg en een rondleiding door het 
bedrijf met als laatste het proeven van heerlijke wijnen en likeuren. Van hieruit gaat het naar ons restaurant waar 
ons een aspergemenu te wachten staat:

Gebonden aspergesoep

Beenham met Asperges, ei, krielaardappeltjes, gemengde salade en frietjes

ijsje
Daarna vertrekt u met een gids op de bus naar de tuinen van kasteel Bouvigne ten zuiden van Breda. Het landgoed 
dateert uit de vijftiende eeuw en bestaat uit een sprookjesachtig kasteel omgeven door drie bijzondere tuinen en 
een boomgaard. De prachtige tuinen bij het kasteel zijn het bezoeken meer dan waard. Geïnspireerd door de mode 
van die tijd, vindt u op het landgoed tuinen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. Met wat goed weer is dit een prach-
tige namiddag. Prijs: € 72,00 p.p.

WOE 10/06/2023 VERGEET BARBARA
Vertrek om 11.00 uur bureel. Met “Vergeet Barbara” presenteert Studio 100 dé feelgood musical van 2020! De 80ste 
verjaardag van Will Tura , een prestigieus eerbetoon aan de keizer van het Vlaamse lied.
Verhaal: Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Lucien Van Impe wint de Tour de France, Boudewijn zit 25 jaar op de 
troon en opent de allereerste metrolijn in Brussel, Ivo Van Damme behaalt twee zilveren medailles op de Olympische 
spelen en de boeren gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel om voor regen te bidden. Ondertussen draait het 
terras van café ‘De sportvriend’ op volle toeren. Willy (Gert Verhulst) baat het café al jaren uit, samen met zijn oudste 
zoon Arthur (James Cooke). Zijn tweede zoon Achiel (Jonas Van Geel) is vooral bezig met muziek en probeert door 
te breken met zijn rockbandje. Maar Willy’s hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert (Jelle 
Cleymans). Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt Barbara in het dorp wonen…   
Tickets categorie 1 - Tribune C van rij 12 tot rij 17 Prijs: € 75,00 p.p.

Dagtrips
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DO 15/06/2023 VLECHTATELIER EN HUIS BEAUCARNE
Vertrek 08.00 uur. Aankomst met koffie, een bezoek aan het atelier met uitleg van de materialen + kleine demon-
stratie vlechten zorgen voor een unieke beleving. Wist je dat vlechten ontstaan is sinds de oertijd, lang voor het vuur 
was uitgevonden. Wist je dat er meer dan 120 verschillende vlechttechnieken bestaan? Van plant tot mand, met riet 
vlecht men niet. Een boeiende en leerrijke rondleiding met heel veel weetjes. Tijd voor onze maaltijd. Een rondlei-
ding in het Huis Beaucarne neemt je mee door de geschiedenis die hier in huis werd beleefd sinds de 18de eeuw, 
dit alles verteld door de jongste generatie. Indrukwekkende serregebouwen in de tuin, naast de bewaarde orchidee-
enserre (vandaag omgevormd tot Theehuis) bevindt er zich achteraan de tuin een indrukwekkende 18de-eeuwse 
druivenserre. Prijs: € 79,00 p.p.

WOE 28/06/2023 BRUGGE MET PAARDENTRAM
Vertrek om 07.00 uur. Koffie en koffiekoek bij aankomst. Onze gids wacht ons op en neemt ons mee op sleeptouw 
in het kloppende hart van Brugge. Al eeuwenlang gedomineerd door het Belfort, met zijn 83 meter het praalgebouw 
van de stad. Wie het Belfort bedwingt, wordt beloond met een adembenemend panorama. Op de Markt zelf bewon-
der je het imposante Provinciaal Hof, de vele kleurrijke trapgevels,…  Tijd voor onze maaltijd

Soep
Hoofdschotel

dessert
De Brugse paardentram werd in 1974 opgericht door Firmin Stael. Hij kocht een paardentram met op het zeil een 
rood kruis geschilderd. Het was een tram uit 14-18 die gebruikt werd om gekwetsten te vervoeren. Met de nodige 
aanpassingen stond Firmin, met zijn paard Sonja, op het Burgplein de toeristen op te wachten. Stap alvast in…  een 
bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een koetsritje. 15.00 tot 18 uur nog wat vrije tijd om de namiddag zelf 
af te sluiten. Prijs: € 75,00 p.p.

DI 04/07/2023 VIANDEN LUXEMBURG
Vertrek 07.15 uur. Alle ingrediënten voor een schitterende reis, niet ver van onze landsgrenzen. Vianden is een klei-
ne pittoreske stad in Luxemburg, dat vooral bekend staat om haar indrukwekkende kasteel dat boven de stad uit-
torent. Het middeleeuwse stadje heeft een schilderachtige ligging, aan de oevers van de rivier de Our. Wij brengen 
vanmorgen een bezoek aan het kasteel. Een 3-gangenmaaltijd en vanmiddag nemen we de stoeltjeslift. Van hieruit 
heeft u een prachtig panoramisch uitzicht over de stad, burcht, de stuwdam en het Ourdal. Na wat vrije tijd waar u 
tijd heeft om zelf nog iets te nuttigen komen we huiswaarts. Prijs: € 99,00 p.p.

DI 11/07/2023 DEN HAAG & SCHEVENINGEN
Vertrek 07.00 uur. We combineren vandaag een gezellig grote winkelstad met een namiddag aan de kustlijn van 
Scheveningen met allemaal leuke terrasjes op het strand. Deze dag zal ongetwijfeld te kort zijn! Prijs: € 25,00 p.p.

DI 01/08/2023 SLUIS AVONDMARKT
Vertrek om 10.00 uur. De namiddagmarkten zijn uitgegroeid tot één van de grootste evenementen in Sluis. 
Ambiance en gezelligheid ten top! De marktkramers beginnen met het verkopen van hun waar al om 13.00 uur. De 
meeste winkels zijn tot laat in de avond geopend en de Grote markt veranderd in 1 groot terras. Er is vanaf 17.00 
uur volop entertain- ment en live muziek. Genoeg vertier voor jong en oud! Prijs: € 18,00 p.p.

VR 04/08/2023 ZEEHONDEN SPOTTEN, MOSSELFESTIJN KNOKKE
Vertrek 07.00 uur. Afgelopen jaar zwommen er zo’n 150 zeehonden in de Westerschelde. Een kleine kans dat je er 
eentje spot vanaf het strand. Af en toe steken ze hun kopje boven water tijdens het zwemmen. Uitrusten doen ze 
in het natuurgebied, de Hooge Platen, midden in de Westerschelde. Tijdens deze rondvaart gaan we proberen ze te 
spotten. Naar ons restaurant te Philippine waar we mosseltjes gaan eten. De namiddag vrije tijd aan de Belgische 
kust in het prachtige Knokke. Flaneren op de boulevard, gezellig shoppen, een wandeling aan het strand, een ter-
rasje, … Knokke is zeker een bezoekje waard. Prijs: € 75,00 p.p.

MA 07/08/2023 BANNEUX
Vertrek om 08.00 uur. Jaarlijkse bedevaart reis de eerste maandag van augustus staat ook in 2023 gepland. Op het 
programma misviering, kruisweg en zegening van de zieken. Prijs: € 17,00 p.p.
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DI 15/08/2023 EIFEL
Vertrek om 07.00 uur. Bij aankomst een kannetje koffie met vlaai en kennismaking met onze gids voor vandaag. 
Onze gids neemt ons mee richting de stuwmeren van de Rurhsee. Tijdens een rondvaart geniet je van de prachtige 
uitzichten en de boot brengt ons tot aan de achterzijde van ons restaurant. Tijd voor een kleine lunch, een originele 
Eifelplatte. De namiddag zetten we verder door rustieke en typische Eifeldorpjes die ons tot in Monschau brengen. 
De gids neemt ons even mee en we krijgen hier nog voldoende tijd om dit stadje met typische vakwerkhuizen te ver-
kennen of vrijblijvend een terrasje toe doen. Aan het einde van de dag bekomen rijden we terug naar ons vertrekpunt 
waar ons een heerlijk diner wacht.  Prijs: € 71,50 p.p.

DO 31/08/2023 HERTEN BOUVRIE EN OMER VANDER GHINSTE
Vertrek 07.00 uur. Bij aankomst introductie en historiek van de hoeve. Rondleiding: edelherten en de “Blonde d’Aqui-
taine” runderen. Degustatie van hertencharcuterie met een glaasje. Nadien verder voor onze maaltijd (2gangen) en 
een bezoek aan het verhaal ‘Omer vander Ghinste’. Bezoek, degustatie & schenkinitiatie. Prijs: € 69,00 p.p.

ZO 24/09/2023 FLEURAMOUR EN ZONDAGMARKT TONGEREN
Vertrek om 07.00 uur. Op zondagmorgen valt er in Tongeren heel wat te beleven. Vooreerst de grote internationale 
antiek- en brocantemarkt in het centrum. Op de markt en omgeving, dicht bij het standbeeld van Ambiorix, krioelt 
het van gezellige restaurantjes voor het vrij middagmaal. Vanmiddag ver weg, goed verscholen in het kasteeldomein 
van Alden Biesen, gebeurt iets magisch. “Fleur Amour” laat je genieten van betoverende bloemencreaties. Verwacht 
een mooie mix aan bloemen, oogstrelende creaties en kunstzinnige projecten. Meer dan 400 bloemendesigners 
met naam en faam willen maar wat graag hun mooiste kunsten vertonen op Fleuramour. Van Amerika tot Italië, van 
Japan tot Mexico. Met deelnemers uit 20 landen mogen we gerust spreken van een internationaal topevenement. 
Daar moet je bij zijn! (vervoer en ticket Fleuramour inbegrepen)
  Prijs: € 44,00 p.p.

WO 27/09/2023 COLRUYT & GAMBA’S
Vertrek om 08.00 uur. Benieuwd hoe jouw favoriete producten in de winkelrekken geraken? We bezoeken het 
distributiecentrum van Colruyt in Halle en komen te weten hoe zij hun winkels bevoorraden, van receptie tot ver-
zending. En daar heerst heel wat bedrijvigheid! Het bezoek is minder geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit 
omwille van de afstand (1,5 km) en de trappen tijdens de rondleiding. Vanmiddag nemen we een Colmar menu. 
Seizoensbuffet à volonté met een side dish naar keuze + dessertenbuffet à volonté. Sinds enkele jaren kweekt Eric 
De Muylder gamba's in Ternat. Hij is daarmee de enige gambakweker in ons land. Een bezoek aan de unieke kweke-
rij van gamba’s met de hele uitleg van het productieproces ronden we af met een degustatie vers gevangen gamba's 
met een glaasje gambabier in een unieke omgeving. Prijs: € 87,50 p.p.

MA 09/10/2023 PAARDENKLINIEK & OPVANGCENTRUM
Vertrek om 12.15 uur. We brengen vanmiddag een uniek bezoek aan de paardenkliniek “Equitom”. De paardenkli-
niek uitgerust met hoogtechnologische apparatuur stelt haar deuren open. Naast de twee operatiezalen, drie ont-
waakkamers en 80 hospitalisatieboxen die de kliniek al te bieden had, voegt de paardenkliniek er nu onder meer 
radiologie- en echografiezalen, een laboratorium voor stamcellen (het centrum is gespecialiseerd in stamcelthera-
pie, uniek in de wereld), een spa, een ‘aquatrainer’ en een overdekte piste aan toe.  Verder naar het natuurhulpcen-
trum te Opglabeek Na al dat dierengeweld kan u nog napraten bij een kleine maaltijd. Prijs: € 49,00 p.p. 

DI 17/10/2023 MARCIENNE & THORN
Vertrek om 09.00 uur naar Heinsberg. Aankomst en ontvangst bij “Marcienne Collection” met een kopje koffie of 
thee gevolgd door een showprogramma bestaande uit sprankelende modeshow, sjaalpresentatie, rondleiding 
door de breifabriek en tombola. We vertrekken met de autocar naar de Maasbracht en gaan aan boord van een 
passagiersschip van rederij Cascade. Tijdens de rondvaart genieten we van een uitstekend captainbuffet. De boot 
zet ons af in Thorn waar we nog van wat vrije tijd kunnen genieten. Vertrek vanuit Thorn rond 17.30 uur zodat onze 
thuiskomst voorzien is rond 19.30 uur.  Prijs: € 58,00 p.p. 

DI 24/10/2023 DE FAMENNE: RUST & SCHOONHEID
vertrek om 08.00 uur. Het kasteel van Lavaux-Ste-Anne is de parel van de Naamse Famenne en is gelegen in de Vallei 
van de Lesse. Het kasteel verkeerd nog in een buitengewoon goede staat, zeker als u bedenkt dat het werd ontworpen 
omstreeks 1450. Tegenwoordig is in het Kasteel van Lavaux-Ste-Anne een jacht- en natuurmuseum ondergebracht, 
we bekijken tevens het leven van de heren van Lavaux in de 17e eeuw, zoals ze destijds leefden in hun luxueuze resi-
dentie. De kelders tonen het typische plattelandsleven in Famenne met alledaagse gebruiksvoorwerpen, gebruiken 
en feesten vanaf het einde van de 19e eeuw. We zetten onze rit verder naar Waha, waar we het pittoreske romaan-
se kerkje bezoeken. We beëindigen onze dag in de brouwerij van Achouffe voor een bezoek en kleine degustatie. 
 Prijs: € 79,00 p.p.
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Helaas zijn deze pagina’s beperkt en willen wij u toch een overzicht van onze uitstappen voor het ganse jaar meegeven. 
U mag erop rekenen dat er in de loop van het jaar zeker nog daguitstappen, kerstmarkten, concerten, …  
zullen toegevoegd worden. Onze najaarsbrochure zal beschikbaar zijn vanaf oktober!

DI 21/11/2023 OP KLOMPEN NAAR JENEVER
Vertrek om 07.30 uur. Bij aankomst bij klompenmakerij “Den Dekker” worden we gastvrij ontvangen met een kopje 
koffie of thee en een stukje cake. Daarna krijgt u in de werkplaats te zien hoe een klomp wordt gemaakt uit een blok 
hout. Met veel humor en anekdotes is het absoluut geen saaie demonstratie. Immers; “De toon maakt de muziek!” 
Tijd voor onze maaltijd. Na de middag genieten we van een sfeervolle, Bourgondische rondleiding bij Schrobbelèr, 
de Bourgondische wereld van kruidenlikeur. Proef, ruik en luister je weg door de historie, het geheim van het fami-
lierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr. Waar vriendschap gevierd wordt komt 
Schrobbelèr op tafel.  Prijs: € 79,00 p.p.

ZA 16/12/2023 MAREDSOUS EN “LOUVAIN LA NEIGE”
Vertrek 08.00 uur. We worden verwelkomd in de Abdij van Maredsous met koffie en een kerstgebakje. 
Aansluitend neemt de gids ons mee voor een bezoek.  We hebben het voorrecht de kerk te ontdekken, maar ook het 
klooster, de tuin en de kapittelzaal waar het Bestuur van de Abdij vergadert om belangrijke beslissingen te nemen.  
’s Middags wordt ons een heus kerstmenu geserveerd:

aperitief
met Maredsouskaas gegratineerde uiensoep

fondue savoyarde
driekoningengebak

1 glas wijn en 1 flesje water per persoon
Daarna krijgt u vrije tijd om het kerstdorpje op eigen houtje te ontdekken Op de terugweg, vrijwel aan de snelweg 
van Brussel naar Luxemburg ligt Louvain-la-Neuve, zo’n plaats die je wel kent van de borden maar verder weinig 
aanspreekt. In het hartje centrum vind je op de twee grootse pleinen, de Grote Markt en Place de L'Université, 
meer dan 80 houten chalets. Je wandelt hier letterlijk een klein kerstdorpje binnen dat overloopt van gezelligheid. 
Glühwein Of 'Vin Chaud' is lekker maar champagne lijkt hier toch het populairste drankje.  Prijs: € 66,00 p.p.

DATUM NOG NIET GEKEND BASTOGNE NUTS
Elk jaar brengt Bastogne een eerbetoon aan de Geschiedenis tijdens het beroemde "NUTS! " weekend. Verschillende 
activiteiten en optochten zullen plaatsvinden in de stad, en Bastogne Barracks is een essentiële stop op de route!
Toegang tot hangar L1, onlangs gerenoveerd! Verschillende groepen van reenactors, exposities van voertuigen en 
materiaal, toegang tot restauratieateliers en demonstraties, parade van rupsvoertuigen, militariabeurs en een te 
gekke sfeer! Meer info volgt

DATUM ZEELAND: FRUITS DE MER EN KERSTMARKT GOES
Vertrek bureel 08.30 uur. Op naar Kamperland. Hier worden we verwacht bij Seafarm voor een rondleiding door de 
tarbot kwekerij. Ze zijn hier op en top gespecialiseerd in het kweken van deze vis. Er wordt zodanig met de tempe-
ratuur van het water gespeeld dat hij de vissen is een soort winterslaap kan brengen. Dit en nog veel meer wordt 
je vol enthousiasme uitgelegd. Nadien schuiven onze voetjes onder tafel. Op de menu een heuse “Fruit de mer” 
schotel, vele soorten schelpen, oesters, krab, langoustine, gamba’s, mosselen, schelpdieren. Met brood of frietjes 
geserveerd. Het is lekker Zeeland, letterlijk en figuurlijk. Onze verdere namiddag houden we rustig en brengen we 
door te Goes, de grootste kerstmarkt van Zeeland. Hier vind en beleef je alles dat het kerstgevoel compleet maakt. 

ZO 21/01/2024 INFONAMIDDAG
Elk jaar op de 3de zondag van januari houden wij onze infonamiddag. Bij deze bent ook u uitgenodigd in het cul-
tureel centrum “De Maere” te St-Joris-Winge. Deuren zijn geopend van 14 tot 18 uur. We stellen er u graag onze 
nieuwe brochure 2024 voor. Op deze dag kan u hier terecht met uw vragen/opmerkingen, onze medewerkers te 
leren kennen of om gezellig herinneringen samen op te halen.  Bij een boeking van een meer dan 6-daagse reis 
krijgt u bovendien een korting van 15€ pp. Er zijn ook tal van tombolaprijzen te winnen. Hoofdprijs: een gratis reis!  
Een bezoekje meer dan waard, wij verwachten u ….
Adres van het gemeenschapscentrum De Maere = Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge

In november & december volgen er nog uitgebreide kerstbelevingen in België, Nederland en in Duitsland op de 
meest sfeervolle kerstmarkten



ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten 
die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende 
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 
21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting 
van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat 
deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het 
aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de 
aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering 
meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie 
volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de 
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de 
reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort 
bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis 
en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer 
dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake 
paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde 
termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op 
gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformu-
lier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een 
integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator 
en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn 
medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de 
overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten 
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn ver-
strekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de 
reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisover-
eenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, 
heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud 
van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 
en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, 
en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming 
bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger 
van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijk-
heden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met 
een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor 
hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor 
online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de 
uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen 
en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen 
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat 
geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening 
wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg 
van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kost-
prijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begre-
pen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de 
pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of 
aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermin-
dering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk 
twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met 
opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administra-
tieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in 
de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voor-
schot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege 
te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die 
voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde 
dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 
dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst over-
neemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde 
bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de over-
dracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van 
de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de 
doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden 
veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig 
veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van 
de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan 
de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt 
de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij 
de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 
besluit; 4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkoms
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs 
ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis ver-
minderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd 
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, 
aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, klei-
ner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de 
organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen 
de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes 
dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen 
duren, of van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakket-
reis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij 
voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoe-
ding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het 
begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling 
van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst 
kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van 
het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien 
er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag 
van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met 
de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onver-
mijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 

hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het 
recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op 
te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van 
dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de 
pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijko-
mende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug 
die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele 
non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereen-
komst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst 
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van 
non- conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op 
een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te 
doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig 
dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformi-
teit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt 
de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen 
aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere 
kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij 
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, 
of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 
de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde 
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring 
van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger 
de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend 
geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermin-
dering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, 
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accom-
modatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere 
vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische 
bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoer-
der zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder 
vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, 
hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij 
zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die 
in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de 
organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd 
gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor 
organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de 
wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 
waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non- conformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor 
alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding 
wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non- conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begre-
pen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of 
voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die 
in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoritei-
ten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 
vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de 
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die ver-
goeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door 
de organisator.



Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk 
op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing 
kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een 
klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure 
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken par-
tijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure 
op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
"overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpar-
tijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisen-
de partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie 
Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende 
partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 
euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na 
ontvangst van de aangetekende brief of e- mail met ontvangstbewijs waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij 
de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en 
kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming 
zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of 
zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke 
letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschil-
lenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00 City Atrium, 
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be, 1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN VIOLETTACARS
1. Prijs
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens 
kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, 
behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de 
reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2. De prijs is aangeduid per persoon op basis van een tweepersoonskamer, en 
omvatten de diensten zoals beschreven in het reisprogramma.
3. De prijzen bevatten: de reis met vervoer zoals voorzien in het programma; de 
hotelkosten op basis van een tweepersoonskamer; de maaltijden vermeld in het 
programma; de wegentaksen; plaatselijke verblijfstaksen; alle taksen en diensten 
in hotels en restaurants; BTW.
4. Niet-inbegrepen zijn: persoonlijke uitgaven; dranken; spektakels, inkomgelden, 
boottochten; vrijblijvende fooien en facultatieve uitstappen die niet uitdrukkelijk 
als inbegrepen aangeduid staan, reis- en/of annuleringsverzekering, de kosten 
voor paspoorten, inentingen, visa en andere formaliteiten. Eenpersoonskamer.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds 
onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6.De gepubliceerde prijzen werden ter goeder trouw berekend volgens de tarie-
ven, bijdragen, taksen en wisselkoersen per 1 oktober van het voorafgaande jaar 
waarop de reisbrochure betrekking heeft
7. Wijzigingen door de reiziger. Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: 
wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, op/af stapplaats, plaats 
op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld 
andere plaats in de autocar of ander kamertype niet beschikbaar, dient de klant 
hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals 
hierna beschreven.

2. Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie 
inzake de te vervullen formaliteiten die hem in het programma worden mede-
gedeeld. De reiziger zal ervoor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn 
reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde 
voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en finan-
ciële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van 
de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoorde-
lijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige 
documenten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger. Vergeet 
zeker niet aan uw ziekenfonds de nodige documenten en informatie te vragen.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen 
die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, 
waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de 
datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals 
het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
3. Mindervaliden en rolstoelgebruikers kunnen met ons een reis meemaken, mits 
ze vergezeld worden door een begeleider.
5. Er worden geen dieren toegelaten op onze autocars.
6. Informatie door de reiziger: indien de reiziger een essentiële voorwaarde 
heeft om de reis uit te voeren moet hij dit voorafgaandelijk vermelden. Indien 
de organisator hieraan niet kan beantwoorden wordt de reisovereenkomst niet 
afgesloten.

7. Bijzondere wensen van de reiziger aangaande gezondheid en eetgewoontes 
dienen op voorhand te worden meegedeeld. Dit wordt aan de hotels doorgege-
ven, maar worden nooit gegarandeerd.

3. Bagage
Max. toegelaten bagage: 1 reiskoffer per persoon van normale afmetingen en 
vorm (max. 20 kg) en 1 handbagage. Let wel! Een te grote handbagage gaat altijd 
ten koste van uw zitcomfort. Alle andere extra bagage, rolstoel, looprekje, enz. 
is op aanvraag en wordt slechts meegenomen indien voldoende bagageruimte 
beschikbaar is.

4. Uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandighe-
den er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd 
kunnen worden.

5. Annulering en wijziging door de reiziger
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De 
juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst 
van de mededeling. De annulering moet schriftelijk worden medegedeeld aan 
Violetta Cars. Indien per e-mail , moet deze wel toekomen tijdens de kantooruren 
en is dit slechts geldig na leesbevestiging. (wij raden een reis en/of annulatie-
verzekering aan).
2. U kunt te allen tijde annuleren, maar hieraan zijn kosten verbonden. Beschikt 
u echter over een annulatie / reisverzekering, dan komt de verzekering tussen in 
de annulatiekosten. (natuurlijk indien de reden van annulatie gedekt is volgens de 
voorwaarden van de verzekering) De annuleringskosten zijn variabel volgens het 
tijdstip. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ont-
vangst van de mededeling.. De annulering moet schriftelijk worden medegedeeld 
aan Violetta Cars. Indien per E-mail, moet deze wel toekomen tijdens de kantoor-
uren en is dit slechts geldig na leesbevestiging. Bij een schriftelijk schrijven per brief 
geldt enkel de postdatum voor het bepalen van de annulatiekost. Opzegging van de 
reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:
Tot 90 dagen voor het vertrekdatum: 100,00€/pers.
Van 89 tot 31 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 30% van de 
totale reissom doch met een minimum van 150,00€/pers.
Van 30 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 50% van de 
totale reissom doch met een minimum van 200,00€ /pers.
Van 13 tot 08 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 90% van de 
totale reissom doch met een minimum van 250,00€/pers.
Minder dan 08 dagen voor vertrekdatum: de totale reissom
Een annuleringsverzekering kan tot 15 dagen na reservatie en 7 dagen voor vertrek. 
De verzekeringspremie kan nooit terugbetaald worden.
Voor cruise en vliegreizen gelden de specifieke voorwaarden van de desbetreffende 
reisorganisatie.

6. Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens 
die ons bekend waren per 1 oktober van het voorafgaande jaar waarop de 
reisbrochure betrekking heeft. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, 
faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk 
na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang op de opstapplaats en 
eindigen aan de afstapplaats.
3. De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal 
of beschadiging van bagage. Sluit hiervoor bij reservatie een reisverzekering af. 
Tevens zijn wij ook niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van 
voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden. Bij verlies of beschadiging 
van bagage moet de reiziger een attest aan de begeleidende medewerker vragen. 
Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen van de 
reisverzekering.
4. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs. 
5. Fietsvakanties: We zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, van 
welke aard ook, ongevallen, letsels, fietsschade,… Iedereen fietst op eigen ver-
antwoordelijkheid. Op uw verantwoordelijkheid vervoeren wij uw fiets in onze 
aanhangwagen.
6. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs. 
7. Achter onze garage grenst een veilige afgesloten parking (in openlucht) die 
gratis ter beschikking staat voor onze klanten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade aan de voertuigen van welke aard ook. Onder meer ook voor 
vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden, ongeval, diefstal ….enz.

7. Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de 
hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoe-
ring van de pakketreisovereenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits 
het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken diensten-
verlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet 
ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen 
worden, is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

8. Betaling
Iedere inschrijving houdt de verbintenis in onmiddellijk een voorschot te betalen 
van 30% van de reissom of een minimum van 100,00€ per persoon en het betalen 
van de eventuele reis en/of annulatieverzekering. 6 weken voor afreis krijgt u de 
afrekening. Bij niet tijdige betaling van het saldo heeft de organisator, na een 
ingebrekestelling van de inschrijver, het recht de pakketovereenkomst te verbre-
ken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen.  Dagtrips worden 
volledig betaald binnen de week na boeking. Na uw betaling is uw reservatie 
in orde en verwachten wij u op de vermelde plaats en het tijdstip voor vertrek.

9. Uitsluiting.
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt 
in het gedrang gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere 
deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbon-
den kosten blijven te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op algehele of 
gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

10. Wijzigingen aan het programma
Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator zich het recht voor 
om in het belang van de reis en van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen 
voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of een waardevermindering 

tot gevolg hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelfs in een laat stadium 
of zelfs tijdens de rondreis bij noodzaak één of meerdere hotelwijzigingen door 
te voeren. Uiteraard wordt in voorkomend geval gestreefd naar gelijkwaardige 
accommodatie.

11. Inkomgelden
De vermelde inkomgelden in het programma zijn louter informatief en gepubli-
ceerd volgens de tarieven bekend op 1 oktober van het voorafgaande jaar waarop 
de reisbrochure betrekking heeft 15. Algemene voorwaarden betreffenbde de 
reis en de verzekering. Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat 
elke deelnemer kennis en de nodige informatie gekregen heeft in verband met de 
algemene reis- en annulatie/reisverzekering voorwaarden.

12. Hotelbeoordeling
Bij de naam van het hotel staat de officiële sterrencategorie die door de toeristi-
sche autoriteiten van het desbetreffende land werd toegekend. Deze norm houdt 
naast een aantal objectieve (meetbare) criteria met betrekking tot accommodatie 
(oppervlakte kamer, airco, al dan niet een terras of balkon) rekening met de aan-
wezigheid van diverse faciliteiten in en rond het hotel. De normen hebben geen 
betrekking op de kwaliteit van de maaltijden en de dienstverlening. De opmerking 
van “dit hotel is geen drie (of vier) sterren waard” heeft daardoor geen enkele zin 
of moet weerlegd worden bij de autoriteiten die dit hotel hebben gequoteerd. 
In het buitenland gehanteerde criteria kunnen afwijken van Belgische normen 
en mogen geenszins als een beoordeling door de reisorganisator worden 
beschouwd.

13. Diversen
2. Prijzen brochure: Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, 
kunnen fouten voorkomen. We behouden ons het recht om deze fouten te 
corrigeren.
3. Autocar: De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar 
in te schakelen in geval van defect of andere gevallen van overmacht. Afwijkingen 
inzake inrichting van de autocar geven geen recht tot annulering.
4. Rij- en rusttijden: Ten gevolge de Europese Wetgeving op rij- en rusttijden van 
chauffeurs, ingegaan op 01/01/2007, zijn kleine programma wijzigingen niet uitge-
sloten. Onze reisleider zal u hierover informeren tijdens de reis.
5. Minimum aantal deelnemers: Onder toepassing van artikel 10, § 1, 1° van 
de algemene reisvoorwaarden geldt voor onze reizen een minimumbezetting 
van 25 personen. Afzegging van de reis wordt uiterlijk 30 dagen voor de afreis-
datum aan de reiziger gemeld. De reeds betaalde sommen worden integraal 
terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige 
schadeloosstelling.
6. Verzekering: We raden al onze reizigers aan een bijkomende annulering- en/of 
reisbijstandsverzekering te onderschrijven. De volledige tekst van deze geldende 
verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage in ons kantoor of kan geraadpleegd 
worden via www.allianz.be

14. Annulatie Violettacars
Violettacars heeft het recht te annuleren in geval van, belangrijke binnenlandse of 
internationale gebeurtenissen, die het normale verloop van een reis kunnen hin-
deren. De reis kan eveneens worden afgelast bij onvoldoende deelnemers. (mini-
mum 25 personen). In beide gevallen worden de betaalde bedragen terugbetaald.

15. Algemene voorwaarden betreffende de reis en de verzekeringen
Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat elke deelnemer kennis 
en de nodige informatie gekregen heeft in verband met de algemene + bijzondere 
+ reis en/of verzekering. 

16. Garantiefonds Reizen
Conform de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet) en het Koninklijk 
Besluit van 29 mei 2018 is Violetta Cars door het Garantiefonds Reizen verzekerd om 
in geval van insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. 
Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, Tel. +32 (0)2/240.68.00 –  
info@gfg.be - www.gfg.be

17. Rookvrije autocars
Het is formeel verboden te roken aan boord van onze autocars. Er worden regel-
matig haltes voorzien waar u gelegenheid heeft een sigaretje te roken.

18. TICKETVERKOOP – ANNULERING door de klant: 
Er is geen herroepingsrecht op ticketverkoop. Eens geboekt is helaas geen terug-
betaling mogelijk. Wat kan wel? Wij bekijken samen of we iemand in de plaats 
kunnen vinden voor uw voorziene tickets.
Onder “overmacht” wordt begrepen alle omstandigheden die zich voordoen na 
ondertekening van de overeenkomst en die zich buiten de macht en wil om van 
violetta cars voordoen, die deze als normaal zorgvuldige en omzichtige contract-
partij aldus onmogelijk kon vermijden.
Concreet wordt, zonder de algemeenheid ervan te beperken, onder voornoemde 
omstandigheden in het bijzonder begrepen: natuurkrachten, natuurrampen, 
industriële rampen, ongevallen, transportmoeilijkheden, stakingen, latente defec-
ten in materialen of elke andere oorzaak van de hier opgesomde aard of die 
buiten de macht en de wil ligt van violetta cars handelend als normaal zorgvuldige 
en omzichtige contractpartij.
De contractpartijen zijn ontheven van hun verbintenissen wanneer de gedeel-
telijke of gehele niet nakoming ervan te wijten is aan omstandigheden die als 
overmacht kunnen beschouwd worden.
In elk geval er zich een omstandigheid van overmacht voordoet, meldt de betrok-
ken contractpartij dit zo spoedig mogelijk aan de andere contractpartij, en in elk 
geval niet later dan zeven dagen nadat de betrokken contractpartij kennis had of 
had moeten hebben van de betreffende omstandigheden

Violettacars is niet verantwoordelijk  
voor eventuele druk- en typefouten.

Foto's: Violettacars, AdobeStock



Openingsuren kan u terugvinden op pagina 3

Leuvensesteenweg 255 • 3390 St.-Joris-Winge • Tel.: 016/63.42.74 • Fax: 016/63.20.89 
C3159 • KBC BE05 4235 0208 5175 – KREDBEBB • BTW nr. BE 0425.278.781
info@violettacars.be • www.violettacars.be 

Hoe Violettacars bereiken ? 
Langs de autosnelweg E314 : afrit 22 Aarschot richting St.-Joris-Winge tot aan het “Gouden Kruispunt” rechts afslaan richting Leuven
Vanuit Leuven : op de N2 Leuven - Diest juist voor het “Gouden Kruispunt” 
Vanuit Diest : op de N2 Diest - Leuven juist voorbij het “Gouden Kruispunt” 
Vanuit Tienen : op de baan Tienen - St.-Joris-Winge, aan het “Gouden Kruispunt” links afslaan

GEEF HET PERFECTE CADEAU!!!
Een VIOLETTACARS reiscadeaubon is flexibel....

Je doet er altijd iemand een plezier mee  
voor elke gelegenheid...

Zoek niet verder, je kiest het bedrag dat je graag wil schenken en  
wij maken de bon voor je op. De persoon die hem cadeau krijgt,  
kiest helemaal vrij hoe hij/zij de bon zal gebruiken. Is de waarde  

van de geboekte reis lager dan de waarde van de bon? Het resterende 
bedrag kan later worden besteed tot het is opgebruikt!

Onze reiscadeaubonnen zijn immers 1 jaar geldig  
op ons volledig aanbod.  

Leuk om te krijgen en uniek om te geven!

G E S C H E N K B O N

Violettacars is een gezond en bloeiend bedrijf, met nog een toekomst vol plannen, 
een gemotiveerd personeel en een service met een
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Doen!

DAGREIZEN EN EVENEMENTEN
Een dagje weg?  

We hebben een gevarieerd en kwalitatief  
aanbod aan dagtrips voor jong en oud!

MEERDAAGSE REIZEN
Wil je er wat langer tussenuit? Dan zijn onze 
meerdaagse reizen de ideale keuze voor jou!

GROEPSREIZEN
Uw dagreis of buitenlandse reis in groep

organiseren? Vraag uw mogelijkheden

VERHUUR AUTOCARS
Wat een autocar bijzonder maakt is dat er een 

gevoel van samenhorigheid ontstaat

ZAKENREIZEN
Zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor 

zowel publieke als private sector


