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OKRA-REIZEN is Klimaatpartner
Compenseer je ook de CO2-uitstoot
op jouw vliegtuigreizen?
Je reist om te ontdekken en omdat
je van de aarde houdt. Er mee zorg
voor dragen is echter ook ieders
verantwoordelijkheid. Reizen hebben
immers een impact op klimaat en
milieu. Groepsreizen zijn duurzamer
dan individuele reizen. OKRA biedt
ook behoorlijk wat bus-, fiets- en
wandelvakanties aan die minder CO2
uitstoten. De vliegtuigreizen zorgen
echter voor een hoge uitstoot van
CO2. Daarom compenseert OKRA
steeds de uitstoot van haar reisleiders op vliegtuigreizen.
Ook jij kan deze uitstoot compenseren. Op vrijwillige basis, met een
klein bedrag, kan je een klimaatproject ondersteunen. Hiervoor

werkt OKRA samen met de erkende
organisatie Greentripper, de dochteronderneming van CO2logic. Bij elke
vliegtuigreis vind je een bedrag dat
gelijk staat aan de kost om dezelfde
hoeveelheid CO2-uitstoot in een klimaatproject te verminderen.

voor andere taken. Alles wordt met
lokale organisaties en lokale bevolking gedaan, maar opgevolgd en
geregistreerd door CO2logic.

OKRA-REIZEN tekent in op het
project Drinkwater in Oeganda dat
huishoudens in het district Kaliro
via boortechnologie rechtstreeks
toegang biedt tot drinkbaar water.
Hierdoor moet er geen water meer
gekookt worden. Dat gebeurt nog
vaak op hout en zorgt zo voor een
hoge CO2-uitstoot. Bovendien moeten
gezinnen minder tijd steken in het
halen van hout, waardoor kinderen
de kans krijgen om naar school te
gaan en vrouwen meer tijd hebben

Wens je deze vrijwillige CO2-compensatie te betalen, dan vink je dit aan
op de bestelbon.

Bij elke vliegtuigreis vind je het bedrag voor de CO2-toeslag terug.

Denk je mee
aan onze kleinkinderen?

Leuk om te geven,
fantastisch om te krijgen!
Schenk een OKRA-reischeque
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Verjaardag, jubileum of
gewoon ‘iets’ te vieren?
Vergeet dat wijnpakket,
dump die wellnessbonnen
en schenk een
OKRA-reischeque.
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Je kiest zelf hoeveel je wil
spenderen en de gelukkige
ontvanger kan deze reischeque in
alle OKRA-REIZEN-verkooppunten
verzilveren.
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Hoe ga je te werk?
Stort je gekozen bedrag op rek.nr. BE82 7865 6723 5368 met als mededeling
‘OKRA-reischeque’ en wij bezorgen je dit origineel cadeau in
geschenkenveloppe.
Nog vragen? Neem contact op via algemeen@okrareizen.be of 02 246 39 44.

overzicht winterreizen 2019-2020
PER VERKOOPPUNT

CHRONOLOGISH
LANG VERBLIJF
7
7
8
8
8
9
9

Turkije, Lara
Turkije, Side
Turkije, Side 1, Arum
Turkije, Side 2, Arum
Turkije, Side 3, Arum en Hemera
Spanje, Benidorm
Turkije, Side, Hemera

VERBLIJFSVAKANTIES
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21

Tenerife (Limb)
Tenerife
Tenerife (W-Vl)
Gran Canaria (Limb)
Gran Canaria - actief
Lanzarote (O-Vl)
Kaapverdië, Sal
Egypte, Nijlcruise (Alg. & W-Vl.)
Spanje, Benidorm (Oost-Br)
Spanje, Benidorm
Portugal, Algarve (A’pen)
Turkije, Side (Oost-Br)
Malta
Spanje, Costa del Sol (Limb)
Turkije, Side - singles (Limb)
Cyprus
Mallorca, wandelen (O-Vl)
Tunesië, Djerba (W-Vl)
Madeira, bloemencorso

CULTUURREIZEN
22
24
24
25
26
27

India-Rajasthan
Marokko, Marrakesh (Limb)
Italië, Umbrië (Limb)
Italië, Napels
Sicilië
Israël

SPECIALS

28 Oostenrijk, ski (Limb)
29 Oostenrijk, Pitzal (Oost-Br)

KERST EN NIEUWJAAR
30
30
31
31
31

Bütchenbach, kerst (W-Vl)
Duitsland, Moezel, kerstmarkt (Brus)
Oostende, kerst aan zee (A’pen)
Nieuwpoort, oud naar nieuw (Brus)
Oostende, oud naar nieuw (Mech)

VERBLIJFSVAKANTIES AAN ZEE
32
32
32
33
33
33

De Panne (O-Vl.)
Oostende, seniorenweek (A’pen)
Oostende, seniorenweek (A’pen)
Oostende, lijndans (A’pen)
Oostende, midweek aan zee (Oost-Br)
Oostende, zangdriedaagse (A’pen)

Verkooppunt ALGEMEEN

22 d.
29 d.
31 d.
50 d.
73 d.
22 d.
21 d.

6– 27 november
10 november – 8 december
23 januari– 22 februari
23 januari – 12 maart
23 januari – 4 april
30 januari – 20 februari
15 maart – 4 april

8 d.
15 d.
10 d.
8 d.
11 d.
11 d.
10 d.
8 d.
10 d.
13 d.
9 d.
8 d.
9 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
11 d.

15 – 22 november
8 – 22 januari
9 – 18 januari
17 – 24 januari
22 januari – 1 februari
18 – 28 januari
12 – 21 februari
5 – 12 maart
3 – 12 maart
18 – 30 maart
15 – 22 maart
21 – 28 maart
23 – 31 maart
24 – 31 maart
28 maart – 4 april
29 maart – 5 april
29 maart – 5 april
25 april – 2 mei
1 – 11 mei

15 d.
8 d.
6 d.
8 d.
7 d.
9 d.

13 – 27 maart
15 – 22 maart
20 – 25 april
29 maart – 5 april
15 – 21 april
24 april – 2 mei

8 d.
8 d.

25 januari – 1 februari
8 – 15 februari

4 d.
4 d.
6 d.
6 d.
5 d.

9 – 12 december
10– 13 december
21– 26 december
28 december – 2 januari
29 december – 2 januari

5 d.
8 d.
8 d.
5 d.
5 d.
3 d.

18 – 22 november
11 – 18 november
31 januari – 7 februari
13 – 17 maart
30 maart – 3 april
23 – 25 maart

34 Algemene voorwaarden
36 Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten

7
7
10
12
8
8
8
9
13
14
8
15
17
19
21
22
25
26
27

16
31
31
32
32
33
33

30
31

10
28
11
24
18
18
24

29
15
16
33

32
13
20

30
11
14
20

Turkije, Lara
Turkije, Side
Tenerife
Gran Canaria (actief)
Turkije, Side 1, Arum
Turkije, Side 2, Arum
Turkije, Side 3, Arum en Hemera
Spanje, Benidorm
Kaapverdië, Sal
Egypte, Nijlcruise
Turkije, Side, Hemera
Spanje, Benidorm
Malta
Cyprus
Madeira, bloemencorso
India & Rajasthan
Napels
Sicilië
Israël

Verkooppunt ANTWERPEN

Portugal, Algarve
Oostende, kerst aan zee
Oostende, oud naar nieuw (Mech.)
Oostende, seniorenweek
Oostende, seniorenweek
Oostende, lijndans
Oostende, zangdriedaagse

Verkooppunt BRUSSEL

Duitsland, Moezel, kerstmarkt
Nieuwpoort, oud naar nieuw

Verkooppunt LIMBURG
Tenerife
Oostenrijk- ski
Gran Canaria
Marokko, Marrakech
Spanje, Costa del Sol
Turkije, Side (singles)
Italië, Umbrië

22 d.
29 d.
15 d.
11 d.
31 d.
50 d.
73 d.
22 d.
10 d.
8 d.
21 d.
13 d.
9 d.
8 d.
11 d.
15 d.
8 d.
7 d.
9 d.

6– 27 november
10 november – 8 december
8 – 22 januari
22 januari – 1 februari
23 januari– 22 februari
23 januari – 12 maart
23 januari – 4 april
30 januari – 20 februari
12 – 21 februari
5 – 12 maart
15 maart – 4 april
18 – 30 maart
23 – 31 maart
29 maart – 5 april
1 – 11 mei
13 – 27 maart
29 maart – 5 april
15 – 21 april
24 april – 2 mei

8 d.
6 d.
5 d.
8 d.
8 d.
5 d.
3 d.

15 – 22 maart
21– 26 december
29 december – 2 januari
11 – 18 november
31 januari – 7 februari
13 – 17 maart
23 – 25 maart

4 d.
6 d.

10– 13 december
28 december – 2 januari

8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
6 d.

15 – 22 november
25 januari – 1 februari
17 – 24 januari
15 – 22 maart
24 – 31 maart
28 maart – 4 april
20 – 25 april

Verkooppunt OOST-BRABANT
Oostenrijk, Pitztal
Spanje, Benidorm
Turkije, Side
Oostende, midweek aan zee

8 d.
10 d.
8 d.
5 d.

8 – 15 februari
3 – 12 maart
21 – 28 maart
30 maart – 3 april

Verkooppunt OOST-VLAANDEREN
De Panne
Lanzarote
Mallorca, wandelen

5 d.
11 d.
8 d.

18 – 22 november
18 – 28 januari
29 maart – 5 april

Verkooppunt WEST-VLAANDEREN
Bütchenbach, kerst
Tenerife
Egypte, Nijlcruise
Tunesië, Djerba

4 d.
10 d.
8 d.
8 d.

9 – 12 december
9 – 18 januari
5 – 12 maart
25 april – 2 mei
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info & reservatie
Een fluitje van een cent

Een reis bij OKRA boeken is makkelijk. Bij elke reisvoorstelling vind je onderaan het organiserende verkooppunt. Je kan er je reis reserveren door een bestelbon via e-mail of met de post op te sturen. Je kan ook eenvoudigweg naar www.okra.be surfen en in enkele muisklikken je vakantie boeken.
Wil je toch graag eerst overleggen voor je een reis boekt? Geen probleem, per reis vind je onderaan een telefoonnummer en e-mailadres
waar onze medewerkers je helpen bij je keuze.

Verkooppunt Algemeen
Postbus 40, 1031 Brussel
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Verkooppunt Brussel
Ninoofsesteenweg 176, 1700 Dilbeek
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

Verkooppunt Antwerpen
• Regio Antwerpen
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

Verkooppunt Limburg
Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

•

Regio Kempen
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
014 40 33 54
kempen@okra.be

•

Regio Mechelen
Antwerpsesteenweg 259, 2800 Mechelen
015 40 57 45
mechelen@okra.be

Verkooppunt Oost-Brabant
Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be
Verkooppunt Oost-Vlaanderen
de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas
03 760 38 65 (9-12 uur)
oostvlaanderen@okrareizen.be

Verkooppunt West-Vlaanderen
westvlaanderen@okrareizen.be
•

Regio Kortrijk
Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk
056 52 63 53

•

Regio Brugge
Oude Burg 23, 8000 Brugge
050 44 03 81

•

Regio Oostende
Ieperstraat 12, 8400 Oostende
059 55 26 90

•

Regio Roeselare
Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare
051 26 53 07

Ben je CM-lid?
Goed nieuws: OKRA-REIZEN geeft je
een KORTING van 15 euro!
Vergeet dat niet aan te duiden op je
bestelbon!

online boeken via
www.okra.be/reizen
Hier vind je een overzicht van alle reizen van alle verkooppunten. Je kan ook meteen je reis
online boeken via het elektronische reservatieformulier.

Volg ons op Facebook of Twitter
Deel je reiservaringen op onze Facebookpagina – OKRAvzw – en volg ons voor de laatste
nieuwtjes op Twitter, onder de naam @OKRAvzw.
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BESTELBON

Per bestemming staat onderaan welk verkooppunt
verantwoordelijk is. Stuur deze bestelbon naar hun
adres dat je vindt op blz. 4.

www.okra.be/reizen
OKRA vzw, btw: BE 0412 022 346

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........
DEELNEMER 1

DEELNEMER 2

Naam: ..........................................................................................................

Naam: ..........................................................................................................

(Officiële) voornaam: ..............................................................................

(Officiële) voornaam: ..............................................................................

Straat en nr.: ..............................................................................................

Straat en nr.: ..............................................................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ...............................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ...............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: ..............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: ..............................................................

E-mailadres:...............................................................................................

E-mailadres:...............................................................................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19...............................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19...............................................

IBAN-rek.-nr.: .............................................................................................

IBAN-rek.-nr.: .............................................................................................

Identiteitskaartnr.:

Identiteitskaartnr.:

5 9

-

-

5 9

-

-

vervaldag:....................................................................................................

vervaldag:....................................................................................................

OKRA-lidnummer: ....................................................................................

OKRA-lidnummer: ....................................................................................

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

Kamerkeuze (duid aan)

❏ Dubbelkamer voor 2 personen (1 tweepersoonsbed)
❏ Twin-kamer voor 2 personen (2 eenpersoonsbedden) Deelt kamer met: ..................................................................................................
❏ Eenpersoonskamer (indien nog beschikbaar)
❏ Triple-kamer (op aanvraag) Deelt kamer met: ....................................................................................................................................................
Opmerkingen of wensen (door dit in te vullen, geef je toestemming om deze informatie te gebruiken en aan derden over te maken voor
een goede organisatie van je reis): .....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

KORTINGEN

TOESLAGEN

❏ Korting CM-lid
❏ Ik ben geen CM-lid en CM mag me contacteren voor meer uitleg over

❏ Toeslag eenpersoonskamer: .........................
❏ Toeslag CO2-compensatie: .............................
❏ Toeslag niet-OKRA-lid: ....................................
❏ Andere: ......................................................….......

de korting voor CM-leden bij de boeking van een OKRA-vakantie

❏ Korting waardebon ten bedrage van ….............. euro
❏ Andere korting: ……………..........................................…..

euro
euro
euro
euro

Contactpersoon in Belgie tijdens uw vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………
De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het standaardinformatieformulier pakketreizen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de
reisbrochure. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale
omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............
Handtekening deelnemer(s) (verplicht):
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. Dit voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten en reizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing)
op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.okra.be/privacy.”

REISBEURZEN EN REISCAFÉS
De reisverkooppunten van OKRA sleutelen volop aan hun zomerreizen 2020.
Wil je graag kennismaken met hun ruime reisaanbod? Dan kan je terecht op volgende reisbeurzen of reiscafés.
•

Limburg
Donderdag 14 november 2019 van 10 u. tot 17 u., in de evenementenhal te Zonhoven, Rozenkransweg 4, 3520 Zonhoven.

•

•

Antwerpen
Vrijdag 6 december 2019 van 13u30 in het Auditorium van vergadercentrum de Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

Kempen
Dinsdag 10 december 2019 van 10 u. tot 16 u. in het Mollenhof,
Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Poederlee.

•

•

Mechelen
Maandag 2 december 2019 van 14 u. tot 17 u. in Parochiezaal de Goede
Herder, Mechelsesteenweg 331, 2860 St.- Katelijne-Waver. Grote gratis
parking voor de deur, halte bus 560 en 561 op 50 meter.

Oost-Brabant
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2020, telkens van 14 u. tot 17 u.
in de zalen van CM, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo, is er een reisbeurs met standjes en projecties over het zomeraanbod.

•

Regio Brussel
Op maandag 13 januari 2020 van 10 u. tot 16 u. is er een reiscafé met
infostand per bestemming met woord en beeld in het Savio centrum,
Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek.

•

Vakantiesalon Brussels Expo
Van 6 tot 9 februari 2020 van 10 u. tot 18 u. in Brussels Expo.
OKRA-REIZEN is opnieuw van de partij op deze drukbezochte reisbeurs op de Heizel. Het complete aanbod van alle verkooppunten
wordt in de kijker gezet. Ideaal voor een dagje uit!

•

•

West-Vlaanderen
• Woensdag 4 december 2019: OC De Schouw, Statiestraat 113,
Lichtervelde.
• Donderdag 5 december 2019: CM-gebouw, Beneluxpark 22, Kortrijk.
• Dinsdag 10 december: De Braambeier, Loppemsestraat 14a,
Zedelgem.
Telkens van 14 u. tot 17 u.
Vanaf 2 december starten de inschrijvingen voor de zomerreizen.
Kom naar een van deze reiscafés en maak kennis met het uitgebreid
reisaanbod voor zomer 2020. Je ontmoet er de reisbegeleiders, krijgt
alle reisinformatie tot in detail uitgelegd en je kan je inschrijven voor
je favoriete zomerbestemming. Droom bij een biertje of een glaasje
wijn alvast over jouw topvakantie.
Oost-Vlaanderen
Donderdag 5 december 2019 van 11 u. tot 17 u.
in Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde.
De reisbeurs Oost-Vlaanderen steekt in een nieuw jasje met een nieuwe locatie, vlot bereikbaar zowel per auto (met een ruime parking),
per trein (naast station van Beervelde) als per bus (buslijn 77 vanuit
Gent). Gratis inkom!
Meteen ook het startmoment voor de inschrijvingen voor de zomerreizen, dus wees erbij!

colofon

OKRA-REIZEN Algemeen (Lic. A7305) Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek Rek.nr. Belfius: BE82 7865 6723 5368 Verantw. uitgever: Mark De Soete,
Visstraat 51 A, 9280 Denderbelle Foto’s: OKRA-REIZEN, Omnia Travel, TUI, Thomas Cook, Shutterstock. Vormgeving: Gevaert Graphics nv Druk: Gevaert Printing nv
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lang verblijf

Turkije Lara

lang verblijf

all

inclus

ive

LARA BARUT COLLECTION *****

Turkije side

ive

ARUM Barut COLLECTION *****

In dit klassehotel heerst een supermentaliteit. Buitengewoon lekker eten, rust
in de tuin, verwenning in de spa met zachte muziek en milde aroma’s, modern
ingerichte kamers en zeer vriendelijk personeel. Topkwaliteit dus!
Ligging: direct aan het zandstrand met
een apart adults only gedeelte • 12 km
van Antalya • bushalte op 100 m • 10 km
van de luchthaven van Antalya.
Kamers: luxekamers in het hoofdgebouw met lateraal zeezicht en balkon •
badkamer met douche, haardroger, badjas en slippers • parketvloer • airco/verwarming • hoofdkussenservice (gratis) •
telefoon • wifi (gratis) • satelliet-tv •
minibar (gratis) • koffie- en theefaciliteiten • safe (gratis).
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon • nightclub • cinema • shops • paviljoentjes aan het strand • wasservice •
roomservice (24/24 u.) • wifi (gratis) in
het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant
met terras (maaltijden in buffetvorm)
met veganistische en glutenvrije hoekjes • à-la-carterestaurants: barbecue,
visgerechten, sushi, pizzeria, mediterrane, Turkse, regionale en internationale
keuken • verschillende bars • deftige
kledij gewenst in de restaurants • all in:
ontbijt, laat ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • à-la-carte-ontbijt •
à-la-cartemiddagmaal • à-la-carteavondmaal (onbeperkt) • patisserie •
Gözleme • snacks • middernachtbuffet •
selectie van lokale en internationale
dranken (24/24 u.) • minibar (elke dag
bijgevuld met water, frisdrank, fruitsap
en bier).
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden • aquaparkzwembad • gratis
ligzetels, matrassen en parasols aan
het zwembad en het strand • gratis
handdoekenservice • overdekt zoutwaterzwembad • gratis: tennis, squash,
beachvolley, tafeltennis, volleybal, minivoetbal, basketbal, minigolf, badminton,
darts, schaken • fitness, gym, step aerobic, joggingparcours • Turks bad, sauna •
fitnesszone in openlucht met o.a.
zumba en yoga • nightclub en cinema •
animatie • betalend: tennislessen, biljart, spa- en thalassocentrum met massages en verzorgingen.

all

inclus

€1599

Toeslag singlekamer:
€ 255

6 tot 27/11/2019 (22 d./21 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 21 nachten in Barut Lara 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart en
visum (handleiding wordt maand voor
afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 20-24°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 60
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 14u00 – Antalya 20u05
Antalya 20u35 – Brussel 23u00
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Barut staat voor klasse, overheerlijke gerechten en een goede sfeer. Het hotel is ideaal
gelegen aan een mooi privéstrand met winkeltjes in de buurt en ook Side ligt vlakbij.
Het geknipte hotel dus voor wandelaars! Arum Barut Collection heeft een trouw,
Europees clientèle.
Ligging: direct aan het brede privézandstrand met apart adults only
gedeelte • shops in de buurt van het
hotel • 3 km van het centrum van Side •
8 km van Manavgat • dolmus op 200 m
(betalend) • taxihalte aan het hotel • 65
km van de luchthaven van Antalya.
Kamers: alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger, badjas,
slippers), laminaatvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon.
Faciliteiten: kapsalon • winkeltjes •
schoonheidssalon • wasservice • roomservice • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant
met terras (maaltijden in buffetvorm)
met veganistische en glutenvrije hoekjes • à-la-carterestaurants: internationaal, Aziatisch en Turks • verschillende
bars • lange broek gewenst voor de
heren tijdens het avondmaal.• all-in:
buffetontbijt, à-la-carte-ontbijt en laat
ontbijt (10-10.30 u.) • à-la-carte-avondmaal (onbeperkt) • sandwiches (11-16 u.)
• ijsjes (11-17 u.) • Gözleme (11.30-16 u.) •
snacks (12-16 u.) • patisserie (12-17 u.) •
middernachtsnacks (24-2 u.) • lokale en
internationale dranken (24/24 u.) •
lange broek gewenst voor de heren tijdens het avondmaal.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden met zonneterras • overdekt zwembad • gratis ligzetels,
matrassen en parasols aan het zwembad en het strand • gratis handdoekenservice • gratis: beachvolley, waterpolo,
minigolf, tafeltennis, darts, tennis met
materiaal, fitness, step, aerobics, gym •
Turks bad en sauna • animatie overdag
en ’s avonds • betalend: biljart •
spacentrum met bubbelbad, schoonheidsbehandelingen en massages.

10/11 tot 8/12/2019 (29 d./28 n.)
Dubbel
landzijde:

€ 1799

Dubbel
zwembadzijde:

€ 2098

Single
landzijde:

€ 2164

Single
zwembadzijde:

€ 2698

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 28 nachten in Barut Arum 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart en
visum (handleiding wordt maand voor
afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 17-25°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 50
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u00 – Antalya 12u05
Antalya 12u35 – Brussel 15u00
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
7

lang verblijf

SIDE 1: 23/1 - 22/2/2020 (31 d./30 n.)
Landzijde
Appartement
Zwembadzijde
Zeezicht

all

Turkije side

inclus

ive

Ligging: direct aan het brede privézandstrand met
apart adults only gedeelte • shops in de buurt van
het hotel • 3 km van het centrum van Side • 8 km
van Manavgat • dolmus op 200 m (betalend) • taxihalte aan het hotel • 65 km van de luchthaven van
Antalya.
Kamers: superieure kamer met landzicht (type 20),
zwembadzijde (type 22), zeezicht vanaf de 4de verdieping (type 23), appartement in bijgebouw (type
27) • één persoon in kamer met landzicht (type 29)
• badkamer met douche, haardroger, badjas, slippers • laminaatvloer • centrale airco • gratis hoofdkussenservice • satelliet-tv • telefoon • gratis wifi •
gratis safe • gratis minibar (elke dag bijgevuld met
water, fruitsap, frisdranken en bier) • koffie- en
theefaciliteiten • fruit op de kamer bij aankomst.
Faciliteiten: kapsalon • winkeltjes • schoonheidssalon • wasservice • roomservice • gratis wifi in
het hele resort.

Landzijde
Appartement
Zeezicht

Waarom een ander hotel kiezen als je hier steeds tevreden terugkeert?
De Barut-hotels staan garant voor een uitmuntende service met een gastvrijheid die iedereen
direct een thuis-gevoel geeft. Geen moeite is hen te veel, geen vraag blijft onbeantwoord.
Vooral de ruime appartementen worden zeer gewaardeerd in hotel Barut Arum. Het lekkere eten
staat ook met stip genoteerd bij de evaluaties. Na al die jaren worden OKRA-leden op handen
gedragen en dat uit zich in steeds weerkerende gasten… zeer tevreden gasten.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm) met veganistische en
glutenvrije hoekjes • à-la-carterestaurants: internationaal, Aziatisch en Turks • verschillende bars •
all in: buffetontbijt, à-la-carte-ontbijt en laat ontbijt (10-10.30 u.) • à-la-carte-avondmaal (onbeperkt) • sandwiches (11-16 u.) • ijsjes (11-17 u.) •
Gözleme (11.30-16 u.) • snacks (12-16 u.) • patisserie
(12-17 u.) • middernachtsnacks (24-2 u.) • lokale en
internationale dranken (24/24 u.) • lange broek
gewenst voor de heren tijdens het avondmaal.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden
met zonneterras • overdekt zwembad • gratis ligzetels, matrassen en parasols aan het zwembad en
het strand • gratis handdoekenservice • gratis:
beachvolley, waterpolo, minigolf, tafeltennis, darts,
tennis met materiaal, fitness, step, aerobics, gym •
Turks bad en sauna • animatie overdag en
’s avonds • betalend: biljart, spacentrum met bubbelbad, schoonheidsbehandelingen en massages.

Single

€ 1871
€ 1871
€ 2035
€ 2199

€ 2171
€ 2171
€ 2527
€ 2691

SIDE 2: 23/1 – 12/3/2020 (50 d./49 n.)

Zwembadzijde

ARUM Barut COLLECTION *****

Dubbel

Dubbel

Single

€ 2719
€ 2719
€ 2987
€ 3255

€ 3209
€ 3209
€ 3790
€ 4058

SIDE 3: 73 d./72 n.
Arum van 23/1 tot 15/3 (52n.)
Hemera van 15/3 tot 4/4 (20n.)
Dubbel

Landzijde

€ 3972

Single

€ 4822

Andere kamers: prijzen op aanvraag.
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 30, 49 of 52 nachten in Barut Arum 5*
en/of 20 nachten in Barut Hemera 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart en visum
(handleiding wordt maand voor afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 14-20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 148
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 13u30 – Antalya 19u35
Antalya 12u40 – Brussel 15u05 (31 d.)
Antalya 20u05 – Brussel 22u30 (50 d.)
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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lang verblijf

TURKIJE SIDE

lang verblijf

all

inclus

ive

ive

Sandos Monaco **** (adults only)

Barut HEMERA *****

De ligging van Barut Hemera mag er zijn: vlak aan het strand van Side en
het stadscentrum ligt op een drietal kilometer en is gemakkelijk te voet
bereikbaar langs de promenade of per dolmus. Zeer geliefd bij de Belgen
door de familiale sfeer. De hotelkamers worden tijdens deze winter volledig gerenoveerd.
Ligging: direct aan het brede privézandstrand • winkeltjes in de buurt van het
hotel • 3 km van het centrum van Side • 8
km van Manavgat • dolmus op 20 m
(betalend) • 65 km van de luchthaven van
Antalya.
Kamers: met balkon en landzicht (type
20) of kamer met lateraal zeezicht (type
23) • fles water, fles wijn en fruit op elke
kamer bij aankomst • badkamer met douche, haardroger, badjassen en slippers •
laminaatvloer • airco/verwarming •
hoofdkussenservice (gratis) • telefoon •
wifi (gratis) • satelliet-tv (flatscreen) •
minibar (elke dag aangevuld met water,
frisdrank en bier) • koffie- en theefaciliteiten • safe (gratis).
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon
• wasservice • shops • gratis wifi in het
hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant
met terras • à-la-carterestaurants: internationaal, vis en Turks • verschillende
bars • lange broek gewenst voor de heren
tijdens het avondmaal • all in: alle maaltijden in buffetvorm • laat ontbijt (10.3011 u.) • à-la-carte-avondmaal (1x/verblijf
in elk restaurant) • patisserie (10-18 u.) •
pannenkoeken (11-15 u.) • snacks (12.30-16
u.) • middernachtsnacks (24-1 u.) • selectie van lokale en internationale dranken
(24/24 u.).
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden met zonneterras • gratis ligzetels,
matrassen en parasols aan het zwembad
en het strand • gratis handdoekenservice
• gratis: tennis (met verlichting), beachvolley, minigolf, tafeltennis, biljart, fitness, step, aerobics, gym, waterfiets en
kano • Turks bad en sauna • animatie •
betalend: spacentrum met schoonheidsbehandelingen en massages.

SPANJE BENIDORM

all

inclus

€1517

Toeslag singlekamer:
€ 330
Toeslag zijd. zeezicht:
€ 45/pers.

15/3 tot 4/4/2020 (21 d./20 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 20 nachten in Barut Hemera 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36

REISDOCUMENTEN: identiteitskaart en
visum (handleiding wordt maand voor
afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 20°C

Benidorm heeft zijn oubollig imago afgegooid en is nu vooral een bruisende
en hippe stad waar de Spanjaarden graag op vakantie gaan. Het is dan ook
met veel plezier dat de vakantiegangers steeds terugkeren naar dit moderne
hotel aan een mooie promenade. Hotel Sandos Monaco ligt in het centrum
van Benidorm, met de oude stad met zijn vele winkeltjes, gezellige terrasjes
en authentieke tapasbars even verderop.
Ligging: centraal en rustig aan een
promenade • 450 m van het Levantestrand • 600 m van het oude centrum •
57 km van de luchthaven van Alicante
(Costa Blanca).
Kamers: bad/douche • haardroger •
tegelvloer • telefoon • satelliet-tv • gratis wifi • minibar (te betalen) • safe (te
betalen) • verwarming • balkon • kleinere eenpersoonskamers met groot bed
en inloopdouche.
Faciliteiten: tv-ruimte • gratis wifi in
het hele resort.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden
en showcooking • thema-avonden en
galadiner • snacks • selectie van alcoholische en niet-alcoholische dranken •
snackbar aan het zwembad • bar.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met zonneterras • gratis: ligstoelen, parasols en handdoeken (waarborg) aan het zwembad • gratis: tafeltennis, aerobic, gym, darts, dans,
gezelschapspelen • muziek en shows in
de bar • te betalen: biljart, spa-centrum met sauna, Turks bad, solarium,
bubbelbad, massage en kuren • in de
omgeving: bowling.

€1382
Toeslag singlekamer:
€ 375

30/1 tot 20/2/2020 (22 d./21 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 21 nachten in Sandos Monaco 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 10,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 17°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 42

DEELNEMERS: min. 20, max. 54

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u00 – Antalya 12u05
Retour nog niet gekend

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u00 – Alicante 8u50
Alicante 9u20 – Brussel 12u15

inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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tenerife

all

inclus

ive

Costa Adeje is een populaire badplaats ten noorden van Playa de Las
Americas, aan de zonnige zuidkant van het eiland Tenerife. Het is aangenaam flaneren op de wandelboulevard die loopt langs de volledige toeristische zuidkust: van Costa Adeje via Playa de Las Americas tot in Los
Christianos en het winkelcentrum Mirador.

Mogelijke uitstappen
• Nationaal Park El Teide (grootste vulkaan van Tenerife)
• Dolfijnentour
• Je gids heeft een heel aanbod
aan gratis uitstappen: wandeling naar het authentieke vissersdorpje La Caleta, Los
Christianos...
10

ive

Hovima Costa Adeje **** (Adults only)

FANABE COSTA SUR ****

Voor wie de zon zoekt, is het aangenaam verblijven in Costa Adeje.
Ook in de wintermaanden schommelt de temperatuur er immers
tussen de 20 en de 25 graden.
Je verblijft in het hotel Fañabe
Costa Sur, een sfeervolle en erg
luxueuze uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken.
Wie op ontdekkingstocht wil, heeft
ter plaatse voldoende uitstapmogelijkheden die individueel of in
groep kunnen geboekt worden.
Fañabe Costa Sur is een heerlijk
viersterrenhotel, vlakbij het Fañabe
strand. Wanneer je het hotel uitloopt, vind je direct winkeltjes, restaurants en bars in de buurt.
Neem een verfrissende duik in een
van de vijf zwembaden of geniet op
het dakterras met ligbedden van
het fantastische uitzicht over de
Atlantische Oceaan, met in de verte
La Gomera. Ga fijn ontspannen in
het wellnesscenter of ga lekker
sportief een uurtje aan de slag op
de tennisbaan of in de fitness. De
reisbegeleider geeft advies en
organiseert meerdere uitstappen.
De meeste uitstappen zijn kosteloos.

tenerife

all

inclus

€899

Toeslag singlekamer:
€ 112

15 tot 22/11/2019 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Tenerife
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• 7 nachten in Fañabe Costa Sur 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof- taks- of veiligheidstoeslagen
• Fooi chauffeur
• CO2-compensatie : € 19,92
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 40
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 7u20 – Tenerife 10u50
Tenerife 11u50 – Brussel 17u20
Info en inschrijven:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

In januari vier je samen met de inwoners van La Caleta het feest van San
Sebastián. De processie is het hoogtepunt van de feestelijkheden met honderden deelnemers en hun dieren die uit alle hoeken van het eiland komen
om de heilige San Sebastián te vergezellen naar de oceaan. San Sebastián
is de heilige voor het afweren van ziektes en plagen van de boerderijdieren.

Ligging: 3 km van Playa de Las
Americas • 200 m van een zandstrand • in de levendige wijk
Torviscas met winkels, bars en restaurants • dichtbij de jachthaven van
Puerto Colón • bushalte op 200 m •
20 km van de luchthaven.
Kamers: standaardkamer met douche • haardroger • safe (betalend) •
telefoon • minibar (betalend) • satelliet-tv • airco • tegelvloer • balkon •
wifi (gratis).
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon • wasservice • speelzaal • gratis
wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm en
showcooking) • huiswijn, bier en frisdranken tijdens het middag- en
avondmaal in het hoofdrestaurant •
laat ontbijt • snacks in de namiddag •
diner in het themarestaurant (2x/
verblijf) • lokale dranken (10.30-24 u.)
• lobbybar, poolbar en snackbar •
lange broek voor de heren tijdens
diner.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden • zonneterras met gratis
ligzetels en parasols • gratis handdoekenservice (mits waarborg) • gratis: tafeltennis, fitness, omnisportterrein, beachvolley, voetbal, darts,
petanque, stretching, aerobic… • te
betalen: biljart, spacentrum met
minizwembad met hydromassage,
sauna, stoombad, bubbelbad, wellnessdouches, massages… • professionele shows en livemuziek.

€1698

Toeslag singlekamer:
€ 524

8 tot 22/1/2020 (15 d./14 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Tenerife
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 14 nachten in Hovima Costa Adeje 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,92
REISDOCUMENT: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 52
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u05 – Tenerife 9u55
Tenerife 10u20 – Brussel 16u10
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

tenerife

all

inclus

ive

BEST TENERIFE ****
Geniet van de zon in het meest
geliefde en gezelligste hotel van
Playa de las Americas. Beleef de
mooie binnentuin met subtropische planten, kuier langs het
lange zandstrand of shop in een
van de talrijke winkeltjes die
zich op wandelafstand van het
hotel bevinden. Maak gebruik
van de talrijke faciliteiten die
het hotel te bieden heeft of pik
een excursie mee uit het uitgebreide gamma.

Ligging: 350 m van het strand • 200
m van de winkeltjes, restaurants en
bars • 17 km van de luchthaven.
Kamers: badkamer met bad/douche
en haardroger • parket • airco • telefoon • wifi (gratis) • satelliet-tv •
koelkast • safe (gratis) • balkon.
Faciliteiten: shop • speelzaal • wasservice • panoramische lift • gratis
wifi in een deel van het resort.
Restaurants en bars: maaltijden in
buffetvorm en showcooking • 1x/
week speciaal Canarisch avondbuffet
• snacks en sandwiches • selectie van
lokale dranken • ijsjes • snackbar •
pianobar • lange broek vereist voor
de heren tijdens het avondmaal
(mouwloze T-shirts niet toegelaten).
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad • 2 bubbelbaden • zonneterras met gratis ligzetels en
parasols • gratis handdoek aan het
zwembad bij aankomst (mits waarborg, vervanging betalend) • exotische tuin • fitness • tafeltennis • animatie.

GRAN CANARIA

all

inclus

ive

ABORA CONTINENTAL ***(*)

€1176

Toeslag singlekamer:
€ 199

9 tot 18/1/2020 (10 d./9 n.)
INBEGREPEN
• Bustransfer van Kortrijk naar
Oostende (+ ev. extra opstapplaats)
• Vluchten Oostende-Tenerife
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in Best Tenerife****
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Christine
Callens, regio Ieper
NIET INBEGREPEN
• Maaltijdens tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,92
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP: 20°C
DEELNEMERS: min. 21, max. 43
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

Een combinatie van heerlijk rustige duinen, gezellige badsteden en een
bergachtig binnenland, dat is wat Gran Canaria je kan bieden. Je verblijft in
Playa del Inglés, de bekendste toeristische badplaats van het eiland.
Bovendien ligt het prachtige duingebied Dunas de Maspalomas op een
steenworp.

Abora Continental is een volledig
gerenoveerd hotel op slechts 300 m
van het strand, 200 m van het winkelcentrum Tropical en zo’n 800 m
van de populaire winkel- en uitgaanscentra Kasbah en Metro in
Playa del Inglés in Gran Canaria.
Je verblijft in all inclusive. De maaltijden worden geserveerd in het
buffetrestaurant met themahoeken
en showcooking. Er zijn ook 2 bars
en 2 snackbars. In een van de
snackbars kan je 24/7 terecht.
Het aangename Hotel Abora
Continental biedt je alle gemakken
voor een heerlijke zonvakantie. Er
zijn 2 zwembaden en bubbelbaden.
Tegen betaling geniet je van de
sauna en massage.
Het klimaat aan de kustgebieden is
bijna constant, dit komt door de
noordoostpassaat, de Canarische
Stroom en de constante zeetemperatuur. Hierdoor is Gran Canaria
zeer geschikt als winterzonbestemming. In januari is het er vrijwel
altijd lenteweer met een grote kans
op zon en temperaturen rond de
20°C.

€787

Toeslag singlekamer:
€ 182

17 tot 24/1/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel–Gran Canaria
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• 7 nachten in Abora Continental 3,5*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooi chauffeur
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof- taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,64
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 40
REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Oostende 11u55 – Tenerife 15u50
Tenerife 15u10 – Oostende 20u55
(via Las Palmas)

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 5u50 – Gran Canaria 9u15
Gran Canaria 10u15 – Brussel 15u40

Info en inschrijven:
Regio Kortrijk
056 52 63 53
westvlaanderen@okrareizen.be

Info en inschrijven:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be
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all

inclus

ive

GRAN CANARIA (actief)
Riu PaPaYAS ****

Deze actieve vakantie is voor de geoefende wandelaar. Jaar na jaar loodst de plaatselijke Vlaamse gids Rob, de
wandelaars langs de mooiste plekjes van de Canarische Eilanden, deze keer in Gran Canaria.
WANDELPROGRAMMA
Dag 1
Vlucht vanuit Brussel naar Gran
Canaria en transfer naar het hotel
voor de informatiemeeting met Rob,
de wandelgids.
Dag 2 Mini-woestijn Maspalomas
Deze eenvoudige wandeling voert
doorheen een kleine biotoop en is
een mooie wandeling om in te
lopen. De kleine woestijn van
Maspalomas is een belangrijke rustplaats voor trekvogels. Je wandelt
langsheen prachtige stranden en
duinen. Je leert ook iets over de
ontwikkeling van het toerisme op
Gran Canaria en de impact op de
natuur. Na de wandeling rij je naar
de diepe kloof van Barranco de
Guayadeque waar je in een grotrestaurant van typische tapas geniet.
Aansluitend kan je het grottendorp
bezoeken en de mooie natuur in het
dal ontdekken.
Afstand: 9,6 km / tijd: 3.15 u. /
vlak parcours over zand
Dag 3 Koffieplantages van San
Pedro naar El Sao
Deze wandeling gaat doorheen subtropische landschappen en via koffieplantages, appelsienenbomen en
avocadobomen klim je langs een
prachtig pad omhoog. Vandaag leer
je iets bij over de landbouw en de
monocultuur op de Canarische
eilanden. Aan de rechterkant zie je
reeds de flanken van het natuurgebied Tamadaba. Je daalt af via een
verlaten weg met spectaculaire uitzichten op de steile wanden van dit
beschermd natuurgebied.
Afstand: 7 km / tijd: 2.45 u. /
stijging: 400 m.
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Dag 4 Vrije dag
Optioneel kan Rob een extra uitstap
organiseren indien er voldoende
interesse is. Meer info en betaling
ter plaatse.
Dag 5 Het laurierbos van Los Tilos
Vandaag wandel je doorheen een
prachtig laurierbos en weelderige
vegetatie. Het natuurreservaat Los
Tilos herbergt een boombestand
dat steeds zeldzamer wordt in de
wereld en neemt je mee naar lang
vervlogen tijden. Langsheen een
goed aangelegd pad doorkruis je
een sprookjesbos dat bijna verloren
ging in de tijd van de suikerrietplantages.
Afstand: 6 km / tijd: 3 u. /
stijging: 200 m.
Dag 6 De Bandama-vulkaan en de
Jardin Botánico Canario
Wandeling rond de spectaculaire
Bandama krater. Geologisch gezien
is de Bandama krater een zeer jonge
vulkaan die weer door groene vegetatie wordt ingenomen. Tijdens de
wandeling rond de krater bekom je
een fantastische blik over het

eiland en leer je iets bij over vulkanisme op de Canarische eilanden.
De Jardín Botànico Canario Viera y
Clavijo ligt op een domein van 27
hectare met alle endemische planten van de Canarische eilanden. Een
unieke plaats met een gigantische
cactustuin, een aanrader voor alle
natuurliefhebbers.
Afstand: 6 km / tijd: 2 u. /
stijging: 270 m.
Dag 7 tot 10 Vrije dagen zonder
wandelgids.
Dag 11 Terugvlucht vanuit Gran
Canaria naar Brussel.
Opgelet:
• een goede gezondheid en
basisconditie is vereist
• gesloten wandelschoenen met
profielzolen zijn verplicht voor
deelname
• de wandelingen kunnen wijzigen door bv. weersomstandigheden. De gids heeft het laatste woord.

RIU PAPAYAS ****
Ligging: 1,5 km van het strand van Playa del Inglès • 500 m van het centrum •
bushalte op 50 m • gratis hotelbus naar het strand • 30 km van de luchthaven.
Kamers: (type 20) met douche en haardroger • dubbelkamer voor alleengebruik (type 29) • tegelvloer • centrale airco • telefoon • satelliet-tv • koelkast •
wifi (gratis) • safe (gratis) • balkon.
Faciliteiten: RiuArt-atelier • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant, Aziatisch en Spaans restaurant • lobbybar en poolbar • maaltijden in buffetvorm met showcooking • 2x/week themabuffet • Snacks 24/24 u. • selectie van nationale dranken 24/24 u.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad (verwarmd) • zonneterras • gratis
ligzetels, parasols en handdoekenservice aan het zwembad • gratis: beachvolley, groepslessen in de RiuFit-zone, fitness • animatie • shows en livemuziek •
te betalen: activiteiten in het RiuArt-atelier.

€1516
Toeslag singlekamer:
€ 463

22/1 tot 1/2/2020 (11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Gran Canaria
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in Riu Papayas 4*
• All inclusive
• 4 wandelingen met typische lunch
incl. water en wijn
• Begeleiding door lokale officiële
wandelgids en de Vlaamse wandelgids, Rob
• Transfers tijdens de wandelingen
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Facultatieve uitstappen
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- en veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,64
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart.
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 26
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 10u25 – Gran Canaria 14u20
Gran Canaria 18u05 – Brussel 23u55
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

LANZAROTE

all

inclus

ive

H10 LANZAROTE PRINCESS ****
Lanzarote behoort tot een van
de interessantste winterbestemmingen. Niet alleen omwille van haar ideaal klimaat maar
ook doordat gebouwen, dorpen,
akkers en natuur tot een samenhangend kunstwerk aaneen
werden gesmeed. Dorpen zoals
Haría, Teguise en Yaiza zijn werkelijk prachtig gerestaureerd.
De architect César Manrique
heeft samen met de overheid
een bepaalde norm gesteld aan
de bebouwing op het eiland.
Combineer dit met goudwitte
zandstranden en je hebt de ideale vakantieomgeving.

Ligging: 300 m van het strand • 500
m van Playa Blanca • 35 km van de
luchthaven in Arrecife.
Kamers: badkamer met bad/douche
en haardroger • tegelvloer • airco •
koelkast • satelliet-tv • waterkoker •
wifi • safe (te betalen) • balkon.
Faciliteiten: tuin • wasservice • gratis
wifi aan de receptie • internethoek.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met maaltijden in buffetvorm,
showcooking en thema-avonden • 2
à-la-carterestaurants: Italiaans en
Teppanyaki (1x/verblijf, mits reservering) • 5 bars • koffie in Mike’s Coffee
bar (11-23 u.) • snacks en ijsjes (1118.30 u.) • dranken tijdens de maaltijden: frisdrank, fruitsap, water, lokaal
bier en huiswijn • selectie van lokale
en internationale dranken (11-1 u.).
Sport en ontspanning: 2 zwembaden
met zonneterras, gratis ligbedden,
parasols en handdoekenservice
(waarborg) • binnenzwembad • gratis:
sauna, fitness, tafeltennis, petanque,
tennis, minigolf, animatie • te betalen: biljart.

KAAPVERDIË SAL

all

inclus

ive

Riu PALACE CABO VERDE *****

€1193
Toeslag singlekamer:
€ 200

18 tot 28/1/2020 (11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Ophaling aan huis vanuit Oost-Vl.
(De deelnameprijs wordt niet aangepast voor wie er geen gebruik van
maakt.)
• Vluchten Brussel-Lanzarote met
Brussels Airlines
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in H10 Lanzarote
Princess 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding.
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,07
REISDOCUMENT: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 21, max 35
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 13u50 – Lanzarote 17u00
Lanzarote 18u00 – Brussel 23u15
inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Vlaanderen
03 760 38 65
oostvlaanderen@okra.be

Na amper 6 uur vliegen beland je op een exotisch eiland met prachtige witte
zandstranden, wuivende palmbomen en tropische temperaturen. De gastvrijheid van de bevolking is enorm. Dit uitmuntende Riu-hotel met Afrikaanse
look is de ideale plaats om te genieten van zon, zee en strand.
Ligging: direct aan het strand • 1,5 km
van Santa Maria • 15 km van de luchthaven.
Kamers: (type 20) met geïntegreerde
woonkamer • badkamer met douche, haardroger en badjas • centrale airco, plafondventilator • telefoon • satelliet-tv • wifi
(gratis) • waterkoker • minibar (gratis) •
sterkedrankverdeler • safe (gratis) • wifi
(gratis) • balkon • één persoon in dubbele
kamer (type 29).
Faciliteiten: shop • wifi (gratis) in het
hele resort • in Riu Funana: RiuArt atelier,
discotheek, kapsalon en wellnesscentrum.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant
met terras • Fusion restaurant • Italiaans
restaurant • restaurant bij het zwembad
(steak) • lobbybar • koffiebar met gebak •
salonbar met terras • poolbar met swimupbar • bar plaza • beachbar.
All in: maaltijden in buffetvorm met showcooking • 2x/week themabuffet • gebak en
koffie • snacks (24/24 u.) • selectie van
nationale en geïmporteerde dranken
(24/24 u.) • bijvullen van de minibar en
sterkedrankverdeler op de kamer • heren
worden gevraagd lange broek te dragen bij
het avondmaal.
Sport en ontspanning: 2 zwembaden
(waarvan 1 verwarmd) • zonneterras • gratis ligzetels en parasols aan het zwembad
en het strand • gratis handdoekenservice.
All-in: beachvolley, RiuFit groepslessen •
windsurfen, kajak, bodyboard, snorkeluitrusting, 1 proefduik in het zwembad,
watersporten (afhankelijk van de weersomstandigheden) • animatie • in Riu
Funana: fitness, sauna en bubbelbad •
toegang en dranken in de discotheek (6x/
week) • shows, livemuziek of Riuavondprogramma • te betalen: wellnesscentrum met schoonheidssalon en massages, activiteiten in het RiuArt atelier.

€1536
Toeslag singlekamer:
€ 396

12 tot 21/2/2020 (10 d./9 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Sal
• Transfers luchthaven-hotel
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• 9 nachten in Riu Palace Cabo Verde 5*
• All inclusive
• Visumafhandeling
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 29,60
REISDOCUMENTEN: internationale reispas, geldig tot 6 maanden na terugkeer
en visum (door touroperator)
SCHADUWTEMP.: 24°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 38
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u00 – Sal 12u25 (via Boa Vista)
Sal 14u35 – Brussel 23u10
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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€1399

Toeslag singlekamer: € 364
Toeslag vervoer W-Vl.:
€ 38,5

5 tot 12/3/2020 (8 d./7 n.)

all

Egypte Nijlcruise

inclus

ive

Ontdek de culturele rijkdom van Egypte
Programma
Dag 1 Brussel > Luxor
Vlucht, transfer en check-in op het
cruiseschip voor avondmaal en overnachting.
Dag 2 Luxor > Edfu
Bezoek aan de tempels van Karnak
en Luxor op de oostelijke oever.
Doorvaart naar Edfu via Esna.
Overnachting aan boord in Edfu.
Dag 3 Edfu > Kom Ombo
‘s Morgens bezoek je de tempel van
Horus. Daarna vaar je verder naar
Kom Ombo. Overnachting aan boord
in Kom Ombo.

Dag 4 Kom Ombo > Aswan
Je vaart naar Aswan voor een bezoek
aan de Hoge Dam, de onvoltooide
obelisk en de tempel van Philae.
Overnachting aan boord in Aswan.
Dag 5 Aswan
In de voormiddag optioneel bezoek
aan de tempels van Aboe Simbel, het
hoogtepunt van deze reis en dus een
absolute aanrader. In de namiddag
maak je een tochtje met een feloek,
waarbij je ook de botanische tuin op
een eiland bezoekt. Overnachting
aan boord in Aswan.

Steigenberger Minerva *****

Na een dag op ontdekking in het imposante Egypte kom je thuis op de luxueuze
M/S Steigenberger Minerva. De hutten zijn voorzien van alle comfort, ideaal om de
indrukken van de dag te laten bezinken. ‘s Avonds geniet je op het dek nog even na
van het zicht op de Nijl. Een duik in het zwembad, even fitnessen of naar het
schoonheidssalon? Het kan allemaal op het cruiseschip.
Kajuiten: op het hoofddek • panoramische vensters met zicht op de Nijl • airco •
badkamer met wc, douche en haardroger • satelliet-tv met eigen videokanalen •
muzieksysteem • safe • minibar.
Faciliteiten: zonnedek met zoetwaterzwembad, poolbar, gratis ligzetels, parasols
en handdoekenservice • restaurant met internationale en oosterse keuken • receptie • shop • schoonheidssalon (2x/week, in Luxor en Aswan, op aanvraag) • wasservice • fitnesstoestellen • geen lift aanwezig • wifi kost 30 dollar (ter plaatse).
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Dag 6 Aswan > Kom Ombo > Edfu >
Esna > Luxor
‘s Ochtends vroeg vaar je naar Kom
Ombo, waar je de tempel van Sobek
bezoekt. Verder naar Edfu en naar
Luxor via Esna. Overnachting aan
boord in Luxor.
Dag 7 Luxor
Bezoek aan de necropolis van Thebe
op de westelijke oever met de Vallei
der Koningen, de tempel van
Hatsjepsoet en de Kolossen van
Memnon. In de namiddag vrije tijd
aan boord. Overnachting aan boord in
Luxor.
Dag 8 Luxor > Brussel
Check-out, transfer naar de luchthaven van Luxor en terugvlucht naar
Brussel via Hurghada.

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Luxor
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-boot
• 7 nachten op Steigenberger Minerva 5*
• All inclusive
• Visumafhandeling
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooien
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 23,76
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart en
visum (door touroperator)
SCHADUWTEMP.: 26°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 25
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 7u30 – Luxor 13u50
Luxor 14u05 – Brussel 21u00 (via
Hurghada)
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
en
Verkooppunt West-Vlaanderen
056 52 63 53
westvlaanderen@okrareizen.be

SPANJE BENIDORM

all

inclus

ive

PORT BENIDORM ****

Benidorm is verrezen aan de
gouden bochten van twee prachtige stranden: het Levantestrand
en het Ponientestrand. Beide
stranden zijn van elkaar gescheiden door het oude, pittoreske
stadsgedeelte.
Doordat Benidorm omgeven is
door bergen heerst er het hele
jaar door een aangenaam klimaat.

ive

Sandos Monaco **** (adults only)

€811
Toeslag singlekamer:
€ 199

3 tot 12/3/2020 (10 d./9 n.)
Hotel Port Benidorm (beoordeling
van 8,9) heeft een uitstekende ligging
in Rincon Benidorm met een prachtig
dakterras en een mooi uitzicht op
zee, op 100 meter van het Levantestrand en op 500 m van het centrum.
Het hotel heeft een modern interieur.
Alle ruime kamers hebben badkamer
met haardroger, airco, gratis wifi, ledtv, minibar, balkon met zitjes, kluisje.
Er is een moderne bar-lounge, wellness met sauna, fitness, binnenbad,
mooie tuin met buitenzwembad.
Je verblijft er in all informule, lekker
eten in buffetvorm en een gezellige
snackbar voor tussendoortjes.
Je maakt enkele fijne excursies (optioneel) en een paar mooie wandelingen door de heuvels achter de stad
(max. 5 tot 6 km). In maart kan het er
al ruim 20 graden zijn en is het er
aangenaam gezellig en niet te druk.

SPANJE BENIDORM

all

inclus

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in Port Benidorm 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Edgard van Roy
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 10,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart

Hotel Sandos Monaco ligt in het
centrum van Benidorm, met de
oude stad met zijn vele winkeltjes, gezellige terrasjes en
authentieke tapasbars even verderop.
Ligging: centraal en rustig aan een promenade • 450 m van het Levante-strand •
600 m van het oude centrum • 57 km van
de luchthaven van Alicante (Costa Blanca).
Kamers: bad/douche • verwarming • haardroger • tegelvloer • telefoon • satelliet-tv
• gratis wifi • minibar (te betalen) • safe (te
betalen) • balkon • kleinere eenpersoonskamers met groot bed en inloopdouche.
Faciliteiten: tv-ruimte • gratis wifi.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden en
showcooking • thema-avonden en galadiner • snacks • selectie van lokale dranken
(10-24 u.) • snackbar aan het zwembad •
bar.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad • zonneterras • gratis: ligstoelen,
parasols en handdoeken (waarborg) aan
het zwembad. Gratis: tafeltennis, darts,
aerobic, gym, dans, gezelschapspellen •
livemuziek en shows. Betalend: biljart,
spacentrum met verzorgingen en massages.

€1023
Toeslag singlekamer:
€ 220

18 tot 30/3/2020 (13 d./12 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 12 nachten in Sandos Monaco 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 10,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart

SCHADUWTEMP.: 18°C

SCHADUWTEMP.: 18°C

DEELNEMERS: min. 25, max. 50

DEELNEMERS: min. 20, max. 54

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u40 – Alicante 9u25
Alicante 9u20 – Brussel 12u15

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u00 – Alicante 8u50
Alicante 16u55 – Brussel 19u50

INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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PORTUGAL ALGARVE

all

inclus

ive

ADRIANA BEACH CLUB HOTEL RESORT ****
Dit ruime viersterrenhotel ligt in
een bijzonder rustige omgeving
tussen Albufeira en Vilamoura. De
ene dag profiteer je van het aanlokkelijke sportaanbod, terwijl je
de dag nadien kan genieten van
een ontspannende massage, Turks
bad of het leuke animatieprogramma. Andere facultatieve uitstappen zijn mogelijk. Kortom,
alles om te genieten van een
weekje onbezorgde vakantie.

Ligging: 180 m van het lange fijnzandstrand van Praia da Falésia, bereikbaar via
steile trap • direct aan de kust van Rocha
Baixinha • 12 km van Vilamoura • 10 km van
Albufeira • 40 km van de luchthaven van
Faro.
Kamers: tuinzicht • badkamer met bad/
douche en haardroger • tegelvloer • telefoon • airco • koelkast • flatscreen-tv • safe
(te betalen) • balkon.
Faciliteiten: tuin • wasservice • kapsalon •
shops • gratis wifi aan de receptie • shuttleservice op bepaalde dagen naar
Albufeira en Vilamoura.
Restaurants en bars: buffetrestaurant • 3
themarestaurants: grill (vis en vlees),
Portugees en internationaal • bar • koffie
en gebak (10u30-23u) • snacks • ijsjes •
lokale dranken (10u30-23u) • water in flessen is betalend.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden • gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice (eerste gratis mits waarborg, tweede te betalen) aan zwembad en
strand • binnenzwembad • gratis: spacentrum met o.a. sauna, bubbelbad en gym •
beachvolley, voetbal- en basketterrein,
gym en animatie • te betalen: tennis,
petanque, tafeltennis, minigolf, biljart en
massages.
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€852
Toeslag singlekamer:
€ 129

15 tot 22/3/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Faro
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Adriana Beach Club 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 10,53
REISDOCUMENT: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 19°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 36
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u15 – Faro 10u10 (via Málaga)
Faro 10u40 – Brussel 14u40
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

TURKIJE SIDE

all

inclus

ive

SENTIDO PERISSIA *****

Aan de Turkse Riviéra met haar
kristalhelder water ligt deze
welbekende badplaats. De
prachtige
wandelboulevard
loopt van aan het hotel tot in het
oude stadsgedeelte met winkeltjes en cafés in overvloed. Aan
mogelijke uitstappen (optioneel) geen gebrek. Of wat denk
je van de tempel van Apollo,
Perge, Aspendos, Antalya,
Alanya, de markt van Manavgat,
green Canyon? Op cultureel vlak
is Turkije zeker een verrijking.
Hotel Sentido Perissia ligt aan het
strand en aan de mooie promenade. Het oude centrum van Side ligt
op 3 km en Kumkoy op 500 m. De
bushalte bevindt zich op 500 m.
Werd gerenoveerd in 2019 en heeft
nu een hele moderne look. Het
hotel telt 352 kamers met marmeren vloeren en modern meubilair.
Aan zwembaden geen gebrek,
3 outdoors en 1 binnenzwembad
en verder kan je je heel actief uitleven in allerlei sporten. Dagelijks
zijn er shows en animatie.
Bovendien pronkt het hotel met
vijf restaurants en is elke maaltijd
bereid met seizoensgebonden biologische producten. En wat dacht
je van vers fruit op het strand?
Op de zonneterrassen en op het
strand kan je gratis gebruikmaken
van de ligbedden, parasols en
badhanddoekenservice. Het
spacenter met sauna, Turks bad,
massages en schoonheidsbehandelingen (mits betaling) mag
natuurlijk niet ontbreken.

€592
Toeslag singlekamer:
€ 35

21 tot 28/3/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya (Tailwind)
• 20 kg bagage en 6 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Sentido Perissia 5*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Valère
Haesevoets
NIET INBEGREPEN
• Visum (± € 21)
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart + visum
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 50
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)

Brussel 13u35 – Antalya 19u20
Antalya 10u40 – Brussel 12u45
Info en inschrijven:
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

Malta

all

Dolmen Resort Hotel & Spa ****

inclus

ive

€1149

PROGRAMMA
De charme van Gozo
(volledige dag op 25/03/2020)
Gozo en Malta worden gescheiden
door een smal kanaal maar de
verschillen zijn opvallend. Gozo is
groener, relaxter en nauwelijks bewoond. Dit is een excursie waarbij
je kennismaakt met de lokale cultuur op een unieke, authentieke
en verantwoorde manier.
Na een korte tocht met de ferry
bezoek je de Ggantija tempels die
op de Unesco-Werelderfgoedlijst
staan. De tempels zijn ouder dan
de Egyptische piramiden. Het historische thema wordt vervolgd in
de middeleeuwse Victoria Citadel,
de hoofdstad van het eiland.
Na een driegangenlunch in een
traditioneel restaurant in Xlendi,
ga je naar de Ta’Pinu-basiliek die
midden in de velden ligt en je
bewondert haar indrukwekkende
interieur.

Dan is het de beurt aan moeder
natuur en haar creaties in en rond
Dwerjra Bay, zoals de Funfus Rock
en het kustmeer. Je stopt ook nog
bij het ambachtscentrum Fontana
Cottage.
Valletta en omgeving
(volledige dag op 27/03/2020)
Je bezoekt Valletta, de historische
hoofdstad van Malta met de mooiste natuurlijke haven van Europa.
Wandel rond in Birgu (een van de
drie oudste steden in het zuiden),
steek de haven over per ferry, bezoek de Upper Barrakka Gardens,
hoor ’s middags de kanonschoten
en bezoek de prachtige St.-John’s
Cathedral, de thuis van Caravaggio’s meesterwerk. Na de lunch
krijg je in de Malta Experience
Show een film te zien over de
geschiedenis van Malta en zijn
ridders.

Het hart van Malta
(volledige dag op 29/03/2020)
Je begint de dag in Mosta waar je
de derde grootste dom van Europa
betreedt. In de Crafts Village worden lokale producten zoals glas,
zilver en keramiek gefabriceerd. Je
bezoekt de prehistorische tempels
van Hagar Qim en na de lunch
zal je beslist onder de indruk zijn
van het sprookjesachtige Mdina,
ook de Stille Stad genoemd. Deze
nobele, ommuurde stad is een
culturele schatkamer.
Inbegrepen: Nederlandstalige
gids, lunch en toegangsgelden.
Niet geschikt voor mensen die
slecht te been zijn.

Dolmen Resort Hotel & Spa ****
Dolmen Resort heeft zijn naam niet gestolen. In de mooie tuin van het hotel kan je een archeologisch overblijfsel
bewonderen... de dolmen. Het resort ligt in een leuke buurt met cafeetjes, restaurants en winkeltjes. Het hotel werd
begin 2017 vernieuwd.
Ligging: vlakbij de zee en de promenade (via tunnel) • bushalte aan hotel • 200 m van het centrum van Qawra • 20
km van Valletta • 21 km van de luchthaven van Valletta.
Kamers: kamers met landzicht (type 20) of met zeezicht mits toeslag (type 21), één persoon in dubbele kamer met
landzicht (type 29) • bad/douche • haardroger • tegelvloer • airco • telefoon • satelliet-tv • wifi (gratis) • koelkast • safe
(gratis) • koffie- en theefaciliteiten • balkon.
Faciliteiten: casino (gratis toegang) • roomservice • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden in hoofdrestaurant • lunch met vast menu bij lage bezetting • à-la-carterestaurant • steakhouse • bar • cafetaria • huiswijn, lokaal bier en frisdranken bij lunch en avondmaal • thee, sandwiches, cake en ijsjes (15-17 u.) • selectie van lokale dranken (10-23 u.).
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden • zonneterrassen • tuin met neolithisch grafmonument • ligzetels,
parasols en handdoeken (waarborg) aan de zwembaden • overdekt zwembad (verwarmd) • gratis: fitness, sauna,
bubbelbad • betalend: spacentrum met massages.

Toeslag singlekamer: € 124
Toeslag zeezicht (dubbel):
+ € 44/pers.

23 tot 31/3/2020 (9 d./8 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Malta met
Air Malta
• 23 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 8 nachten in Dolmen Resort 4*
• All inclusive
• 3 uitstappen, incl.
Nederlandstalige gids, lunches en
toegangsgelden
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 13,66
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 19°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 26
REISORGANISATOR:
TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 9u05 – Malta 11u50
Malta 16u05 – Brussel 19u00
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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EXCLUSIEF VOOR SINGLeS!

all

SPANJE COSTA DEL SOL

inclus

ive

BEST TRITON ****

De zonnekust in het zuiden van
Spanje biedt iedereen een
mooie strandvakantie. Langs de
300 kilometer lange kustlijn van
Andalusië vind je heldere baaien
en gouden zandstranden. In
het achterland liggen slaperige
pueblos blancos en indrukwekkende Moorse steden op je te
wachten. Of je reist naar Spanje
om uit te rusten of om de cultuur
van Andalusië op te snuiven: een
vakantie aan de Costa del Sol
biedt voor ieder wat wils.

De grootste troef van hotel Best
Triton is ongetwijfeld de ligging aan
de wandelpromenade, vlak bij de
haven van Benalmádena. Alle kamers
zijn ruim en beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
airco, houten vloer, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend, gratis gevuld bij aankomst),
safe (gratis), balkon of terras en
lateraal zeezicht.

€798

Toeslag singlekamer:
€ 170

24 tot 31/3/2020 (8 d./ 7 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Málaga
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Best Triton 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooi chauffeur
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstoftaks- of
veiligheidstoelagen
• CO2-compensatie: € 12,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 18°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 40
REISORGANISATOR: TUI – verg.nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u05 – Málaga 9u10
Málaga 9u45 – Brussel 13u00
Info en inschrijven:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

18

all

inclus

ive

TURKIJE SIDE
SENTIDO PERISSIA *****

Het jaar rond zeker van de zon,
een gastvrije ontvangst en een
rijke geschiedenis. Side is een
historisch stadje met enkele goed
bewaarde, antieke bouwwerken.
Maar het zijn vooral de prachtige
stranden die vakantiegangers
van over de hele wereld lokken.
De brede fijnzandstranden behoren tot de beste van Turkije.
Het gezellige historische centrum
van Side met culturele bezienswaardigheden, uitstekende shoppingmogelijkheden en diverse bars
en restaurants vind je op ongeveer
3 km en is per dolmus of wandelend
over de boulevard uitstekend te
bereiken.
Hotel Sentido Perissia van de luxe
Paloma-keten is een heerlijk allinclusive resort met een uitstekende service. Vanaf het zwembad heb
je een prachtig uitzicht over het
centrum van Side. Voor eten en
drinken zijn er diverse bars waar je
heerlijke cocktails kan drinken, een
buffetrestaurant met voor ieder
wat wils, à-la-carterestaurants
waar je kan genieten van de uitstekende, uitgebreide keuken en een
patisserie met heerlijke gebakjes.
Troeven
• Promenade die rechtstreeks
naar de vele winkeltjes in Sidecentrum loopt (3,9 km)
• Historisch centrum en veel
bezienswaardigheden
• Pas vernieuwd, uitgebreid restaurant met organische producten vers van de boerderij
• Tijdens deze periode programmeert het hotel een uitgebreid
assortiment aan workshops,
activiteiten en avondprogramma’s.

€697

Geen singletoeslag

28/3 tot 4/4/2020 (8 d./ 7 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Antalya
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Sentido Perissia 5*
• All inclusive
• Visum (geregeld door
OKRA-Limburg)
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooi chauffeur
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstoftaks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
(nog 6 maanden geldig na retour) en
visum
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 28
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 13u35 – Antalya 19u20
Antalya 10u40 – Brussel 12u45
Info en inschrijven:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

CYPRUS

€1117

PIONEER BEACH **** (adults only)
PROGRAMMA
1. NICOSIA
Kom meer te weten over de turbulente geschiedenis van Nicosia, de
hoofdstad van Cyprus en een van
’s werelds laatste verdeelde steden. Je begint in het zuidelijke
gedeelte en steekt de
UN-bufferzone over om het door
de Turken bezette gebied te verkennen. Nadat je de Groene lijn
bent overgestoken, vertelt de gids
je alle verhalen over de geschiedenis en cultuur van de belangrijkste
bezienswaardigheden zoals de
Ayia Sofia en het grote marktplein.
Daarna keer je terug naar het zuidelijk gedeelte om in je eigen
tempo op te gaan in het bruisende
stadsleven van de Ledra straat.

2. TROODOSGEBERGTE & KYKKOS
Op deze dag krijg je een glimp te
zien van het Grieks-orthodoxe
leven. Leun achterover en relax terwijl de gids je dag vult met geweldige verhalen en feiten over de hoogtepunten van het Troodosgebergte.
Het Kykkosklooster is het grootste
en rijkste religieuze instituut op
Cyprus. Het ligt hoog ten westen
van het Troodosgebergte en is 900
jaar geleden gesticht om de icoon
van Elousa te huisvesten. Het verhaal gaat dat St.-Lukas de
Evangelist deze geschilderd heeft
en dat de icoon zo heilig is dat, als
je er naar kijkt, je onmiddellijk blind
wordt. Het klooster staat bekend
om zijn gewelfde gebouwen, mooie
binnenplaatsen en kleurrijke mozaïeken. Het is omringd door vredige
dorpen die daar al honderden jaren
lijken te liggen.

3. KOPIASTE
Je begint deze dag met een bezoek
aan Kourion met het romaans
amfitheater en het huis van
Eustolios. In het centrum van
Limassol trek je door de nauwe
steegjes en bezoek je de nieuwe
haven.In Apsiou, in een
Cypriotische taverne, kan je proeven van de typische Cypriotische
Meze (een variëteit van koude en
warme gerechten) en Kleftico, een
speciaal vleesgerecht. Daarna trek
je naar het kleine dorp Monagri en
naar Omodhos, een van de mooiste wijndorpen van de regio waar
je enkele wijntjes kan degusteren.
Inbegrepen: transport,
Nederlandstalige gids, toegangsgelden en lunch (incl. water en
wijn).

TUI SENSIMAR PIONEER BEACH ****

Met het strand voor de deur, de pittoreske haven op wandelafstand en de lekkere restaurants in de buurt
kan je heerlijk flaneren en tegelijk je smaakpapillen verwennen. Dit hotel is adults only en de minimumleeftijd voor gasten in dit hotel is 16 jaar. Zo kan je ongestoord genieten van een deugddoende vakantie. TUI
SENSIMAR Pioneer Beach werd volledig gerenoveerd en is klaar om je hartelijk te ontvangen.
Ligging: direct aan het strand en de promenade • 500 m van winkels • 3 km van de haven van Paphos • 12 km van de luchthaven van
Paphos.
Kamers: standaardkamer met landzicht (type 20) of kamer met gelimiteerd zeezicht (type 21) of kamer met zeezicht (type 22) • één
persoon in dubbele kamer met landzicht (type 20) • badkamer met bad/regendouche, haardroger, badjas en slippers • houten vloer •
verwarming • telefoon • satelliet-tv • wifi (gratis) • minibar (betalend) • safe (gratis) • koffie- en theefaciliteiten, espresso • balkon.
Faciliteiten: kapsalon • shop • wasservice • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: maaltijden in buffetvorm met thema-avonden, Griekse en Cypriotische folklore • à-la-carterestaurants:
Italiaans, mediterraan en internationaal • cocktailbar, sportsbar en poolbar • lange broek voor de heren vereist tijdens het avondmaal.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met bubbelbad • zonneterras • ligzetels, parasols en handdoekenservice aan zwembad en
strand • overdekt zwembad met bubbelbad • gratis: fitness, tafeltennis, sauna en stoombad, animatie, shows en livemuziek • betalend:
spacentrum, tennis met verlichting.

Toeslag singlekamer: € 115
Toeslag zijd. zeezicht (dubbel):
€ 27/pers.
Toeslag zeezicht (dubbel):
€ 85/pers.

29/3 tot 5/4/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Paphos
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Pioneer Beach 4*
• Halfpension
• 3 uitstappen, incl. transport,
Nederlandstalige gids, lunches en
toegangsgelden
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,21
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 32
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 6u10 – Paphos 11u30
Retour nog niet gekend
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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MALLORCA (actief)

TUNESIE DJERBA

APARTHOTEL NOVO MAR ***
Mallorca is het grootste eiland van
de Balearen: een eilandengroep in
de Middellandse Zee behorende
tot Spanje. Combineer een actieve
wandelvakantie in alle vrijheid en
op eigen tempo met de vele
natuurlijke bezienswaardigheden
en prachtige vergezichten die het
eiland te bieden heeft.
Incl. 4-daags stapevenement ‘La
Primavera’ van 2 tot 5 april 2020
4 bewegwijzerde wandelingen van
12/20/30 km + bustransport naar/
van + bevoorrading + goodiebag

Ligging: centraal in Paguera •
omringd door winkeltjes, restaurants
en bars • 150 m van de zandstranden
• bushalte op 50 m • 30 km van de
luchthaven van Playa de Mallorca •
ideaal vertrekpunt voor fiets- en
wandeltochten.
Kamers: woon/slaapkamer met kitchenette • douche • haardroger •
airco • tegelvloer • flatscreen-tv •
gratis wifi • koelkast • microgolf •
safe (te betalen) • balkon • kleinere
eenpersoonsstudio.
Faciliteiten: tv-ruimte • leesruimte •
wasserette • wifi in het hele hotel.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden met showcooking • dieetkeuken
op aanvraag • drankautomaten (geen
bar).
Sport en ontspanning: zwembad •
zonneterras • ligstoelen en parasols
aan het zwembad • gratis: tafeltennis, fietsgarage met atelier • te betalen: fietsverhuur, biljart, fitness en
sporten in de omgeving.
20
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SENTIDO PALM AZUR ****

€737
Toeslag singlekamer:
€ 119

29/3 tot 5/4/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Ophaling aan huis vanuit Oost-Vl.
• Vluchten Brussel-Mallorca met
Brussels Airlines
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Aparthotel Novo Mar 3*
• Halfpension
• Deelname in stapevenement
• Ecotaks
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Agnes De Groote
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen en dranken
• Eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 9,39
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 19°C
DEELNEMERS: min. 21, max. 40
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 14u00 – Mallorca 16u10
Mallorca 17u20 – Brussel 19u35
inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Vlaanderen
03 760 38 65
oostvlaanderen@okra.be

Djerba is een Tunesisch eiland in de
Middellandse zee. Het is een populaire vakantiebestemming met een
mild klimaat en mooie natuur,
waaronder prachtige stranden. De
Tunesische tradities zijn hier goed
bewaard gebleven, zowel in de
ambachten als klederdracht en
andere folklore. Een van de oudste
synagogen ter wereld, de El-Ghriba
synagoge, en overblijfselen van
diverse Romeinse bouwwerken
dompelen je onder in de rijke
geschiedenis.

€579
Toeslag singlekamer:
€ 42

25/4 tot 2/5/2020 (8 d./7 n.)
Ligging: direct aan privé fijnzandstrand •
6 km van Midoun • 23 km van Houmt Souk
• 30 km van de luchthaven.
Kamers: landzicht • badkamer met bad en
haardroger • tegels • centrale airco • wifi
(gratis) • tv • koelkast • safe • balkon.
Faciliteiten: tuin • shop • wifi in het hele
hotel.
Restaurants en bars: maaltijden in buffetvorm met showcooking • ontbijt tot
11.30u. • snackbar aan het strand • lobbybar, poolbar en beachbar • lokale dranken
(10 u.-1 u.).
Sport en ontspanning: 3 zwembaden •
zonneterras • gratis ligzetels, parasols en
handdoeken (waarborg) aan zwembad en
strand • binnenzwembad • tennis • tafeltennis • basketbal • voetbal • fitness • animatie • te betalen: wellnesscenter, stoombad, biljart.
Facultatieve excursies:
• Tataouine/Chenini (1 dag): bezoek aan
Ksar El Ferch, Ksar Hadada en de markt
van Tatouine. Ontdek de zandduinen
van Chahbania en het echte berberleven in Chenini.
• Eilandrondrit (1/2 dag): een ontdekkingstocht van het eiland met o.a.
bezoek aan het pottenbakkersdorp
Guellala.

INBEGREPEN
• Bustransfer van Brugge naar
Zaventem (+ ev. extra opstapplaats)
• Vluchten Brussel-Djerba
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Sentido Palm Azur****
• All inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Johan Blomme
NIET INBEGRPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 14,51
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP: 22°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 42
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN (nog niet gekend)
INFO EN INSCHRIJVEN:
Regio Brugge
050 44 03 81
brugge@okra.be

€1164

MADEIRA BLOEMENCORSO

Toeslag singlekamer: € 215
Toeslag zeezicht (niet voor
singles): € 66/pers.
Tribuneplaats: € 30

ALLEGRO MADEIRA **** (adults only)

Het jaarlijkse bloemenfestival is een van de meeste kleurrijke evenementen van
Madeira. In de hoofdstad Funchal zijn er talloze festiviteiten met als swingend
hoogtepunt een grote bloemenparade. De straten en pleinen zijn uitbundig versierd met bloemenmozaïeken en bloemstukken. Deze speciale reis geeft je de
gelegenheid dit bloemenfestival bij te wonen en te genieten van diverse tuinen en
fraaie natuurtochten.

Ligging: in de hotelwijk van Funchal • 2,5
km van historisch centrum • 21 km van
de luchthaven van Funchal.
Kamers: met landzicht (type 23) of met
zeezicht mits toeslag (type 25), één persoon in dubbele kamer met landzicht
(type 23) • badkamer met bad/douche
en haardroger • vinylvloer • airco • satelliet-tv • wifi (gratis) • minibar (betalend)
• safe (gratis) • koffie- en theefaciliteiten • balkon.

1 tot 11/5/2020 (11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Funchal
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in Allegro Madeira 4*
• Halfpension
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Faciliteiten: gratis wifi in het hele
resort.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden •
lokale en internationale keuken • loungebar, poolbar en bar op dakterras.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad • ligzetels, parasols en handdoeken
(waarborg) • gratis: fitness • betalend:
klein spacentrum.

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen en dranken
• Tribuneplaats (op voorhand bestellen)
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,79
Het hotel Allegro Madeira
kreeg in 2017 een meer dan
geslaagde make-over. Het
hele interieur voelt fris en
modern met veel licht en
comfort. Ga je naar de bar op
het dakterras, geniet je
gewoon verder van het panorama, al dan niet vergezeld
van een hapje en een drankje.
Leuk is dat je amper 1 km
hoeft te wandelen naar een
van de grootste shoppingcenters van Funchal.

REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 21°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 30
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (nog niet gekend)
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
21

NOORD-INDIA & RAJASTHAN
PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Delhi
9.55 uur: vlucht van Brussel naar
Delhi via Zurich.
Dag 2 Delhi
0.45 uur: bij aankomst transfer
naar hotel The Park 4*+.
Na het late(re) ontbijt bezoek aan
de oude stad van Delhi met o.a.
het Rode Fort, de bazaar van
Chandni Chowk, de tempel Lal
Mandir en de Grote Moskee.
In de namiddag zie je modern
India met de Indiapoort, het parlement en de regeringsgebouwen.
Afsluitend bezichtig je de tombe
van Humayun, de voorloper en
inspirator van de Taj Mahal en zie
je de offerande in een Sikhtempel. Avondmaal en overnachting in hotel The Park 4*+.
Dag 3 Delhi > Mandawa (260 km)
Bezoek aan de Unesco-site van
Qutab Minar met zijn elegante
minaret. Rit naar Mandawa met
middagmaal onderweg.
In de namiddag bezoek aan de
kleurrijke haveli’s van Mandawa.
De meest gangbare motieven in
de muurschilderingen zijn hindoemythologie, geschiedenis,
volkse legendes, erotiek en zelfs
exotische buitenlandse uitvindingen zoals de telefoon en
auto’s. Avondmaal en overnachting in het Castle Mandawa in
Mandawa.
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Dag 4 Mandawa > Bikaner
(200 km)
Vertrek naar Bikaner voor een
bezoek aan de versterkte stad.
Het 16de-eeuwse Junagarh Fort
omsluit verschillende paleizen uit
roze zandsteen en marmer en is
versierd met spiegels, houtwerk
en schilderijen. De vele balkons
en kiosken vormen een welkome
afwisseling. In de koninklijke
kapel Har Mandir werden bruiloften en geboortes gevierd. Je
bezoekt tevens de tempel van
Karni Mata, vooral bekend als de
Rattentempel. Avondmaal en
overnachting in het hotel
Lallgarh Palace in Bikaner.
Dag 5 Bikaner > Jaisalmer
(350 km)
Vertrek naar Jaisalmer via de weg
door de woestijn. Aankomst in de
late namiddag.
Jaisalmer, een sprookjesstad in
de Tharwoestijn, is een van de
meest exotische en ongewone
steden in Rajasthan. Strategisch
goed gelegen op de handelsroutes, werd deze stad ook de ‘gouden stad’ genoemd.
’s Avonds bezichtigen van de
cenotafen bij zonsondergang.
Avondmaal en overnachting in het hotel
Rang Mahal 3*+
in Jaisalmer.

Dag 6 Jaisalmer
Uitgebreid bezoek aan Jaisalmer
met o.a. het fort, het nabijgelegen meer van Gadi Sagar en de
haveli’s.
Het fort overheerst vanop zijn
hogergelegen positie het dorp.
Het wordt omringd door drie
muren en omvat ongeveer
negentig bastions en enkele
prachtige 12de- en 15de-eeuwse
jaintempels die onderling verbonden zijn door gangen en
overlopen. De Maharawals (of
heersers) van Jaisalmer waren

zelf hindoes maar tolereerden
het jainisme en moedigden zelfs
kunst en religie aan.
In de namiddag uitstap naar de
Sam zandduinen in de Tharwoestijn, met kamelenritje en feestelijk
avondmaal in de duinen. Overnachting in hotel Rang Mahal 3*+
in Jaisalmer.
Dag 7 Jaisalmer > Jodhpur > Luni
(290 km)
Vertrek naar Jodhpur. Aankomst
na de middag in De Blauwe Stad
met zijn typische blauwe huisjes.
Bezoek aan de plaatselijke bazaar,
het fort van Mehengarh en aan
de witmarmeren tempel, Jaswant
Thada. Het massieve Mehengarh
fort kijkt uit over de stad en de
paleizen in het fort herbergen een
van de meest indrukwekkende
museumcollecties van Rajasthan
met artefacten van de verschillende gemeenschappen van
Rajasthan.
Daarna doorrit naar Luni (60 km)
voor avondmaal en overnachting
in hotel Fort Chanwa.

Dag 8 Luni > Udaipur (240 km)
Onderweg van Luni naar Udaipur bezoek aan de tempels van
Ranakpur, een van de grootste
en belangrijkste jaïnsites in
India. De voornaamste tempel,
de Chaumukha, is een gigantisch
heiligdom rustend op 1444 zuilen
waarvan er geen twee gelijk zijn.
Vervolg van de rit naar Udaipur en
aankomst in Lake End Hotel 4*+
voor avondmaal en overnachting.
Dag 9 Udaipur
Volledige dag stadsbezoek aan
de witte stad, Udaipur, alias ‘het
Venetië van de woestijn’ dankzij
zijn meren, met o.a. de Jagdish
tempel, het uit graniet en marmer
opgetrokken en met mozaïeken
versierde stadspaleis, en de
Sahelion-Ki-Badi, de riante tuin
van de Eredames.
In de namiddag boottochtje op
het Picholameer. Avondmaal en
overnachting in Lake End Hotel
4*+ in Udaipur.
Dag 10 Udaipur > Deogarh
(135 km)
Rit naar Deogarh voor rustige verkenning van het Deogarh Mahal
paleis en het dorp. Avondmaal
en overnachting in hotel Deogarh
Mahal in Deogarh.
Dag 11 Deogarh - Jaipur (275 km)
Rit naar Jaipur, ‘de Stad van de
Overwinning’. Jaipur is omringd
door ruwe heuvels, alle gekroond
met een fort. Prachtige paleizen,
landhuizen en tuinen vind je
overal.
Bij aankomst in Jaipur, bezoek
aan het paleis, de woonst van de
huidige Maharadja. In de zalen,
die als museum zijn ingericht,
zie je de mooiste voorbeelden
van Mogholkunst. Je bezoekt ook
Jantar Mantar, het astronomisch/

astrologisch observatorium van
het paleis. Avondmaal en overnachting in hotel Alsisar Haveli in
Jaipur.

weer en voldoende tijd bewonder
je de Taj Mahal bij zonsondergang.
Avondmaal en overnachting in
hotel Jaypee Palace 4*+ in Agra.

Dag 12 Jaipur
’s Ochtends vroeg bezoek aan
het Amberfort. De grote ingangspoort van dit fort ligt aan de top
van een steile helling maar, wees
gerust, een olifant of jeep kan je
daar naartoe brengen.
Het fort wordt omringd door versterkte muren en een slotgracht.
Binnenin zie je prachtig versierde
kamers met als hoogtepunt de
Sheesh Mahal (de spiegelzaal),
waar één enkele lamp door een
eindeloze weerspiegeling een hele
zaal verlicht.
Je krijgt bovendien de kans om de
veelvuldig gefotografeerde façade
van het Paleis der Winden te
bewonderen. Hierachter verscholen vrouwen zich om ongemerkt
feesten bij te wonen. Nadien maak
je een tochtje met de riksja door
de stad. Avondmaal en overnachting in hotel Alsisar Haveli.

Dag 14 Agra > Delhi (215 km)
> Brussel
In de voormiddag bewonder je de
Taj Mahal. Dit mausoleum bezit
een ongeëvenaarde schoonheid
en is volledig in marmer opgetrokken en met kostbare edelstenen
ingelegd. Het werd gebouwd in
opdracht van Shah Jahan ter
nagedachtenis van zijn geliefde
Mumtaz Mahal. De Taj Mahal
wordt beschouwd als het meest
indrukwekkende monument dat
ooit uit liefde werd gebouwd. De
bouw duurde 22 jaar en het witte
marmer werd van 400 kilometer
ver aangevoerd door een ‘vloot’
van duizend olifanten. Indrukwekkend langs buiten, verbazingwekkend ingetogen langs binnen…
Na het middagmaal, rit van Agra
naar de luchthaven van Delhi
(5 u.). Onderweg bezoek aan de
fascinerende dode stad, Fathepur
Sikri (of op dag 13). Avondmaal
en mogelijkheid om op te frissen
in Pride Plaza Hotel 5* nabij de
luchthaven. Late transfer naar de
luchthaven.

Dag 13 Jaipur > Agra (260 km)
Vertrek naar Agra. Onderweg zie
je in Abhaneri de fotogenieke
trapbron, Chand Baori.
Onderweg bezoek aan de fascinerende dode stad, Fathepur
Sikri, die reeds enkele jaren na
haar oprichting werd verlaten
bij gebrek aan drinkbaar water.
Hoewel zij dateert uit de 16de
eeuw, is deze stad altijd zeer
goed bewaard gebleven. Ooit was
deze met paleizen en moskeeën
bezaaide stad groter dan Londen…
(Dit bezoek kan verplaatst worden
naar dag 14).
Later op de dag verder naar Agra
voor een bezoek aan het fort van
Agra, het indrukwekkende paleis
van de Mogholkeizers. Bij mooi

Dag 15 Delhi > Brussel
2.05 uur: vroeg vertrek vanuit Delhi
naar Brussel via Zurich.
9.00 uur: aankomst in Brussel.
(Programma en vluchturen steeds
onder voorbehoud.)

€2390
Toeslag singlekamer:
€ 590

13 tot 27/3/2020 (15 d./ 14 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Delhi via Zurich
met Swiss Air
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Vervoer ter plaatse met autocar
• 12 nachten in vermelde hotels
• Volpension vanaf ontbijt dag 2 tot
avondmaal dag 14
• Toegangsgelden voor vermelde
bezoeken
• Engelstalige gidsen
• Visumafhandeling
• Fooien
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleider
NIET INBEGREPEN
• Dranken
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 40,13
REISDOCUMENTEN: reispas (nog
6 maanden geldig na terugreis)
SCHADUWTEMP.: 25-30°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR: Omnia Travel –
verg. nr. A1121
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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MAROKKO MARRAKESH
CLUB KENZI AGDAL MEDINA *****
Marrakesh, beter bekend als de
Rode Stad, is een van de vier
koningssteden van Marokko.
Wat de stad zo aantrekkelijk
maakt voor bezoekers is de
combinatie van het dagelijkse
Marokkaanse leven dat zich
naadloos vermengd met een rijk
verleden. Verdwaal in de steegjes van de souks en ontdek zo de
verborgen parels van Marrakesh.
Programma (optioneel)
Marrakesh biedt een ongelooflijk
uitgebreid assortiment aan
bezienswaardigheden die op
individuele basis of in samenspraak met de reisleider in groep
kunnen worden bezocht. Djemaa
el Fna, Medina de Marrakesh,
Koutoubia Moskee, de Souks of
Plais de la Bahia wachten op jou.
Verblijf
Club Kenzi Agdal Medina is een
prachtig 5-sterren club hotel en
ligt in de nieuwe toeristische
Agdal-wijk van Marrakesh, op
ongeveer 5 km van het centrum
(er is een shuttleservice naar het
stadscentrum). Je verblijft op
basis van all inclusive: ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet met showcooking, laat ontbijt, lunchsnacks
aan het zwembad, diner: verschillende thema-avonden per week,
snacks, afternoon tea, lokale
(alcoholische) dranken aan de
poolbar.

all

inclus

ive

€699
Toeslag singlekamer:
€ 133

15 tot 22/3/2020 (8 d./7 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar Zaventem vanuit regio
Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Marrakesh
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Club Kenzi Agdal
Medina 5*
• All inclusive
• Verblijfstaks
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooi chauffeur
• Eventuele brandstof- taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 15,79
REISDOCUMENTEN: reispas, nog
3 maanden geldig na terugkeer
SCHADUWTEMP.: 22°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 40
REISORGANISATOR: Thomas Cook
VLUCHTUREN
Brussel 6u30 – Marrakesh 10u05
Marrakesh 10u55 – Brussel 14u35
inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

ITALIE UMBRIE
LOS ANGELES ASSISI***

Umbrië wordt het groene hart van
Italië genoemd. Het is een lieflijk,
groen en heuvelachtig landschap
met oude middeleeuwse stadjes, vol
kunst en geschiedenis. In Umbrië ligt
Assisi, waar Franciscus wilde terugkeren naar het authentieke christendom. Die sfeer van soberheid, eenvoud en verbondenheid met de
natuur tref je er op meerdere plaatsen aan. Tijdens de reis naar Umbrië
bezoek je de mooiste steden:
Gubbio, Assisi, Spello, Montefalco,
Spoleto, Perugia, Todi en Orvieto.

De uitstappen gebeuren met bus
en trein. Je verblijft in hotel Los
Angeles in Assisi. De kamers zijn
comfortabel en beschikken over
gratis wifi. Je verblijft hier op
basis van volpension met drank
inbegrepen (middagmalen worden niet altijd in het hotel, maar
soms op verplaatsing voorzien).
De middagmalen in de bezochte
steden zijn in de prijs inbegrepen. Je verplaatst je met de bus
en trein, maar de uitstappen in
deze heuvelachtige streek vergen
een goede fysieke conditie. Je
wandelt ongeveer 12 km per dag.
Inbegrepen uitstappen
• 20 april: bezoek Gubbio
• 21 april: bezoek Assisi
		
en San Damiano
• 22 april: bezoek Spello,
Montefalco en
Spoleto
• 23 april: bezoek Perugia
• 24 april: bezoek Todi
		
en Orvieto

€897
Toeslag singlekamer:
€ 80

20 tot 25/4/2020 (6 d./5 n.)
INBEGREPEN
• Vervoer naar Zaventem vanuit regio
Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Firenze
• 23 kg bagage en 12 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 5 nachten in Los Angeles Assisi***
• Volpension met dranken bij de
maaltijden
• Alle vermelde uitstappen
• Verblijfstaks
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooi chauffeur
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 8,40
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 30, max. 35
VLUCHTUREN (nog niet gekend)
inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be
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Italië

GOLF VAN NAPELS
Hotel NAPLES ****

PROGRAMMA (vanuit 1 hotel)
Dag 1 Brussel > Napels
6.30 uur: rechtstreekse vlucht van
Brussel naar Napels.
8.50 uur: bij aankomst een eerste
verkennend bezoek met o.a. de
Galleria Umberto, Palazzo Reale en
een koffiepauze in Gran Caffé
Grambinus met Napels gebak sfogliatelle met koffie of thee. Rondrit
langs het fraaie piazza di Gesù en de
verfijnde renaissancekerk van Gesù
Nuovo, langs de monumenten rond
de baai van Napels (Castel Nuovo,
Teatro San Carlo, Galleria Umberto I,
Palazzo Reale), gevolgd door de
haven Santa Lucia met het Castel
dell’ Ovo en de Pausilippusheuvel.
Na het middagmaal, check-in in
hotel Naples 4* waar je 7 nachten
verblijft. Vrije tijd om te rusten of
om de hotelomgeving te verkennen.
Dag 2 Capri
Rit naar Porto Beverello voor de
vaart (45 min.) naar Capri. Met een
minibus rij je naar Anacapri waar je
de beroemde Villa San Michele van
Axel Munthe bezoekt, een Zweeds
geneesheer en auteur. De Romeinse
keizers Augustus, Tiberius en Nero
kwamen hier de winter doorbrengen.
In Capri bezoek je het dorpje, de tuinen van Augustus en bezichtig je
Punta Tragara.
Dag 3 Vesuvius en Herculaneum
In de voormiddag beklim je de
Vesuvius. De autocar rijdt naar de
parking en van hieruit is het nog een
wandeling van ongeveer een halfuur
naar de top, waar een prachtig panorama op je wacht. Na de lunch
bezoek je Herculaneum, dat ook
werd bedolven door de uitbarsting
van de Vesuvius in 79 n.C., maar niet
door as maar wel door een 20 m
dikke lavastroom waardoor de huizen beter bewaard zijn gebleven.

Dag 4 Amalfitaanse kust
Vroeg vertrek voor een daguitstap
naar de mooiste kust van Italië, via
Positano. Vervolgens verder naar
Amalfi waar de huizen zich in verdiepingen tegen de berg aanklampen. Je
neemt de tijd om er de SintAndreaskathedraal te bezoeken en
haar kloosterpand uit de 13de eeuw.
Na de lunch breng je een bezoek aan
het prachtige Ravello, dat de indruk
geeft te zweven tussen de hemel en
de zee. Vanuit de tuinen van Villa
Rufolo geniet je van een uitzonderlijk
vergezicht.
Dag 5 Paestum
Je rijdt naar Paestum voor een uitgebreid bezoek aan de unieke Dorische
tempels van Neptunus, Ceres en
Hera, een absoluut hoogtepunt voor
liefhebbers van de oudheid.
Onderweg bezoek je een boerderij
waar men buffels kweekt en mozzarella maakt, met degustatie en
lunch.

Dag 7 Napels
’s Ochtends maak je een stadswandeling door Napels.
Wandelend over de antieke decumanus van San Biagio dei Librai, zie je
het barokke klooster van Santa
Chiara met zijn uitmuntende beschilderde majolica-tegels. Je bezoekt de
grafkapel van de Prinsen van
Sansevero en de vele kunstenaarsateliers.
Daarna bezoek je het klooster van
San Martino met een onvergetelijk
uitzicht over de stad, de
Vesuviusvulkaan, het schiereiland
van Sorrento en de Golf van Napels.
Dag 8 Napels > Brussel
Vroeg vertrek naar de luchthaven
met ontbijtbox.
9.40 uur: terugvlucht van Napels naar
Brussel.
12.00 uur: aankomst in Brussel.
(Programma en vluchturen steeds
onder voorbehoud.)

Dag 6 Pompeï en Napels
Vandaag bezoek je Pompeï, een oord
van ontspanning voor de rijke
Romeinen, dat in 79 n.C. onder een
enorme wolk asregen werd bedolven.
Bij terugkeer in Napels, bezoek aan
het Archeologisch Museum dat kan
beschouwd worden als een van de
rijkste musea ter wereld voor de
Griekse en Romeinse Oudheid.

Hotel Naples 4* (www.hotelnaples.it/en/)
Het Hotel Naples, een elegant gebouw in de originele stijl van Decò,
ligt vlakbij het Piazza della Borsa en bevindt zich op een strategische
positie vanwaar je de hele oude stad te voet kan bezoeken. Het hotel
beschikt over modern ingerichte geluiddichte kamers met minibar,
radio, satelliet-tv, safe en gratis wifi. Verder is er een bar/lounge, een
hal/leeshoek en een terras/daktuin.

€ 1725
Toeslag singlekamer:
€ 290

29/3 tot 5/4/2020 (8 d./ 7 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Napels met
SN Brussels
• Vervoer ter plaatse met autocar
• 6 nachten in hotel Naples 4*
• Volpension, incl. ½ l water tijdens
lunch en avondmaal en ¼ l wijn
tijdens avondmaal
• Koffiepauze in Caffé Gambrinus op
dag 1
• Toegangsgelden voor bezoeken
volgens programma
• Microfoon- en oortjessysteem
• Nederlandstalige gids (onder voorbehoud)
• Fooien
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleider
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Niet vermelde dranken
• Verblijfstaks: € 4/nacht
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 10,10
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR: Omnia Travel –
verg. nr. A1121
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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SICILIE
Halverwege de rots van Gilbraltar
en het Suez-kanaal ligt het meest
tot de verbeelding sprekende
eiland van de Middellandse Zee:
Sicilië. Naast de vele culturele
pareltjes laat ook het landschap
geen enkele bezoeker onverschillig:
je vindt er ruwe rotskusten afgewisseld met bleke stranden, kreekjes en wijngaarden in een berglandschap en natuurlijk de vermaarde
actieve vulkaan, de Etna.

PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Palermo
6.20 uur: rechtstreekse vlucht van
Brussel naar Palermo.
8.50 uur: bij aankomst transfer naar
Palermo voor een koffiepauze en
een eerste oriëntatiebezoek.
In de namiddag bezoek aan het
Palazzo dei Normanni met de
Palatijnse kapel, bekleed met
Byzantijnse mozaïeken, de
kathedraal en de catacomben van
‘Il Convento dei Capuccini’.
Avondmaal en overnachting in hotel
Cristal Palace 4* in Palermo (2 n.).
Dag 2 Palermo
’s Ochtends bezoek je in Monreale
de beroemde en indrukwekkende
kathedraal, de mooiste kerk van de
wereld en de benedictijnenabdij
met unieke mozaïeken.
In de namiddag bezoek je het
vissersplaatsje Cefalù, met zijn
romaanse kathedraal. Op de
terugweg naar Palermo breng je
een bezoekje aan de ruïnestad
Solunto, prachtig gelegen bovenop
de rotspunt Capo Zafferano.
Avondmaal en overnachting in
Palermo.
Dag 3 Palermo > Agrigento
Vertrek uit Palermo. Je doorkruist
de ‘Libera Terra’, een voormalig
maffialand dat nu een nieuwe
landbouwbestemming krijgt. Je
bezoekt er een wijngoed. In
Corleone bezoek je het Centro
Internazionale di Documentazione
sulla Mafia e del Movimento
Antimafia.
Doorrit naar Agrigento, het vroegere
Griekse Akragas en door Pindaros
bestempeld als ‘de mooiste stad
der mensheid’.
In de namiddag uitgebreid bezoek
aan de tempelvallei van Agrigento,
al eeuwenlang een archeologisch
mekka. De vele restanten van
26

€ 1780
Singlekamer:
€ 195

tempels en beelden zijn zeer
indrukwekkend. De aanblik van de
in perfecte staat verkerende tempel
van Concordia zal je niet gauw
vergeten. Vanaf de tempel van Juno
heb je een mooi uitzicht over
Agrigento, de heuvelrug en de
tempels. Avondmaal en
overnachting in Hotel Della Valle 4*
in Agrigento (1 n.).
Dag 4 Agrigento > Acireale
Via Enna rij je naar Piazza Armerina
waar je de Unesco-site van de
Romeinse Villa del Casale bezoekt,
een van de mooiste en best
bewaarde Romeinse villa’s die
gebouwd zijn rond 300 n.Chr. Ze
dankt haar beroemdheid aan de
veelkleurige mozaïeken die de
gehele vloeroppervlak van de villa
decoreren.
Daarna rit naar Caltagirone, een
belangrijk keramiekcentrum met
prachtige kerken, een groen
stadspark en de enorme trap Scala
Santa Maria del Monte wiens 142
treden elk versierd zijn met
historische majolicamotieven.
Avondmaal en overnachting in
President Park Hotel 4* in Aci
Castello (3 n.)
Dag 5 Siracusa en Noto
Daguitstap naar Siracusa. Je
bezoekt de stad en de
archeologische zone van Siracusa,
de belangrijkste stad van Sicilië in
de oudheid, en het schiereiland
Ortigia. Daarna bezoek aan de

barokstad Noto, in 2005 op de lijst
van Unesco-werelderfgoed
geplaatst. Avondmaal en
overnachting in Aci Castello.
Dag 6 Etna en Taormina
In de ochtend vertrek je voor een
bezoek aan de Etna, de grootste
actieve vulkaan van Europa. Je
bezichtigt de gedoofde Silvestrikraters en klimt met kabelbaan en
jeep tot 2 450 m hoog. De tocht
gaat niet helemaal naar de top
aangezien de vulkaan nog steeds
giftige dampen uitstoot. Nadien
bezoek je Taormina met een
schitterende ligging en uitzicht op
de vulkaan Etna en de stranden van
Giaridini-Naxos. De belangrijkste
bezienswaardigheid van de stad is
het Grieks theater (300 v.C.). In het
oude centrum zijn nog allerlei
hoogtepunten te vinden zoals het
Odeon met zijn restanten van een
Romeins theater en de Dom. Vrije
tijd in Taormina. Avondmaal en
overnachting in Aci Castello.
Dag 7 Catania > Brussel
Vrije tijd tot aan de transfer naar de
luchthaven.
12.30 uur: rechtstreekse terugvlucht
van Catania naar Brussel.
15.20 uur: aankomst in Brussel.
(Programma en vluchturen steeds
onder voorbehoud.)

15 tot 21/4/2020 (7 d./ 6 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Sicilië met
SN Brussels
• Vervoer ter plaatse met autocar
• 6 nachten in vermelde hotels in
halfpension
• 6 lichte middagmalen (niet op
dag 7)
• Toegangsgelden voor bezoeken
volgens programma
• Nederlandstalige gids (onder
voorbehoud)
• Microfoon- en oortjessysteem
• Fooien gidsen en chauffeurs
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleider
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken
• Verblijfstaks: € 4/nacht
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 11,53
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 21°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR: Omnia Travel –
verg. nr. A1121
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

ISRAEL
PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Tel Aviv
9.35 uur: rechtstreekse vlucht van
Brussel naar Tel Aviv.
15.05 uur: bij aankomst transfer
naar Crowne Plaza 4* in Haifa voor
avondmaal en overnachting (2 n.).
Dag 2 Akko en Haifa
Bezoek aan Akko met o.a. de
oude vestingen, gebouwd door de
kruisvaders, de oude haven, de
moskee van Jazzar Pasha en de
St.-Andreaskerk met zijn prachtige
iconostase. Daarna terug naar Haifa
voor een bezoek aan de Karmelberg
en de tuinen van Baha’i. Haïfa is de
grootste havenstad van Israël en is op
een helling gebouwd met drie niveaus.
De oude stad en havens liggen op
zeeniveau, het huidige inkoop- en
bestuurscentrum, Hadar Hakarmel, ligt
op ongeveer 100 m hoogte. Ongeveer
300 m boven de zee breiden zich
in het stadsdeel, Har Hakarmel, de
villa’s en dure hotels uit. Op deze
plaats, waar sinds 1992 weer de enige
Israëlische ondergrondse stopt, heb je
een prachtig uitzicht over de stad en
de hele baai van Haifa. Avondmaal en
overnachting in Crowne Plaza in Haifa.
Dag 3 Nazareth > Ein Gev
’s Ochtends bezoek aan Tel Meggido,
ook wel bekend als Armageddon
(Hebreeuws voor ‘het gebergte van
Megiddo’). De Via Maris was in de
oudheid de grote verbindingsweg van
Egypte naar Mesopotamië en Syrië.
Daarna bezoek aan de oude stad van
Nazareth met o.a. de Boodschapskerk,
gebouwd boven de grot waar Maria
woonde, de St.-Jozefskerk en de bron
van de H. Maagd (orthodoxe kerk).
Door de soeks keer je terug naar de
synagoge en de parochiekerk van de
Grieks-katholieke gemeenschap.
Daarna verlaat je Galilea en bezoek

je de berg Tabor, plaats van de
gedaanteverwisseling van Jezus. Je
eindigt aan het Meer van Galilea.
Avondmaal en overnachting in Kibbutz
Ein Gev Holiday Resort 4* in Ein Gev
(1 n.).
Dag 4 Ein Gev > Jeruzalem
In Kafarnaum bezoek je de oude
synagoge en de nieuwe kerk bovenop
de resten van Petrus’ huis. Je rijdt naar
de berg der zaligsprekingen en naar
de kerk van de Primaatschap. Daarna
gaat het verder naar Tabgha, de plaats
van de broodvermenigvuldiging.
Onderweg kom je aan de plaats
voorbij waar Jezus Zijn zeerede (vanuit
een bootje) hield, en voorbij Eremos,
de eenzame plek waar Jezus zich
terugtrok om er te bidden.
Daarna bezoek je Jericho, de laagst
gelegen en oudste continu bewoonde
stad ter wereld. In het paleis van
Hisham krijg je een goede indruk
van de rijkdom en luxe van de
vroegere vorsten. Tot slot reis je door
naar Jeruzalem voor avondmaal en
overnachting in Crowne Plaza 4* (5 n.).
Dag 5 Jeruzalem
’s Ochtends geniet je van het uitzicht
over de stad vanop de Olijfberg. De
Tempelberg neemt ongeveer een
zesde van de Oude Stad in beslag.
11 poorten geven toegang tot het
plein waarvan de goudkleurige
koepel al eeuwen het uitzicht
bepaalt. Je bezoekt de oude stad van
Jeruzalem met o.a. de Klaagmuur en
de St.-Annakerk. Je gaat verder langs
de Via Dolorosa naar de Basiliek
van het Heilig Graf. Avondmaal en
overnachting in Jeruzalem.
Dag 6 Jeruzalem
Je bezoekt de opgravingen van de Stad
van Koning David en de hele omgeving
van Mount Zion, de Zionpoort en
de Romeinse Cardo Maximus. In de

namiddag bezoek je Yad Vashem, het
imposante monument ter herinnering
aan de Holocaust en bewonder je
de glas-in-loodramen van Chagall in
Ein Karem. In het Israël Museum zie
je o.a. de maquette van Jeruzalem
in de tijd van Christus en het schrijn
met het boek dat de Dode Zeerollen
bevat. Avondmaal en overnachting in
Jeruzalem.
Dag 7 Masada
Ongeveer 4 km van de Dode Zee in de
woestijn van Judea ligt de rotsvesting,
Masada. Met de kabelbaan ga je
naar het fort van Masada, symbool
van de jarenlange weerstand tegen
de Romeinse bezetter. Nadien rij je
naar Ein Gedi, waar de mogelijkheid
bestaat te baden in de Dode Zee.
Eigenlijk is het niet te geloven tot je
het zelf hebt beleefd: je kan op het
water liggen zonder onder te gaan. Ten
slotte bezoek je Qumran waar de Dode
Zeerollen ontdekt werden. Avondmaal
en overnachting in Jeruzalem.
Dag 8 Bethlehem
Je bezoekt vandaag Bethlehem met de
Basiliek van de Geboorte en de grotten
van het Herdersveld. In Herodium
bezichtig je de ruïne van het luxueuze
complex dat Herodes de Grote er liet
bouwen als vesting, zomerpaleis en
persoonlijke begraafplaats. Avondmaal
en overnachting in Jeruzalem.
Dag 9 Tel Aviv > Brussel
Transfer naar Tel Aviv of het gezellige
havenstadje Jaffa waar je van een
lichte lunch geniet. Transfer naar de
luchthaven voor de rechtstreekse
terugvlucht.
16.05 uur: vertrek van Tel Aviv naar
Brussel.
19.55 uur: aankomst in Brussel.
(Programma, hotels en vluchturen
steeds onder voorbehoud.)

€2525
Toeslag singlekamer:
€ 870

24/4 tot 2/5/2020 (9 d./8 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Tel Aviv met
Brussels Airlines
• Busvervoer ter plaatse
• 8 overnachtingen in 4*-hotels
• Volpension van avondmaal dag 1
tot lunch dag 8
• Toegangsgelden voor geplande
bezoeken
• Microfoon- en oortjessysteem
• Nederlandstalige gids (onder voorbehoud)
• Plaatselijke Engelstalige gids in
Bethlehem
• Fooien gidsen en chauffeurs
(t.w.v. € 70)
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleider
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 21,06
REISDOCUMENTEN: reispas (nog 6
maanden geldig na terugreis)
SCHADUWTEMP.: 25°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR: Omnia Travel –
verg. nr. A1121
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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Skivakantie

Oostenrijk Maria alm
hotel niederreiter ***+

€als949
wandelaar
Maria Alm ligt op 5 km van de stad Saalfelden en op 20 km van Zell am See.
Hotel Niederreiter ligt naast de liften en skipistes in het centrum van Maria Alm.
Na een dag in de bergen van de schilderachtige regio Pinzgau kan je
ontspannen in de spa. Daar vind je een hot tub, een sauna, een stoombad, een
infraroodcabine en een zonnebank.
De kamers hebben een balkon, een badkamer met badjassen, een bank en een
flatscreen-tv met kabelzenders.
In het restaurant van Hotel Niederreiter worden typische Salzburger
specialiteiten geserveerd. Het hotel beschikt over een banketbakkerij met
dagelijks vers gebak en traditioneel Italiaans zelfgemaakt ijs. ’s Avonds geniet je
van een viergangen keuzediner.
Deze fantastische winterreis ligt in een zeer mooi gebied voor zowel skiërs als
wandelaars. Ski-ervaring is vereist want er zijn geen skilessen. Uiteraard zijn er
ervaren gidsen die je begeleiden op de skipistes en tijdens de wandelingen.
Single-kamers zijn beperkt beschikbaar.
Gelieve bij de inschrijving te vermelden of je deelneemt als skiër of als
wandelaar.

€inclusief
1199
skipas

Toeslag singlekamer:
€ 119

25/1 tot 1/2/2020 (8 d./ 7 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer (vertrekkende vanuit
een centrale opstapplaats in
Limburg)
• 7 nachten in Niederreiter 3*
• Halfpension
• Toegang tot het relaxcentrum
• Hochkönig Card inclusief (geen
skipas)
• Verblijfstaks
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Middagmalen en dranken
• Skilessen
• Skimateriaal
• Waarborgen indien van toepassing
• Uitstappen
• Fooi chauffeur
DEELNEMERS: min. 30, max. 40
inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be
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OOSTENRIJK Pitztal
hotel Arzlerhof ****

Oostenrijk in de winter: de uitgestrekte met sneeuw bedekte berglandschappen zien er in de winter totaal anders uit dan in de zomer. Voel je – zoals de
koninklijke families – als een koning te rijk tijdens deze unieke wintervakantie
in het Oostenrijkse Pitztal.
De beste wintervakanties zijn een
combinatie van perfecte sneeuw en
een onderkomen dat aan al je verwachtingen voldoet. Het viersterrenhotel Arzlerhof, gelegen bij de
ingang van het Pitztal op een zonnig
plateau en omgeven door een
indrukwekkend landschap, is een
schot in de roos. Je start de dag met
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet.
Tussen 14 u. en 17.30 u. kan je genieten van koeken en een snackbuffet
(drank niet inbegrepen). ‘s Avonds
word je verwend met een vijfgangenkeuzemenu of een themabuffet
met als extra een saladebuffet en
bronwater uit de Oostenrijkse bergen gratis op de tafel.
Je start op zondag reeds met een
hoogtepunt. Je neemt deel aan de
Fasnacht in Imst (± 8 euro) erkend

door Unesco als immaterieel cultureel erfgoed. Slechts om de vier
jaar kan je genieten van deze
schitterende gemaskerde optocht
waar 900 mannen – alleen mannen
- actief aan deelnemen. Zij trekken
in uitbundige carnavalskleding
(met o.a. schitterende houten maskers) door de straten.
Je bezoekt de middeleeuwse stad
Innsbruck gelegen aan de Inn.
In het mondaine Seefeld laat je je
rondrijden in een paardenkoets of
wordt het een slee (± 12 euro)?
Liever een wandeling rond het
meer maken of kuieren in de stad?
Ook al wil je niet skiën, eens een
skigebied bezoeken of je zelfs
wagen aan een wandeling met
sneeuwraketten is toch een must
in de winter. Of geniet je liever van
een après-ski (± € 40 voor lift,
sneeuwraketten en lesgever – lift
alleen kan ook)?
Het prachtige centrum van
Serfaus is verkeersvrij, de
omgeving nodigt uit om te
flaneren, te wandelen, een
kabelbaan te nemen en
nadien met de rodelbaan
(4 km) omlaag komen, of
met de Serfauser
Sauser, een tokkelbaan met snelheden tot 65 km/u.
over het skigebied zweven.

In het Ötztal maak je een lichte
wandeling naar de Larstig Alm.
Misschien ligt de hoogste waterval
van Tirol er bevroren bij en is een
stop in Ötz een mooie afsluiter van
deze dag.
Liever skiën of langlaufen? Er rijdt
een gratis skibus naar de
Hochzeiger (15 km) en naar de
Pitztaler Gletscher (35 km). Modern
skimateriaal kan in het hotel tegen
betaling uitgeleend worden.
Hotel arzlerhof
In het hotel kan je gratis
gebruik maken van een 600 m²
wellness-oase met o.a. panorama zwembad, Zirbensauna,
panoramasauna en alpenstoombad. Badmantel en pantoffels liggen al klaar. Of probeer de kunstmatige curlingbaan eens uit. Eén avond is er
ook een galamenu voorzien met
muziekbegeleiding en ook één
dansavond met live-muziek.
Dit hotel biedt:
• Uitgebreid ontbijtbuffet met
producten uit de lokale landbouw
• 5-gangenmenu of themabuffet
• Dagelijkse skiërssnack van
14 u. tot 17.30 u.
• Saladebuffet en bronwater
uit de Tiroolse bergen tijdens
het diner
• Welkomstdrankje
• Gratis gebruik wellnessoase
• Gebruik badjas en slippers
• Gratis wifi

€ 718

Toeslag singlekamer:
€ 108

8 tot 15/2/2020 (8 d./ 7 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer vanuit Aarschot/Leuven
• 7 nachten in Arzlerhof 4*
• Volpension
• Verblijfstaks
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Ria Timmermans
NIET INBEGREPEN
• Toegangsgelden tijdens excursies
MOEILIJKHEID
Matig: je bepaalt zelf het ritme
van je vakantie
DEELNEMERS: min. 35, max. 50
Info en inschrijven:
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be
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Duitsland ELZAS

BÜTGENBACH

kerst aan de moezel

KERST

Wie van gezellige en mooie kerstmarkten droomt, denkt aan Duitsland. Overal langs de
Moezel liggen pittoreske stadjes die je uitnodigen om deel te nemen aan hun gezellige
kerstmarkten, vol mooi versierde kraampjes met knusse, typische kerstartikelen, met
allerlei lekkers, heerlijke wijnen en versnaperingen.

Indien je van een gezellige wintersfeer en kerstmarkten houdt, heeft het drielandenpunt, België-Nederland-Duitsland, je heel wat te bieden. Vanuit je verblijf in Bütgenbach
verken je vele pittoreske steden met kerstmarkten vol leuk versierde kraampjes en
grote verlichte kerstbomen.

WEINGUTSHOTEL SANKT MICHAEL ***

HOTEL DU LAC

Programma

Dag 1
In de voormiddag rij je naar
Bastogne voor een vrije lunch.
Nadien rij je over Diekirch en
Echternach naar Weingutshotel
Sankt Michael in Wintrich.
Dag 2
Bezoek aan het stadje Trier,
de oudste stad van Duitsland,
met vele intact gebleven
bouwwerken uit de Romeinse
tijd en kunstschatten uit de
klassieke oudheid. Je maakt er
een begeleide stadswandeling. Na
de vrije lunch is er tijd om op de
gezellige kerstmarkt te flaneren.
Bij terugkomst in het hotel word je
vergast op een wijnproeverij.
Dag 3
Vandaag bezoek je Luxemburg
stad, een propere, rijk uitziende
stad. De stad ligt in een ravijn en
op twee aansluitende flanken.
Op de ene helling ligt de oude
stad, op de andere de moderne.
Je maakt er een begeleide
stadswandeling. Na de vrije lunch
kan je op de sfeervolle kerstmarkt
wandelen. Bij terugkomst in het
hotel word je vergast op een
schnappsproeverij.
Dag 4
Bezoek aan stad Bernkastel, waar
je eerst een boottocht maakt op
de Moezel. Daarna maak je een

begeleide stadswandeling. Na
de vrije lunch is er tijd om de
gezellige kerstmarkt te bezoeken.
Daarna keer je huiswaarts met
stop in Barchon.

€ 459
Geen toeslag
singlekamer

10 tot 13/12/2019 (4 d./ 3 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio
Brussel
• 3 nachten in Sankt Michael
• Halfpension vanaf avondmaal dag
1 tot ontbijt dag 4
• Uitstappen en inkomgelden
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Middagmalen en dranken
DEELNEMERS: min. 25, max. 50
Info en inschrijVen:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

Weingutshotel Sankt Michael ***
Is een vriendelijk en traditioneel
hotel, uitgebaat door Vlamingen.
De kamers zijn voorzien van
een comfortabele badkamer,
satelliet-tv, kluisje en
wekkerradio.
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Dag 1
Vertrek met ophaalplaats in Brugge
en extra opstapplaats in provincie
West-Vlaanderen voor een bezoek
aan Luik. Luik biedt een van de
grootste kerstmarkten van Europa
en is in deze periode een waar
kerstdorp. Het heeft zijn eigen
kerstpostkantoor met speciale
wenskaarten en postzegels van het
kerstdorp. ‘s Middags neem je een
vrije lunch in Luik. Avond incheck in
het hotel.
Dag 2
Vandaag maak je een uitstap
over de Nederlandse grens
naar Valkenburg. Daar heb je de
mogelijkheid de kerstsfeer op
te snuiven in de eeuwenoude
gangen van de ondergrondse
mergelgrotten, de Gemeentegrot,
gelegen aan de voet van de bekende
Caudeberg. Daarnaast is er tijd om
de kerstminiaturen in het MergelRijk
te bewonderen. Ogen te tekort bij
het zien van vele details, honderden
huisjes, bewegende attracties,
duizenden figuranten en kerstbomen.
De sfeervol verlichte grot met haar
bijzondere kerstbeleving en prachtige
beelden van mergel vertelt je ook
nog alle interessante verhalen over
grotten en mergelsteen.
Dag 3
Je maakt een uitstap naar Aachen,
een stad die haar faam dankt aan
Karel de Grote. Je ontdekt er grote
kunstschatten zoals zijn imposante
Dom. Er is tijd om te slenteren en
te verpozen in het Akense ‘Quartier
Latin’, de wijk Pontviertel.
Dag 4
Vandaag staat Oberhausen op het
programma. Tijd om het ‘centrum O’
te ontdekken: een van de grootste
overdekte vrijetijdswinkelcentra van
Europa die in volle kerstperiode een
gemoedelijke sfeer uitstraalt. Na de
lunch keer je huiswaarts.

HOTEL DU LAC
Dit familiehotel staat garant
voor een prima keuken en stelt
persoonlijk contact met hun
gasten op prijs. Alle kamers
zijn gemakkelijk met de lift
bereikbaar en zijn uitgerust
met bad, toilet, telefoon en
televisie. Wie er ooit is geweest,
komt er graag terug.

€ 440

Toeslag singlekamer:
€ 80

9 tot 12/12/2019 (4 d./ 3 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit Brugge
• 3 nachten in Hotel du Lac
• Volpension (behalve lunch dag 1)
• Vermelde uitstappen en toegangsgelden
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Manu Janssens
NIET INBEGREPEN
• Middagmaal dag 1
• Fooien voor gids en chauffeur
• Eventuele verblijfstaks
DEELNEMERS: min. 25, max. 40
Info en inschrijVen:
Regio Brugge
050 44 03 81
Brugge@okra.be

Kerst aan zee
Vayamundo Oostende
Breng de kersttijd door in fijn OKRA-gezelschap in
Vayamundo in Oostende, gelegen aan een rustig stukje
zeedijk en tegenover een halte van de kusttram.
Geniet van de vele mogelijkheden en de aandacht van
de OKRA-begeleider.

€ 406
Toeslag singlekamer: € 75
Korting studio 3 pers.:
€ 17/pers.

Van oud naar nieuw aan zee
nieuwpoort
Hotel Sandeshoved
Dankzij OKRA kan jij ook deelnemen aan de feestvreugde rond het eindejaar. Op de laatste dag van het
jaar wacht jou een schitterend feestbanket met aangepaste wijnen en dranken heel de nacht door. Muziek en
dans krijg je er uiteraard ook bij. Hef het glas met
vrienden op het nieuwe jaar!
Hotel Sandeshoved
Een opmerkelijk rustpunt gelegen in het centrum van Nieuwpoort-Bad aan de verkeersvrije zeepromenade, ten zuiden palend aan
het dynamische winkelcentrum van de
Albert I-Laan.
Het hotel biedt kamers en studio’s met televisie, telefoon, badkamer met bad of douche
en toilet.

21 tot 26/12/2019 (6 d./ 5 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Antwerpen
(vertrek namiddag, terugkeer namiddag)
• Verblijf in comfortkamer of studio
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot
lunch op dag 6
• Drank bij de maaltijd
• Luxebuffet op kerstavond
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op
aanvraag en ter plaatse te betalen
DEELNEMERS: min. 20, max. 60

Info en inschrijven:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

€ 536

Vayamundo Oostende
Het vakantiecentrum Vayamundo Oostende ligt tussen
Mariakerke-Bad en Raversijde, aan een rustig stukje
zeedijk en tegenover een halte van de kusttram. Je
logeert in comfortabel uitgeruste appartementen en
studio’s, bereikbaar met de lift en voorzien van flatscreen-tv, een ruime badkamer met douche en toilet.
Het zelfbedieningsrestaurant serveert een ontbijtbuffet, elke middag een driegangenmenu (in buffetvorm)
met ruime keuze. ’s Avonds koud buffet en dessert naar
keuze. Op oudejaarsavond word je verwend met een
uitgebreid en uitgelezen buffet terwijl je geniet van
geweldige dansmuziek.

€ 486
Toeslag singlekamer: € 60;
korting studio 3 personen: € 34 p.p.

Toeslag singlekamer: € 105
Met 2 op studio: € 586

29/12/2019 tot 2/1/2020 (5 d./4 n.)
28/12/2019 tot 2/1/2020 (6 d./5 n.)
INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Brussel
• Verblijf in tweepersoonskamer of 3/4 studio
• Volpension vanaf avondmaal eerste dag tot
middagmaal laatste dag
• Oudejaarsbanket
• Handdoekenpakket bij aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Mechelen
• Verblijf in superiorkamer
• Volpension vanaf lunch op dag 1 tot ontbijt op dag 5
• Drank aan tafel
• Feestelijk buffet op oudjaar incl. dranken en
dansgelegenheid
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN
• Dranken
• Dagelijks onderhoud
• Eventuele uitstappen

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op aanvraag
en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 25, max. 55

DEELNEMERS: min. 25, max. 75

Info en inschrijven:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

Info en inschrijven:
Verkooppunt Mechelen
015 40 57 45
mechelen@okra.be
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MIDWEEK AAN ZEE

SENIORENWEKEN

HOTEL CAJOU in De Panne

VAYAMUNDO OOSTENDE

Een echte ‘warme wintervakantie’ door de persoonlijke
aanpak van de hotelier: niets moet, alles kan.
Hotel Cajou
Bevindt zich op 50 m van het strand en staat
garant voor een hartelijke sfeer. Alle 30
kamers beschikken over een eigen badkamer,
tv, safe en tweepersoonsbed. In het restaurant kan je genieten van seizoenspecialiteiten, schaaldieren, grillades en visgerechten
met aangepaste wijnen.

Je verblijft in comfortabel uitgeruste appartementen en studio’s, bereikbaar met de lift en voorzien van flatscreen-tv,
een ruime badkamer met douche en toilet. Het zelfbedieningsrestaurant serveert een uitgebreid aanbod en er is
animatie voorzien. Je kan ook gebruikmaken van de fitnessruimte en het zwembad.

€ 453

€ 467

€ 512

Toeslag singlekamer:
€ 60

Toeslag singlekamer: € 105
korting studio 3 personen: € 35 p.p.

Toeslag singlekamer: € 112
korting studio 3 personen: € 70 p.p.

11 tot 18/11/2019 (8 d./7 n.)

31/1 tot 7/2/2020 (8 d./7 n.)

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Antwerpen (vertrek
namiddag, terugkeer namiddag)
• Verblijf in comfortkamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot lunch
op dag 8
• Drank bij de maaltijd
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Antwerpen (vertrek
namiddag, terugkeer namiddag)
• Verblijf in superiorkamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot lunch
op dag 8
• Drank bij de maaltijd
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele andere uitstappen

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op aanvraag
en ter plaatse te betalen

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op aanvraag
en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 10, max. 50

DEELNEMERS: min. 34, max. 48

DEELNEMERS: min. 34, max. 100

18 tot 22/11/2019 (5 d./4 n.)
INBEGREPEN
• Ophaling aan huis vanuit Oost-Vlaanderen
rechtstreeks tot het hotel en terug.
(De deelnameprijs wordt niet aangepast voor wie
er geen gebruik van maakt.)
• Verblijf in tweepersoonskamer
• Volpension (van lunch dag 1 tot lunch dag 5)
• Passende wijnen en water bij de maaltijden
• Wandeling met gids
• Bezoek aan de markt in Veurne
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Bea Van Huyck

inFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Vlaanderen
03 760 38 65
oostvlaanderen@okra.be
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Gezellig aan zee in goed gezelschap

Info en inschrijven:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

Info en inschrijven:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

lijndans

MIDWEEK AAN ZEE

ZANGDRIEDAAGSE

VAYAMUNDO OOSTENDE

VAYAMUNDO OOSTENDE

Oostende is dé badstad bij uitstek. Wandel je graag op
de dijk of verken je liever de vele bezienswaardigheden? Kom het ontdekken!
Vayamundo is een ideaal vakantieoord voor senioren.
Er is een heleboel animatie, o.a. aquagym, crea… Voor
de maaltijden ben je welkom in het zelfbedieningsrestaurant, waar een uitstekende kok een ruime en gevarieerde keuze voorstelt. Met de kusttram (halte tegenover het hotel) kan je richting Oostende of Middelkerke.
Je abonnement op De Lijn is ook geldig op de kusttram.

Geniet van samen zingen met vrienden: elke dag zing je
twee of drie keer samen. Verder heb je voldoende vrije
tijd en kan je deelnemen aan de avondanimatie van
Vayamundo.

€ 334

€ 375

€ 288

Toeslag singlekamer: € 64
Korting studio 3 pers.: € 36/pers.

Toeslag singlekamer: € 64
Korting studio 3 pers.: € 39/pers.

Toeslag singlekamer: € 32
Korting studio 3 pers.:
€ 40/pers.

Vayamundo Oostende

Bewegen, dansen en genieten.
Een gevarieerd dansprogramma geschikt voor elke
lijndanser!

13 tot 17/3/2020 (5 d./ 4 n.)

30/3 tot 3/4/2020 (5 d./4 n.)

23 tot 25/3/2020 (3 d./2 n.)

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Antwerpen (vertrek namiddag, terugkeer namiddag)
• Verblijf in superiorkamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot
lunch op dag 5
• Drank bij de maaltijd
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• Danslessen door lesgevers OKRA-SPORT+
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit Aarschot/Leuven
• Verblijf in superiorkamers
• Volpension van eerste tot laatste middagmaal
• 1 drankje bij de maaltijd
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding: Rita Ickx en
Jean Pierre De Becker

INBEGREPEN
• Busvervoer h/t vanuit regio Antwerpen (vertrek
voormiddag, terugkeer namiddag)
• Verblijf in comfortkamer
• Volpension vanaf lunch op dag 1 tot lunch op dag 3
• Drank bij de maaltijd
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst
• Dagelijkse animatie in hotel
• Zangbrochure
• Koffiepauzes
• Begeleiding door geschoolde dirigente
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op
aanvraag en ter plaatse te betalen

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
MOEILIJKHEID
Licht: je bepaalt zelf het ritme van je vakantie.
DEELNEMERS: min. 35, max. 65

DEELNEMERS: min. 34, max. 100
Info en inschrijven:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
• Handdoekenwissel en kameronderhoud op aanvraag
en ter plaatse te betalen
DEELNEMERS: min. 20, max. 40

Info en inschrijven:
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

Info en inschrijven:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be
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ALGEMENE VOORWAARDEN
OKRA vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet van
21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten. In dat kader informeren we
je over jouw rechten als gebruiker via het document ‘Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten’.

1. Deelname
•

•

Het reisaanbod van OKRA is toegankelijk voor senioren die op
eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we graag door
naar aanbieders van een aangepast vakantieaanbod, waaronder Samana. Als je meer info wenst over de zwaarte van een
reis kan je contact opnemen met het organiserende verkooppunt.
Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits betaling van een toeslag van 50 euro.

2. Inschrijving, voorschot en betaling
Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon, of via de inschrijvingsprocedure op www.okra.be. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het gevraagde voorschot.
Je ontvangt hiertoe een reisbevestiging met factuur. Reischeques
en waarde- of kortingsbonnen dien je samen met de bestelbon in,
zodat die in mindering kunnen worden gebracht. Gebruik steeds
je officiële naam en voornaam (zoals op de identiteitskaart). Onkosten als gevolg van het opgeven van een foute naam vallen ten
laste van de deelnemer.
Het voorschot bedraagt 25 procent van de totale reissom zoals
vermeld in de reisbrochure en is te betalen binnen de acht dagen
na ontvangst van de reisbevestiging. De betaling geldt als bevestiging van het reiscontract. Indien je nalaat, ook na aanmaning,
om het voorschot te betalen heeft OKRA het recht om de overeenkomst te beëindigen met de annuleringskost ten laste van de
kandidaat-reiziger.
Het saldo betaal je ten laatste acht weken voor vertrek. De betalingsdatum staat vermeld op de saldoafrekening die je bij reisbevestiging ontvangt. Bij inschrijving minder dan acht weken voor
vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom.
Na volledige betaling en ten laatste zeven dagen voor afreisdatum, ontvang je alle nuttige reisinformatie, zoals:
• richtlijnen inzake vervoersregeling;
• info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma;
• naam en contactgegevens van de reisbegeleider.

3. Annuleren
Door de reiziger zelf:
• Je kan de overeenkomst overdragen aan een andere persoon
die voldoet aan de geldende voorwaarden, mits betaling van
de bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn.
• Je kan de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin
van de pakketreis mits betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
• Indien je je inschrijving annuleert, laat je dit zo snel mogelijk
weten aan het verkoopkantoor. Indien je door omstandigheden kort voor vertrek moet annuleren, contacteer je ook het
best de reisbegeleider.
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•

•

Bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen
voor afreis wordt de terugbetaling van de reeds betaalde
bedragen voorzien, mits afhouding van een administratiekost
van 30 euro per dossier en eventuele reeds doorgerekende
annuleringskosten aan OKRA.
Bij annulering om een geldige reden binnen een periode
van 60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de
inbegrepen annuleringsverzekering mits afhouding van een
administratiekost van 30 euro per dossier en de premie voor
de annuleringsverzekering. Weliswaar enkel als de nodige
attesten zijn voorgelegd en de reden aanvaard wordt. Informeer je vooraf over de voorwaarden bij het verkooppunt.

Door OKRA:
• Indien er onvoldoende reizigers zijn ingeschreven voor een
bepaalde bestemming, eigent OKRA zich het recht toe de reis
te annuleren. De deelnemers zullen daarvan zo snel mogelijk
op de hoogte gebracht worden en uiterlijk:
- 20 dagen voor afreis bij reizen van meer dan 6 dagen;
- 7 dagen voor afreis bij reizen van 2 tot 6 dagen.
• Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden door
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en de reizigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.
• In beide gevallen wordt het reeds betaalde bedrag volledig
terugbetaald en is OKRA vzw geen bijkomende schadevergoedingen verschuldigd.

4.	Onvoorziene wijzigingen
Voor de aanvang van de reis:
• Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de voornaamste
kenmerken van de reis niet kan worden uitgevoerd, zal OKRA
je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je eventuele programma- en/of prijswijzigingen voorstellen.
• In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de aangegeven termijn zonder kosten te verbreken, of de door OKRA
voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.
• Als de kwaliteit van de reis door de aanpassingen vermindert,
heb je recht op een passende schadevergoeding. Bij opzegging worden alleen reeds betaalde bedragen terugbetaald.
Tijdens de reis:
• Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de
diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige maatregelen
om je passende en kosteloze alternatieven aan te bieden
met het oog op voortzetting van de reis.
Algemeen:
• Alle vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte
wijzigingen.
• De beschrijving van de hotels en de pakketten ‘all-inclusive’
zijn op basis van gekende info bij het uitschrijven van de reis.
Dat kan mogelijk licht afwijken.

5.	Verzekeringen
•

Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v.
derden en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en

•
•
•

•

lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvullend op tussenkomst MUTAS of andere alarmcentrales). Voor
landen waarvoor geen tussenkomst van de alarm- en zorgcentrale voorzien is, heeft OKRA een uitbreiding in de polis
voorzien tot 50.000 euro (ook voor ziekte en hospitalisatie).
Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft
OKRA een annuleringsverzekering afgesloten bij DVV, polis
C15/0182.650/03-B.
OKRA heeft een verzekering insolventie afgesloten bij Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, 02 240 68 00
- mail@gfg.be.
Er is geen bagageverzekering afgesloten door OKRA, tenzij
anders vermeld. OKRA is in geen geval verantwoordelijk voor
verlies van of schade aan je bagage. Het is ten strengste
verboden voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst OKRA elke verantwoordelijkheid af.
Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures
rond deze verschillende verzekeringen kan je terecht bij de
verkooppunten. De volledige reispolis kan worden ingekeken
op verzoek.

8.	Non-conformiteit en klachtenbehandeling
•

•

•

9.	Overige info
•

6. Prijzen
•
•
•
•
•
•
•

Alle vermelde prijzen en toeslagen zijn per persoon, tenzij
anders vermeld.
In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen
zoals vermeld in de brochure en op OKRA.be, inclusief btw.
Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik
maken van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op
terugbetaling.
Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn niet
inbegrepen, tenzij vooraf anders vermeld.
De reissom kan tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden
herzien als gevolg van verhoging van wisselkoersen, brandstofkosten en belastingen.
Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het
recht om het reiscontract te verbreken zonder opzeggingsvergoeding.
Als je aangesloten bent bij CM krijg je een korting van 15 euro
mits het voorleggen van je aansluitingsbewijs (gele klever).
Deze korting is van toepassing op alle reizen die openbaar
(open) aangeboden worden. Ze is niet van toepassing op
reizen die exclusief aan leden van bepaalde OKRAtrefpunten
aangeboden worden (gesloten deelname).

7.	Reisdocumenten
Volgende documenten dien je zeker bij te hebben:
• een geldige identiteitskaart (let op geldigheidsdatum) of reispas voor bestemmingen waar dat nodig is (zie info per reis);
•
voor buitenland: de Europese ziekteverzekeringskaart (aan
te vragen bij je mutualiteit en jaarlijks te vernieuwen) en de
Mutas-WAC-kaart (aan te vragen bij je mutualiteit);
• voor buitenlandse reizen vragen we standaard een kopie van
de voorkant van je identiteitskaart;
• aanbeveling: indien je belangrijke medicatie neemt, gelieve
de bijsluiters mee te nemen in je handbagage.

Bij een niet-correcte uitvoering van de reis breng je de
reisleider of de organisatie hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte. Als deze klacht gegrond, is probeert OKRA dit binnen
redelijke termijn te verhelpen of minstens evenwaardige alternatieven aan te bieden, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt.
Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je
onmogelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen we deze klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na
verloop van de reis te richten tot: OKRA, PB 40, 1031 Schaarbeek.
OKRA onderschrijft de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie reizen en haar procedures voor klachtenbehandeling en verzoening.

•

Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende types
kamers. Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts
beperkt beschikbaar zijn en dat hiervoor ook bijna altijd een
toeslag wordt aangerekend. Een kamergenoot zoeken is dus
een aanrader.
OKRA-reisbegeleiders: onze troef. Al onze reizen worden voorbereid en begeleid door opgeleide OKRA-begeleidings. Hun
enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient ons
respect.

10. privacy
•

•

Je persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+
vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be.
Dit voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten en reizen
op basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving, en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten
(direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang als
sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien je niet wil dat wij je
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat
het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres
kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken
en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van
verwerking van persoonsgegevens vind je op www.okra.be/
privacy.
Enkele weken voor afreis ontvang je de laatste richtlijnen
met de nodige praktische reisgegevens. Daarbij word je ook
vriendelijk uitgenodigd om een medische fiche in te vullen.
We vragen je om die op de eerste reisdag in gesloten omslag
met naamvermelding te overhandigen aan de OKRA reisleider.
Dit is echter niet verplicht, maar we bevelen het wel aan. Deze
omslag wordt enkel geopend bij medische noodgevallen en
wordt op het einde van de reis terugbezorgd. Als je de fiche
invult en afgeeft geef je hierbij ook jouw toestemming dat
die bij medische problemen mag geopend en aangewend
worden i.f.v. een goede dienstverlening.
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Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302,
omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Voor meer info over deze wetgevingen kan U terecht op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. OKRA vzw is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
OKRA vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.
Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis
ontvangen.
De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen,
berust altijd bij ten minste één professioneel.
De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van
extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan
twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de
pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden
afnemen.
In geval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt
gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij
een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis
vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op
een schadevergoeding.
De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding
vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige
veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen
betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder
extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op
een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van
de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van
de reiziger gezorgd. OKRA vzw heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds
Reizen, Metrologielaan 8 - B 1130 Brussel, tel: 02/240.68.00, mail@gfg.be. Wanneer diensten door de
insolventie van OKRA vzw niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval,
de bevoegde autoriteit contact opnemen

