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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-, fietsen wandelvakanties aan die minder
CO2 uitstoten. De vliegtuigreizen
zorgen echter voor een hoge uitstoot van CO2.
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.

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

Bij elke vliegtuigreis vind je het
bedrag voor de CO2-compensatie
terug.
Wens je deze vrijwillige CO2-compensatie te betalen, dan vink je dit
aan op de bestelbon.

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.
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.
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OVERZICHT ZOMERREIZEN 2020
VERBLIJFSVAKANTIES
7
8
9
10
11
12
13

Noord-Macedonië
Spanje, Costa Cálida
Corfu
Cyprus
Turkije, Side
Turkije, Side (lang verblijf)
Zwarte woud (kerst)

8 d.
11 d.
10 d.
11 d.
11 d.
21 d.
6 d.

13 – 20 juni
16 – 26 september
26 september – 5 oktober
15 – 25 oktober
19 – 29 oktober
9 – 29 november
21 – 26 december

9 d.
7 d.
10 d.
10 d.

24 april – 2 mei
1 – 7 augustus
11 – 20 september
10 – 19 oktober

CULTUURREIZEN
14
15
16-17
18-19

Israël
Berlijn, per fiets
Portugal
Oezbekistan

20

ACTIEVE VAKANTIE (door Sporta)
Frankrijk, Mon Ventoux

21
22-23

Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten
Algemene voorwaarden

4 d.

18 – 21 juli

15
13
20
7
16

8

18

9
11
12

10
14

info &
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Een OKRA-reis boeken kan heel gemakkelijk. Je kan 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, je kan telefonisch of per e-mail terecht bij een van
onze bereidwillige medewerkers die je helpen bij je keuze.

@
per post of fax

via E-mail

per telefoon

OKRA-REIZEN Algemeen
Postbus 40, 1031 Brussel

algemeen@okrareizen.be

02 246 39 44

Fax 02 246 44 46

Je kan jouw bestelbon scannen en
mailen of meer informatie vragen
over een reis.

Hier kan je terecht voor alle
informatie over de reizen in deze
brochure. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot donderdag van 9 tot
16 uur.

via onze website

volg ons

www.okra.be/reizen

OP FACEBOOK OF TWITTER

Hier vind je een overzicht van alle reizen van alle
verkooppunten. Je kan ook meteen je vakantie
online boeken via het elektronische
reservatieformulier.

Deel je reiservaringen op onze Facebookpagina – zoek
op ‘OKRA vzw’ – en volg ons voor de laatste nieuwtjes
op Twitter, onder de naam @OKRAvzw.

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

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: Shutterstock, OKRA-REIZEN, Omnia Travel en TUI.
Vormgeving: Gevaert Graphics nv
Druk: Gevaert Printing nv
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BESTELBON

OPSTUREN NAAR:
OKRA-REIZEN, Algemeen
Postbus 40, 1031 BRUSSEL

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.”
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NOORD-MACEDONIE Meer van Ohrid

€935
Toeslag
singlekamer: € 63

Hotel GRANIT ****

13 TOT 20/6/2020 (8 d./7 n.)
PROGRAMMA
Bezoek aan Ohrid
Bezichtiging van de oude stad
van Ohrid. Je begint in de
bovenstad met bezoek aan
Fort van Samuil, Iconengalerij,
Perilefta kerk, Amfitheater en
St.-Kaneo. Daarna terug met
de bootjes en bezoek aan
St.-Sofija kerk.
Incl. Nl-talige gids, lunch
(2 glazen wijn en flesje water
per persoon), toegangsgelden.
Vertrek vanuit het hotel 10.00
uur, terug in het hotel rond
16.30 uur.

Boottocht en bezoek aan het
klooster van St.-Naum
Excursie St.-Naum klooster,
boottocht Ohrid – St.-Naum
met roeiboottochtje door de
bronnen van Zwarte Drim.
Incl. Nl-talige gids, plaatselijke
transfers, lunch (2 glazen wijn
en flesje water per persoon),
toegangsgelden.
Vertrek vanuit het hotel rond
09.00 uur, terug in het hotel
rond 17.30 uur.

Afscheidsdiner in restaurant
aan het Meer van Ohrid
Incl. 2 glazen wijn en flesje
water per persoon.

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Ohrid
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in hotel Granit 4*
in all-inclusive
• 3 vermelde uitstappen
• DVV annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 12,24
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart

HOTEL GRANIT ****
Zittend op het terras met een lokaal wijntje, de zon zien ondergaan in het meer, dat is genieten.
Het strand ligt direct aan je voeten, het levendige centrum van Ohrid dichtbij. Het is de perfecte
plek voor een ontspannende vakantie in all-inclusive.
Ligging: rustige ligging aan het meer • direct aan het privé-strand • 5 km van Ohrid • 15 km van
de luchthaven van Ohrid.
Kamers: dubbelkamer met balkon en zicht op het meer (type 21) • singlekamer met Frans balkon
en zicht op het park (type 29) • badkamer met bad/douche, haardroger • tapijt • airco • tv • telefoon • gratis wifi • koelkast.
Faciliteiten: roomservice • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: restaurant (maaltijden in buffetvorm) • à-la-carterestaurant • restaurant
aan het strand • bar • All-in: snacks (17-18.30u.) • ijsjes (12-17u.) • selectie van lokale dranken
(9-22u.). Let er wel op dat in de Macedonische keuken het eten lauwwarm wordt geserveerd.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met zonneterras • gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad • gratis handdoekenservice • gratis: basket, pingpong, livemuziek op woensdag •
betalend: tennis, duiken en massages.
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SCHADUWTEMP.: 24°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 26
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 15u30 - Ohrid 18u20
Ohrid 18u45 - Brussel 23u10 (via Tivat)

SPANJE COSTA CÁLIDA
ALEGRÍA DOS PLAYAS ****

all

inclus

ive

Kraaknet en modern ingericht hotel waar je graag je
vakantie wil doorbrengen met je vrienden. Het restaurant
met veel natuurlijk licht biedt lekkere en zeer gevarieerde
buffetten. Deze topper biedt je een groot zwembad,
ruime en hedendaagse kamers en een gemoedelijke en
aangename sfeer. Tip voor een onvergetelijke trip? Maak
een zeiltochtje langs de ongerepte stranden van de Costa
Cálida en laat je meevoeren door de golven en de wind
terwijl je lekker ontspant en zonnebaadt. Je geraakt er niet
over uitgepraat en ziet al uit naar een volgend verblijf.

€955
Toeslag singlekamer:
€ 170

Ligging: in Puerto de Mazarrón, in de regio Murcia aan
de Costa Cálida • 2 minuten van het zandstrand en de 30
km uitgestrekte kustlijn • 2 km van het centrum van El
Puerto de Mazarrón • 40 km van het eeuwenoude
Cartagena • 50 km van Lorca • 50 km van Aquilas • 40 km
van de luchthaven van Murcia-Corvera.
Kamers: standaardkamer, ca. 20m2 (type 20) • singlekamer ca. 16m2 (type 10) • badkamer met douche en
haardroger • airco • telefoon • tv • wifi (gratis) • minibar
(te betalen) • minisafe (te betalen) • strijkijzer en -plank
• balkon
Faciliteiten: wifi (gratis) in het hele resort • roomservice
• wasserette • chill-out dakterras.
Restaurants en bars: restaurant, lounge, bar • all-in:
lunchbuffet, snacks (buiten de maaltijden) • tussen 11u.23u.: huiswijn, sangría, frisdranken, bier, lokale alcoholische dranken, cocktails, water, koffie en thee.
Sport en ontspanning: zwembad met ligstoelen, parasols
en handdoekenservice • gratis: bubbelbad, sauna, solarium, fitness, petanque, tennis (padel) • animatie (muziek,
shows, karaoke).

16 TOT 26/9/2020 11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Antwerpen-Murcia
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in hotel Alegría Dos
Playas 4* in all-inclusive
• DVV annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 11,38
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 26°C
DEELNEMERS: min. 25, max 30
REISORGANISATOR: TUI – verg.nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Antwerpen 6u30 - Murcia 9u00
Murcia 16u20 - Antwerpen 19u00
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CORFU

APOLLO PALACE *****
Apollo Palace ligt in het
gezellige Messonghi met zijn
vele tavernes en vlak bij het
strand. Het hotel beschikt
over een mooie groene tuin
en een wellness waar je rustig
kan genieten van je vakantie,
maar er zijn ook animatie en
verschillende sportactiviteiten.

Ligging: 30 m van het strand • 300 m van het centrum van
Messonghi • 20 km van Corfu-stad • bushalte voor het hotel •
20 km van de luchthaven.
Kamers: standaardkamers tuinzicht (type 20) • badkamer met
bad/douche en haardroger • tegelvloer • airco • telefoon • gratis wifi • satelliet-tv • koelkast (fles water bij aankomst) • safe
(betalend) • balkon.
Faciliteiten: wasservice • schoonheidssalon • gratis wifi in het
hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant (buffetmaaltijden) • à-lacarterestaurant (lunch en diner) • poolbars (snacks) • all-in:
ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • laat ontbijt (1011.30u.) • snacks (12-18u.) • ijsjes (10-18u.) • koffiebreak (16-17u.)
• selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken
(10-23u.).
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden, relaxzwembad
en bubbelbad in openlucht (adults only-gedeelte) • • gratis ligzetels en parasols aan het zwembad, betalend aan het strand
(2 ligzetels en 1 parasol voor € 6) • handdoekenservice mits
waarborg • gratis: pingpong, basketbal, voetbal, beachvolley,
fitness, aerobics • animatie • betalend: biljart, minigolf, spacentrum met sauna, stoombad, massages en schoonheidsbehandelingen.

€999
Toeslag
singlekamer: € 233

26/9 TOT 5/10/2020 (10 d./9 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Corfu
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in hotel Apollo Palace 5*
in all-inclusive
• DVV annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 12,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 25°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 52
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 15u30 - Corfu 19u30
Corfu 11u00 - Brussel 13u05
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CYPRUS Paphos
Athena Beach ****

Constantinou Bros Athena Beach is werkelijk een tophotel,
direct aan het strand van Kato Paphos. In het spacentrum
worden lichaam en geest van kop tot teen verwend met allerlei
behandelingen. Om de grote en kleine honger te stillen, is er ruim
voldoende keuze.
Zin in een wandeling? Via de boulevard bereik je met gemak het
centrum van Paphos dat op slechts anderhalve kilometer ligt.
Hier vind je de pittoreske haven, de archeologische sites en vele
visrestaurants en gezellige terrasjes aan het water.
Ligging: Kato Paphos • direct aan het strand
en aan de strandpromenade • 50 m van bars
en restaurants • 1,5 km van het centrum • bushalte voor het hotel • op 15 km van de luchthaven van Paphos.
Kamers: standaardkamers met zicht op het
hinterland, ook voor singles (type 20) • kamers
met lateraal zeezicht, ook voor singles (type
21) • kamers met zeezicht, ook voor singles
(type 22) • badkamer met bad, regendouche en
gewone douche, haardroger, badjas en slippers • tapijt • airco • telefoon • radio • hoofdkussenservice (gratis) • flatscreen-tv • wifi
(gratis) • kleine koelkast • safe (te betalen) •
flesje water bij aankomst • koffie- en theefaciliteiten • strijkfaciliteiten • balkon.

€1170

Faciliteiten: kapsalon • mini-markt • juwelier •
wasservice • auto- en fietsverhuur • wifi (gratis) in het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • à-la-carterestaurant
‘Zephyr’ (internationaal), ‘Adonis’ (mediterraan), ‘Leda’ (Italiaans) en ‘Palm Tree’ (grill) •
beachbar (lunch en snacks), cocktailbar en
poolbar • deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden.
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden
en 2 bubbelbaden • gratis ligzetels, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het
strand • overdekt zwembad met bubbelbad •
gratis: tennis, tafeltennis, boccia, minigolf, fitness • animatie (livemuziek, shows) • betalend:
spacentrum met sauna, stoombad, aromatherapie, behandelingen en tennis met verlichting.

Toeslag singlekamer: € 280
Toeslag lat. zeezicht: € 44/pers.
Toeslag zeezicht:
€ 146/pers.

15 TOT 25/10/2020 (11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Paphos
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in hotel Athena Beach 4*
in halfpension
• DVV annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen en dranken
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,21
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 25°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 42
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 13u05 - Paphos 18u30
Paphos 12u00 - Brussel 15u35
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TURKIJE SIDE
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.
Dit hotel kent vooral een
Europees cliënteel met veel
terugkerende gasten. Zeer
geliefd bij de Belgen door de
familiale sfeer. De hotelkamers
werden begin 2020 volledig
gerenoveerd.

Ligging: direct aan het brede privézandstrand • winkeltjes, restaurants en bars aan de overkant • 3 km van het centrum van
Side • 8 km van Manavgat • dolmus op 20 m (betalend) • 65 km
van de luchthaven van Antalya.
Kamers: in het hoofdgebouw met balkon en landzicht (type 20)
of kamer met lateraal zeezicht (type 23) (niet voor singles) •
1 persoon in dubbelkamer (type 29) • badkamer met douche,
haardroger, badjas en slippers • laminaatvloer • airco • 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, visgerechten, Italiaans en Turks •
verschillende bars • all in: alle maaltijden in buffetvorm • laat
ontbijt (10.30-11 u.) • à-la-carte-avondmaal (1x/verblijf in elk
restaurant) • patisserie (10-18 u.) • pannenkoeken (11-17 u.) •
snacks (12.30-16 u.) • middernachtsnacks (22.30-1 u.) • selectie
van lokale en internationale dranken (24/24 u.) • deftige kledij
gewenst tijdens het avondmaal.
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, waterpolo, minigolf, minivoetbal, tafeltennis, biljart, fitness, aquagym, aerobics, gym, step, sauna,
Turks bad, waterfiets en kano • animatie • betalend: spacentrum met schoonheidsbehandelingen en massages.

€1115

Toeslag singlekamer: € 255
Toeslag zijd. zeezicht
(dubbels): € 92/pers.

19 TOT 29/10/2020 (11 d./10 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in hotel Barut Hemera 5*
in all-inclusive
• DVV annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Visum (± € 36)
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
en visum (handleiding wordt maand
voor afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 27°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 42
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
Brussel 06u00 - Antalya 10u40
Antalya 12u45 - Brussel 14u45
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lang verblijf

€1435

Toeslag singlekamer: € 242
Toeslag zeezijde (dubbels):
€ 113/pers.

TURKIJE SIDE

paloma oceana RESORT *****

all

inclus

ive

Paloma Oceana Resort in Side heeft alles in huis voor een
geslaagde vakantie met een luxe ultra all-inclusive pakket.
Traditionele gastvrijheid ontmoet modern en luxueus design met
ruime tuinen, een huiselijke sfeer en een groot strand.
Ligging: direct aan het zandstrand • veel winkels in de buurt van het hotel • 5 km van het
centrum van Side • 8 km van Manavgat • 65 km
van de luchthaven van Antalya.
Kamers: standaardkamer in het hoofdgebouw
met landzicht (type 23) • kamer in het hoofdgebouw met zeezicht (type 24) (niet voor singles) • één persoon in dubbele landzichtkamer
(type 23) • badkamer met inloopdouche en
haardroger • tegelvloer • centrale airco/verwarming • hoofdkussenservice (gratis) • telefoon • wifi (gratis) • satelliet flatscreen-tv •
gratis minibar (aangevuld met water, frisdranken en bier) • koffie- en theefaciliteiten • safe
(gratis) • balkon.
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon •
discotheek • shops • waterpijp • paviljoentjes
aan het strand • roomservice (24/24u.) • wifi
(gratis) in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met terras • alle maaltijden in buffetvorm • à-la-carterestaurants: internationaal, Egeïsch/vis en
Ottomaans/kebab • mits toeslag: à-la-carterestaurants: Verre Oosten en steakhouse •
verschillende bars • All-in: ontbijt (met seizoensgebonden biologische variëteiten en
vers sinaasappelsap) • laat ontbijt • ijsjes tijdens het middag- en avondmaal • lunchbuffet
in het Aqua & Sunset Restaurant • à-la-carte
snack in het Aqua & Sunset Restaurant (1517u.) • late night snack (23-1u.) • biologische
wijn tijdens de maaltijden • patisserie serveert
verse pasteitjes en koekjes met koffie en thee

• fruit en snacks geserveerd aan de ligzetels
aan het zwembad en het strand (op bepaalde
tijdstippen) • selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (24/24u.) • te betalen: importdranken •
lange broek gewenst voor de heren tijdens het
avondmaal.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad en
relaxpool • gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand • gratis handdoekenservice • overdekt zwembad • gratis: tennis
(overdag), beachvolley, basketbal, tafeltennis,
kaartspellen, darts, boccia, fitness, ochtendgym, aerobic, aquagym, yoga, sauna en hamam
• discotheek (23-2u.) • animatie overdag en
‘s avonds (o.a. livemuziek en shows) • betalend:
tennis met verlichting, tennismateriaal,
spacentrum met massages en verzorgingen.
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9 TOT 29/11/2020 (21 d./20 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 20 nachten in Paloma Oceana 5*
in all-inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Visum (± € 36)
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,36
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
en visum (handleiding wordt maand
voor afreis opgestuurd)
SCHADUWTEMP.: 17-23°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 60
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
VLUCHTUREN (nog niet gekend)

KERSTMIS IN HET ZWARTE WOUD
In 2020 zoek je de kerstsfeer op in het Zwarte Woud. Je kan er niet alleen genieten van de nog
authentieke sfeer maar vooral ook van de prachtige winterlandschappen in en rondom je verblijfsoord,
gelegen in het hartje van het ‘Schwarzwald’. Beleef er eens een andere kerst!
PROGRAMMA
DAG 1 BRUSSEL >
ZWARTE WOUD (D)
Via de verschillende opstapplaatsen gaat het naar
Duitsland. Stops en vrij middagmaal onderweg. Je brengt
onderweg een eerste bezoek
aan een gezellige kerstmarkt.
Nadien rijd je verder naar je
verblijfplaats in het Zwarte
Woud voor avondmaal en overnachting.
DAG 2 ZWARTE WOUD
Na het ontbijt maak je via
sfeervolle dorpjes een daguitstap naar het meer oostelijke
deel van het Zwarte Woud.
Onderweg bezoek je het sympathieke Ettenheim en de 18de
eeuwse kloosterkerk van de
voormalige benedictijnenabdij
van Sankt Peter. Deze is van de
hand van bouwmeester Peter
Thumb en behoort tot de
mooiste bouwwerken van het
Zwarte Woud. Je bezoekt de
levendige studentenstad
Freiburg waar je de mogelijkheid hebt om de kerstmarkt te
bezichtigen en een stadswandeling te maken in de binnenstad met o.a. de Münsterkathedraal.

€965
Toeslag
singlekamer: € 105

DAG 5 ZWARTE WOUD
Na het ontbijt kan je genieten
van een vrije voormiddag waarbij je eventueel tijd en zin hebt
in een gezonde wandeling in de
buurt van het hotel. Er is
tevens een licht middagmaal
(maaltijdsoep) voorzien in het
hotel. In de namiddag breng je
nog een bezoek aan de algemene omgeving van je verblijfplaats. Avondmaal en overnachting.

DAG 3 ZWARTE WOUD
Na het ontbijt verken je het
hart van het Zwarte Woud en
bezoek je verschillende gemoedelijke dorpjes. In de glasblazerij Dorotheenhütte in
Wolfach vind je zeker een
gepast stemmig aandenken.
Rond Schiltach vind je de
Deutsche Fachwerkstrasse. Het
kuuroord Triberg is vooral
bekend voor zijn watervallen
(de hoogste van Duitsland) en
de grootste koekoeksklok ter
wereld.

DAG 6 ZWARTE WOUD
Na het ontbijt terugreis met
middagmaal onderweg (drankenpakket inbegrepen). Indien
de tijd het toelaat, stop onderweg voor een kort bezoek.

DAG 4 ZWARTE WOUD
In de voormiddag bezoek je
Sankt Blasien met zijn Dom,
een prachtige aan de H. Blasius
gewijde koepelkerk. Titisee, een
toeristische centrum en luchtkuuroord, is prachtig gelegen
aan het gelijknamige meer.
’s Avonds vier je ‘Heiligen
Abend’ in het hotel.

De keuze en volgorde van de
vermelde bezoeken kunnen nog
gewijzigd worden, volgens de
plaatselijke (weers)omstandigheden, de kerstevenementen en
het reisschema.

SCHWARZWALD HOTEL SILBERKÖNIG 4*
De standaardkamers zijn gerenoveerd en beschikken over een
televisie, bureautje, rookmelder, minibar, eigen badkamer met
toilet, douche en haardroger. Dubbelkamers hebben uitzicht op
het dal (zuid- of westkant). De singlekamers zijn gedeeltelijk
met dakvenster.
Tevens beschikt het hotel over kabelinternet/wifi, een bowlingbaan (€15/uur) en kan je gratis gebruik maken van de sauna.
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21 TOT 26/12/2020 (6 d./5 n.)
INBEGREPEN
• Autocarreis volgens programma
• 5 nachten in vermeld hotel (of
gelijkwaardig) in kamer & ontbijt
• Verblijfstaks
• Vermelde uitstappen
• Middagmalen op dag 2, 3 en 4
(excl. dranken)
• Middagmaal op dag 6 (incl. drankenforfait)
• Avondmalen:
- 21 & 22/12: driegangenmenu
- 23/12: fondue
- 24/12: vijfgangenmenu in
kerstsfeer
- 25/12: viergangen
Schwarzwäldermenu
• Ook in het hotel:
- koffie & koek op kerstavond
- aperitiefje in de Franciscuskapel
op kerstavond
- lichte lunch op dag 5
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Middagmaal op dag 1
• Niet-vermelde dranken
• Niet-vermelde uitstappen
• Fooien
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 4°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 35
REISORGANISATOR:
Omnia Travel - verg. nr. A1121

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.).

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 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 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 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 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.

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

(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 9
• 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
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BERLIJN PER FIETS
Na jaren van renovatie, laat het huidige Berlijn opnieuw haar
ware gelaat zien: een stad met een rijke geschiedenis en een
ongemeen uitgebreid cultureel aanbod waarbij het dankzij het
vele groen en de gezellige atmosfeer dubbel zo aangenaam
vertoeven is. Verken deze wereldstad per fiets!
PROGRAMMA
DAG 1 BRUSSEL > BERLIJN (D)
9.25 uur: vlucht vanuit
Brussel naar Berlijn met
Brussels Airlines.
10.50 uur: aankomst in Berlijn
en transfer naar het centrum
van de stad met een verkennend stadsbezoek met de
autocar, gevolgd door de
transfer naar het hotel.
DAG 2 BERLIJN (± 38 km)
Via de wijk Tiergarten fiets je
naar de Spree waarbij je
onderweg de regeringswijk
en de iconische
Brandenburgse Poort passeert en het vlakbij gelegen
Holocaustmonument. Je
bezoekt de Rijksdag met zijn
bewogen geschiedenis en zijn
indrukwekkende koepel die
een fenomenaal uitzicht
geeft over de stad. Daarna
fiets je over de welbekende
Unter den Linden waar je
monumenten zoals het
Zeughaus, het oorlogsmonument Neue Wache, het
Kronprinzenpalais of de
Staatsoper ziet. Met een aantal ommetjes rij je langsheen
de Gendarmenmarkt,
Bebelplatz, het Museuminsel
en Alexander Platz met in de
buurt de Fernsehturm en het
Rotes Rathaus; om te eindigen in de hippe wijk
Prenzlauerberg. Vrij middagmaal. Avondmaal in het hotel.

DAG 3 BERLIJN-ZUID (± 35 km)
Vandaag rij je door de wijk
Steglitz over een groene route
naar de stilgelegde luchthaven, Tempelhof, waar je over
de landingsbaan kan fietsen.
Daarna rij je verder door het
park van Treptow, waar je het
Russisch monument kan zien.
Langsheen de East-sidegalerie, het langst bewaarde
stuk van de Berlijnse muur, en
de Karl Marx-Allee rij je naar
het Joods Museum en de multicultiwijk, Kreuzberg. Het
Joods Museum vertelt de
geschiedenis van het Joodse
volk. Daarna rij je via de groene as terug naar het hotel.
Vrij middagmaal. Avondmaal
in een restaurant vlakbij het
hotel.

in de DDR-periode maar is
tegenwoordig een ultramodern geheel van architectonische hoogstandjes. Vlakbij ligt
het Kulturforum met de fantastische Gemäldegalerie (13de
tot 18de eeuwse Europese
schilderkunst) en de Neue
Nationalgalerie (20de eeuwse
schilderkunst). Daarna rij je
verder naar Checkpoint
Charlie waar je opnieuw een
stukje het muurtraject volgt
om uit te komen op de
‘Topografie des Terrors’, een
tentoonstelling over de
Gestapo- en SS-terreur. Via
Anhalter Bahnhof rij je naar je
hotel. Vrij middagmaal.
Avondmaal in een restaurant
vlakbij het hotel.

DAG 4 BERLIJN-WEST (± 36 km)
Vandaag rij je naar het
befaamde paleis van
Charlottenburg, gevolgd door
het Olympiastadion. Daarna
duik je het bos Grunewald in
en rij je via de vele meertjes,
de Teufelsberg en de
Havelchaussee (die langs de
rivier de Havel loopt) terug
naar het hotel. Vrij middagmaal. Avondmaal in het hotel

DAG 6 BERLIJN > POTSDAM
(± 45 km)
Via de meertjes Krumme
Lanke en Schlachtensee rij je
naar de Wannsee. Je rijdt over
de Schaeferberg, passeert de
brug van Glienicke die ook de
‘spionnenbrug’ wordt
genoemd en rijdt zo naar
Potsdam via het Cecilienhof,
bekend van de Conferentie
van Potsdam. Hier breng je
een uitgebreid bezoek aan het
paleizencomplex van de
Hohenzollern-dynastie met de
parken en kastelen van
Sanssouci en Neues Palais.
Daarna rij je terug naar het
hotel met een kort bezoek
aan de stad Potsdam zelf. Vrij
middagmaal. Avondmaal in
het hotel.

DAG 5 BERLIJN (± 35 km)
Vandaag snuif je opnieuw wat
stadslucht op met een tweede
rit doorheen het centrum van
Berlijn. De Potsdamer Platz
was ooit het hart van Berlijn
en werd totaal verwaarloosd

DAG 7 BERLIJN > BRUSSEL
’s Morgens check-out in het
hotel en afgeven van je bagage aan de receptie.
Transfer met het openbaar
vervoer naar de stad voor
vrije tijd. In de namiddag
terugkeer naar het hotel met
het openbaar vervoer voor
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oppikken van de bagage.
Transfer naar de luchthaven
met privé-autocar.
18.45 uur: vlucht vanuit Berlijn
naar Brussel.
20.10 uur: aankomst in
Brussel.
(Programma, hotel en
vluchturen steeds onder
voorbehoud.)

€1395
Toeslag
singlekamer: € 336

1 TOT 7/8/2020 (7 d./6 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Berlijn met
Brussels Airlines
• Transfers luchthaven-hotel
• 6 nachten in Seminaris CampusHotel (of gelijkwaardig)
• Halfpension
• Hoteltaks
• Huurfiets voor de vermelde
uitstappen
• Toegangsgelden geplande bezoeken
• NL-talige gids tijdens de fietsexcursies en de bezoeken
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen en dranken
• Fooien
• Eventuele toeslagen voor brandstof,
taksen
• CO2-compensatie: € 5,69
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 25°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR:
Omnia Travel - verg. nr. A1121

portugal
PROGRAMMA
DAG 1 BRUSSEL > PORTO
10.30 uur: vlucht van Brussel
naar Porto met Brussels
Airlines.
12.05 uur: aankomst in Porto en
verwelkoming door de plaatselijke gids.
Je bezoekt de stad al wandelend doorheen de oude stadskwartieren langs karakteristieke huizen, charmante buurten
en nauwe, steile straatjes. Het
kleurrijke, middeleeuwse stadsdeel van Porto staat sinds 1996
op de Werelderfgoedlijst van
Unesco. Je wandelt door de
Ribeirawijk, langs het geboortehuis van Hendrik de Zeevaarder
en ziet de oude wijnboten op
de Douro. Je bewondert de azulejo’s van het station Sao
Bento. Het prachtige Palacio da
Bolsa is een beursgebouw waar
alle handelaars die met de productie en handel van Porto te
maken hadden, samenkwamen.
Wat verderop staat de SintFranciscuskerk, die niet voor
niets de bijnaam krijgt van
‘Gouden Kerk’. Het interieur is
overweldigend. De kathedraal
van Porto - Sé do Porto - ligt
op de hoogste heuvel van de

oude binnenstad met een
geweldig uitzicht. Je rondt af
met een bezoekje aan een
portkelder. Avondmaal en overnachting in hotel Black Tulip
4*in Porto.

het mooiste en meest verbazingwekkende landgoed van
het noorden van Portugal, met
zijn vreemde en subtiele combinatie van graniet, fonkelend
witte muren en verlichte fantasieën. Vanuit Vila Real een uitstap naar Mirandela met zijn
middeleeuwse omwallingen.
Het is een mooie stad aan de
oevers van de rivier Rio Tua en
staat bekend als de ‘cidade
jardim’ oftewel tuinstad. Van
Mirandela wordt gezegd ‘Wie
Mirandela ooit ziet, blijft daar
voor altijd’.
Verder naar Bragança, een
archetypische noord-Portugese stad met een sfeervolle
middeleeuwse citadel en
omgeven door een prachtig
landschap, met als visitekaartje het unieke Domus
Municipalis. Avondmaal en
overnachting in hotel Mira
Corgo in Vila Real.

DAG 2 PORTO > VILA REAL
Na het ontbijt vertrek je naar
Braga, ook wel ‘het Rome van
Portugal’ genoemd dankzij zijn
meer dan 30 kerken.
Iets buiten de stad ligt de
beroemde barokke kerk Bom
Jesus o Monte.
Daarna rij je verder naar de
zeer goed bewaard gebleven
stad Guimaraes, die als de
geboorteplaats van Portugal
wordt beschouwd en waar de
hertogen van Bragança gevestigd waren. Doorreis naar het
statige Vila Real, prachtig gelegen in het dal van de Douro en
bekend van de Mateuswijn.
Onderweg korte stop in
Felgueiras dat bekend staat
om zijn pao de lo (sponscake).
Avondmaal en overnachting in
hotel Mira Corgo in Vila Real.

DAG 4 DOURO
Vandaag duik je de vallei van
de Douro in. Lamego is een
oude, tussen de bergen verstopte handelsstad waar
Moren en christenen een bittere strijd over vochten, met een
prachtige kathedraal. Dit is een

DAG 3 MIRANDELA &
BRAGANÇA
Na het ontbijt bezoek je het
landgoed van Solar de Mateus,

van de mooiste steden van
noord-Portugal. Hier beloont
de klim van de met blauwe en
witte tegels beklede trap met
700 treden naar het heiligdom
van Nossa Senhora dos
Remedios je met een prachtig
panorama op de in nevel
gehulde bergen.
In Peso da Regua geniet je van
het uitzicht in Quinta da
Pacheca, waar je tevens van
een lichte lunch met wijndegustatie geniet (inbegrepen).
Daarna neem je de trein naar
Pinhão. In Pinhão bezichtig je
het prachtige station met azulejos gewijd aan het cultiveren
van wijn. Terugkeer naar Vila
Real voor avondmaal en overnachting in hotel Mira Corgo in
Vila Real.
DAG 5 AVEIRO > COIMBRA
Je rijdt zuidwaarts naar Aveiro.
Aveiro ligt aan een binnenmeer, Ria de Aveiro, en wordt
weleens vergeleken met
Venetië. Als je de moliceiro’s
(typische boten) ziet voorbijvaren, waan je je inderdaad even
tussen de Italiaanse gondeliers. Verder naar Coimbra waar
je ’s avonds geniet van een
fado-optreden in een plaatselijk restaurant (incl. drankenpakket). Overnachting in hotel
Tivoli 4*.
DAG 6 COIMBRA > TOMAR >
FATIMA
In de voormiddag, bezoek aan
Coimbra, een voormalige
hoofdstad van Portugal en
vooral gekend voor zijn universiteit die is ondergebracht in
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het voormalig koninklijk paleis.
Opmerkelijk is vooral de grote
universiteitsbibliotheek met
kostbare meubels en weelderige barokversieringen. Daarna
wandeling door de oude stad
en bezoek aan het klooster van
Santa Clara a Nova. Verder
naar Tomar, idyllisch gelegen
aan de voet van een heuvel
met bovenop de burcht,
gebouwd door de Tempeliers.
In de burcht bevindt zich het
Convento de Cristo, een artistieke parel en Unesco werelderfgoed. Avondmaal en overnachting in hotel Regina 4* in
Fatima.
DAG 7 FATIMA > LISSABON
’s Ochtends breng je een bezoek
aan het vermaarde pelgrimsoord Fatima, waar pelgrims vanuit alle windrichtingen toekomen op het gigantische plein
dat beheerst wordt door de
witte basiliek. Onderweg naar
Lissabon las je een aantal
bezoekjes in. Zo breng je een
bezoek aan het klooster van
Alcobaça. De geschiedenis van
dit klooster is nauw verbonden
met het Portugese koningshuis.
De kerk en het klooster, opgedragen aan de heilige
Bernardus en gebouwd naar
model van de abdij in Clairvaux,
zijn een meesterwerk van cisterciënzergotiek. ’s Middags
stop je in het vissersdorpje
Nazaré, dat tevens een surfersparadijs is met een prachtig
uitzicht over de woeste golven
van de Atlantische Oceaan. In
de namiddag rij je naar het middeleeuwse stadje Óbidos, een

€1695
eeuwse kathedraal, de kerk
van Santo Antonio en het kasteel Castelo de São Jorge, het
hoogste punt van de stad.
Vanavond sluit je het verblijf in
Portugal af met een diner in
het fado-restaurant Santissimo
(incl. drankenpakket).
Overnachting in hotel Ramada
4* in Lissabon.

van de meest pittoreske en best
bewaarde vestigingsstadjes van
Portugal. Het werd al bevolkt
voordat de Romeinen het
Iberisch Schiereiland innamen
en kende een nog grotere bloei
vanaf het moment dat het werd
uitgekozen door de koninklijke
familie. Verder naar Lissabon
voor avondmaal en overnachting in hotel Ramada 4*.

DAG 10 LISSABON > BRUSSEL
Bij manier van afsluiter, breng
je een bezoek in de wijk Belém
waar alles in het teken staat
van de grote ontdekkingsreizen. Stops bij de Torre de
Belém en het Monument der
Ontdekkingen en bezoek aan
de prachtige Jeronimos kerk
met het graf van Vasco da
Gama. De Torre de Belém en
het klooster Mosteiro
Jerónimos zijn unieke monumenten die op de werelderfgoedlijst staan. Met hun
bewerkte stenen gewelven vormen ze een opmerkelijk meesterwerk van architectuur. En
wie weet kan je een Pastéis de
Belém te proeven (niet inbegrepen). Namiddag vrij.
19.45 uur: terugvlucht van
Lissabon naar Brussel.
23.25 uur: aankomst in Brussel.

DAG 8 SINTRA
Excursie naar Sintra. Naast de
mooie ligging en natuur is
Sintra vooral bekend voor zijn
prachtige paleizen. Je rijdt
langs een pittoreske bergroute.
Bezoek aan het Palacio
Nacional met de oudste
Moorse tegels van het land of
aan het Palacio de Queluz met
zijn uitgestrekte tuinen. Daarna
rij je naar Cabo da Roca, het
meest westelijke punt van continentaal Europa, om dan langs
de oceaan terug naar Lissabon
te rijden voor een eerste verkenning van de hoofdstad van
Portugal. Avondmaal en overnachting in hotel Ramada 4* in
Lissabon.
DAG 9 LISSABON
Vandaag breng je de hele dag
door in Lissabon. Je begint met
een wandeling door de wijk
Alfama, de oudste wijk van de
stad, bekend om zijn authentieke sfeer, met o.a. de 12de

(Programma, hotels en vluchturen steeds onder voorbehoud.)
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Toeslag
singlekamer: € 450

11 TOT 20/9/2020 (10 d./9 n.)
INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Porto, LissabonBrussel met Brussels Airlines
• Vermeld plaatselijk vervoer
• 9 nachten in vermelde hotels
(of gelijkwaardig)
• Hoteltaks (€ 2/nacht/pers.)
• Halfpension vanaf diner dag 1 tot
ontbijt dag 10
• Drankenpakket op dag 5 en 9
• Lichte lunch en wijndegustatie op
dag 4
• Vermelde bezoeken
• Toegangsgelden geplande bezoeken
• Gids gedurende de hele reis
• Plaatselijke gidsen waar nodig
• KBC annulerings- en reisverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen en dranken (tenzij
anders vermeld)
• Fooien
• Eventuele toeslagen voor brandstof,
taksen
• CO2-compensatie: € 11,81
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 25°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 25
REISORGANISATOR:
Omnia Travel - verg. nr. A1121

OEZBEKISTAN
De Zijderoute liep dwars door Oezbekistan, wat het een zeer gegeerd gebied maakte en waar
verschillende legendarische heersers even de plak zwaaiden maar vooral de mythische Timoer Lenk
zijn stempel drukte. Ook de uitmuntende gastvrijheid van de Oezbeken hangt nauw samen met de
aan de Zijderoute te danken traditie van respectvolle omgang met reizigers uit alle windstreken. In
Oezbekistan vind je op de grens van Europa en Azië een smeltkroes van islam en Sovjetgeschiedenis,
een ruige natuur, een hartelijke bevolking en schitterende steden als Khiva, Bukhara en Samarkand.
De oasesteden zijn pareltjes op het vlak van architectuur en de binnensteden van Khiva, Bukhara
en Samarkand werden dan ook integraal op de werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst. De
kleurrijke keramische decoratie van zowel de religieuze als seculiere gebouwen in Samarkand en
Khiva is overweldigend. Het houtsnijwerk, soms ingelegd met ivoor en parelmoer, dat je vooral bij
deuren, grafzerken en zuilen vindt, is buitengewoon verfijnd. Ook de kaligrafie en de miniatuurkunst
zijn aan een revival toe, naast de metaalbewerking en de sieraadkunst.
PROGRAMMA
DAG 1 BRUSSEL > TASHKENT
11.25 uur: vlucht van Brussel
naar Tashkent via Istanboel.
DAG 2 TASHKENT > URGENCH >
KHIVA
01.05 uur: aankomst na middernacht en transfer naar
hotel Lotte 4*.
In de late ochtend eerste kennismaking met de Oezbeekse
hoofdstad, ‘de stad van steen’.
In de 13de eeuw werd ze overspoeld door Genghis Khan. In
het stratenplan zie je ook de
Russische invloed. Stadsbezoek
met o.a. de oude stad, de
Koranschool van Kukeldesh,
het museum voor Toegepaste
Kunsten, de Tila Shaikhmoskee,
het Kafelsashicomplex en de
bazaar van Chorsu. ’s Avonds
vlucht naar Urgench en onmiddellijke transfer naar Khiva.

DAG 3 KHIVA
Khiva is een museumstadje
ommuurd door een lange
lemen wal en vier grote toegangspoorten in iedere windrichting. Je wandelt langs o.a.
de Vrijdagmoskee, de Kalta
Minor en de Kunya Ark, de
harem van het Tashaulipaleis
en de karavanserai. Emirs,
Khans en tsaren kleuren de
geschiedenis van deze voormalige handelspost op de zijderoute. Folkloreavond met
avondmaal. Overnachting in
hotel Asia 3*+.

feeëriek avondmaal met zicht
op de Kalon minaret.
Overnachting in hotel Omar
Khayyam 3*+.

DAG 4 KHIVA > BUKHARA
’s Ochtends vertrek per trein
langs de Zijderoute naar
Bukhara, door de woestijn van
Kyzylkum. Onderweg geniet je
van prachtige vergezichten
over de Amudarya rivier en de
woestijn. Je ziet de herders die
hun kudde hoeden op de steppe. Lunch aan boord van de
trein. Bij aankomst in Bukhara
eerste stadsbezoek. ’s Avonds
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DAG 5 BUKHARA
Twee volle dagen kan je genieten van de grandeur van het
oude Bukhara (de geboorteplaats van dichter, geleerde en
geneeskundige Avicenna) met
de schitterende monumenten
en 140 beschermde gebouwen
zoals de Mogaki Attarimoskee,
de minaret en moskee van Poi
Kalon en de madrasah van Miri
Arab. Lyabik-hauz is een plein/
plaza gebouwd in 1620 rond
een zwembad. ’s Namiddags
vrije tijd om te verdwalen in de
overdekte bazaar van Bukhara.
Overnachting in hotel Omar
Khayyam 3*+.

€2820
DAG 6 BUKHARA
Bezoek aan het Ark Fort met
de befaamde Zindan gevangenis, gevolgd door de Balakhauz
moskee en het mausoleum van
Ismail Samanid. ’s Namiddags
bezoek aan het schrijn van de
soefi-heilige Bakhauddin
Nakshbandi en Chor Minor. Op
de terugweg bezoek aan
Sitora-i-Mokhikhosa, de zomerresidentie van de vroegere
emir van Bukhara. Tot slot
geniet je van een volkskunstvoorstelling in een madrasah
gevolgd door het avondmaal.
Overnachting in hotel Omar
Khayyam 3*+.

DAG 7 BUKHARA > SAMARKAND
Je rijdt naar Samarkand met
onderweg bezoek aan Vobkent
waar je de minaret kan bewonderen. Daarna bezoek je een
plaatselijke boerderij waar je
kennismaakt met de traditionele boerenstiel en er ook
geniet van het middagmaal
met versgebakken brood en
samsa’s. In Gijduvan zie je de
Ulugbek madrasah en bezoek
je ook een traditionele pottenbakkerij. Doorrit naar
Samarkand met een stop aan
de Rabat Malik karavanserai
ruïnes. Overnachting in hotel
Grand 4*.
DAG 8 SAMARKAND
Je brengt een volledige dag
door in Samarkand, ‘de parel
van de islam’. De Mongoolse
heerser, Timoer Lenk, maakte
Samarkand tot hoofdstad van
zijn grote imperium. Het
Registanplein met zijn 3
madrasahs is wellicht het
indrukwekkendste plein van
Centraal-Azië. Je bezoekt o.a.
het imposante mausoleum, de
bazaar en de Bibi-Khanmoskee
en hoort er het verhaal achter
het bouwwerk. Het
Afrosiabmuseum, het observatorium van Ulugbek en de
Gur-e Emir met de prachtige in
bladgoud bewerkte muren en
zoldering. In de namiddag
bezoek je de vorstelijke necropolis van Shahi Zinda met de
indrukwekkende laan van mau-

solea en het heiligste schrijn
van Qusam ibn-Abbas (de neef
van de profeet Mohammed).
Overnachting in hotel Grand 4*.

Toeslag
singlekamer: € 410

DAG 9 SAMARKAND > SHAKRE
SABZ
Je brengt een bezoek aan de
bekende bazaar van Urgut, een
wekelijkse sfeervolle zondagsmarkt. Geniet van het dorpje
met zijn eeuwenoude platanen.
Excursie (met personenwagens
en chauffeurs) naar Shakre
Sabz, de geboorteplaats van
Timoer Lenk, gevolgd door een
bezoek aan de ruïnes van het
Ak-Saray paleis.
Onderweg bezoek aan de
papiermolen van Konigil
(indien geopend). Overnachting
in hotel Grand 4*.

10 TOT 19/10/2020 (10 d./8 n.)

DAG 10 SAMARKAND >
BRUSSEL
5.45 uur: vroeg vertrek vanuit
Samarkand naar Brussel via
Istanboel.
14.00 uur: aankomst in Brussel.
(Programma, hotels en vluchturen steeds onder voorbehoud.)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Tashkent –
Samarkand-Brussel via Istanboel
• Binnenlandse vlucht TashkentUrgench
• 8 nachten in vermelde hotels
(of gelijkwaardig)
• Volpension vanaf lunch dag 2 tot
ontbijt dag 10
• Vermeld vervoer ter plaatse
• Vermelde bezoeken
• Toegangsgelden geplande
bezoeken
• Engelstalige plaatselijke gidsen
• Fooien gidsen en chauffeurs
• KBC annulerings- en
reisverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Dranken
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele toeslagen voor
brandstof, taksen
• CO2-compensatie: € 35,71
REISDOCUMENTEN: reispas (nog 3
maanden geldig na terugreis)
INENTINGEN: Hepatitis A en DTP
(difterie-tetanus-polio) zijn aanbevolen
SCHADUWTEMP.: 22°C
DEELNEMERS: min. 15, max. 25
REISORGANISATOR:
Omnia Travel - verg. nr. A1121
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SPORTIEF FRANKRIJK

Met Mon Ventoux naar het zuiden van Frankrijk
Voor de actieve fietser biedt Sporta samen met haar event Mon Ventoux en partner Flamme Rouge,
een heerlijke fietsvakantie in het zuiden van Frankrijk. Zoals de naam doet speculeren, vindt dit
3-daagse evenement plaats op en rond de Mont Ventoux. De startplaats voor de uiteindelijke
beklimming van de berg en de thuisbasis van ‘La Village Cannibale’ – waar na de beklimming
uitgebreid gevierd wordt - ligt dit jaar in het pittoreske Malaucène.
PROGRAMMA
DAG 1 BELGIË > MALAUCÈNE
Donderdag 18 juni is het
klaarstomen geblazen! Je
hebt keuze uit 4 opstapplaatsen waaronder: Waregem,
Gent, Sint-Niklaas of
Tongerlo. Van daaruit vertrek
je in groep met een luxe
autocar. Onderweg krijg je de
kans om je medereisgenoten
al wat beter te leren kennen
en geniet je van een verzorgde broodjesmaaltijd.
Eens aangekomen in
Malaucène, begin je aan een
eerste uitgepijlde opwarmingsrit ‘La Vintoux’.
’s Avonds kan je al wat bekomen van de eerste sportiviteiten met een lekker diner
en nadien al een eerste
briefing .
DAG 2 MALAUCÈNE
EN OMGEVING
Je begint de dag goed met
een rijkelijk gevuld ontbijt.
Nadien trap je rustig de
benen warm. De echte fanatiekelingen wagen zich aan
een stevige fietstocht tussen

€610
Toeslag
singlekamer: € 120

18 TOT 21/06/2020 (4 d./3 n.)

DAG 3 MONT VENTOUX
Na een compleet ontbijt is
het dan eindelijk zover. Om
7u30 precies, klinkt het langverwachte startschot.
De 21 km lange uitdaging gaat
dan van start en honderden
sportievelingen begeven
zich richting de top van
‘de Kale Berg’.
Eens terug aangekomen, krijg
je ‘s avonds een welverdiende
maaltijd en nadien een
daverend slotfeest met o.a.
Discobaar A Moeder. Allez-y!

de 80 en de 125 km doorheen
de ‘Gorges’ richting het dorpje Sault.
Tijdens de middag krijg je een
lunchpakket en haalt Flamme
Rouge voor iedere deelnemer
de startpakketten op (een
fles wijn, het exclusief Mon
Ventoux T-shirt en gadgets).
Nadien geniet je nog na van
de dag met een gezamenlijk
avondmaal en een laatste
briefing voor het evenement
op zaterdag.

DAG 4 MALAUCÈNE > BELGIË
Welverdiend uitslapen!
Nadien word je verwend met
een lekkere brunch, waarna je
met de bus huiswaarts keert.
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INBEGREPEN FLAMME ROUGE
• Boeking en administratie
• Vervoer heen en terug
• Residentie halfpension
• Ruime buffetbevoorrading
• Mechanische assistentie
• Fietsbegeleiders ter plaatse
• Briefing en fotoreportage
• Professioneel fietsvervoer
• Servicewagen ter plaatse
INBEGREPEN MON VENTOUX
• Deelname Ventourist
• GPX-files
• Trainingsschema op maat
• Tips & Tricks
• Ongevallenverzekering
• Medische bijstand
• 7 voorbereidende ritten in België
• 3 opwarmingsritten in Frankrijk
• 2 bevoorradingsposten
• Slotfeest met livemuziek en
Discobaar A Moeder
• Officieel diploma
• Startpakket
OPTIONEEL
• Eenpersoonskamer
• Reis en bijstandverzekering
• Annuleringsverzekering
INFO & RESERVATIE
02 246 44 35
info@okrasportplus.be

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
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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 aanvul-

•
•
•

•

lend 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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