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UITZONDERLIJKE REISBEGELEIDERS

De OKRA-reisbegeleiders zijn de sterkste
troef. Zij staan vrijwillig ten dienste van
de reizigers. Een goede voorbereiding,
leidinggevende capaciteiten, een helpende hand en een luisterend oor horen bij
hun engagement. Dankzij hen loopt alles
op wieltjes en wordt er niets aan het
toeval overgelaten. Op hen kan je rekenen! Daar zijn we trots op en enorm
dankbaar voor.
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VOOR ELK WAT WILS

Reizen met leeftijdsgenoten, daar kies je
voor. Maar leeftijd zegt niet alles! Wie
het graag rustig houdt, heeft een ruime
keuze uit de kwaliteitsvolle hotels die we
jaar na jaar aanbieden. Vaak niet de
goedkoopste maar wel steeds met de
beste service en op maat van senioren.

Wie liever actief blijft op vakantie, kan
ook rekenen op programma’s met
bekwame gidsen of uitstappen met de
reisbegeleider, steeds op maat van senioren.
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GEINTERESSEERDE GROEPEN
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KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS

Je reist altijd in goed gezelschap want
jouw medereizigers zijn al even enthousiast als jij. Wie eerder cultureel is aangelegd, zal zeker zijn gading vinden in
het grote aanbod. Anderen kiezen dan
weer voor onze op maat gemaakte rondreizen. Ook de sportievelingen vinden
zeker iets in het aanbod. Of blijf je liever
ter plekke, dat kan natuurlijk ook. Ook
hier alweer onder prima begeleiding van
zeer ervaren reisbegeleiders en professionele gidsen.

Onze aanbiedingen hebben een prijskaartje, daar doen we niet flauw over.
Maar wie alles in acht neemt, zal vaststellen dat de prijs zeer correct is. Heel
veel is immers inbegrepen (vaak allinclusive, bij rondreizen de toegangsgelden, visumafhandelingen, maaltijden op
de vluchten, bagage, soms ook ophaling
aan huis enz.). Je logeert in kwaliteitsvolle kamers en je geniet van een ruime
annulerings- en reisverzekering.
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TEVREDEN REIZIGERS, KEER OP KEER

Een van de grote troeven van OKRAREIZEN is de grote tevredenheid van de
reizigers. Na elke reis wordt er uitvoerig
geëvalueerd, onder meer via een uitgebreid evaluatieformulier dat elke reiziger
krijgt. En daar blijkt telkens opnieuw uit:
OKRA-REIZEN heeft een uitermate tevreden en trouw publiek.

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 winterREIZEN 2021-2022
CHRONOLOGISCH

OKRA Reizen

LANG-VERBLIJF

OKRA Reizen ALGEMEEN

6 Spanje, Torremolinos

22 d.

27 januari – 17 februari

6

Spanje, Torremolinos

22 d.

27 januari – 17 februari

7 Turkije, Side 1

31 d.

27 januari – 26 februari

7

Turkije, Side 1

31 d.

27 januari – 26 februari

27 januari – 17 maart

7

Turkije, Side 2

50 d.

27 januari – 17 maart

9

Tenerife

15 d.

13 januari – 27 januari

11

La Palma, wandelen

13

Spanje, Benidorm

7 Turkije, Side 2

50 d.

VERBLIJFSVAKANTIES
8 Gran Canaria (W-Vl)

8 d.

12 januari – 19 januari

9 Tenerife

15 d.

13 januari – 27 januari

15

10 Gran Canaria (Limb)

8 d.

29 januari – 5 februari

16

11 La Palma, wandelen

8 d.

19 februari – 26 februari

18

Madeira, bloemencorso

12 Spanje, Benidorm (Lim)

8 d.

19 februari – 26 februari

12 Spanje, Benidorm (Oost-Br)

8 d.

9 maart – 16 maart

13 Spanje, Benidorm

15 d.

16 maart – 30 maart

14 Tenerife (Lim)

11 d.

9 maart – 19 maart

14 Tenerife (Oost-Br)

8 d.

19 maart – 26 maart

15 Malta

9 d.

21 maart – 29 maart

16 Cyprus

8 d.

21 april – 28 april

17 Tunesië, Djerba (W-Vl)

8 d.

25 april – 2 mei

18 Madeira, bloemencorso

11 d.

6 mei – 16 mei

8 d.

9 januari – 16 januari

8 d.

28 januari – 4 februari

20 Oostende, midweek aan zee (Oost-Br)

5 d.

21 maart – 25 maart

21 Oostende, lijndans (A’pen)

5 d.

21 februari – 25 februari

21 Oostende, gemeens.dans (Kempen)

5 d.

18 maart – 22 maart

21 Oostende, lijndans (A’pen)

5 d.

25 april – 29 april

15 d.

16 maart – 30 maart

Malta

9 d.

21 maart – 29 maart

Cyprus

8 d.

21 april – 28 april

11 d.

6 mei – 11 mei

OKRA Reizen ANTWERPEN
Oostende,
seniorenweek

8 d.

28 januari – 4 februari

21

Oostende, lijndans

5 d.

21 februari – 25 februari

21

Oostende, lijndans

5 d.

25 april – 29 april

5 d.

18 maart – 22 maart

OKRA Reizen KEMPEN
21

Oostende,
gemeenschapsdans

OKRA Reizen LIMBURG

VERBLIJFSVAKANTIES AAN ZEE
20 Oostende, seniorenweek (A’pen)

19 februari – 26 februari

20

SPECIALS
19 Oostenrijk, Lechtal (Oost-Br)

8 d.

10

Gran Canaria

8 d.

29 januari – 5 februari

12

Spanje, Benidorm

8 d.

19 februari – 26 februari

14

Tenerife

11 d.

9 maart – 19 maart

OKRA Reizen OOST-BRABANT
12

Spanje, Benidorm

8 d.

9 maart – 16 maart

14

Tenerife

8 d.

19 maart – 26 maart

19

Oostenrijk, Lechtal

8 d.

9 januari – 16 januari

20

Oostende,
midweek aan zee

5 d.

21 maart – 25 maart

OKRA Reizen WEST-VLAANDEREN
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8

Gran Canaria

8 d.

12 januari – 19 januari

17

Tunesië, Djerba

8 d.

25 april – 2 mei

info &
reservatie
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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.
OKRA reizen Algemeen
Postbus 40, 1031 Brussel
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

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

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

OKRA reizen 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

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

OKRA reizen 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

en starten
inschrijving
ber
op 7 septem

ONLINE BOEKEN VIA
Volg ons

DE WEBSITE

op Facebook of Twitter

www.okra.be/reizen

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

Hier vind je een overzicht van alle reizen van alle regio’s.
Je kan ook meteen je reis online boeken via het elektronische reservatieformulier.

OKRA reizen sleutelt volop aan hun zomerreizen 2022.
Wil je graag kennismaken met hun ruime reisaanbod? Dan kan je terecht op de verschillende reisbeurzen of reiscafés.
Hou zeker de website en social media in het oog, binnen enkele weken worden hiervan de data bekend gemaakt.

Colofon
INTERSOC vzw
Haachtsesteenweg 579 – PB 47
B – 1031 BRUSSEL
BTW.nr.: BE0410 663 554

Verantw. uitgever: Swinnen Johan
Foto’s: OKRA-REIZEN, TUI, Shutterstock.
Vormgeving: Gevaert Graphics nv
Druk: Gevaert Printing nv
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Per bestemming staat onderaan welke regio
verantwoordelijk is. Stuur deze bestelbon naar hun
adres dat je vindt op blz. 4.

BESTELBON
www.okra.be/reizen
Intersoc vzw, btw: BE 0410 663 554

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.:

-

-

-

-

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

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

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

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

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

❏ Toeslag eenpersoonskamer: ......................... euro
❏ Toeslag niet-OKRA-lid: .................................... euro
❏ Andere: ......................................................…....... 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 Intersoc vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. Dit voor de organisatie van de OKRA-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 DPO@Intersoc.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.intersoc.be/nl/privacy

lang verblijf

Spanje Torremolinos (adults only)

€1554

Toeslag singlekamer:
€ 297

RIU NAUTILUS ****

Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit hotel, en dat past uitstekend in het adults-onlyplaatje.
Alleen 18-plussers worden hier verwelkomd, zodat je er in alle rust tussenuit kan. In Riu Nautilus
wordt niets aan het toeval overgelaten: de service is excellent en de kamers zijn echte pareltjes! Puur
genieten wordt het, op een sublieme locatie aan de promenade en het strand.
Ligging: direct aan het strand, gescheiden
door de promenade • op 700m van een winkelcentrum • op 700m van de jachthaven ‘Puerto
Marina’ • 8 km van de luchthaven van Malaga.
Kamers: kamers met lateraal zeezicht en balkon • één persoon in dubbele kamer met balkon met landzicht • badkamer, haardroger •
centrale airco/verwarming, plafondventilator •
satelliet-tv • telefoon • gratis wifi • safe (betalend) • minibar (betalend en op aanvraag)
Faciliteiten: gratis wifi in het hele resort
Restaurants en bars: Gevarieerd ontbijtbuffet
met showcooking • restaurant met terras
(avondmaal: buffet en gerechten die à la
minute worden bereid / buffet met voorge-

rechten en dessertbuffet / vegetarisch
gerecht) • themabuffet 2x/week • alternatief
avondmaal in het Spaans restaurant • middagmaal: lichte maaltijden in de snackbar bij het
zwembad • salonbar met terras, snackbar met
terras bij het zwembad • deftige kledij (lange
broek) vereist tijdens het avondmaal
Sport en ontspanning: Zwembad, zonneterras,
2500m² tuin • gratis ligzetels en parasols en
handdoeken (mits waarborg) aan het zwembad • gratis: fitness, stoombad, livemuziek of
shows (meerdere malen per week) • betalend:
wellnesscentrum met verschillende behandelingen en massages.

27/01 TOT 17/02/2022
(22 dagen/21 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Malaga
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 21 nachten in hotel Riu
Nautilus 4*
• Halfpension
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 14-20°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 42
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel – Malaga
06.05 u.-09.10 u. TB1011
• Malaga – Brussel
17.15 u.- 20.30 u.TB1012
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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lang verblijf

Turkije Side
PALOMA PERISSIA *****

all

inclus

ive

In een mooi onderhouden groene tuin, aan de
boulevard naar Side, ligt Paloma Perissia. In dit
hotel staan ze dag en nacht voor je klaar, je wordt
er dan ook als familie ontvangen. Bij het zwembad
is het heerlijk relaxen onder de palmen, net als op
het brede strand voor de deur. Met dat verkoelende
zeebriesje kan je hier wel de hele dag blijven liggen.
Zelfs ‘s avonds kan je nog genieten van het mooie
uitzicht over zee, wanneer je dineert in een van de
à-la-carterestaurants aan het strand.
Ligging: direct aan het zandstrand • 3 km van het centrum van Side • 6 km van
Manavgat • 65 km van de
luchthaven van Antalya.
Kamers: kamer met zicht op
het hinterland en balkon
(type 22) • ruime kamer met
balkon en lateraal zeezicht
(type 24) • één persoon in
dubbele kamer met balkon en
zicht op het hinterland • één
persoon in dubbele kamer
met balkon en lateraal zeezicht (type 29) • badkamer
met douche, haardroger •
tegelvloer • centrale airco •
gratis hoofdkussenservice •
satelliet-tv • telefoon • gratis
wifi • gratis safe • gratis minibar • koffie- en theefaciliteiten

€1778

Periode 1:

27/01 TOT 26/02/2022

(31 dagen / 30 nachten)
Toeslag lateraal zeezicht: € 276 p.p.
Toeslag singlekamer hinterland: € 185
Toeslag singlekamer lateraal zeezicht:
€ 449

Faciliteiten: kapsalon • discotheek • winkeltjes • wasservice • roomservice • gratis
wifi in het hele resort.
Restaurants en bars:
Hoofdrestaurant (maaltijden
in buffetvorm) • à-la-carterestaurants: mediterraan,
fusion/Aziatisch, grill/barbecue • 6 bars • bistro • all in:
ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • laat ontbijt • middag- en avondmaal
in het mediterraan à-la-carterestaurant • à-la-carteavondmaal in het fusion/
Aziatisch restaurant • ijsjes
tijdens het middag- en
avondmaal • Gözleme •
snacks • koffiebreak met
patisserie • late snacks •

selectie van lokale en internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24 u.)
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden • overdekt
zwembad • gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad en
het strand • gratis handdoekenservice • gratis: beachvolley, pingpong, backgammon,
vogelpik, biljart, fitness, step,
aerobic, stretching, aquagym
• Turks bad en sauna • animatie overdag en ’s avonds • •
betalend: spacentrum met
verzorgingen en massages.

€2656
Periode 2:

27/01 TOT 17/03/2022

(50 dagen / 49 nachten)
Toeslag lateraal zeezicht: € 451 p.p.
Toeslag single kamer hinterland: € 303
Toeslag singlekamer lateraal zeezicht:
€ 733

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 30 of 49 nachten in Paloma
Perissia 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting

PRACHTIGE PROMENADE
TOT AAN OUDE STAD VAN SIDE

REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
geldig tot 6 maanden na terugkeer
SCHADUWTEMP.: 14-20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 136
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel – Antalya
06.15 u.-12.25 u.TB3201
• Antalya – Brussel
12.55 u.-15.20 u. TB3202
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be
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all

inclus

€
1057
Toeslag singlekamer:

ive

€ 133

Gran Canaria
servatur waikiki ****

12 TOT 19/01/2022

Wie houdt van animatie en een gezellige sfeer en drukte is in hotel Servatur Waikiki aan het juiste
adres. In de comfortabele kamers met frisse kleuren en airco voel je je helemaal thuis. Daarenboven
biedt de levendige omgeving met restaurants, winkels en bars tal van uitgaansmogelijkheden. Hier
beleef je een heerlijke vakantie tegen een zacht prijsje.
Ligging: op 1,5 km van het zandstrand van
Playa del Ingles • op 500m van het centrum •
bushalte op 100m • gratis hotelbusje naar het
strand • +/- 30 km van de luchthaven van Gran
Canaria.
Kamers: standaardkamers met balkon • badkamer (douche), haardroger • • individuele
airco, centraal gestuurd • satelliet-tv • telefoon • gratis wifi • safe (gratis) • tegelvloer
Faciliteiten: gratis wifi in het hele resort •
shop

Restaurants en bars: 2 restaurants waarvan 1
met terras (maaltijden in buffetvorm, showcooking, 3x/week thema avond) • ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • snacks,
cake en ijsjes (15 u.-17.30 u.) • selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken in de restaurants (tijdens de openingsuren) en bars (10 u.-24 u.) • • salonbar • snackbar aan het zwembad
Sport en ontspanning: Zoetwaterzwembad •
zonneterras, gratis ligzetels en parasols, grote
tuin • gratis: pingpong (waarborg), omnisportterrein, volleybal, backfit, aerobic, streching,
animatie overdag en ‘s avonds • betalend: biljart, tafelvoetbal, klein wellnesscentrum, massage

(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Busvervoer vanuit regio Kortrijk
naar luchthaven Oostende
• Vluchten Oostende – Las Palmas
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Servatur
Waikiki 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding: Chris Callens,
regio Ieper
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 22°C

Een heerlijke vakantie tegen
een zacht prijsje

DEELNEMERS: min. 20, max. 39
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Oostende – Las Palmas 09.25
u.-13.25 u. TB1631
• Las Palmas – Oostende 13.40
u.-21.05 u.TB1632 via Tenerife
INFO EN INSCHRIJVEN
Regio Kortrijk
056 52 63 53
kortrijk@okra.be
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TENERIFE

Hovima Costa Adeje **** (Adults only)

all

inclus

ive

Hovima Costa Adeje richt zich volledig op volwassenen vanaf
16 jaar. De ligging van dit hotel is uitstekend: in de levendige wijk
Torviscas met winkels, bars en restaurants en op wandelafstand
van het strand en de haven van Puerto Colón (via een dalende
weg). Hier kan je tot rust komen in het kleine spacentrum,
genieten van prachtige uitzichten...

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

€1911

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.

Hier kan je tot rust komen en
genieten van prachtige uitzichten

Toeslag singlekamer:
€ 544

13 TOT 27/01/2022
(15 dagen/14 nachten)

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
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENT: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 39
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel 6.05 u.– Tenerife
10.05 u.TB1751
• Tenerife 10.30 u.– Brussel
16.30 u. TB1751
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

9

all

inclus

ive

€936
Toeslag

GRAN CANARIA

singlekamer: € 139

ABORA BUENAVENTURA ****

Playa del Inglés is de bekendste en drukste badplaats van Gran Canaria. Deze gezellige plaats biedt
alles wat voor een perfecte vakantie in Spanje  nodig is. Vanuit je hotel in Playa del Inglés ga je
heerlijke dagen tegemoet.
Ongekend populair zijn de
unieke, wereldberoemde
zandduinen! Playa del Inglés
heeft een zeer breed zandstrand waar je tevens prachtige foto’s kan maken tijdens
de zonsondergangen. Er is
een lange boulevard met
diverse restaurantjes en barretjes te vinden en er zijn
volop watersportactiviteiten.
Het noordelijke deel van dit
strand is vanaf vele plaatsen
toegankelijk via trappen met
60 à 100 treden. Het zuidelijke
deel kan wel gewoon zonder
trappen worden bereikt.

Afkoelen doe je in een van de
twee zwembaden. Rondom
vind je een jacuzzi en de ligstoelen onder de vele palmbomen zorgen voor een heerlijk vakantiesfeertje. Als je
wat beweging wilt tijdens je
vakantie, kan je terecht in de
fitnessruimte of op de tennisbanen van het hotel. Je verblijft in dit hotel op basis
van all inclusive.
Het Abora Buenaventura
hotel is ideaal voor een ontspannen en zonnige vakantie
op Gran Canaria!

Hotel Abora Buenaventura
ligt in het centrum van Playa
del Inglés, dicht bij alle hoogtepunten van deze bruisende
badplaats. Hier kan je optimaal genieten van een heerlijk ontspannen zonvakantie,
waarbij ook het strand op
loopafstand te vinden is op
zo’n 900 meter.
Je verblijft in frisse kamers,
allen comfortabel en mooi
ingericht en voorzien van een
eigen balkon of terras. Je zal
je hier geen moment vervelen. Het hotel heeft een animatieteam dat veel activiteiten biedt.

29/01 TOT 05/02/2022
(8 dagen/7 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg
(1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel-Las Palmas
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven - hotel
• 7 nachten
in Abora Buenaventura 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 34
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel – Las Palmas
14.10 u.-17.35 u. SN• Las Palmas – Brussel
18.30 u.-23.55 u. SNINFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

10

LA PALMA (actief)
H10 TABURIENTE PLAYA ****

Dit aangename hotel ligt dicht bij het Los
Cancajos-lavastrand en op slechts enkele
kilometers van de luchthaven en de hoofdstad Santa
Cruz. In de directe omgeving van het hotel vind je
enkele bars, restaurantjes en een supermarkt. De
suites in het bijgebouw zijn ideaal voor gezinnen. In
2019 onderging het hotel enkele renovaties aan de
zwembaden en de gemeenschappelijke ruimtes.

€1260
Toeslag singlekamer:
€ 132

Inbegrepen in deze reis zijn 4 wandelingen met
lunch!
Ligging: 300 m van het Los
Cancajos-strand • op 5 km
van Santa Cruz • 5km van de
luchthaven.
Kamers: standaardkamer met
zeezicht en balkon of terras •
badkamer (douche in bad),
haardroger • centrale airco •
telefoon • wifi (gratis) • satelliet-TV • koelkast • minibar (op

aanvraag en betalend) • safe
(betalend)
Faciliteiten: roomservice
(7.30 u.-23 u.) • parking •
gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars:
Restaurant (maaltijden in
buffetvorm) • salonbar, poolbar

Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden • zonneterras met gratis ligzetels • gratis handdoekenservice (mits
waarborg) • gratis: tennisterrein (mits waarborg), tafeltennis (mits waarborg) • te betalen: biljart, sauna, massage •
avondanimatie (livemuziek)
Deze actieve vakantie is voor
de geoefende wandelaar.

19 TOT 26/02/2022
(8 dagen/7 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-La Palma
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in H10 Taburiente
Playa 4*
• Halfpension
• 4 wandelingen incl. lunch
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENT: identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 25
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel – La Palma
13.00 u.-16.55 u. TB1661
• La Palma – Brussel
17.10 u. -00.40 u. TB1662 via
Tenerife
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

11

all

inclus

ive

SPANJE BENIDORM

Sandos Monaco **** (adults only)

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
Levante-strand • 600 m van het
oude centrum • 57 km van de
luchthaven van Alicante (Costa
Blanca).
Kamers: bad/douche • haardroger • tegelvloer • individuele
airco • telefoon • satelliet-tv •
gratis wifi
Faciliteiten: gratis wifi in het
hele resort.
Restaurants en bars: buffetmaaltijden en showcooking •
thema-avonden en galadiner •
snackbar • • bar • selectie van
alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-24 u.)
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met zonneterras •
gratis: tafeltennis, aerobic, gym,
aquagym, darts, dans, gezelschapspelen • muziek en shows
in de bar • te betalen: biljart,
spa-centrum met verzorgingen
en massage

Een bruisende en hippe stad
waar de Spanjaarden
graag op vakantie gaan.

12

€821

Toeslag singlekamer:
€ 102

PERIODE 1

€817

€
1238
Toeslag singlekamer:

Toeslag singlekamer:
€ 102

€ 246

PERIODE 2

PERIODE 3

19 TOT 26/02/2022

09 TOT 16/03/2022

16 TOT 30/03/2022

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (1 à 2
opstapplaatsen)
• Vluchten Luik-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in
Sandos Monaco 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in
Sandos Monaco 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Alicante
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 14 nachten in Sandos
Monaco 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks

REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart

REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart

SCHADUWTEMP.: 21°C

SCHADUWTEMP.: 21°C

DEELNEMERS: min. 25, max. 39

DEELNEMERS: min. 25, max. 51

VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
• Brussel – Alicante 06.05
u.-08.50 u. TB1111
• Alicante – Brussel 09.25
u.-12.20 u. TB1112

VLUCHTUREN (onder voorbehoud)
• Brussel – Alicante 06.05
u.-08.50 u. TB1111
• Alicante – Brussel 09.25
u.-12.20 u. TB1112

INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

(8 dagen / 7 nachten)

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 21°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 39
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
• Luik – Alicante
06.00 u.-08.45 u.TB1161
• Alicante – Luik
09.10 u.-14.30 u.TB1162
via Malaga
INFO EN INSCHRIJVEN:
OKRA reizen Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

(8 dagen / 7 nachten)

(15 dagen / 14 nachten)

13

TENERIFE

all

inclus

ive

GF FANABE COSTA SUR ****
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.

€1399

Toeslag singlekamer:
€ 258

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. 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 1 van de 5 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.

PERIODE 1

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg
(1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel - Tenerife
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven - hotel
• 7 nachten in Fañabe
Costa Sur 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel - Tenerife
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven - hotel
• 7 nachten in Fañabe
Costa Sur 4*
• All inclusive
• DVV-annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 37
VLUCHTUREN nog niet gekend
• Brussel – Tenerife 08.55
u.-12.30 u. SN• Tenerife – Brussel 18.10
u.-23.40 u. SNINFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be
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PERIODE 2

19 TOT 26/03/2022

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele verblijfstaks

Een populaire badplaats aan de zonnige
zuidkant van het eiland

€ 173

9 TOT 19/03/2022
(11 dagen / 10 nachten)

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...

€
1075
Toeslag singlekamer:

(8 dagen / 7 nachten)

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 37
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
• Brussel – Tenerife
13u35-17u10 SN• Tenerife – Brussel
18u10-23u40 SNINFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

MALTA

all

inclus

ive

Dolmen Resort Hotel & Spa ****

€1194

PROGRAMMA
1. Het hart van Malta (volledige dag op 22/03/2022)
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.

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.

2. Valletta en omgeving (volledige dag op 24/03/2022)
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), bezoek de Upper
Barrakka Gardens. Voor de lunch trekken we naar de food court
Suq il-Belt: hier heb je een uitgebreid aanbod aan zowel snacks
of lunch gaande van lokale lekkernijen tot Italiaans of Oosterse
keuken. Na de lunch krijg je in de Malta Experience Show een
film te zien over de geschiedenis van Malta en zijn ridders en
bezoek je de St.-John’s Cathedral, de thuis van Caravaggio’s
meesterwerk.

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
of met zeezicht mits toeslag,
één persoon in dubbele
kamer met landzicht • 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.

3. De charme van Gozo (volledige dag op 26/03/2022)
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.
Inbegrepen: Nederlandstalige gids, lunch op 22/03 en 26/03 en
toegangsgelden. Niet geschikt voor mensen die slecht te been zijn.

15

Toeslag singlekamer:
€ 128
Toeslag zeezicht:
€ 57 p.p.

21 TOT 29/03/2022
(9 dagen / 8 nachten)

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
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 19°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 25
VLUCHTUREN
nog niet gekend
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

CYPRUS

PIONEER BEACH **** (adults only)

€1390

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.

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.

2. TROODOSGEBERGTE & KYKKOS
Op deze dag krijg je een glimp te zien van het Grieksorthodoxe 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.

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
gelimiteerd zeezicht of kamer
met zeezicht • één persoon in
dubbele kamer met gelimiteerd
zeezicht • 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.

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).

16

Toeslag singlekamer: € 195
Toeslag zijd. zeezicht (dubbel):
€ 110/pers.
Toeslag zeezicht (dubbel):
€ 85/pers.

21 TOT 28/04/2022
(8 dagen / 7 nachten)

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
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
SCHADUWTEMP.: 20°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 31
VLUCHTUREN
nog niet gekend
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€678

TUNESIE DJERBA

Toeslag singlekamer:
€ 82

all

inclus

ive

25/04 TOT 02/05/2022
(8 dagen / 7 nachten)

VINCCI HELIOS BEACH ****

Djerba is een Tunesisch eiland in de Middellandse Zee. Het is een populaire vakantiebestemming met
mild klimaat en mooie natuur. De Tunesische tradities zijn prachtig bewaard gebleven, zowel in de
ambachten als in de klederdracht. Een van de oudste synagogen ter wereld, de El-Ghriba synagoge en
overblijfselen van diverse Romeinse bouwwerken laten je onderdompelen in de rijke geschiedenis.
Ligging: direct aan het fijnzandstrand • op 10 km van
Midoun • op 25 km van Houmt
Souk • op ± 32 km van de
luchthaven
Kamers: standaardkamer met
balkon of terras • badkamer
(douche in bad, haardroger) •
tegelvloer • centrale airconditioning/verwarming (individueel regelbaar) • telefoon •
satelliet-tv (flatscreen)
Faciliteiten: gratis wifi in het
hele resort
Restaurants en bars: hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking), à-lacarterestaurant (Tunesisch) •
poolbar, beachbar, Moors
café.

INBEGREPEN
• Vluchten Oostende - Djerba
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in hotel Vincci Helios
Beach 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding:
Johan Blomme
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart

De Tunesische tradities zijn
prachtig bewaard gebleven

SCHADUWTEMP.: 14-20°C
DEELNEMERS: min. 25, max. 43
VLUCHTUREN
• Oostende – Djerba
nog niet gekend
• Djerba – Oostende
nog niet gekend
INFO EN INSCHRIJVEN
Regio Brugge
050 44 03 81
brugge@okra.be
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Beleef een van de meeste kleurrijke
evenementen van Madeira

€1332

MADEIRA BLOEMENCORSO

Toeslag singlekamer: € 221
Toeslag zeezicht (niet voor
singles): € 78/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 of met
zeezicht mits toeslag, één
persoon in dubbele kamer
met landzicht • badkamer met
bad/douche en haardroger •
vinylvloer • airco • satelliet-tv
• wifi (gratis) • minibar (betalend) • safe (gratis) • koffieen theefaciliteiten • balkon.
Faciliteiten: gratis wifi in het

06 TOT 16/05/2020
(11 dagen/10 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel-Funchal
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in
Allegro Madeira 4*
• Halfpension
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

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
• Eventuele verblijfstaks
• Tribuneplaats (op voorhand
bestellen)
REISDOCUMENTEN:
identiteitskaart
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.
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SCHADUWTEMP.: 21°C
DEELNEMERS: min. 20, max. 41
VLUCHTUREN
nog niet gekend
INFO EN INSCHRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

OOSTENRIJK LECHTAL
GASTHOF STERN ****

Zin in een unieke wintervakantie? Dit jaar lonkt het romantisch Lechtal, een van de mooiste
dalen van Tirol. De indrukwekkende Lechtaler en Allgauer Alpen staan garant voor een prachtig
winterlandschap.
Het Lechtal is een loipenparadijs voor langlaufers (190 km).
De pistes starten van aan het
hotel of je kan met de gratis
skibus naar andere loipes in het
Lechtal.
Alpineski is mogelijk in
Elbigenalp, Bach en Warth. Ook
nu kan je gebruik maken van de
gratis skibus.
Liever eens een dagje op uitstap, ook hier kan je kiezen:
* Bezoek aan het middeleeuws
grensstadje Füssen.
* Eventueel Füssen combineren
met een bezoek aan het
sprookjeskasteel
Neuschwanstein van de
Beierse koning Ludwig II.
* Bezoek aan Schloss Linderhof,
een ander fantasierijk buitenverblijf van dezelfde sprookjeskoning. Verder naar
Oberammergau bekend om
de tienjaarlijkse Passiespelen
en om de vele muurschilderingen op de huizen.
* Wandeling (1 uur) van Steeg
naar het bergdorpje Kaisers
met een prachtig panorama
op de Feuerspitze en de
Wetterspitze. Bezoek aan de
Wahlfahrtskirche Maria Anna.
Nadien vrije tijd in Steeg.
* …
Kortom een wintervakantie voor
iedereen!

gebruik maken van het openbaar vervoer in het dal (halte
dicht bij het hotel).

HOTEL
De beste wintervakanties zijn
een combinatie van perfecte
sneeuw en een accommodatie
die aan al je verwachtingen voldoet. Daarom kozen we dit jaar
voor het viersterrenhotel
Gasthof Stern in Elbigenalp. Het
is ideaal gelegen in het midden
van het Lechtal. Je wordt er zeer
gastvrij ontvangen met schnaps
en muziek. ’s Morgens is er een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s
avonds een lekker avondmaal
met menukeuze. In de uitstekende keuken worden alleen
verse producten gebruikt. Heb
je zin om je te laten verwennen
dan kan dit in het Stern
Wellness bereik (massage,
whirlpool, solarium, sauna…).
Een namiddag word je verwend
met koffie en taart en een
avond geniet je van live muziek.
Met de gastenkaart kan je gratis

PROGRAMMA
De Lechvallei is een paradijs om
winterwandelingen te maken, te
langlaufen, sneeuwschoenwandelingen uit te proberen, te
skiën, te sleeën, te schaatsen,
de rodelbaan uit te testen, curlingen… en dit alles van aan het
hotel of door gebruik te maken
van het gratis vervoer.
Je kan kiezen uit vele wandelingen:
* Verken het Lechtal.
Wandelingen langs de Lech,
verkenning van Elbigenalp
met misschien een bezoek
aan de lokale houtsnijwerkschool, verkenning van de
verschillende dorpen in de
vallei.
* Wandeling aan de
Heiterwangsee waar je na de
wandeling op een zonnig terras kan genieten van
Apfelstrudel en Jägertee of
van andere lokale lekkernijen.
* Het fotogenieke
Tannheimertal met een wandeling naar de Vilsalpsee zal
je ook kunnen bekoren.
* …

19

€768

Toeslag singlekamer:
€ 87

09 TOT 16/01/2022
(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio
Aarschot naar Oostenrijk
• 7 nachten Gasthof Stern ****
• Halfpension
• DVV annulerings- en
bagageverzekering
• OKRA-begeleiding: Luc Govaerts
en Ria Timmermans
NIET INBEGREPEN
• Eventuele verblijfstaks
REISDOCUMENTEN: identiteitskaart
DEELNEMERS: min. 28, max. 30
INFO EN INSCHRIJVEN
OKRA reizen Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

VAYAMUNDO OOSTENDE

GEZELLIG AAN ZEE IN GOED GEZELSCHAP
Vayamundo Oostende is gelegen aan een rustig stukje zeedijk in Mariakerke. Voor het hotel bevindt zich een
halte van de kusttram, die jou in een wip naar hartje Oostende brengt, 3 km verder.
Je verblijft in comfortabel uitgeruste appartementen, 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 gebruik maken van het zwembad en de fitnessruimte.

SENIORENWEEK ANTWERPEN

MIDWEEK AAN ZEE OOST-BRABANT

€ 585

€ 359

Toeslag singlekamer: € 152
Korting 3 persoonskamer:
- € 21

Toeslag singlekamer: € 87
Korting 3 persoonskamer:
- € 12

28/01 TOT 04/02/2022

21/03 TOT 25/03/2022

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio Antwerpen
• Verblijf in superior kamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot en
met lunch op dag 8
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst, vervanging handdoeken in het
midden van het verblijf
• DVV annulerings- en bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio Aarschot/Leuven
• Verblijf in superior kamer
• Volpension vanaf lunch op dag 1 tot en met lunch
op dag 5
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst, vervanging handdoeken in het midden
van het verblijf
• DVV annulerings- en bagageverzekering
• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen

NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen

DEELNEMERS: min. 34, max. 74

DEELNEMERS: min. 35, max. 70

(8 dagen/7 nachten)

(5 dagen/4 nachten)

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

INFO EN INSCHRIJVEN:
OKRA reizen regio Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be
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LIJNDANSVAKANTIE
ANTWERPEN
Een gevarieerd dansprogramma geschikt
voor elke lijndanser.

€ 375
Toeslag singlekamer: € 87
Korting 3 persoonskamer:
-€ 12

21/02 TOT 25/02/2022

GEMEENSCHAPSDANSVAKANTIE
KEMPEN
Tijdens de vakantie zijn er in de
voormiddag lessen kringdans. ’s Avonds
worden die dansen herhaald.
De namiddag is steeds vrij in te vullen.
2 OKRA-dansleerkrachten leren je de
mooiste stapjes!

€ 443
Toeslag singlekamer: € 87
Korting 3 persoonskamer:
-€ 12

(5 dagen/4 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio Antwerpen
• Verblijf in superior kamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot en
met lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst, vervanging handdoeken in het
midden van het verblijf
• DVV annulerings- en bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
DEELNEMERS: min. 20, max. 38
INFO EN INSCHRIJVEN:
OKRA reizen regio Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

LIJNDANSVAKANTIE
ANTWERPEN
Een gevarieerd dansprogramma geschikt
voor elke lijndanser.

€ 432
Toeslag singlekamer: € 87
Korting 3 persoonskamer:
-€ 12

25 TOT 29/04/2022
(5 dagen/4 nachten)

18 TOT 22/03/2022
(5 dagen/4 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio Kempen
• Verblijf in superior kamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot en
met lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst, vervanging handdoeken in het
midden van het verblijf
• DVV annulerings- en bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
DEELNEMERS: min. 20, max. 67
INFO EN INSCHRIJVEN:
OKRA reizen regio Kempen
014 40 33 54
kempen@okra.be
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INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio Antwerpen
• Verblijf in superior kamer
• Volpension vanaf avondmaal op dag 1 tot en
met lunch op dag 5
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenset en opgemaakte bedden bij
aankomst, vervanging handdoeken in het
midden van het verblijf
• DVV annulerings- en bagageverzekering
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
DEELNEMERS: min. 34, max. 110
INFO EN INSCHRIJVEN:
OKRA reizen regio Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
Intersoc vzw organiseert voor OKRA en haar leden 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 ‘Standaard-informatieformulier voor pakketreisovereenkomsten’.
1

DEELNAME

De OKRA-groepreizen van Intersoc vzw zijn 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 de organiserende OKRA-regio’s. 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/reizen. 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).
Het voorschot bedraagt 30 procent van de totale reissom (met een minimum van 100
euro, eventueel verhoogd met de kosten van de extra Intersoc-service) te voldoen binnen de 14 dagen. Je betaling geldt tevens als goedkeuring van het reiscontract. Indien je
je aanvraag tot inschrijving niet schriftelijk annuleert binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum van de ‘Bevestiging van inschrijving’, verbind je je hierdoor tot betaling van
het voorschot en aanvaard je ook onze annuleringsvoorwaarden. Bij niet betaling van
het voorschot, binnen de 14 dagen na verzending van de ‘Bevestiging van inschrijving’,
behoudt Intersoc zich het recht voor om eenzijdig je inschrijving te annuleren.
Het saldo betaal je ten laatste zes weken voor vertrek. Bij inschrijvingen, minder dan zes
weken voor het vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom. Na volledige betaling en ten laatste een week voor de afreis, ontvang je een persoonlijke vakantiekaart
met vermelding van:
• de deelnemers,
• het gekozen vakantiepakket,
• richtlijnen inzake vervoersregeling, info over het verblijf (logies), maaltijden, het
reisprogramma;
• naam en contactgegevens van de reisbegeleider.
Indien je niet tijdig of niet betaalt, kan vzw Intersoc de verschuldigde som vragen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 10% en nalatigheidsinteresten van 8,5%
berekend vanaf het tijdstip dat de som volgens bovenstaande voorwaarden opeisbaar
wordt.
3

ANNULEREN

3.1 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn geldig bij een gedeeltelijke of volledige
annulering.
Volledige annuleringen
Indien de reiziger de reisovereenkomst verbreekt, worden de volgende vergoedingen
aangerekend:
Verblijf, busreis en vliegtuigvakantie
• vanaf inschrijving tot 45 dagen voor vertrek: 30 euro per persoon;
• vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
• vanaf 30 dagen tot 8 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
• vanaf 7 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom
• in geval van annulering of niet aanwezig op de eerste dag van de vakantieperiode:
de totale reissom
Bij annulering met een geldige reden voor de annuleringsverzekering binnen een
periode van 60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de annuleringsverzekering. Weliswaar enkel als de reden aanvaard wordt en de nodige attesten
zijn voorgelegd. Informeer je vooraf over de voorwaarden.
Treinreis en vluchten
• vanaf inschrijving tot 31 dagen voor vertrek: 60% van de treinreis/vlucht
• vanaf 30 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de treinreis/vlucht
Bijzondere annulatievoorwaarden
Voor ferry-overtochten en directe verkoop van vliegtuigtickets geldt steeds bij annulatie
ongeacht het tijdstip: 100% van het bedrag te betalen.

3.2 GEDEELTELIJKE ANNULERINGEN
Voor elke gedeeltelijke annulering gelden de bovenstaande afspraken te berekenen op
de verkoopprijs van het geannuleerde gedeelte of optie.
3.3 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Wijzigingen binnen eenzelfde dossier
Bij wijzigingen vroeger dan 30 dagen voor vertrek worden geen andere kosten dan de
annuleringskosten aangerekend. Elke wijziging van een dossier met behoud van periode
en bestemming, na de bevestiging en vanaf 30 dagen voor vertrek, is slechts toegelaten
mits een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dossier en onder voorbehoud dat een
eventuele partner hiervoor geen bijkomende kosten aanrekent aan Intersoc vzw. Vanaf
7 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Indien het aantal deelnemers
in een dossier daalt, zal dit aanzien worden als een gedeeltelijke annulering en zullen
de annuleringskosten aangerekend worden op de deelnameprijs van de geannuleerde
deelnemer(s) conform art. 3.1.2.1 en 3.1.2.2. Voor bestemmingen binnen België met eigen
vervoer wordt er geen dossierkost noch annuleringskost aangerekend.
Wijziging van bestemming of periode
Wijzigingen van bestemming of van periode houden twee zaken in:
• annulering van de oorspronkelijke vakantie waarop de annuleringskosten conform
art. 4.1 worden aangerekend;
• een boeking van de nieuwe bestemming Het saldo van betaling kan dan eventueel
overgedragen worden. Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer wordt
er geen dossierkost noch annuleringskost aangerekend.
Vervroegde terugkeer en hospitalisatie
Een vroegtijdig vertrek uit of een laattijdige aankomst in de vakantiebestemming kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Ook
voor de verblijfsdagen in een hospitaal of bij overlijden is geen terugbetaling voorzien
voor niet genoten vakantiedagen. Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer,
in geval van vervroegde terugkeer om medische reden, kan een gedeeltelijke terugbetaling overwogen worden. Deze terugbetaling hangt af van de eventuele kosten die een
partner van Intersoc vzw aanrekent voor de niet genoten dagen.
Aanvullende bepalingen
In geen geval kunnen de bedragen die worden ingehouden, overgedragen worden naar
een ander dossier. Om de datum van je annulering te bepalen, geldt de ontvangstdatum.
Annuleringen per telefoon worden niet aanvaard. Enkel annuleringen op minder dan
acht dagen voor de vertrekdatum moet je eerst telefonisch melden aan de klantendienst
van Intersoc vzw te Brussel, maar dien je nadien ook schriftelijk te bevestigen.
3.4 ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
Niet uitvoering van de reisovereenkomst
Intersoc vzw behoudt zich het recht voor om een vakantieperiode te schrappen, indien
het minimum aantal deelnemers niet werd behaald. Ten laatste 21 kalenderdagen voor
afreis worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. Indien mogelijk bieden we
een alternatief aan.
Specifieke bepalingen bij overmacht
• Vervoer
Onze treintickets zijn geldig vanaf Brussel - Zuid. Er wordt geen schadevergoeding
voorzien indien de (Belgische) spoorwegen geen aansluitende verbinding waarborgen, de voorziene uurregeling wijzigen of door weersomstandigheden, stakingen,
druk verkeer, enz. je je aansluiting mist.
• Sneeuwgebrek
Alternatieven bij sneeuwgebrek: bij gebrek aan sneeuw op het gebied waarvoor de
skipas geldig is, kan worden uitgewekennaar meer sneeuwzekere gebieden in buurt.
De verplaatsingskosten en/of de gebeurlijke meerprijs van de skipas zijn steeds ten
laste van de gasten. Er is geen terugbetaling voorzien van de oorspronkelijk aangekochte skipas.
4

PRIJZEN EN PRODUCT

4.1 ALGEMEEN
In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen zoals vermeld in de brochure
en op www.okra.be/reizen, inclusief btw. Onze prijzen zijn steeds in euro’s.
Voor de berekening van onze deelnameprijzen, en de geldigheid van onze promoties
hanteren we de effectieve geboortedatum van de deelnemer of het geboortejaar (zie
prijstabel). Als referentiedatum wordt steeds de eerste dag van de vakantieperiode
genomen.
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.
De prijzen zijn gewaarborgd voor het ganse seizoen, onder voorbehoud van een kennelijke materiele vergissing of een prijsherziening in een omstandigheid omschreven
onder Art. 6.3 van de ‘Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie
Reizen’. Intersoc vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor gevallen waarin de weersomstandigheden of plaatselijke gebeurtenissen het afschaffen van bepaalde diensten met
zich zouden meebrengen (b.v. stakingen, files...). Alle prijzen staan vermeld in euro.
Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het recht om het reiscontract
te verbreken zonder opzeggingsvergoeding.
Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft Intersoc een annulerings- &
bagageverzekering afgesloten.
4.2 INTERSOC PRIJSGARANTIE
Indien na het verschijnen van de prijzen een promotie wordt gevoerd voor een specifieke periode die een prijsvermindering inhoudt ten opzichte van de geafficheerde
prijzen, ontvangen alle vakantiegasten die reeds ingeschreven zouden zijn voor die
periode een waardebon voor een volgende vakantie in een Intersoc-hotel ter waarde van
het prijsverschil mochten zij geboekt hebben naar aanleiding van de promotie. De waardebon wordt aan hen opgestuurd na afloop van de periode.
5

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Bij ongeval met lichamelijk letsel ben je verzekerd vanaf de afreis met door Intersoc
georganiseerd vervoer tot de terugkeer ervan in België. Autoreizigers zijn verzekerd tijdens het verblijf in de vakantiebestemming, ook in het via Intersoc vzw geboekte etappehotel, niet tijdens het gebruik van de eigen wagen, zowel op het traject woonplaatsvakantiebestemming als op de vakantiebestemming. De contactpersoon voor alle
ongevallendossiers is Caroline Van den Acker: telefoon 02 616 15 33 of via e-mail naar
verzekeringen@intersoc.be.
5.1 INTERSOC-VERZEKERING DEKT:
Verzekeringsbedragen:
• Persoon vanaf 5 jaar tot en met 70 jaar: 9.915,74 euro bij overlijden en 14.873,61 euro
bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
• Volwassene ouder dan 70 jaar: 4.957,87 euro bij overlijden en 7.436,80 euro bij 100%
bestendige werkonbekwaamheid.
• Kind jonger dan 5 jaar: 2.478,94 euro bij overlijden en 29.747,22 euro bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
De vervoerkosten met een ziekenwagen in België van de trein of de bus naar het
ziekenhuis of de woning zijn gedekt. Alle latere verplaatsingen zijn ten laste van de
patiënt. De nazorgen in België zijn gedekt door de verzekering. Na je betaling van
de kosten zal de mutualiteit de tussenkomst van de ziekteverzekering uitkeren. De
maximale tussenkomst van de Intersoc-verzekering in de geneeskundige kosten
(buitenlandse zorgen en nazorg) bedraagt 2.478,94 euro, na uitputting van de tussenkomst van je mutualiteit, en met uitzondering van een franchise van 124 euro
per ongeval op de nazorgen in België. Bij hospitalisatierekeningen worden enkel de
geneeskundige kosten terugbetaald. Toeslagen voor privé-kamer en de verhoogde
honoraria als gevolg daarvan, telefoon, tv, dranken e.a. zijn ten laste van de patiënt.
5.2 DE INTERSOC-VERZEKERING DEKT GEEN:
• Lichamelijke schade bij het gebruik van eigen wagen of vervoermiddel, dat niet door
Intersoc vzw geprogrammeerd is. Hiervoor geldt de regeling met de Europese
Ziekteverzekeringskaart;
• Verzorgingskosten bij verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts
keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in vooraf bestaande
ziektetoestanden zoals o.m. epilepsie, hart- en suikerziekte;
• Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, bril,
uurwerk, auto, e.a., noch in de vakantie bestemming, noch tijdens de reis;
• Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden;
• Vervanging en herstelling tandprotheses;
• Verzorging van tanden, tenzij in acute noodsituaties, en na positief advies van de
hoteldokter of plaatselijke geneesheer;
• Tijdelijke werkonbekwaamheid en loonverlies;
• Sportactiviteiten die niet worden aangeboden door het hotel of het vakantiedorp
en niet begeleid worden door monitors;
• Skiactiviteiten die buiten de aangelegde pistes plaatsgrijpen en niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van het skigebied;
• Opsporingskosten (b.v. per helikopter) van verloren gelopen gasten; de transportkosten van de eventuele plaats van ongeval tot het ziekenhuis zijn wel verzekerd.
Indien de beschreven voorwaarden niet zouden volstaan, kan je steeds bij een

verzekeraar van je keuze terecht voor een gepaste omnium-, wagen- en/of bagagereisverzekering.
N.B. Wij raden onze vakantiegasten aan om in het kader van de CM-reisbijstandsverzekering
(ziekte en ongeval) de Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen.
6.

ALGEMEEN VOORBEHOUD

Alle foto’s en informatie, opgenomen in onze publicaties, werden te goeder trouw verzameld en zo eerlijk mogelijk weergegeven, op basis van de gegevens die bij de samenstelling van de publicatie beschikbaar waren. Verder gaat de verantwoordelijkheid van
Intersoc vzw niet. Bij aanwijsbare fouten, onvolkomenheden en vergissingen is Intersoc
vzw bereid deze tekortkomingen te onderzoeken en een bevredigende oplossing voor te
stellen. Door in te schrijven voor een bepaalde periode en bestemming, vermeld in deze
brochure, geeft de Intersoc-gast te kennen dat hij kennis genomen heeft van de praktische informatie en de verkoopsvoorwaarden, en dat hij ermee instemt.
7.

WET OP DE PRIVACY

De inlichtingen, vermeld op je inschrijvingsformulier, zijn bestemd voor intern gebruik
van Intersoc vzw en zijn medewerkers, door middel van een verwerking van gegevens.
Zij mogen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden
zijn met Intersoc vzw. Als belangstellende worden je naam en adresgegevens opgenomen in ons klantenbestand. De houder en verwerker van het bestand is de vzw Intersoc,
met zetel Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel. De vzw Intersoc respecteert uw privacy in overeenstemming met de geldende GDPR-wetgeving. Overeenkomstig deze wet
heb je steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je gegevens. De volledige
privacyclausule van Intersoc vzw kan je nalezen op www.intersoc.be/privacy. Intersoc
vzw houdt zich het recht voor om foto’s die zij zelf genomen of verzameld heeft in haar
vakantiebestemmingen te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Op eerste verzoek van de klant en met een redelijke termijn in acht genomen, zal Intersoc vzw bij
verzet de gebruikte foto’s niet meer in publicaties opnemen.
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.
8.

INSOLVABILITEIT

Teneinde de vakantiegasten de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft Intersoc
vzw overeenkomstig art. 36 van de wet van 16 februari 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997, een verzekeringspolis afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Garantiefonds Reizen (GFG), die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang zou komen door het financieel onvermogen van de
reisorganisator.
9.

KLACHTENBEHANDELING

Intersoc vzw onderschrijft de klachtenbehandeling voorzien in Art. 16 van de
‘Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie
Reizen’. Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmogelijk je klacht
tijdens de reis kon formuleren, dan vragen wij deze klacht schriftelijk te richten tot:
Vakantiebelevingen Intersoc, Haachtsesteenweg 579, postbus 47, B-1031 Brussel.
E-mail: vakantiebelevingen@intersoc.be
10. VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
Intersoc vzw past de reisvoorwaarden toe van de vzw Geschillencommissie Reizen.
11. OVERIGE INFO
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-begeleiders. Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient
ons respect.

