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Beste OKRA-reiziger,
Je staat op het punt om te bladeren doorheen het OKRAreisaanbod. Goede keuze!
Reizen doet ons goed. We zijn dan gelukkiger, gezonder, meer
ontspannen, energieker en tevredener dan wanneer we gewoon
thuisblijven. Je maakt een goede beslissing door jouw favoriete
vakantiebestemming in het OKRA-reisaanbod op te zoeken.
Je zal merken dat dit reisaanbod dit jaar anders en rijker is dan
voorheen! Voortaan bundelen we de OKRA-reizen in 1 pakket, over
de grenzen van regio’s en provincies heen. Zo kan je jezelf
verliezen in meer dan 120 bestemmingen! Van cultuurreizen tot
sportievere fietsvakanties. Van busreizen tot vliegtuigreizen. Van
bestemmingen dichtbij tot veraf. In dit ruime aanbod zal iedereen
zijn of haar gading vinden.
Deze reisbrochure is bovendien een primeur. Het is het eerste
resultaat van de samenwerking van OKRA en INTERSOC. OKRA en
INTERSOC slaan de handen in elkaar om voor elke senior in
Vlaanderen een bijzonder sterk OKRA-reisaanbod te lanceren. Jij
als vakantiedeelnemer kan blijven intekenen op de bijzonder
kwalitatieve reizen van OKRA. Groepsreizen met leeftijdsgenoten,
met vertrouwde reisbegeleiders, goede omkadering en vertoeven
in de warme OKRA-sfeer, mee uitgewerkt door de OKRAwerkgroepen reizen. INTERSOC staat voortaan in voor de
financiële, administratieve en technische opvolging en valt hierbij
terug op haar jarenlange ervaring als kwalitatieve reisorganisator!
OKRA en INTERSOC versterken elkaar en de OKRA-reiziger kan de
vruchten plukken van deze mooie samenwerking!
Sla nu maar vlug deze bladzijde om, en droom weg in een zee van
fantastische reisbestemmingen. Maak je keuze, en schrijf in! Wij
maken samen werk van jouw droomvakantie!
Mark De Soete
Algemeen directeur OKRA vzw
Johan Swinnen
Algemeen Directeur Intersoc
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Info en inschrijven
Via de website
Je kan je voor alle vakanties uit deze brochure online
inschrijven vanaf woensdag 15 december om 8u30. Boek je
voor de eerste keer online? Bekijk dan zeker ons online
stappenplan op pagina 6-7. Wanneer je inschrijving afgerond is, kan je online betalen met bancontact of met de
standaard kredietkaarten. Je kan meteen het volledige
bedrag betalen of enkel het voorschot. Aan jou de keuze.
Ook betalen via overschrijving is nog steeds
mogelijk.

Via de telefoon
Vanaf woensdag 15 december om 13 uur, kan er ook telefonisch worden ingeschreven bij de klantendienst van
Okrareizen & Intersoc via het nummer 02 616 15 17.
Opgelet
We leiden je graag in enkele stappen door je boeking.
Hou voor je boeking alvast je OKRA-lidnummer, het nummer van de identiteitskaart en de persoonsgegevens
(officiële naam, voornaam, geboortedatum, eventueel
emailadres) klaar van alle deelnemers om vlot door dit
stappenplan te gaan. Je vindt het identiteitskaartnummer op de voorzijde van je identiteitskaart (Kaartnr.).

VIA DE BESTELBON
Je vindt deze bestelbon los bij deze brochure of je kan het
formulier downloaden op www.okrareizen.be/formulier.

ten. Koos je voor een bevestiging per post dan kan je enkel
via overschrijving betalen. In beide situaties kan je meteen
het volledige bedrag betalen of enkel het voorschot. Aan
jou de keuze.

Ingeschreven, betaling in orde.
Wat mag je nu verwachten?
• Na betaling van het totaalbedrag (ten laatste zes weken
voor de start van je vakantie), bezorgen wij je twee
weken voor het vertrek je afreisdocumenten: vakantiekaart met opties, eventueel uurrooster bus, trein of
vliegtuig en reistips.
• Elke wijziging aan een inschrijving meld je aan de klantendienst van Okrareizen & Intersoc. Gebruik hiervoor
altijd het referentienummer op je bevestigingsbrief.

Wensen en wijzigingen
• Wensen deel je mee tijdens je inschrijving. Zij kunnen
o.a. betrekking hebben op het vervoer en het verblijf
zoals samen tafelen, dieetvoeding, enz.
• Wensen blijven echter wensen, waarmee wij zoveel
mogelijk rekening houden. Een genoteerde wens op je
bevestigingsbrief betekent dat hij geregistreerd werd,
maar is geen garantie dat wij eraan tegemoet kunnen
komen.

Voorwaarden
Je vindt de details van onze voorwaarden op pagina 76
en 77.

Na verwerking van je boeking ontvang je je reisbevestiging.
Koos je voor een bevestiging per email dan kan je online
betalen met bancontact of met de standaard kredietkaar-

Reischeque

Schenk een OKRA-reischeque
Je kiest zelf hoeveel je wil spenderen en de gelukkige ontvanger kan
deze reischeque spenderen bij de boeking van een Okrareis.
Hoe ga je te werk?
Stuur een mail met als onderwerp ‘OKRA-reischeque’ naar okrareizen@intersoc.be
en wij bezorgen je dit origineel cadeau na de storting van het gewenste bedrag.
Nog vragen? Neem contact op via okrareizen@intersoc.be of 02 616 15 17.

Okrareizen voor 55+’ers

Vijf redenen waarom je voor
Okrareizen kiest
1. UITZONDERLIJKE REISBEGELEIDERS

4. GEINTERESSEERDE GROEPEN

De OKRA-reisbegeleiders zijn onze grootste troef. Zij zetten
zich vrijwillig in om de vakantie van onze reizigers optimaal
te laten verlopen. 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.

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 bekwame gidsen.

2. VOOR ELK WAT WILS

5. TEVREDEN REIZIGERS, KEER OP KEER

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 55+’ers.

Een van de grote troeven van OKRA-REIZEN 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: Okrareizen heeft een uitermate tevreden en
trouw publiek.

3. KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS
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 all-in, bij rondreizen de toegangsgelden, vervoer van en naar de luchthaven in België, ...) Je logeert in
kwaliteitsvolle kamers en je geniet van een ruime annulerings- en bagageverzekering.

Hoe boek ik online een Okrareis?
Wat nu?
Heb je nog nooit via onze website
een vakantie geboekt?
Bekijk dan ons stappenplan
hiernaast of vraag hulp aan
familie of vrienden om je vakantie
te boeken.

Volg dit stappenplan en je gaat een heerlijke zomer tegemoet!
1
Vooraleer je naar onze website surft, dien je de Okra-lidnummers en de
nummers van de identiteitskaarten (voorzijde identiteitskaart - het kaartnummer) te verzamelen van iedereen die je wilt inschrijven (best alleen
maar personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn).

2
Surf vervolgens naar www.okrareizen.be/boeken. Je kan online een
zomervakantie boeken van Okra vanaf 15 december 2021 om 8u30.

3
Wanneer je naar beneden scrolt, zal je de titel “wachtrij” zien. Klik op “Ga
naar de wachtrij” om in de wachtrij te gaan staan. De wachtrij gaat pas
echt open op het moment dat de boekingen starten.
a. Vanaf het moment dat de boekingen starten, zal jij een willekeurig nummer toegewezen krijgen in de wachtrij. Je zal dit nummer te zien krijgen
en een geschatte wachttijd.
b. Zet het geluid zeker aan. Wanneer het jouw beurt is om te boeken, zal je
een kort muziekje horen.

4
Boek je op een andere datum of een ander uur dan 15 december 2021 om
8u30, dan zal je geen wachtrij te zien krijgen. Je kan meteen doorgaan naar
stap 5.

5
Wanneer je naar beneden scrolt zal je de titel “Zomervakanties 2022”
tegenkomen met daaronder de lijst aan Okrareizen.

6
Klik op de gewenste reis.
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7
Klik vervolgens naast de gewenste periode op “inschrijving” of “wachtlijst”.
a. Indien jouw gewenste periode al volzet is, kan je op wachtlijst klikken.
Wanneer er plaatsen vrijkomen voor deze vakantie, nemen wij zelf contact met jou op

8
Vanaf het moment dat je op “inschrijving” geklikt hebt, heb je 20 minuten
de tijd om je boeking te vervolledigen.

9
Vervolgens dien je al jouw persoonlijke gegevens in te vullen (aanhef, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer en e-mailadres).

10
Daarna dien je het aantal deelnemers te selecteren. Nadien geef je aan
voor hoeveel deelnemers je een bepaalde kamer wenst te boeken. Indien
je kamertype niet tussen deze lijst staat, klik je gewoon op volgende. In
deze situatie kies je dan voor een standaard tweepersoonskamer en is een
kamerupgrade niet mogelijk.

11
Nadien hebben we ook nog de voornaam, de achternaam, de geboortedatum, het geslacht, je OKRA-lidnummer en je identiteitskaartnummer nodig
van jou en de eventuele medereizigers.

12
Vervolgens kan je nog eventuele opties aanpassen en dieetinformatie toevoegen. Klik dan weer op opslaan, volgende stap en vul de gegevens voor
je eventuele medereiziger in.

13

14
Je kan ook nog enkele extra’s aanduiden op de laatste pagina van jouw
boeking:
a. Heb je nog wensen i.v.m. je vakantie (met wie je aan tafel wilt zitten,
welke kamer je wilt hebben,…), je kan dit doorgeven bij “Extra’s”.
b. Geef tenslotte nog je noodcontact door indien er zich tijdens je vakantie
een noodsituatie zou voordoen.
c. Wens je de kamer te delen met een andere deelnemer die niet in je boeking staat, noteer dan hier de naam van deze deelnemer.
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Bevestig je inschrijving

e!
... Joe pi ntie is geboekt!
ka
Jouw va

REISBEURZEN EN REISCAFés in 2022
Wat zijn wij blij dat wij jullie weer live mogen ontmoeten en onze reizen voor 2022
zo in woord en beeld aan jullie kunnen voorstellen!
Maak tijdens de reisbeurzen en cafés van elke regio kennis
met onze vakanties, er is voor elk wat wils.
Er zijn ook nog enkele regio’s die voorlopig geen reisbeurzen organiseren.
De reiscafés in Brugge, Roeselare en Kortrijk zijn helaas geannuleerd.

ANTWERPEN – Reis mee-namiddag

MECHELEN

Wanneer: Vrijdag 3 december 2021, 14u tot 16u
Waar: Auditorium – Nationalestraat 111 – Antwerpen

Wanneer: Maandag 6 december 2021, 14u tot 17u
Waar: Zaal Rerum Novarum – St. Lambertuslaan 18 –
2812 Muizen
Extra info:
• Je kan je auto parkeren aan de kerk.
• Wij voorzien drankjes, maar geen eten.
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LIMBURG

WEST-VLAANDEREN
VERSCHILLENDE REISMOMENTEN

Wanneer: Donderdag 13 januari 2022, 10u tot 17u
Waar: Gemeenschapscentrum d’Erckenteel – Parkstraat –
3570 Alken

Wanneer:
• Vrijdag 14 januari 2022, 14u tot 22u
• Zaterdag 15 januari 2022 van 14u tot 19u
• Zondag 16 januari 2022 van 14u tot 19u
• Maandag 17 januari 2022 van 14u tot 18u
Waar: Expo Roeselare - Diksmuidsesteenweg 400 –
8800 Roeselare

Extra info:
• Je kan je auto parkeren aan de zaal.
• Je zal een drankje kunnen bestellen in de cafetaria.
• Gratis inkom.

Extra info:
Gratis toegang op vertoon van je Okra-lidkaart, behalve
op zondag.
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Wat is er inbegrepen in elke Okrareis?
Op de bestemmingspagina’s van onze Okrareizen in deze brochure,
zal je steeds terugvinden wat er wel en niet is inbegrepen in de
specifieke reis.
Er zijn ook enkele elementen aan een Okrareis die wij zo belangrijk
vinden dat ze standaard inbegrepen zijn in ELKE Okrareis. Deze zullen
niet meer op de pagina van elke bestemming vermeld worden.
Wat is er altijd inbegrepen in elke Okrareis:
• Een verzekering lichamelijke ongevallen.
• Een annulerings- en bagageverzekering.
• Nederlandstalige OKRA-reisbegeleiding.
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Wat moet je als deelnemer
aan een Okrareis altijd zelf
meenemen of voorzien?
• Een Belgische identiteitskaart. Voor
internationale reizen heb je een internationaal paspoort nodig. Dit vermelden we
wel op de bestemmingspagina.
• Een corona-certificaat dat voldoet aan
de wettelijke vereisten.
• Voor deelname aan onze reizen adviseren we volledige vaccinatie om PCRtesten voor de reis en tijdens de reis te
vermijden. Testen laten afnemen tijdens
de reis is niet altijd realiseerbaar en is
steeds op eigen verantwoordelijkheid en
kosten. Mogelijks verplicht het land van
bestemming volledige vaccinatie en is
deelname op basis van PCR-test niet
mogelijk. Deze corona-informatie verandert regelmatig waardoor we deze informatie niet kunnen opnemen in deze brochure en op de website.
• Eventuele extra corona gerelateerde reisdocumenten. Bijvoorbeeld het Passagier
Lokalisatie Formulier, registratieformulieren, gezondheidsverklaringen,… Deze
informatie bezorgen we je samen met de
vakantiekaart 21 dagen voor de start van
je vakantie.

CULTUURVAKANTIE

BALKANTOUR
Ontdek oude Balkansteden,kloosters, mysterieuze kastelen,
indrukwekkende natuur en schitterende kusten. We reizen doorheen
Bulgarije, Griekenland en Macedonië. Deze Balkanlanden winnen
alsmaar aan populariteit bij het grote publiek. Geniet van de
heerlijke gerechten die deze landen rijk zijn en van hun vriendelijke
bevolking, een reis die een diepe indruk op je zal nalaten!
PROGRAMMA:
DAG 1: CHARLEROI - SKOPJE
Vlucht van Charleroi naar
Skopje in Macedonië. Na de
lunch bezoeken we met gids
de oude stad: de oude bazaar,
het huis van moeder Teresa,
de kerk van St. Spas, ...
Transfer naar het hotel.
DAG 2: OHRID
Vandaag rijden we naar Ohrid
in het zuidwesten van
Macedonië. We lunchen aan de
oevers van het meer van
Ohrid, het oudste meer ter
wereld en het diepste van
Europa! In de namiddag bezoeken we de oude stad.
DAG 3: OHRID
Een boottocht over het meer
van Ohrid mag natuurlijk niet
op het programma ontbreken.
Tijdens de rondvaart ontdekken we ook het beroemde
orthodoxe klooster Sveti Naum
aan de oevers van het meer.
Het klooster werd gebouwd in
het jaar 905.

stad vooraleer we verder reizen naar Sadanski, dat tot de
6e eeuw een van de eerste
bisdommen in de Balkan was.
DAG 7: RILAGEBERGTE
Na het ontbijt rijden we verder
naar het adembenemende
Rilagebergte. We bezoeken
hier het gelijknamige
Rilaklooster. Dit klooster
dateert uit de 10de eeuw, is
Unesco werelderfgoed en het
belangrijkste klooster van het
land. Het klooster werd door
de volgelingen van Johannes
van Rila gesticht. We reizen
verder en overnachten in Sofia

DAG 4: METEORA
Vandaag rijden we naar
Kalambaka in het Noorden van
Griekenland. We bezoeken de
bekende kloosters van de
Meteoren. Voor de orthodoxe
monniken is dit een zeer heilige plaats. De kloosters zijn
bovenop indrukwekkende rotspilaren gebouwd die door erosie zijn verweerd. Na dit bijzondere bezoek wandelen we
nog door de oude Rue des
Commerçants en overnachten
we in Kalambaka.

DAG 8: SOFIA - Brussels
CHARLEROI
Vandaag verkennen we de
Bulgaarse hoofdstad Sofia.
Tijdens een tour door de stad
bewonderen we de kerken van
St. Petka, St. Nedelya,
St. George’s Rotunda, de
Russische kerk van
St. Nikolay, de Banya Bachi
Moskee en de Synagoge.
Na de lunch bezoeken we de
prachtige neo-Byzantijnse
kathedraal “Alexander Nevski”,
met prachtige fresco’s. Laat je
verbazen door de voorgevel,
de massieve bogen, de gouden
koepels en de twaalf bronzen
klokken. Transfer naar de
luchthaven van Sofia en terugkeer naar België.

DAG 5: PARALIA
Verdere ontdekking van de
regio Kalambaka. Na de lunch
richting Paralia, een Griekse
badstad. Vrije namiddag.
DAG 6: THESSALONIKI
Na het ontbijt vertrekken we
naar de stad Thessaloniki, het
kleine zusje van Athene.
Thessaloniki is ontstaan in 315
voor Christus. Je vindt er
prachtig bewaarde stadstorens
en kerken. Met een gids verkennen we o.a. de St. Dimitar
kerk, de oude Bazaar,… Je hebt
nog een beetje vrije tijd in de

11

€1321
Toeslag
singlekamer: € 165

25/05 TOT 01/06/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
de regio
• Vlucht met Wizzair vanuit Brussels
South Charleroi:
Heen: Charleroi - Skopje
Terug: Sofia - Charleroi
• 20 kg ruimbagage en 10 kg handbagage
• Zeven overnachtingen in drie- of
viersterrenhotels
• Verblijf in formule volpension
• Excursies en inkomgelden volgens
het programma
• Lokale gids
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Niet vernoemde maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
REISDOCUMENTEN
Geldige identiteitskaart of paspoort
DEELNEMERS Min. 25
VLUCHTUREN
25/05/22 : Charleroi - Skopje:
09:35 - 12:10
01/06/22 : Sofia - Charleroi:
19:15 - 21:00
Regio West-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

Heerlijk fietsen van
Passau naar Wenen

OOSTENRIJK DONAURADWEG
Gezellige drie- en viersterrenhotels

De Donauradweg is de meest populaire fietsroute van Europa
en blijft steeds tot de verbeelding spreken. Onze tocht gaat
stroomafwaarts en volgt de loop van de Donau op Oostenrijks
grondgebied. Onderweg pikken we enkele culturele,
historische en toeristische bezienswaardigheden mee zodat
dit een heel verrijkende maar toch amusante en rustige
fietsvakantie wordt.
Geen ander deel van de
Donau heeft zo’n breed
spectrum aan landschappen
en historische attracties.
Stille dalen, lieflijke dorpjes
en steile wijngaarden wisselen elkaar voortdurend af.
Deze tocht is voornamelijk
vlak en we gebruiken bijna
uitsluitend geasfalteerde
en bewegwijzerde paden
waardoor het aangenaam

Programma
Dag 1:
Tielt – Passau
Dag 2:
Passau – Linz
(ca. 45 km fietsen)

fietsen is langs de Donau.
De bus brengt ons tot in
Passau en vandaar fietsen
we elke dag 45 tot 60 km.
Het traject is makkelijk
haalbaar voor elke gematigde fietser daar we stroomafwaarts fietsen.

Dag 3:
Linz – Grein/Bad Kreuzen
(ca. 60 km fietsen)
Dag 4:
Grein/Bad Kreuzen – Melk/
Emmersdorf
(ca. 55 km fietsen)

Kom mee en laat je verrassen in Passau, Linz, Bad
Kreuzen, Melk, Krens,
Wenen & Würzburg

Dag 5:
Melk/Emmersdorf - Krems
(ca. 40 km fietsen)
Dag 6:
Krems – Tulln - Wenen
(ca. 30 km fietsen)

Dag 7:
Wenen – omgeving
Würzburg
Dag 8:
Omgeving Würzburg - Tielt

€1478
Toeslag
singlekamer: € 198

01 TOT 08/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug met fietskar
• Zeven nachten in drie- of viersterrenhotels
• Verblijf in formule halfpension
• Bezoek aan De Abdijkerk Stift Melk
en Schloss Schönbrunn
NIET INBEGREPEN
• Middagmalen
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
• Fietshuur
DEELNEMERS Min. 20
Regio West-Vlaanderen
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CULTUURVAKANTIE

€886
Toeslag

singlekamer: € 175

DUITSLAND BRUISEND BERLIJN
Hotel BW Plus Plaza Kudamm

De Duitse hoofdstad Berlijn is niet alleen een scharnier
tussen Oost- en West-Europa, maar ook tussen de Westerse
en de Slavische cultuur. Na de val van de muur startte
een nooit geziene bouwroes die de herenigde stad tal van
gerestaureerde historische monumenten als futuristische
nieuwbouwprojecten bezorgde. Naar Berlijn ga je voor de rijke
en gevarieerde cultuur. Kortom: een onvergetelijke ervaring!
Geef je ogen de kost aan
architecturale hoogstandjes. Meer dan twintig jaar na
de val van de muur zie je
hier nog steeds de restanten van dit indrukwekkende
bouwwerk.
Passeer langs de
Brandenburger Tor,
Fensehturn, de Reichtstag,
het Holocaust Monument,
Checkpoint Charlie,….
Vertrekken met de trein
vanuit Antwerpen en spoor
via Amsterdam naar Berlijn.
Verblijf in alle comfort in
het Hotel Best Western Plus
Plaza Kudamm.

Dag 4
Ga op excursie naar
Potsdam met het openbaar
vervoer en krijg een rondleiding in het Paleis van
Sanssouci.
Dag 5
Na een stevig ontbijt geniet
je nog een laatste keer van
de stad. Nadien neem je de
trein terug naar Antwerpen.

PROGRAMMA:
Dag 1
Aankomst in Berlijn. Een
Nederlandstalige gids verwelkomt je en begeleid je
naar het hotel.

03 TOT 07/10/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug met de trein
vanuit Antwerpen
• Vier nachten in hotel Best Western
Plus Plaza Kudamm
• Verblijf in formule halfpension
• Nederlandstalige gids in Berlijn
• Fietstocht door Berlijn
• Excursie naar Potsdam en het kasteel van Sanssouci
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Toeristenbelasting
• Lunch

Regio Antwerpen

Dag 2
Een Nederlandstalige gids
begeleidt je de hele dag. Je
brengt een bezoek aan de
belangrijkste trekpleisters
van Berlijn. Je verplaatst je
met het openbaar vervoer.
Dag 3
In de voormiddag neem je
de fiets en ontdek je de
stad met een begeleide
fietstocht in Berlijn met de
Nederlandstalige gids. De
fietshuur inclusief fietshelm
zal voor je klaarliggen. De
rest van de dag ben je vrij.

13

CULTUURVAKANTIE

DUITSLAND Bodensee
Gezellige driesterrenhotels

bezoek je een bijenboerderij
en geniet je van een proeverij
in een distilleerderij.

De Bodensee is het meer dat grenst aan Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. Tijdens deze busreis bezoek je
enkele hoogtepunten uit deze regio zoals de betoverende
bloemenpracht van het eiland Mainau, het fascinerende
Zeppelin Museum in Friedrichshafen, de Rijnwaterval in
Schaffhausen en het kasteel Schattenburg in Feldkrich. Vanaf
de Pfänder in Bregenz kan je vanop 1064 m genieten van een
panoramisch uitzicht op het meer en in St. Gallen bezoek je een
van de grootste en oudste kloosterbibliotheken van de wereld,
de Stiftsbibliothek.
PROGRAMMA
Dag 1: België Schaffhausen Rijnwatervallen - regio
Feldkirch (D)
Vanuit België richting
Schaffhausen. Onderweg
korte stop bij de
Rijnwatervallen, de grootste
en indrukwekkendste waterval van Europa. Verder naar
Feldkirch. Inchecken in het
hotel in de buurt van
Feldkirch.
Dag 2: Bregenz (O,L,D)
Vertrek naar Bregenz.
Rondleiding door de tweeduizend jaar oude stad aan de
Bodensee, met in het middeleeuwse hart de St.
Martinustoren. Na de lunch
neem je de kabelbaan naar
de Pfänderberg, 1064 meter
boven de stad met een weids
uitzicht over de Bodensee,
het Zwarte Woud en talrijke
alpentoppen.

Dag 5: St. Gallen - Eiland
Mainau - Meersburg (O, L, D)
Vertrek naar OostZwitserland en St. Gallen.
Bezoek aan de
Stiftsbibliothek, een van de
grootste kloosterbibliotheken
van de wereld. Verder naar
het eiland Mainau, een schitterend bloemenparadijs met
een uitzonderlijke verscheidenheid aan plantensoorten.
Overtocht met de veerboot
naar Meersburg. Vrije tijd om
de steegjes, pleintjes en
prachtige uitzichtpunten op
het meer te ontdekken.

Dag 3: Lindau Friedrichshafen (O, L, D)
In Bregenz neem je de boot
richting Lindau, een plaats
van absolute romantiek met
zijn beroemde promenade
langs het meer en de ingang
van de haven. Rondleiding
door de oude stad. Verder
naar Friedrichshafen, stad
van de luchtvaart waar Graaf
Ferdinand von Zeppelin zijn
eerste luchtschip bouwde.
Toegang tot het museum
gewijd aan deze geniale ingenieur en rondleiding door de
op een na grootste stad aan
de Bodensee.

Dag 6: Feldkirch - Vaduz Chur (O, L, D)
Rondleiding door Feldkirch en
zijn kasteel Schattenburg. In
de namiddag een panoramische tour door Liechtenstein
en de hoofdstad Vaduz. Op
de terugweg bezoek je de
Viamala, een natuurmonument met 300 m hoge
muren. Na het passeren van
deze kloof, vrije tijd om de
oudste stad van Zwitserland,
Chur, te ontdekken.

Dag 4: Dornbirn - Bregenzer
Wald (O, L, D)
In Dornbirn bezoek je het
kerststalmuseum met stukken uit de hele wereld. Verder
naar de Bödele Pas met een
prachtig uitzicht op de bergen en het bos van Bregenz.
Lunch met specialiteiten in
een typische herberg. Daarna

Dag 7: Stein am Rhein –
Vertrek naar België (O)
Na een stevig ontbijt vertrek
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naar Stein am Rhein, gelegen
op het punt waar de
Bodensee zich versmalt tot
de Rijn. Korte rondleiding
door de stad die bekend
staat om zijn pittoreske oude
centrum met zijn mooie huizen met beschilderde gevels.

€1040
Toeslag
singlekamer: € 173

05 TOT 11/06/2022 (7d/6n)
INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar gedurende het hele verblijf
• Verblijf zes nachten in een driesterrenhotel type Hotel Löwen in
Nofels of gelijkwaardig
• Formule volpension van avondmaal
dag 1 tot ontbijt dag 7
• Uitstappen en inkomgelden volgens
programma
• Lokale Nederlandstalige gids
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Niet vernoemde maaltijden en picknick op dag 1 en 7
• Persoonlijke uitgaven en fooien
Regio Antwerpen

CULTUURVAKANTIE

€922
Toeslag

DUITSLAND HARZGEBERGTE

singlekamer: € 78

Hotel Englischer Hof****

Dag 4:
Vandaag gaat het richting
Bad Frankenhausen. Je
geniet van een lunch (inclusief) in het Panorama
Museum waar je nadien het
grootste olieverfschilderij op
doek (123m x 14m) zal
bewonderen. ’s middags
verken je het prachtige
Europa-Rosarium van
Sangerhausen, een van de
allergrootste rozentuinen ter
wereld.

Het Harzgebergte in hartje Duitsland heeft na de val van het
IJzeren Gordijn haar toeristische deuren wagenwijd opengezet.
De troeven zijn : nostalgie, belangrijke Duitse historie, mooie
steden, schitterende kunst, zorgvuldig gekoesterde tradities,
dichte loof- en naaldbossen, diepe kloven, wilde riviertjes en
zacht glooiende weilanden. Hoog tijd voor een unieke ervaring!
PROGRAMMA
Dag 1:
Na de nodige rust- en lunchpauze bereik je het
Grenslandmuseum
omstreeks 15u30. Dit is een
voormalige grensovergang
met de DDR en is ingericht
als museum. Na dit eerste
en zeer interessante bezoek,
bewonder je een van de
grootste bronnen van
Europa: de Rhumquelle. De
omliggende natuur nodigt uit
voor een korte, heerlijke
wandeling. Daarna gaat het
richting hotel. Na het inchecken word je getrakteerd op
een verrassingsdiner. Na de
maaltijd lekker nagenieten in
het voortreffelijke hotel
Englischer Hof.

de Bimmelbahn, een treintje
dat je naar het prachtige
Schloss Wernigerode brengt
voor een bezoek. Na de
lunch in Wernigerode rij je
richting Quedlinburg dat
door Unesco als werelderfgoed erkend is.

Dag 5:
Na een versterkend ontbijt
Ben je klaar voor een bezoek
aan de bekendste stad van
de Harz: Goslar. Je geniet er
van een geleide stadswandeling door een
Nederlandstalige gids. In de
namiddag kan je nog wat
genieten van de omgeving en
shoppen.

Dag 3:
In de voormiddag wandel je
rond de nabijgelegen
Juessee. Na de lunch in het
hotel gaat het richting Sankt
Andreasberg. Bezoek aan
een originele zilvermijn
onder begeleiding van een
gids. Ter plaatse bezoek je
ook het Kanariemuseum.

23 TOT 28/08/2022 (6d/5n)
INBEGREPEN
• Alle inkomgelden volgens het programma
• Busvervoer heen en terug
• Vijf nachten in viersterrenhotel
Englischer Hof
• Verblijf in volpension
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS Min. 30
Regio Brussel
Dag 6:
Na het ontbijt richting Hann.Münden. Deze stad nodigt je
uit om nog even na te genieten. Je wordt opgewacht door
een gids voor een rondleiding.

Hotel
Het hotel Englischer Hof bestaat reeds van in de
17de eeuw en is volledig gerenoveerd. De kamers zijn
onlangs helemaal vernieuwd. In het hele hotel
beschik je over gratis wifi.

Dag 2:
Vandaag breng je een bezoek
aan een parel van Duitsland:
het voormalige Oost-Duitse
Werningerode. Je stapt er in
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CULTUURVAKANTIE

€554
Toeslag

DUITSLAND HARZGEBERGTE

singlekamer: € 62

Hotel Englisher Hof ****

8 TOT 11/06/2022 (4d/3n)

Deze regio is wat minder gekend als het Zwarte Woud, maar
de schoonheid en geschiedenis van deze streek zal je zeker
verbazen! Met prachtig goed bewaarde steden met een
rijke geschiedenis en zeer mooie natuur krijg je de perfecte
ingrediënten voor een verrassingsreis waar je nog lang over
zal napraten.
Vertrek vanuit Limburg per
autocar naar Herzberg am
Harz waar je het
Grenslandmuseum bezoekt.
Breng een onvergetelijk
bezoek aan Rhum quelle,
één van de grootste bronnen van Europa.
Ontdek één van de mooiste
steden van Duitsland : de
voormalige Oost-Duitse
stad Wernigerode die een
prachtige sfeer uitstraalt
door de prachtige vakwerkhuizen.

Hotel Englisher Hof ***

Ga naar de bekendste stad
van Harz: Goslar waar je na
de lunch een mooie begeleide stadswandeling
maakt.

Ga samen met een lokale
gids op ontdekkingstocht in
Quedlinburg, een door
UNESCO-Werelderfgoed
erkend stadje.
Bezoek een originele zilvermijn waar je kan proeven
van het leven van de mijnwerkers.

Maak tenslotte een mooie
ochtendwandeling naar de
Juessee waaraan een leuke
saga verbonden is.
Geniet in het hotel van
overheerlijke ontbijten en
diners en keuvel na over
deze onvergetelijke reis.

Passeer zeker eens langs
het Kanariemuseum. Wist jij
dat dit diertje een speciale
functie had voor de mijnwerkers?

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio
Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Drie nachten in viersterrenhotel
Englischer Hof
• Verblijf in half pension
• Toegangsgelden en gidsen bij de
uitstapjes
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven
• Lunch
• Drank bij de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS Min. 30
Regio Limburg

“Een onvergetelijke reis waar je
nog lang van zal nagenieten”
16

CULTUURVAKANTIE

Busreis naar de
historische Franse regio Bourgondië

FRANKRIJK Bourgondië
Hôtel des Trois Maures

beroemde wijngaarden van de
Côte d’Or. Je brengt een bezoek
aan het wijnstadje Nuits-SaintGeorges en geniet van een
proeverij aan een nabij gelegen
wijnkelder.

Dag 4: Ontdekking van de meer
zuidelijk gelegen regio Morvan.
Deze streek kenmerkt zich door
heuvels en plateaus met brede
terreinplooien waarop de weidegronden met de
Charolaisrunderen niet meer
weg te denken zijn. In de voormiddag breng je een bezoek
aan het kasteel van Cormatin,
een indrukwekkend renaissancekasteel uit de 17de eeuw met
een charmante tuin. Na het
middagmaal ga je naar Cluny
en verken je de Ancienne
Abbaye. Op de terugweg gaat
het nog langs Brancion en
Tournus.

Dag 3: Een bezoek aan Aurtun,
langs het Romeinse theater en
de twee stadspoorten Porte
Saint-André en Porte d’Arroux.
Nadien vertrek je voor een
boottocht op het kanaal van
Bourgondië. Het “canal” begint
bij de rivier de Saône, heeft
een lengte van 242 km en telt
189 sluizen. Je vaart door “La
Voûte”, een drie kilometer
lange tunnel en geniet nadien
van een middagmaal in de
buurt.
In de namiddag bezoek je het
historische dorpje en de burcht
van Châteauneuf-en-Auxois.
Door de spectaculaire ligging
hoog boven het dal van het
kanaal van Bourgondië, krijgt
het geheel nog een extra
dimensie. Vanaf het terras heb
je een prachtig uitzicht!

Dag 5: In de voormiddag staat
er een bezoek aan het hart van
Bourgondië op het programma:
Beaune en het Hôtel-Dieu, het
vroegere ziekenhuis van de
armen. Tot in 1971 fungeerde
het complex als ziekenhuis. Een
aparte zaal is ingericht met het
uit zeven panelen bestaande
polyptiek van ‘Het Laatste
Oordeel’. Dit pronkstuk van het
museum is van de Vlaamse
schilder Rogier van der Weyden.
Nadien maak je een wandeling
door de zeer goed bewaarde
middeleeuwse binnenstad met
kleurrijke daken. Na de lunch
bezoek je ook de Place des
Halles, het Hôtel de la
Rochepot, het Belfort van de
Collégiale de Notre-Dame en
het Musée du Vin. Daarna is er
vrije tijd voorzien. Op de terug-

Bourgondië, deze regio heeft het allemaal! Beroemde wijngaarden
met uitstekende wijnen, en een gastronomie voor de fijnproevers
onder ons. Denk maar aan de Bourgondische slakken, de Boeuf
Bourguignon of de mosterd van Dijon. Je geniet er van de ongerepte
natuur met uitgestrekte landschappen en rustige kanalen.
Prachtige natuurgebieden, waarvan sommige het label “Grand Site
de France” hebben gekregen, en andere dan weer behoren tot het
Unesco werelderfgoed. Daarnaast heb je ook talrijke pittoreske
dorpjes en typische steden, met historische en culturele bezienswaardigheden die zeker een bezoek waard zijn!
Dag 1: HeenreIs Reims richting
Troyes. Vrij middagmaal onderweg. In de namiddag bezoek je
de cisterciënabdij van
Fontenay. Deze abdij is niet
alleen het oudste overgebleven
klooster in Frankrijk, maar ook
één van de fraaiste en volledigste van Europa. De abdij werd
in 1118 gesticht door Heilige
Bernardus. In 1981 werd de
abdij door de Unesco opgenomen als werelderfgoed.
Nadien rijden we naar het verblijfhotel, Hôtel des Trois
Maures, voor het avondmaal en
de overnachting.
Dag 2: In de voormiddag breng
je een bezoek aan het historisch centrum van Dijon met
een plaatselijke gids. Je
bezoekt het paleis van de
Hertogen van Bourgondië met
het museum van Schone
Kunsten. De collectie van dit
museum is na het Louvre een
van de belangrijkste van
Frankrijk. Na het middagmaal
maak je een rondrit langs de

17

weg via een toeristische route
kunnen passeren we langs het
Château de la Rochepot.
Dag 6: Bezoek aan Chalon-surSaone en het museum
Nicéphore Niépce met een
schitterende collectie over
fotografie. Vrije namiddag.
Dag 7: Terugreis via Troyes met
een bezoek en geleide wandeling door het historisch centrum. Na het middagmaal keer
je terug naar België.

€1036
Toeslag
singlekamer: € 124

18 TOT 24/09/2022 (7d/6n)
INBEGREPEN
• Busvervoer heen en terug
• Zes nachten in hotel des Trois
Maures
• Verblijf in formule halfpension
• Middagmaaltijden
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de middagmaaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien

Regio Antwerpen

CULTUURVAKANTIE

Frankrijk Haute Savoie
VILLAGE CLUB de MORZINE ***

krijg je een rondleiding in het
Château de Ripaille, gelegen
tussen Thonon en Evian aan de
oevers van het meer van
Genève. Vandaag produceert
Ripaille een AOC-wijn die je
met genoegen zal proeven.

De Haute Savoie in Frankrijk zal je verbazen door de
schitterende groene valleien, afwisselende landschappen,
indrukwekkende bergtoppen en majestueuze meren. Deze
regio tussen Zwitserland en Italië, tussen het meer van Genève
en de Mont Blanc is een zeer gastvrije streek met idyllische
dorpjes, historische steden en een uitzonderlijk cultureel
erfgoed. Je verblijft in het bergdorp Morzine in een charmant
driesterrenhotel met wellness.
Programma
Dag 1: Aankomst in het hotel
Dag 2: Morzine – Montriond le
Lac
Verken het oude centrum en de
oude wijken van het bergdorp
Morzine, genesteld in de Alpen
tussen de bergen en de bossen. Na de lunch in het hotel
ontdek je Montriond le lac, de
Lindarets, een typisch alpengehucht uit de Haute-Savoie. Het
prachtige meer van Montriond
le lac is het op twee na grootste van het departement.
Dag 3: Annecy
Rondleiding door de oude stad
van Annecy. Wandel door de
historische straten en ontdek

Dag 5: Vrije voormiddag Wandeling
In de voormiddag geniet je van
een beetje vrije tijd. Je kan de
markt van Morzine verkennen.
Na de lunch in het hotel maak
je een wandeling over het pad
van de Dérèches dat langs de
rivier loopt.

de grote geschiedenis maar
ook de kleine anekdotes van
het Venetië van de Alpen. Na
de lunch in een restaurant
geniet je van een rondvaart op
het meer van Annecy om zo de
weelderige landschappen tussen het meer en de bergen te
ontdekken. Nadien is er nog
een beetje vrije tijd in de stad.

Dag 6: Les Gets - Evian
Laat je verrassen door het
mechanische muziek museum
van Les Gets. Na de lunch
maak je een cruise in Evian op
een electro-zonneboot naar de
watertuinen van Pré Curieux.
Na een rondleiding door de
tuinen keer je met de boot
terug naar Evian en heb je nog
wat vrije tijd in de stad.

Dag 4: Yvoire – Château de
Ripaille
Vandaag verken je het middeleeuwse dorp Yvoire, een oud
vissersdorp. Stenen huizen met
houten balkons, steegjes versierd met blauwe regen en
geraniums, dit is Yvoire, de
parel van het Meer van Genève.
Het is een van de mooiste dorpen van Frankrijk. Na de lunch

Dag 7: Terugkeer naar België
na het ontbijt
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€1130
Toeslag
singlekamer: € 118

12 TOT 18/06/2022 (7d/6n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de bestemming
• Zeven overnachtingen in
driesterrenhotel Village Club
de Morzine
• Verblijf in formule volpension
vanaf het avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 7, inclusief wijn
• Excursiepakket en inkomgelden
volgens het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Stoplunch tijdens de heen- en
terugreis
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 25
Regio Mechelen

CULTUURVAKANTIE

€545
Toeslag

Frankrijk SAINT-OMER

singlekamer: € 93

Hotel IBIS Saint-OMER***

Op slechts 200 meter van de kathedraal verblijf je in het
centrum van Saint-Omer waar je geniet het indrukwekkende
erfgoed van de stad dat door de eeuwen heen steeds
weer verrijkt. Van daaruit bezoek je tal van prachtige
bezienswaardigheden die deze streek te bieden heeft.
Een aanrader!

Hotel IBIS Saint-OMER***

• Ga op avontuur in de
Bunker van Eperlecques.
• Ontdek alles over jenever
in de jeneverstokerij van
Houlle.
• Maak een rondleiding
door de glasfabriek ARC.
• Trek met een gids naar de
Opaalkust en krijg een
rondleiding door
Boulougne-sur-Mer.
• Sluit af met een rondleiding dorp Aire-sur-la-Lys.

Laat je verbazen door deze
geweldige activiteiten:
• Maak een rondvaart met
boot door de Audomaroispolders met gids.
• Geniet van een rondleiding door de oude stad
en de kathedraal van
Saint-Omer.

9 TOT 12/08/2022 (4d/3n)
INBEGREPEN
• Vervoer vanuit Limburg (Paal en
Diepenbeek) met een luxe autocar
voorzien van al het nodige comfort
• Drie nachten in driesterrenhotel
IBIS Saint-Omer in volpension
• De aangegeven bezoeken en
toegangsprijzen
NIET INBEGREPEN
• Fooi chauffeur
• Drank tijdens de avondmaal
• Eventuele toeristenbelasting
• Persoonlijke uitgaven
DEELNEMERS min. 20

Regio Limburg

“Een aanrader om
deze ongekende
streek vol erfgoed
te bezoeken”
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CULTUURVAKANTIE

€1767
Toeslag
singlekamer: € 298

21 TOT 28/05/2022 (8d/7n)

Georgië anders

Rondreis met verschillende hotels
Een vakantie in Georgië heeft jou veel te bieden. Het land kent
een turbulente geschiedenis die zijn sporen heeft nagelaten in
het cultureel erfgoed en het karakter van de Georgiër. Start je
rondreis in het levendige Tbilisi en ontdek van hieruit de rest
van dit prachtige land. Een aanrader van jewelste!
Snuif de sfeer op door met
een kabelbaan het hoger
gelegen gedeelte van Tbilisi
te verkennen met een spectaculair uitzicht over de vallei en oude stad.
Kuier door de smalle straatjes, met traditionele huizen
en hun typerende houten
balkons. Geniet ‘s avonds van
sulfaatbaden met als afsluiter een Georgische massage.

Ontdek de wijnregio Kakheti
en geniet van een heerlijke
wijnproeverij.
Bezoek het Alaverdi-klooster
uit de 11e eeuw en het
16e-eeuwse Gremi complex.
Maak in Vardisubani kennis
met de Kvevri, de grote aardewerken vaten voor de traditionele wijze van gisting,
opslag en veroudering van
Georgische wijnen.

Ontmoet de lokale bevolking, bak samen het typische brood van de regio en
volg een masterclass in het
maken van Churchkhela.
Bezoek de Metekhi tempel,
gelegen aan de Mtkvari
rivier en ontdek het seminarium waar Jozef Stalin
seminarist was.

Laat je verleiden door een
route tussen de hoge pieken en diepe dalen waar
herders hun schapen laten
grazen met als beloning de
besneeuwde bergtop van
de ruim 5.000 meter hoge
Kazbegi in het decor.
Stap over in jeeps om een
bezoek te brengen aan de
Gergeti Drievuldigheidskerk.
Bezoek Mzcheta, de voormalige hoofdstad en haar 2
belangrijke kerken: Jvarikerk
en Svetitskhoveli.
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INBEGREPEN
• Transfer (h&t) Zaventem met ophaling aan huis vanuit O-Vl
• Vluchten Brussel – München - Tbilisi
– München - Brussel met Lufthansa
• Alle vervoer per comfortabele touringcar met airco
• Drie overnachtingen in Tbilisi in
driesterrenhotel Metekhi Line of
hotel KMM
• Twee overnachtingen in Telavi in
viersterrenhotel Holiday Inn
• Twee overnachtingen in Gudauri in
viersterrenhotel Gudauri Inn
• Verblijf in formule volpension vanaf
het avondmaal op dag 1 tot het ontbijt op dag 8
• Dagelijks 1 flesje mineraalwater per
persoon
• Alle excursies zoals omschreven
inclusief alle entreegelden
• Lokale Engelstalige gids
NIET INBEGREPEN
• Sulfaatbaden Tbilisi
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
• Persoonlijke uitgaven
REISDOCUMENTEN
Internationaal paspoort
GEMIDDELDE TEMPERATUUR 25°C
DEELNEMERS Min. 20
VLUCHTUREN
- 21-05-22
- Brussel - München: 06:30 - 07:45
- München - Tbilisi : 08:40 - 14:30
- 28-05-22
- Tbilisi - München: 15:35 -17:45
- München - Brussel : 19:25 - 20:45
Regio Oost-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

€3032
Toeslag
singlekamer: € 450

Ijsland
Vulkanen, zwarte stranden, watervallen, mostapijten, ijs- en
zandwoestijnen … IJsland spreekt tot de verbeelding en eens
je er bent kom je ogen te kort. Het rijtje van wandelingen,
landschappen, watervallen en uitzichtpunten is eindeloos.
Geen idee waar te beginnen? Boek dan deze reis!
Bezoek de hoofdstad met een
lokale Nederlandstalige gids.
Passeer langs de intrigerende
Hallgrimskirkja kerk, de zeer
levendige Laugavegur straat,
het Harpa centrum, een waar
architecturaal meesterwerk.

Mis het schiereiland
Tröllaskagi, het grootste
schiereiland aan de noordkust, niet. Passeer langs
Siglufjorðür, een vissershaven
op de bodem van een diepe
fjord.

Ga naar de Geysir en Strokkur
geisers om een van de
beroemdste natuurgebieden
van IJsland te bewonderen.
Ga op ontdekking naar de
indrukwekkende Gullfoss
waterval en zet je reis verder
naar het Nationaal Park
Þingvellir, dat op de
Werelderfgoedlijst van de
UNESCO staat
Reis verder naar het noorden
waar je de prachtige watervallen van Hraunfossar (lava
waterval) en Barnafossar (kinderwaterval) ontdekt. Je passeert Reykholt, de stad van
de beroemde middeleeuwse
historicus en schrijver Snorri
Sturlasson.
Bewonder daarna de vulkaan
Baula die de horizon domineert vanaf de top van zijn
934 m.

Optioneel kan je tijdens een
boottocht walvissen spotten.
Dalvik heeft een van de beste
walvisspotlocaties ter wereld:
een kans om bultruggen en
dwergvinvissen te zien.

site van Jökulsárlón - de
lagune van de Vatnajokull
gletsjer.
Optioneel: 40min amfibieboot
cruise op de Jökulsárlón
lagune temidden van de
blauwe ijsbergen van de
Vatnajokull gletsjer, een van
de grootste gletsjers in
Europa.
Ga op avontuur in het
Skaftafell Nationaal Park, een
van de mooiste gebieden van
het land. Zet deze prachtige
reis verder naar ‘s werelds
grootste lavagebied, Eldraun.
Via Vik, de wolhoofdstad van
IJsland, en beroemd om zijn
sublieme zwarte zandstrand,
stop je bij Reynisfjara.

Vertrek naar de unieke
Myvatn regio, wereldberoemd
om zijn unieke geologische
en vogellocaties. Verken de
vele natuurwonderen van de
regio zoals de beroemde
lavaformaties van
Dimmuborgir “het donkere
kasteel” met zijn mystieke
vulkanische grotten, het geothermische gebied van
Hverarönd en de indrukwekkende kraters van
Skutustadir.

Doe aan sightseeing met een
eerste stop bij de Skogafoss
waterval.
Optioneel bezoek aan het
Skogar Museum dat IJslandse
tradities tot leven brengt.
Ga op passage door de
adembenemende Seljalandsfoss waterval, die de ervaring
biedt om achter zijn sluier te
kunnen kruipen (als de tijd
het toelaat). Deze reis zit vol
met adembenemende hoogtepunten die je nog heel lang
bij zullen blijven.

Reis verder naar het zuiden
van IJsland. Ontdek de
Vatnajokull gletsjer en in het
bijzonder de indrukwekkende
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10 TOT 17/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio West-Vlaanderen (1 à 2 opstapplaatsen)
• Economy class vlucht met Icelandair
vanuit Brussel
• Zeven overnachtingen in comfortabele hotels
• Volpension vanaf het avondmaal op
de dag van aankomst tot het ontbijt
op de dag van terugkeer.
• Maaltijden in buffetvorm
• Transfers: Luchthaven / hotel /
luchthaven
• Bezoek aan de geothermische centrale van Krafla
• Nederlandstalige lokale gids voor de
gehele tour
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Optionele boottocht om walvissen te
spotten (± 57 euro p.p.)
• Optionele boottocht naar de
Jokusarlon gletsjer (± 47 euro per
persoon)
• Optioneel bezoek aan het Skogar
museum (± 16 euro per persoon)
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
• Toegang Secret Lagoon (± 30 euro
per persoon)
• Eventuele toeristenbelasting
REISDOCUMENTEN
Internationaal paspoort
GEMIDDELDE TEMPERATUUR 10°C
DEELNEMERS Min. 15
Regio West-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

ITALIE AMALFIKUST
Hotel Iaccarino ****

reske “Piazzetta” vanwaar je
een wandeling maakt naar
de Augustus tuinen met
prachtige vergezichten over
de gekende Faraglioni rotsen.

Eén van de mooiste regio’s van Italië, is ongetwijfeld de
Amalfitaanse kust. Denk aan adembenemende landschappen,
cultuur en gastronomie die zorgen voor een ongeziene
combinatie! En jij kan hier bij zijn!
DAG 1
Aankomst op de luchthaven
te Napels. Ontmoeting met
de plaatselijke gids en vertrek met de bus naar het
centrum van Napels. Geleide
wandeling door het historische centrum met de Piazza
Plebiscito met de kerk S.
Francesco di Paola gebouwd
naar het model van het
Pantheon te Rome, het
Koninklijk Paleis, het San
Carlo Theater, het oudste
theater in Italië.
DAG 2
Na het ontbijt maak je
samen met de gids een
panoramische rondrit in de
heuvels van Sorrento.
Daarna een wandeling door
het historische centrum van
Sorrento. Middagmaal in
typisch restaurant en rest
van de dag vrij ter beschikking om het stadje verder te
verkennen.
DAG 3
Vandaag ontdek je Pompei.
Bezoek aan de opgravingen
van deze oude Romeinse
stad. Lopend door de straatjes van Pompei, ga je terug
in de tijd.

Onderweg halte voor een
wijndegustatie. Daarna rijd
je boven naar de vulkaan tot
1.000 m. hoogte tot de busparking. Langs een lavapad
bereik je de ca. 300 meter
hoger gelegen kraterrand
waar je kan genieten van
een prachtig uitzicht over de
ganse Baai van Napels.

DAG 6
Vandaag vertrek je naar
Paestum. Deze streek is
bekend om zijn waterbuffels
en onderweg bezoeken we
een biologische buffelfarm
met daarna een degustatie
van de heerlijke buffelmozzarella gecombineerd met
het proeven van lokale typische producten. Daarna verder naar Paestum, één van
de meest kostbare archeologische juweeltjes in Italie,
vooral bekend om haar
prachtige goed bewaarde
Dorische tempels uit de 5e
eeuw voor Christus.

DAG 4
Bezoek aan het Nationaal
archeologisch museum waar
je o.a. de vondsten kan
bewonderen uit Pompei en
Herculaneum mag niet ontbreken op het programma.
Vrije namiddag.
DAG 5
Excursie naar het bloemeneiland Capri. Transfer naar
de haven van Sorrento en
inscheping naar Capri. Bij
aankomst rijd je samen met
de gids met minibusjes naar
het hoger gelegen dorpje
Anacapri waar je de mooie
Villa S. Michele van de
Zweedse schrijver Axel
Munthe bezoekt. Vanaf de
tuin heb je een adembenemend uitzicht over het
eiland. Je bezoekt ook het
stadje Capri met het pitto-

DAG 7
Laat je verrassen door de
spectaculaire Amalfikust,
één van de mooiste kusten
in Italië. Onderweg geniet je
van prachtige vergezichten.
Je rijdt verder naar het hoger
gelegen stadje Ravello en
bezoekt er Villa Rufolo.
DAG 8
Vertrek Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van
Napels naargelang het uur
van vertrek van de vlucht.

22

€1355
Toeslag
singlekamer: € 174

14 TOT 21/10/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vlucht met Brussels Airlines van
Brussel naar Napels heen en terug
• Comfortabele bus voor transfers en
excursies conform het programma
• Zeven nachten in viersterrenhotel
Iaccarino
• Verblijf in formule volpension van
lunch dag 1 tot ontbijt op dag 8
• Dranken bij het avondmaal
• Excursiepakket + inkomgelden
• Luisterapparaten
• Lokale Nederlandstalige gids
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de lunch
• Niet vernoemde dranken en maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
DEELNEMERS: min. 25
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
- 14/10/22 : Brussel - Napels:
10:45 - 13:05 : SN 3169
- 21/10/22 : Napels - Brussel:
13:55 - 16:15 : SN 3170
Regio Oost-Brabant

CULTUURVAKANTIE

€1025
Toeslag
singlekamer: € 103

ITALIE BORMIO
Hotel Miravalle ***

04 TOT 11/06/2022 (8d/7n)

Bormio ligt helemaal in het noorden van de regio Lombardije
in Italië, tegen de grens met Zwitserland (ten zuiden van
St. Moritz). Bormio grenst aan het Parco Nazionale dello
Stelvio met zijn door wielerfanaten geliefde pas en aan het
belastingvrije stadje, Livigno. Een ideale vakantie voor zowel
wandel-als cultuurliefhebbers!
In de winter is dit een uitgesproken skigebied met vele
kilometers skipistes. In de
zomer is de omgeving van
Bormio een geweldig mooi
en uitgestrekt wandelgebied met prachtige panoramische uitzichtpunten.

Kortom: een veelzijdige
wandel- en cultuurweek in
een schitterend mooie
omgeving.
Je verblijft in hotel Miravalle
dat wijd en zijd bekend
staat om de gastronomisch
hoog aangeschreven keuken
en de grote keuze kwaliteitsvolle wijnen. Vanuit het
hotel zijn er prachtig mooie
uitzichten. Samen met Luigi,
de eigenaar van het hotel,
ga je de mooiste hoekjes
van de omgeving bezoeken
met barbecues op verrassende plekjes. Aanrader!

Tijdens deze week bezoek je
het Cancano-meer en het
prachtige Como-meer.
Je maakt een trip met de
‘Bernina Express’, de smalle
spoorwegbaan naar
St. Moritz. Een bezoek aan
een wijnhuis met wijnproeverij mag niet ontbreken.
Uiteraard bezoek je ook
Livigno!
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INBEGREPEN
• Vervoer vanuit Limburg (Paal en
Diepenbeek)
• Zeven nachten in driesterrenhotel
Miravalle in volpension.
• De aangegeven bezoeken en toegangsprijzen
NIET INBEGREPEN
• Middagmaal op dag 1 en dag 8 en
persoonlijke uitgaven
• Fooi chauffeur
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS: min. 35
Regio Limburg

CULTUURVAKANTIE

€1393
Geen
single toeslag

ITALIE Le Marche
Hotel Numana Palace****

12 TOT 21/09/2022 (10d/9n)

Le Marche, ook wel bekend als het best bewaarde geheim van
Italië, ligt tussen de Apennijnen en de Adriatische zee. Een
prachtige streek met ongerepte natuur, lange stranden en kleine
dorpjes met uitzonderlijke en goed bewaard gebleven historische
en culturele schatten. Laat je meeslepen door de zuiderse zon en
geniet met al jouw zintuigen van het Italiaanse leven...
Je verblijft in het
viersterrenhotel Numana
Palace op basis van half
pension. Het hotel heeft
een mooi buitenzwembad,
een gezellig terras met
geweldig zicht op de ‘Monte
Conero’ en de Adriatische

Uitstappen:
• Urbino en Pesaro
• Ancona, Numana en Sirolo
• Le Grotte di Frasassi
en Jesi
• Macerata, Abbazia
di Fiastra
• Loreto, Recanati en Osimo

zee en een eigen stukje
privéstrand.
De comfortabele kamers
beschikken over een eigen
badkamer met toilet,
douche, haardroger,
televisie en kluis.

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit Limburg (Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 8 kg handbagage
• Transfer van de luchthaven naar
het hotel
• Negen nachten in viersterrenhotel
Numana Palace in halfpension
(inclusief water en wijn bij het
avondeten)
• Toegangsprijzen musea
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Middagmalen
• Fooien (vrijblijvend)
• Eventuele brandstof- taks- of
veiligheidstoeslagen
• Toeslag CO2-compensatie: € 5.71
• Inkom Grotten van Frasassi
• Mogelijke boottocht
• Eventuele toeristenbelasting

Een ideale combinatie tussen ongerepte
natuur en rijke cultuur

DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
BRU-BLQ SN3125 11:45-13:25
BLQ-BRU SN3126 14:10-15:55
Regio Limburg
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CULTUURVAKANTIE

Een prachtig stukje natuur in de Italiaanse hiel

Italië PUGLIA

singlekamer: € 185

Op zoek naar een ideale strand- en culturele
vakantiebestemming? Denk dan eens aan Puglia in de
Italiaanse hiel! Je vindt er alles wat je zou verwachten van
een Italiaanse regio: eeuwenoude dorpjes die trots hun
geschiedenis dragen, idyllische landschappen bezaaid met
olijfbomen, een keuken die niet moet onderdoen voor andere
regio’s in Italië, de zee en prachtige stranden!
Je verblijft in een comfortabel hotel van waaruit je alle
daguitstappen onder begeleiding mee kan maken.

€1382
Toeslag

Uitstappen:
• Castel del Monte - Trani
• Grotten van CastellanaAlberobello-Ostuni
• Taranto-Grattaglie
• Lecce met standbeeld van
S. Oronzo en kathedraal
S.Caterina d’Alessandria
• Door UNESCO beschermd
Matera
• Bari, hoofdstad van de
regio Puglia

Deze vakantie is een ideale
mix tussen cultuur, natuur
en gastronomie. Eentje die
je nog lang zal bijblijven.

14 TOT 21/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Transfer naar de luchthaven
H/T
• Vlucht met Brussels Airlines :
Brussel - Bari H/T
• Zeven nachten in viersterrenhotel type Sierra Silvana
• Formule volpension inclusief
wijn en water
• Excursies en inkomgelden volgens het programma
• Nederlandstalige gids
• Toeristenbelasting
• Oortjes tijdens de excursies
• Bus GT voor de transfert en
excursies
NIET INBEGREPEN
• Niet voorziene maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien
DEELNEMERS min. 25
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
- 14/09/22 : Brussel - Bari :
14:35 - 16:55 : SN3105
- 21/09/22 : Bari - Brussel:
17:45 - 20:15 : SN3106
Regio West-Vlaanderen
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CULTUURVAKANTIE

€1499
Toeslag
singlekamer: € 164

Italië Toscane Siena

03 TOT 10/10/2022 (8d/7n)

Hotel TORETTA**** & hotel Montaperti ****
Deze regio beschikt over zoveel bezienswaardigheden dat het
bijna onmogelijk is om een keuze te maken: Pisa, de stad met
haar scheve toren, het historische Firenze, het romantische stadje
Lucca, het middeleeuwse Siena.
Naast het Toscaanse vasteland verken je tijdens deze
reis ook het schitterende
eiland Elba dat deel uitmaakt van de Toscaanse
archipel. Elba is vooral een
geliefde bestemming door
de prachtige natuur, de
stranden en de hoofdstad
Portoferraio. Het eiland
dankt zijn naamsbekendheid ook aan Napoleon die
hier zijn ballingschap doorbracht.

•

Uitstappen:
• Firenze met geleid bezoek
aan het historisch centrum met de Porta en
Piazza Mercentale, Piazza
del Duomo met de mooie
kathedraal Santo Stefano
• Bezoek aan Pisa met het
Campo dei Miracoli (het
Veld der Wonderen) met
de Dom, het Baptisterium
(doopkerk), het Campo-

•
•

•

•
•
•

santo (begraafplaats) en
de ‘scheve’ Toren
Lucca met de Dom San
Martino met zijn asymmetrische gevel en de Piazza
Mercato, het Romeins
amfitheater, Piazza San
Michele met de kerk van
S.Michele in Foro.
Firenze met Brunelleschi
koepel, de Campanile van
Giotto, het Baptisterium
Een wandeling naar de
Ponte Vecchio (de oude
brug) volgebouwd met
winkeltjes van juweliers
en goudsmeden
Pistoia een prachtig
Toscaans stadje dat een
beetje in de schaduw van
plaatsen als Firenze,
Lucca en Pisa staat.
Het eiland Elba
Sienna en Piazza del
Campo
Excursie naar de Crete
Senesi, gelegen ten zuiden van de Chianti streek
en Siena en de abdij
Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore

INBEGREPEN
• Transfer (h&t) Zaventem met
ophaling aan huis vanuit OostVlaanderen
• Vlucht met Brussels Airlines :
Brussel - Firenze H/T
• Zeven nachten in viersterrenhotel
Torretta in Montecatini Terme en
viersterrenhotel Montaperti in de
omgeving van Siena in volpension
met wijn en water bij het
avondmaal
• Welkomdrank bij aankomst
• Bus GT voor al de excursies en
transferts volgens het voorgesteld
programma
• Excursies en inkomgelden
• Nederlandstalige gids
• Oortjes tijdens de hele tour
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de lunch
• Niet voorziene maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
DEELNEMERS min. 25
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
- 03/10/22 : Brussel - Firenze:
06:20 - 08:10 : SN3139
- 10/10/22 : Firenze - Brussel:
09:00 - 10:50 : SN3140
Regio Oost-Vlaanderen
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CULTUURVAKANTIE

€1375
Toeslag

Italië Umbrië

singlekamer: € 202

Hotel Dal Moro Gallery ****
Zin in een vakantie naar het groene hart van Italië? Dankzij zijn
schilderachtig decor van uitgestrekte, glooiende heuvels, wijnen olijfgaarden, akkers vol tarwe en suikerbieten, eindeloze
zonnebloemvelden en zwarte truffels, hoeft Umbrië zeker niet
onder te doen voor zijn bekende buur Toscane! Bovendien is er
nog geen massatoerisme waardoor deze authentieke streek
nog tal van verborgen parels bevat.
PROGRAMMA en
UITSTAPPEN
Dag 1:
In Arezzo bezoek aan de
prachtige en unieke fresco’s
in de St. Franciscuskerk, de
Pievo di Santa Maria en de
Piazza Grande.
Dag 2:
Orvieto en Todi: Met de
kabelbaan naar het oude
centrum van Orvieto: de

Dag 4:
Spoleto: de mooiste stad
van Umbrië met de Duomo,
de Santa Maria Assunta,
amfitheater, aquaduct.
Via Terni naar de kunstmatige watervallen van Cascate
delle Marmore.

prachtige Dom, Il pozzo di
San Patrizio.
s’ Namiddags bezoek aan
het sfeervolle Todi en op de
terugweg stop in Deruta,
het centrum van Italiaans
keramiek

Dag 5:
Vrije dag.
Dag 6:
Stadswandeling in Perugia:
Fontana Maggiore, de kathedraal van San Lorenzo, het
wisselpaleis. Vergeet niet te
proeven van de Baci
Perugina, een heerlijke chocoladebonbon met hazelnoot.

Dag 3:
Assisi: de geboortestad van
de Heilige Franciscus. Bezoek
aan de Basiliek en de kerk
van S. Clara. Vrije namiddag.

Dag 7:
Gubio: een betoverend middeleeuws stadje met pittoreske oude straatjes. Vrije
namiddag.
Dag 8:
Na het ontbijt transfer naar
de luchthaven van Firenze.
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01 TOT 08/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Transfer naar de luchthaven
H/T
• Vlucht met Brussels Airlines
van Brussel naar Firenze
• Touringcar ter plaatse
• Zeven nachten in viersterrenhotel Dal Moro Gallery in volpension
• Water en 1/4 l wijn bij de
avondmalen
• Excursies en inkomgelden volgens het programma
• Nederlandstalige gids
• Luisterapparaten
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij middagmaal
• Niet vernoemde maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
DEELNEMERS min. 25
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
• 01/05/22 : Brussel - Firenze:
06:20 - 08:10 : SN3139
• 08/05/22 : Firenze - Brussel:
09:00 - 10:50 : SN3140
Regio West-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

€990
Toeslag

Italië UMBRIË

singlekamer: € 83

HOTEL LOS ANGELES ASSISI ***

22 TOT 27/04/2022 (6d/5n)

Umbrië? Dat is vakantie in een liefelijk, groen en heuvelachtig
landschap met oude Middeleeuwse stadjes, vol kunst en
geschiedenis. In Umbrië ligt ook Assisi, waar Franciscus wilde
terugkeren naar het authentiek Christendom.
Die sfeer van soberheid , eenvoud, en verbondenheid met de
natuur tref je er op meerdere plaatsen aan. Tijdens de reis
naar Umbrië bezoeken we de mooiste steden: Gubbio, Assisi,
Spello, Montefalco, Spoleto, Perugia, Todi en Orvieto.
De uitstappen gebeuren
met bus en trein. Je verblijft
in het driesterrenhotel Los
Angeles in Assisi. De kamers
zijn comfortabel en
beschikken over gratis WiFi.

Los Angeles Assisi ***

Inbegrepen uitstappen: (volgorde onder voorbehoud)
• bezoek Gubbio
• bezoek Assisi en San Damiano
• bezoek Spello, Montefalco en Spoleto
• bezoek Perugia
• bezoek Todi en Orvieto

NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien

Je verblijft hier op basis van
volpension met drank
inbegrepen. De middagmalen in de bezochte
steden zijn in de prijs
inbegrepen. We verplaatsen
ons met de bus en trein,
maar de uitstappen in deze
heuvelachtige streek vergen
een goede fysieke conditie.
We wandelen ongeveer
12 kilometer per dag.

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg
(1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel - Firenze
• Transfers luchthaven - hotel
• Vijf nachten in driesterrenhotel
Los Angeles Assisi
• Verblijf in volpension vanaf de
lunch op dag 1 tot het ontbijt op
dag 6
• Drank bij de maaltijden
• Excursies + inkomgelden
• Lokale gids in Perugia en
Castelleone del Lago
• Toeristenbelasting

DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
(Onder voorbehoud)
• 22/04/22 : Brussel - Firenze:
06:20 - 08:10 : SN3139
• 27/04/22 : Firenze - Brussel:
09:00 - 10:50 : SN3140

Oude Middeleeuwse stadjes,
vol kunst en geschiedenis
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Regio Limburg

CULTUURVAKANTIE

€490
Toeslag

Op cultuurweekend in Luxemburg
leuke rit met een toeristisch
treintje. Verder verken je
het Nationaal Museum van
Luxemburg en breng je een
bezoek aan Bernard
Massard, de meest bekende
Luxemburgse producent van
schuimwijn. Dit lekkere
drankje is afkomstig van
druiven langs de Moezel. In
Grevenmacher geniet je van
een heerlijke boottocht.

Zin in een weekendje Luxemburg? Deze citytrip bevat alles
wat je nodig hebt om er even tussenuit te zijn: de perfecte
combinatie van cultuur én gastronomisch genot!
Overnachting in een mooi viersterrenhotel in Luxemburg
Deze leuke citytrip zal je
een waaier aan leuke activiteiten bieden. De prachtige
kastelen van Vianden
Echternach mogen niet ontbreken op het programma.

Een stadswandeling doorheen het historisch centrum
van Luxemburg die gepaard
gaat met een bezoek aan de
kathedraal, het Hertogelijk
Paleis en eindigt met een

singlekamer: € 73

26 TOT 28/08/2022 (3d/2n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar Luxemburg vanuit
Mechelen (Mechelen Rode
Kruisplein en Sint-KatelijneWaver Goede Herder)
• Twee nachten in viersterrenhotel Légère Luxemburg in halfpension
• Inkomsgelden activiteiten
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Drank tijdens de maaltijden
• Middagmalen
Regio Mechelen
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CULTUURVAKANTIE

€1340
Toeslag
singlekamer: € 185

Marokko keizerlijke steden
Marokko is een land met tal van toeristische troeven:
schilderachtige dorpjes in het binnenland, weidse
berglandschappen, bruisende souks in de kleurrijke steden en
eeuwenoude tradities. Alles natuurlijk overgoten met de altijd
stralende zon. Deze begeleide rondreis neemt je mee naar
de vier Keizerlijke Steden van Marokko, die getuigen van een
glorierijk verleden : Rabat, Meknes, Fès en Marrakech.
Dag 1:
HEENVLUCHT - MARRAKECH
Aankomst in Casablanca.
Onthaal en transfer naar
hotel.
Dag 2:
CASABLANCA - RABAT
Bezoek aan Casablanca,
economische hoofdstad en
grootste stad van het
koninkrijk. Rit naar Rabat.

25/03 TOT 01/04/2022 (8d/7n)
Dag 4:
FEZ
Bezoek aan Fez. De spirituele hoofdstad van Marokko is
ongetwijfeld de mooiste van
de Keizerlijke Steden.
Dag 5:
FEZ - BENI MELLAL MARRAKECH
Vervolgens vertrek naar
Béni Mellal. Je doorkruist de
bergachtige regio van de
Midden-Atlas en van Zayane
Vervolg van de rit naar
Marrakech

Dag 3:
RABAT - MEKNES VOLUBILIS - FEZ
Rabat, bezoek aan de
Hassantoren, het mausoleum van Mohamed V, het
Koninklijk Paleis, de
Andalusische tui
nen en de kashba van
Oudaya. Rit naar de Ismaili
hoofdstad Meknès. Transfer
naar de Romeinse ruïnes
van Volubilis en de heilige
stad Moulay Idriss.

Dag 6:
MARRAKECH
Bezoek aan de bezienswaardigheden van Marrakech: de
tuinen van Ménara, de
Koutoubia minaret, het
Bahia paleis en de graftomben van de Saadi’s.
Dag 7:
MARRAKECH
Vrije dag
Dag 8:
MARRAKECH TERUGVLUCHT
Vrije tijd tot transfer naar
de luchthaven voor de
retourvlucht naar Brussel.
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INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven,
vluchten met TUIFLY
• Charleroi - Casablanca en
Marrakech – Brussel
• Transfers tussen de luchthaven en
het hotel
• 7 nachten in verschillende
viersterrenhotels
• Volpension
• Excursies zoals vermeld in het
programma
• Nederlandstalige gids
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Persoonlijke uitgaven, extra
dranken en maaltijden niet
voorzien in het programma
• Fooien voor gids en chauffeur
• Eventuele toeristenbelasting
OPSTAPPLAATSEN
Kortrijk
REISDOCUMENTEN
Internationaal paspoort
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
- 25/03/22 CHARLEROI – CASABLANCA
06.30-10.15
- 01/04/22 MARRAKESCH-BRUXELLES
20.50-00.55+1
Regio West-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

Nederland Texel

Montenegro

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het heeft
een oppervlakte van ongeveer 170 km². Je ontdekt hier een
veelzijdig landschap met schilderachtige dorpjes zoals Den
Hoorn, Oudeschild, de Waal, Oosterend,…met gezellige cafés
en restaurants, prachtige natuur, frisse zeelucht, heerlijk veel
ruimte en vele ontspanningsmogelijkheden.

Montenegro, de rijzende ster van de Balkan met eeuwenoude
stadjes en kloosters, prachtige baaien en stranden en woeste
natuur. Ontdek onder meer het levendige kuststadje Budva,
het sprookjesachtige meer van Skadar en het wondermooie
Dubrovnik in Kroatië.

Hotel de Pelikaan ***

Hotel Hunguest Sun Resort ****

Tijdens deze achtdaagse cultuurreis verken je enkele van de
mooiste plekjes van dit schitterende land, maar geniet je ook
van een vrije dag in het viersterrenhotel Hunguest Sun Resort.

Met de bus rijden we richting Broek op Langedijk. Daar
bezoeken we de Broekerveiling, de oudtse doorvaarveiling
ter wereld. Het historische veilingsgebouw en de lighallen
zijn boven het water gebouwd. We bezoeken het museum en
wonen er een veiling bij. Daarna neem je de overzet naar
Texel. Hier wacht een goed gevuld programma! Zo ga je mee
garnaalvissen in Oudeschild en krijg je een rondleiding in de
Texelbrouwerij, die wordt natuurlijk nog gevolgd door een
proeverij. Aan de noordkant van Texel breng je een bezoek
aan de vuurtoren en het bijhorend strand. Je neemt ook een
kijkje in De Koog, de meest toeristische plaats op het eiland.
Natuurlijk ontdek je ook Ecomare. Dit is een natuurmuseum,
zeehonden- en vogelopvang, en een zeeaquarium, midden in
het Nationaal Park ‘de Duinen van Texel’.

Je mag je alvast verwachten aan volgende excursies:
• Njegusi, een dorp met traditionele architectuur.
• Het paleis van Koning Nikola in Cetinje
• Budva en het fotogenieke eiland Sveti Stefan
• Een cruise langs de Montenegrijnse kust.
• Een boottocht op het meer van Skadar gevolgd door een
heerlijke vismaaltijd in een van de vissersdorpjes.
• De Baai van Kotor
• Dubrovnik, een stad met
eeuwenoude kerken, torens
en prachtige paleizen

€1415
Toeslag

Je komt er van alles te weten over de natuur van de wadden
en de Noordzee. Je kan Texel niet verlaten zonder gegeten
te hebben in het restaurant en de boerderij Catharinahoeve. Een mooie afsluiter
van een heerlijke midweek!

06 TOT 13/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven met
Drive2
• Vlucht heen met Lufthansa naar
Dubrovnik via Munchen en terug
met Austrian Airlines via Wenen
• 23 kg ruimbagage en 8 kg
handbagage
• Transfers en verplaatsingen met
luxe bus met airco
• Zeven overnachtingen in
viersterrenhotel Hunguest Sun
Resort in Herceg Novi.
• Verblijf in formule volpension
• 1 drankje per maaltijd in het
hotel (bier, wijn of frisdrank)
• Excursiepakket en inkomgelden
volgens het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

€659
Toeslag

singlekamer: € 196

20 TOT 23/09/2022 (4d/3n)
INBEGREPEN
• Vervoer met de autocar
• Drie nachten in
driesterrenhotel de Pelikaan
• Verblijf in formule volpension
• Alle inkomgelden volgens het
programma
• Verblijftaks
• De overzetboot van en naar
Texel

NIET INBEGREPEN
• Dranken bij maaltijden
• Het middagmaal op dag 3
• Persoonlijke uitgaven en
fooien

Regio Mechelen
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singlekamer: € 137

NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Lunch tijdens de vrije dag
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
• 06.09.22: Brussel – Munchen:
10:00 - 11:15
• 06.09.22: Munchen – Dubrovnik:
14:30 –15:55
• 13.09.22: Dubrovnik – Wenen:
15:00 – 16:25
• 13.09.22: Wenen – Brussel: 17:30
– 19:15
Regio Oost-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

€2264
Toeslag
singlekamer: € 350

Noord-Denemarken
Zuid-Zweden

15 TOT 21/06/2022 (7d/6n)

Ontdek de kleurrijke houten
dorpen Gränna en Eksjö.
Ga naar sfeervolle havensteden Kopenhagen,
Helsingborg, Göteborg en
Malmö.

Noord-Denemarken en Zuid -Zweden hebben heel wat te
bieden aan natuur en cultuur. Naast het culinaire Skåne en
prachtige Vättern meer, maak je kennis met charmante houten
dorpen als Gränna en Eksjö en de bruisende steden Malmö,
Göteborg en Kopenhagen.
Onderweg ontdek je het
prachtige merengebied en
vaar je door door de indrukwekkende archipel van
Bohuslän. De Zweedse
gezelligheid en charme zul-

len je zeker en vast bekoren!

Vaar door de prachtige
archipel van Bohuslän en
bezoek het beroemde
glas-en designdistrict
Kosta.

Bezoek biologische boerderijen en idyllische zandstranden in Skåne.

INBEGREPEN
• Vlucht Brussel – Kopenhagen –
Brussel met SAS, inclusief
luchthaventaks en 1x ruimbagage
(23kg) + 1 handbagage per persoon
• Busvervoer met comfortabele
autocar
• 6 overnachtingen in goede hotels
• 6x ontbijt, 6x diner, 6x lunch
• Gegidste panoramatour
Kopenhagen
• Begeleid bezoek Louisiana museum
• Begeleid bezoek Kronborg
• Gegidste stadswandeling in
Göteborg en Helsinborg
• Archipelago cruise met diner vanuit
Göteborg
• Gegidste wandeling Gränna
• Begeleid bezoek Vadstena
• Gegidste wandeling Eksjö met fika
• Begeleid bezoek Kosta glasblazerij
• Gegidste stadswandeling Lund incl.
inkom kathedraal
• Gegidste stadswandeling Malmö
centrum incl. inkom Malmö kasteel
NIET INBEGREPEN
• Lunch op dag 1
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
• Dranken bij de maaltijden
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

Regio Mechelen
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CULTUURVAKANTIE

Een prachtig staaltje
natuur gecombineerd
met veel cultuur

€1046
Toeslag
singlekamer: € 90

Oostenrijk Söll

25/05 TOT 01/06/2022 (8d/7n)

Ferienhotel Fuchs***

Zin in een vakantie in Oostenrijk waar je kan genieten van de
overweldigende schoonheid van de derde grootste deelstaat van
Oostenrijk? Tirol heeft maar liefst 500 bergtoppen die meer dan
3.000 meter boven het zeeniveau uitsteken. Deze bergtoppen en
bergketens domineren het alpiene landschap van de vijf grootste
regio’s van Tirol: Außerfern, Oberland en Unterland, Innsbruck, en
Oost-Tirol. Hoog tijd om dit te gaan ontdekken!

Ferienhotel Fuchs ***

Hotel
Je verblijft in Ferienhotel
Fuchs ***, rustig gelegen,
ongeveer 400 m van het
centrum, licht verhoogd
en met een prachtig
uitzicht op het dorp Söll.

Uitstappen:
• Een halve dag naar
Kitzbühel
• Een dag naar Innsbrück +
Hall
• Een rondrit met diverse
stops naar Wilder Kaiser:
rondrit met diverse stops/
volledige dag met een
prachtige tocht doorheen
het Oostenrijkse landschap.
• Een volledige dag naar
Swarovski Kristallwelten +
Rattenberg
• Een dag vol proeverijen
naar Kirchdorf – Sankt
Johann - Kufstein
• Söll

Wilder Kaiser, Hohe Salve,
grote Pölven, Wildschönauvallei. Dagelijks kan je hier
genieten van een ontbijtbuffet, 4-gangenmenu en
het saladebuffet. Alle 58
kamers zijn bereikbaar met
de lift en zijn uitgerust met
badkamer met douche/bad,
haardroger, radio, televisie,
safe, telefoon, en balkon.

INBEGREPEN
• Transfer (h&t) naar centrale
opstapplaats met ophaling aan huis
vanuit Oost-Vlaanderen
• Vervoer met luxe autocar
gedurende het hele verblijf
• Zeven nachten in het
driesterrenhotel Ferien in
halfpension
• Uitstappen en inkomgelden volgens
het programma - Inclusief
middagmalen
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Maaltijden op de heen- en terugreis
• Toeristenbelasting van € 2,5 p/p per
nacht
• Eventuele (brandstof-) toeslagen
• Fooien
• Persoonlijke uitgaven

Regio Oost-Vlaanderen

Het hotel heeft een lobby
met receptie, hotelbar,
sauna, Turks stoombad,
zonnestudio, infraroodcabine en zonneterras met
prachtig uitzicht op de
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CULTUURVAKANTIE

Hoogtepunten en tradities in Roemenië
Rondreis

Zarnesti. Laat je verrassen
door een echte Roemeense
barbecue.
Vrije namiddag in Brasov.

Snuif cultuur op en bewonder de natuurpracht in het diverse
Roemenië. Misschien kom je tijdens deze reis Dracula wel tegen?
Dag 1 (D)
Verwelkoming door de lokale
gids in Boekarest. Transfer
naar hotel. Check-in in het
mooie hotel in het hart van
het historische deel van
Boekarest.
Dag 2 (O, L, D)
Geniet van een panoramische tour met de bus door
een van de meest dynamische en kosmopolitische
steden van Europa. Rijd bij
de Boog van Triomf en over
de Kissellef-straat die
bekend staat als “De
Roemeense ChampsElysees”. Krijg de kans om
het Universiteitsplein, het
Romeinse plein, het
Grondwetsplein met het
Parlementspaleis en het
Overwinningsplein met het
Overwinningspaleis te
bewonderen. Stop bij de
Patriarchale Kerk die deel
uitmaakt van het patriarchale complex op de Dealul
Mitropoliei-heuvel en
Parlementspaleis.
Dag 3 (O, L, D)
Boekarest – Sinaia, waar je
de tijd neemt om te genieten
van de aristocratische sfeer
van dat fascinerend stadje.
Hier zijn de meest indruk-

wekkende bezienswaardigheden – het Sinaia-klooster en
het prachtige Peles Paleis.
Ga naar een wijnkelder in het
nabijgelegen dorpje Azuga
om te proeven van de beste
wijnen die hier geproduceerd
worden.
‘s Namiddags kan je het
stadje rustig verder verkennen, door de smalle straatjes
kuieren en genieten van de
prachtige natuur.

Dag 6 (O, L, D)
Brasov – Sighisoara
Reis verder naar Sighisoara,
beroemd met zijn oude stad,
opgericht in 1820 - een van
de weinige bewaard gebleven en nog steeds bewoonde
stadsforten in Europa. De
hoogtepunten hier zijn het
Historisch Museum (bezoek)
en de Horlogetoren, die we
niet zullen missen als we
door de geplaveide straten
slenteren. De stad staat ook
wel bekend als de geboorteplaats van graaf Dracula.

Dag 4 (O, L, D)
Sinaia – Kasteel van Bran –
Brasov
Trek naar de beroemde regio
Transsylvanië en verken het
mystieke Kasteel van Bran.
Gehuld in mysterieuze legendes is de plaats bekender
als ‘Graaf Dracula’s kasteel’.
Nadien bezoek je het pittoreske stadje Brasov. Je ontdekt de middeleeuwse sfeer
van het Raadsplein met o.a.
het oude stadhuis, de orthodoxe kerk en de Zwarte kerk.

Dag 7 (O, L, D)
Sigishoara – Sibiu
Vertrek naar Sibiu, een van
de mooiste en meest charismatische plekken in
Roemenië. Wandel mee en
begin op het Grote Plein,
waar je het Stadhuis, de
Raadstoren en het
Brukenthal-museum zal zien.
Daarna passeer je langs het
Kleine Plein, het Huet-plein,
de Leugenaarsbrug en de
Evangelische Kerk.

Dag 5 (O, L, D)
Brasov - Zarnesti - Brasov
Ga verder op ontdekking in
Brasov en bezoek de orthodoxe kerk Sint Niklaas en
wandel langs de vestingmuren. En lunchen doe je vandaag bij een lokale familie in

Dag 8 (O, L, D)
Sibiu – Curtea de Arges Boekarest
In de ochtend reis je door de
Karpaten, richting Boekarest
(als het weer dit toelaat kunnen we door de beroemde
Transfagarasan-bergpas rijden. Onderweg bezoek je de
prachtige kathedraal van de
stad Curtea de Arges. Daarna
bezoek je de Roemeense
hoofdstad Boekarest terug
en krijg je de kans om de
lokale winkels te bezoeken.
‘s Avonds geniet je van een
kleurvol restaurant in het
oude gedeelte van de
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Roemeense hoofdstad, met
traditionele muziek en dansen.
Dag 9 (O, L)
Vrije voormiddag in
Boekarest. ‘s Namiddags
transfer naar de luchthaven
en terugvlucht.

€1540
Toeslag
singlekamer: € 175

9 TOT 17/05/2022 (9d/8n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven met
Drive2
• Vlucht met Lufthansa naar
Bucharest via Frankfurt
• 23 kg ruimbagage en 8 kg
handbagage
• Transfers en verplaatsingen met
luxe bus met airco
• Acht overnachtingen in
viersterrenhotels
• Verblijf in volpension inclusief
water
• Excursiepakket en inkomgelden
volgens het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Luisterapparaten
NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud):
09/05/22: Brussel - Frankfurt:
07:05 - 08:05 09/05/22: Frankfurt Boekarest: 09:50 - 13:10 17/05/22:
Boekarest - Frankfurt: 18:35 - 20:05
17/05/22: Frankfurt - Brussel: 21:25 22:20
Regio Oost-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

€2315
Toeslag
singlekamer: € 345

23 TOT 30/06/2022 (8d/7n)

MOSKOU Sint-Petersburg
Holiday Inn / Harbor Club

Op zoek naar een onvergetelijke OKRA cultuurreis naar Moskou
en Sint-Petersburg? Dan is deze cultuurreis echt iets voor jou!
Je maakt kennis met Rusland in al haar pracht en glorie.
Een reis waar je nog lang mooie herinneringen aan zult
overhouden, wedden we?

Dit staat op het
programma:
Moskou
• Stadstour met de
hoogtepunten van deze
metropool
• Christus de
Verlosserkathedraal
• Kremlin inclusief een
bezoek aan de
kathedralen
• Nieuwe Vrouwenklooster
• Tretyakov Galerie
• Kennismaking met
‘s werelds mooiste
metrostel

Ontdek de grootsheid van Moskou en Sint-Petersburg
Maak een zorgeloze reis waarbij alles voor jou is geregeld!

Sint-Petersburg
• Alexander Nevsky Klooster
• Petrus & Paulusvesting
incl. kerk
• Sint-Isaac Kathedraal
• Hermitage Museum
• Peterhof paleis + park
• Het Poesjkin Paleis

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit de regio.
• Vlucht met Brussels Airlines:
- Heen: Brussel-Moskou
- Terug: St. Petersburg - Brussel
• 23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage
• Transfers van de luchthaven naar
het hotel en v.v.
• Alle vervoer ter plaatse met airco
• Nederlandssprekende lokale gids
• Zeven overnachtingen in viersterrenhotels: Holiday Inn
Baumanskaya in Moskou en
Harbor Club in Sint-Petersburg.
• Verblijf in formule volpension
• Alle excursies zoals omschreven
inclusief alle entreegelden
• Treinreis per comfortabele
Sapsan met maaltijd in 2e klasse
van Moskou naar St. Petersburg.
NIET-INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Lunch op dag 7
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Visum Rusland (zal voor 2022
waarschijnlijk € 50,- per persoon
bedragen)
• Eventuele toeristenbelasting
REISDOCUMENTEN
• Paspoort, minstens 6 maanden
geldig te rekenen vanaf het einde
van de geldigheid van het visum
en er moeten minstens twee lege
bladzijden beschikbaar zijn.
• Visum
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud):
23/06/22: Brussel - Moskou:
10:25 - 14:55
30/6/22: St-Petersburg - Brussel:
13:30 - 15:35
Regio West-Vlaanderen
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CULTUURVAKANTIE

Rondreis door ANDALUSIË
’s Namiddags bezoek aan
Nerja en Frigiliana: wandel
door Frigiliana, een prachtig
wit dorp met een unieke charme en bloemrijke steegjes en
tinao’s. Proeverij van de zoete
Málaga wijn.
Aansluitend verkenning van
Nerja en het Balcon de
l’Europe.

Deze rondreis naar Andalusië biedt je een heerlijke mix van cultuur
en ontspanning. Met het inbegrepen excursiepakket ontdek je met
een lokale gids wat deze Spaanse regio voor jou in petto heeft.
Steden als Sevilla, Granada en Cordoba maken deze vakantie
onvergetelijk. Met een gemiddelde temperatuur van 23 graden is
het in Andalusië elke dag zomer. Het Spaanse eten zal je ook
zeker kunnen bekoren.
Dag 1 Malaga (D)
Vlucht vanaf Zaventem naar
de luchthaven van Malaga
waar we verwelkomd worden
door onze gids.
Transfer naar het hotel.
Dag 2 Sevilla, de bruisende
hoofdstad (O, L, D)
We starten met een panoramische busrit langs de Murillo
Gardens, de Oude Koninklijke
Tabaksfabriek, nu een universiteit, de Gouden Toren, de
Maestranza Arena en de
prachtige Promenade van
Verrukking. We gaan te voet
verder door Santa Cruz, de
oude Joodse wijk.Het hoogtepunt van het bezoek: een van
de grootste gotische kathedralen ter wereld.
Na de middag wandelen we
door het weelderige Parc de
Marie-Louise en ontdekken
ook de Plaza de España.
Dag 3 Cordoba (O, L, D)
Cordoba, de witte stad van het
Kalifaat. Geen enkele andere

stad in het Westen kan de
pracht en praal van Cordoba
evenaren. Maak kennis met de
huidige kathedraal en de
voormalige Grote Moskee en
wandel nadien door de smalle
straatjes van de Juderia, een
voormalige Joodse wijk die
een 14e eeuwse synagoge herbergt. Na de tapaslunch in het
centrum van Cordoba, bezoek
je een olijfoliemolen. Dit familiaal bedrijf laat je kennismaken met het productieproces..
Een proeverij mag hier niet
ontbreken.

Dag 5 Granada (O, L, D)
Granada was acht eeuwen
lang een moslimstad en
bereikte zijn hoogtepunt in de
14e eeuw met de bouw
van de Alhambra en de
Generalife Gardens. Na de
paellalunch, wandeling in de
Albayzin. Deze oude Moorse
wijk met witte steegjes en
pleintjes biedt talloze uitzichten op de Alhambra citadel en
de Sierra Nevada. Daarna vrije
tijd in de oude souk, de wijk
Alcaicería

Dag 4 Almuñecar en de
tropische kust
s Ochtends rondleiding door
Almuñécar, een wit mediterraan dorp: met ruïnes van de
viszouterij, het prachtige botanische park Majuelo,, het
archeologische museum en
het kasteel van San Miguel,
dat een uitzonderlijk uitzicht
op de kust en de bergen biedt.
Aan het eind van het bezoek,
een aperitief in een tapasbar!

Dag 6 Gezellige dag bij Maria
(O, L, D)
Het kleine stadje Torrox verwelkomt je met zijn 2000 jaar
geschiedenis en zijn heerlijke
“migas”!
Bezoek het Heiligdom van
Onze-Lieve-Vrouw van de
Sneeuw en wandel vervolgens
door de bloemrijke straten
met een plaatselijke vrouw.
U gaat met de bus terug
omhoog door de avocado-,
olijf-, amandel- en wijngaarden naar een landhuis waar u
een prachtig uitzicht op de
kust heeft. Daar wacht u een
feestmaal in landelijke stijl,
bereid door de dames van het
dorp, in de “Cortijo” van María.
Op de terugweg kan er nog
gestopt worden in Nerja.
Dag 7 Vrije dag (O, L, D)
Vrije dag om te genieten van
de faciliteiten van het hotel en
de omgeving.
Lunch en diner in het hotel.
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Dag 8 Almuñecar - Malaga –
Brussel (O, L)
Vrije voormiddag. Lunch in
lokaal restaurant. Transfer
naar de luchthaven van
Malaga.

€1230
Toeslag
singlekamer: € 195

09 TOT 16/06/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
met Drive2..
• Vlucht met Brussels Airlines
Brussel - Malaga
• 23 kg ruimbagage en 8 kg
handbagage
• Transfers en verplaatsingen
met luxe bus met airco
• 7 overnachtingen in 4* Hotels :
Sevilla Macarena en Bahia
Tropical.
• Formule volpension incl. wijn
en water
• Excursiepakket + inkomgelden
volgens programma
• Lokale Franstalige gids
NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud):
09/06/22 : Brussel - Malaga:
11:50 - 14:40
16/06/22: Malaga - Brussel: 15:30
- 18:20

Regio Oost-Vlaanderen

CULTUURVAKANTIE

€1260
Toeslag
singlekamer: € 173

SPANJE Citytrip Bilbao

23 TOT 26/05/2022 (4d/3n)

Deze vierdaagse reis naar de Baskische hoofdstad heeft
alles wat je van een citytrip kan verwachten: een prachtige
stad met een ongelofelijk cultureel aanbod, fantastische
gastronomie en een mooie omgeving. Van dat alles kan
jij proeven! Je verkent de pintxos bars in de buurt, proeft
van de Baskische keuken, wijn, kaas en cider, bezoekt het
wereldvermaarde Guggenheim museum en geniet van de
prachtige natuur rond de stad. Je brengt ook een bezoek aan het
mondaine San Sebastian. Je verblijft in viersterrenhotel Abando in
het centrum van de stad. Alle gegidste bezoeken en de dagtrips
zijn met een Nederlandstalige gids.
Dag 1 (L, D)
Vlucht Zaventem – Bilbao
met Brussels Airlines
Gegidst bezoek aan enkele pintxos-bars met degustatie
Kennismaking met de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad (met
gids)

Lunch in lokaal restaurant
Bezoek aan een wijngaard
met wijnproeverij
Verken Getaria, een prachtig
klein havenstadje
Dag 3 (O, L, D)
Dagtrip per autocar naar San
Sebastian (met gids)
Vanop de Igueldo-berg heb je
een panoramisch zicht op de
stad
Gegidste stadswandeling
(oude stad, vissershaven, Plaza de
la Constitution...), nadien vrij
bezoek
’s Namiddags geleid bezoek
aan het Guggenheimmuseum met nadien nog
vrije tijd voor verdere verkenning

Dag 2 (O, L, D)
Dagtrip per autocar
(met gids):
Bezoek aan een herdersschool met rondleiding,
demonstratie en proeverij
van de bekende Idiazabalkaas
Korte wandeling in de omgeving – geniet van de natuurpracht

Dag 4 (O)
Ochtendwandeling langsheen
de rivier met de Zubizuri
brug van architect Calatrava
voor een funiculair ritje naar
Artxanda.
Vrije tijd voor lunch, terrasje,
shopping, …
Transfer naar de luchthaven
voor de terugkeer naar België

INBEGREPEN
• Vluchten met Brussels Airlines
van Brussel naar Bilbao H/T
• 23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• Busvervoer tijdens daguitstappen
• Drie overnachtingen in viersterrenhotel Abando, inclusief ontbijt
• Drie diners in een lokaal restaurant (driegangenmenu inclusief
water en wijn)
• Twee lunches in een lokaal restaurant (één gang + één drankje)
• Pintxos-toer Bilbao (dag 1) incl.
zes pintxos en vier drankjes
• Uitstappen en inkomgelden volgens het programma
NIET INBEGREPEN
• Vervoer naar en van Zaventem
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Eventuele toeristenbelasting
Deze reis is niet geschikt voor
personen met beperkte mobiliteit
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
23/05/2022 : Brussel - Bilbao:
10:00 - 11:55
26/05/2022 : Bilbao - Brussel:
18:15 - 20:05
Regio Mechelen
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VERBLIJFSVAKANTIE

Cyprus

Atlantica Golden Beach ****
Tijdens je vakantie in Cyprus kan je volop genieten van
de Cypriotische natuur, de cultuur en de aangename
temperaturen. In het hotel, gelegen aan de zee, geniet je van
alle comfort en kan je prachtige uitstappen maken om de
omgeving te verkennen.

Bulgarije Goudstrand
HOTEL RIU ASTORIA ****

Je verblijft in het prachtige viersterrenhotel Atlantica Golden Beach. Het
hotel is rustig gelegen en een adults only hotel, direct aan het strand.
Iets verderop, in het pittoreske dorpje Kissonerga, vind je enkele winkeltjes en tavernes.

Verblijf in Goudstrand, gelegen aan de Zwarte Zee in het
oosten van Bulgarije. Je wordt hier omgeven door prachtige
groene, beboste heuvels.

Alle kamers beschikken over een badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco (1/5-31/10), hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe (betalend) en
een balkon of terras. Alle kamers hebben zicht op het hinterland.
Je verblijft in all-in. De maaltijden zijn in buffetvorm. Warme en koude
snacks (10-12u en 15-18u), koude snacks (10-24u), middernachtsnacks (2324u), koffiebreak (16.30-17.30u). Een selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken en warme dranken (10-24u.)

Het zandstrand begrenst het decor van deze prachtige badplaats. Deze beschikt over een wandelboulevard met een
bruisend nachtleven en tal van winkeltjes.
Je verblijft in het viersterrenhotel Riu Astoria direct aan het
strand. Het hotel heeft een binnenzwembad en buitenzwembad en biedt tal van activiteiten aan. Dankzij je verblijf in all-in krijg je heel veel authentieke culinaire ervaringen aangeboden. De standaard kamers hebben lateraal
zeezicht.

Daarnaast kan je ontspannen in het zoetwaterzwembad, het overdekte
zwembad, bubbelbad of relaxen op een van
de ruime zonneterrassen.
Tegen betaling kan je ook genieten van
een sauna en massage.

€1161
Toeslag

€922
Toeslag
31/05 TOT 07/06/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Oost-Vlaanderen
met ophaling aan huis
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Riu Astoria
• Verblijf in formule all-in

singlekamer: € 123

06 TOT 13/10/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg
(opstapplaatsen Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen luchthaven en
hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Atlantica
Golden Beach
• Verblijf in all-in

NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMP. 15 °C
DEELNEMERS min. 21
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
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singlekamer: € 256

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 26 °C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Limburg

VERBLIJFSVAKANTIE

Griekenland Corfu

Griekenland KRETA

Corfu charmeert met zijn paradijselijke baaien, stille kreken en
natuurlijke stranden. De ruige bergen, groene valleien en uitgestrekte
olijvenplantages tekenen het heuvelachtige binnenland. Corfu is niet
zoals de andere Griekse eilanden. De vele Italiaanse invloeden geven
het eiland een eigen aparte sfeer.

Hotel Agapi Beach 4* in Amoudara biedt een warme sfeer,
uitstekende service, een lekkere keuken en niet te vergeten
een uitgebreide all inclusive formule. Ook relaxen aan een
eindeloos zandstrand staat hier op het programma. Dit
klassieke hotel ligt namelijk aan een 5 km lang strand en
wordt omringd door prachtig aangelegde tuinen. Een aanrader
voor wie een centrale ligging op het eiland apprecieert!

Hotel Messonghi Beach***

AGAPI BEACH ****

Hotel
Je verblijft in viersterrenhotel Messonghi Beach aan de oostkust van
Corfu (in all-in-formule). Het is een heerlijk complex aan het strand.
Op loopafstand (+/- 700 m) vind je het knusse centrum van Messonghi.

Ligging: direct aan het strand op 6 km van Heraklion en op 12 km van de
luchthaven.
Kamers: met zeezicht (niet voor singles) met bad/douche, haardroger, airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en balkon
Faciliteiten: tv- en videosalon • Kaartsalon • theater in de tuin • gratis wifi in
het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, themaavonden) • nieuw restaurant Taka-Taka • Griekse taverne • Italiaans restaurant • barbecue (te betalen) • hoofdbar, poolbar, beachbar • deftige kledij tijdens het avondmaal.
All inclusive: ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • laat ontbijt (10 11u.) • lunchpakket voor excursies • 1 avondmaal in de Griekse taverne buiten
het hotel • snacks, ijsjes, pannenkoeken, milkshakes • lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken • 1 fles water bij aankomst.
Sport en ontspanning: 3 zoetwater zwembaden (waarvan 1 verwarmd in
oktober) • zonneterras • gratis ligzetels, parasols en handdoeken aan zwembad en strand. Gratis: tennis overdag (inclusief materiaal), tafeltennis,
beachvolley, waterpolo, petanque, fitness duikinitiatie in zwembad en 1 massage van 15 min. • uitgebreide animatie • kookcursus, bezoek aan botanische
tuin, milieuactiviteiten, ecotour. Betalend: tennislessen, biljart, spacentrum,
watersporten.
Excursies: (niet inbegrepen)
• Het eiland Spinalonga
• Knossos
• Samaria- of Imbroskloof
Toeslag
singlekamer: € 210

Programma (facultatief)
Corfu heeft vele bezienswaardigheden zoals:
• Het Achillion, een kasteel-museum met een prachtig park dat keizerin Sissi liet bouwen en waar ze vele vakanties doorbracht.
• De hoofdstad Kerkira, een van de best bewaarde oude steden van
Griekenland.
• Het Vlacherna klooster op het schiereiland Kanoni is de meest gefotografeerde plek. Met kleine vissersbootjes bereik je het nabijgelegen muizeneiland Pontikonissi.
• Paleokastritsa, dit bekende klooster is een klein paradijs. Hier kan je
ook met een bootje prachtige onderwatergrotten bezoeken.
• de Pantokrator is met zijn 917 meter hoogte, de hoogste berg van
Corfu. Op de top prijkt een mooi
klooster en kan je een wens doen
aan de wensput. Je hebt er uiteraard
een prachtig panorama.

€805
Toeslag

singlekamer: € 102

20 TOT 27/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
driesterrenhotel Messonghi
Beach
• Verblijf in formule all-in

€1256

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien

13 TOT 23/10/2022 (11d/10n)
INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Tien nachten in
viersterrenhotel Agapi Beach
• Verblijf in formule all-in

GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 25
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Oost-Brabant
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NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Uitstappen, persoonlijke
uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 20
OKRA algemeen

VERBLIJFSVAKANTIE

Griekenland Corfu

GRIEKENLAND RHODOS

Het Griekse eiland Corfu nodigt je graag uit voor een
geweldige nazomervakantie. Je geniet nog van de heerlijke
zonnestralen en de prachtige natuur. Corfu ligt in het noorden
van de Ionische zee en is ongeveer 600 km² groot.

Voor wie van cultuur houdt, is Rhodos dé vakantiebestemming bij uitstek! Dat in combinatie met een
schitterend klimaat maakt van Rhodos jouw
droombestemming. Laat je verwennen op de prachtige
stranden met een cocktail in de hand en droom weg onder
een azuurblauwe hemel.

Horizon Resort****

Hotel Messonghi Beach***

Je verblijft in het driesterrenhotel Messonghi Beach aan het
strand aan de oostkust van het eiland Corfu. Het hotel bevindt
zich vlakbij het authentieke Moraitika en op loopafstand van het
gezellige centrum van Messonghi. Met een grote verscheidenheid aan faciliteiten, diverse sportactiviteiten, een Spa Center,
zwembaden en een leuk entertainmentprogramma heeft dit
hotel alle ingrediënten in huis voor een fijne vakantie op Corfu.

Ontdek tijdens deze vakantie de gezellige vissershaven op
het Griekse eiland. De rijke geschiedenis van wat ooit de
toegangspoort was tot de antieke beschaving weerspiegelt
zich in alle facetten van dit gezellige eiland. Veel
monumenten getuigen de rijke historie van het grootste
eiland van de Dodekanesos.

Je geniet volop dankzij je verblijf in all-in! De maaltijden zijn in
buffetvorm. Je verblijft in een comfortabele kamer met een
badkamer (douche, haardroger, toilet), balkon, koelkast, airco
en een tv. Alle kamers hebben tuinzicht.
De welnessfaciliteiten, ligbedden en parasols op het strand en
wifi zijn tegen betaling
Eten: Ontbijt (07:00-09:30), lunch (12:30-14:30), tea time (10:3012:00), patisserie (16:00-18:00), diner in buffetvorm (19:00-21:30),
ijsjes (10:00-23:00).
Drinken: Koffie en thee, frisdranken,
bier, wijn en lokale alcoholische
drankjes (10:00-23:00).
Sport & Ontspanning: Tennisbaan,
beachvolleybal, fitness,
tafeltennis en darts.
Toeslag
singlekamer: € 164

Het volledig gerenoveerde Rhodos Horizon Resort telt 391
kamers die verspreid zijn over twee gebouwen. Binnenshuis
wordt de rust bewaard, want het hotel ontvangt enkel
gasten vanaf 16 jaar. Qua locatie heb je het beste van twee
werelden. Een luilekker privé-kiezelstrand voor de deur, en
de gezelligheid van de stad op een steenworp afstand. De
oude Rhodos-Stad moet je echt gezien hebben. Dit is ook
‘s avonds heel mooi als de middeleeuwse straatjes, pleinen
en gebouwen prachtig verlicht zijn.

€1013

€913
Toeslag

24/04 TOT 01/05/2022 (8d/7n)

23/09 TOT 03/10/2022 (11d/10n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio West-Vlaanderen
(1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Tien nachten in
driesterrenhotel Messonghi
Beach
• Andere maaltijden en dranken
• Verblijf in all-in

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (met
opstapplaatsen in Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Luik
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Horizon
Resort
• Verblijf in formule all-in

GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 25
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio West-Vlaanderen
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singlekamer: € 102

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Limburg

VERBLIJFSVAKANTIE

Griekenland Kreta – Rethymnon KroatiË SPLIT
Hotel Theartemis ****

hotel Miramare ****

Met een vakantie op Kreta beleef je Griekenland op z’n best.
Het grootste en bekendste Griekse eiland bezit alle troeven
om je vakantie onvergetelijk te maken. Cultuur en natuur zijn
nooit ver weg.

Reis mee naar Kroatië en geniet van heerlijk weer,
paradijselijke stranden, historische dorpjes en prachtige
natuur. Je verblijft in hotel Miramare in Makarska, een
charmante stad aan een hoefijzervormige baai tussen de
bergen en de Adriatische zee.

Rethymnon bevindt zich langs de noordkust van het eiland
tussen Chania en Heraklion. Het is een gezellig druk stadje
met heel wat tavernes en winkeltjes vlakbij het hotel.

Tijdens drie dagen van deze verblijfsvakantie kan je deelnemen aan interessante, inbegrepen uitstappen in de regio. Zo
bezoek je onder meer de prachtige havenstad Split, het dorpje Vid, maak je een boottocht over het helderblauwe water
van de Adriatische zee en verken je de eilanden Hvar en Brac.

De welvarende Kretensische cultuur heeft haar stempel
gedrukt in Knossos in de Minoïsche Paleizen. Waardevolle
fresco’s vind je in het archeologisch museum in Heraklion. De
prachtige natuur bevindt zich in het zuidelijke deel van het
eiland en de bekende Samariakloof met steile houtbruggetjes
aan de westkant. Culinair heeft Kreta ook heel wat te bieden.

HOTEL
Het Aparthotel Miramare bevindt zich op het schiereiland
Sint Petar met zicht op het hart van Makarska. De zeedijk en
haven zijn vlakbij. Het strand is slechts 2 minuten wandelen. De kamers beschikken over een flatscreen-tv met
satellietzenders, een mini bar en een uitgeruste badkamer
met haardroger. Er is een keuken met microgolfoven, koelkast en kookgerei.
Het hotel heeft een restaurant, bar/lounge,
binnen- en buitenzwembad,
fitnessfaciliteiten en een
uitgeruste spa en sauna.
Er is gratis wifi in de
gemeenschappelijke ruimtes.

Het prachtige viersterrenhotel Theartemis ligt aan de rand
van het centrum en biedt zeer comfortabele en luxueuze
kamers en faciliteiten. De formule in all-in zorgt voor een
heerlijke en zorgeloze vakantie. In dit hotel vind je een ideaal
evenwicht tussen de levendige animatie in het havenstadje
Rethymnon en de rust en ontspanning aan het zwembad of
het strand. In de omgeving vind je heel wat gezellige tavernes
en winkeltjes. Het hotel biedt heel wat faciliteiten: shops,
snackbar, poolbar, restaurant, twee zwembaden (deels overdekt), een zonneterras, fitness en animatie. De kamers met
balkon of terras, beschikken over airco,
telefoon, wifi, satelliet-tv, koelkast,
een kluisje en koffie- en
theefaciliteiten.

€1332
Toeslag

€1200
Toeslag

30/09 TOT 7/10/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vlucht heen en terug vanuit
Brussel
• 10 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Theartemis
• Verblijf in formule all-in

02 TOT 09/05/2022 (8d/7n)

singlekamer: € 133

INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Antwerpen
• 20kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in viersterrenhotel Miramare
• Verblijf in formule halfpension
• Excursiepakket en inkomgelden volgens het programma
• Lunch tijdens de excursies
• Boottocht
• Nederlandstalige gids

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden aan boord
• Eventuele toeslag fuel en/of
taksen
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Oost-Vlaanderen
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singlekamer: € 195

NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Dranken tijdens de maaltijden
• Alle niet vermelde maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMP. 16°C
DEELNEMERS min. 21
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Antwerpen

VERBLIJFSVAKANTIE

Kroatië Pula

Portugal Algarve

Geniet tijdens je verblijf in Pula, de oudste stad aan de OostAdriatische kust, van deze sfeervolle, gezellige en ontzettend
mooie stad vol geschiedenis.

Het lieflijke Algarve strekt zich uit van Faro tot Sagres en
is één van de mooiste kusten van Europa. Grillige rotsen en
steile klippen afgewisseld met goudgele zandstranden en
geurende pijnboombossen zijn de perfecte ingrediënten voor
een topvakantie in de Portugese Algarve..

Valamar Club Tamaris ****

Adriana Beach resort ****

Je verblijft in het viersterrenhotel Valamar Club Tamaris. Dit
prachtige resort ligt op het groene Lanterna-schiereiland,
met een goed onderhouden park met eiken en
dennenbomen en stranden. Dit resort biedt een waaier aan
activiteiten voor volwassenen. Verder kan je van het strand
genieten, op amper 100 meter van het resort. Het stadje
Porec kan je bezoeken op 12 km van jouw hotel.

Geniet van Albufeira, een voormalig vissersdorp, een van de
meest authentieke en aangenaamste badplaatsen van de
Algarve. Mooie zandstranden worden er afgewisseld met
kleurrijke klippen uit zandsteen.
Verblijf in het prachtige all-in viersterrenhotel direct aan de
kust van Rocha Baixinha en op een kleine 200 meter van
het lang en fijn zandstrand.

Je kan van alle rust genieten op je kamer en van de allinclusive faciliteiten. Het hotel beschikt over een wellness
en tal van sport en andere activiteiten. Smul van heerlijke
gerechten in de vorm van een buffet. Tussendoor kan je
genieten van lokale drankjes en lichte snacks.

Droom je liever weg tijdens het flaneren langs de vele
boten in het leuke vissersdorpje Vilamoura? Het hotel
bevindt zich namelijk op slechts 10 km van deze mooie
‘stad der liefde’ en op ongeveer dezelfde afstand ligt de
populaire badplaats Albufeira.

Dankzij de aanwezigheid van de zwembaden kan je volop
genieten van jouw verblijf in het resort.

€1222
Toeslag
11 TOT 18/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Oost-Vlaanderen
met ophaling aan huis
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Valamar
Tamaris
• All-in

€1010
Toeslag

singlekamer: € 123

singlekamer: € 274

23 TOT 30/04/2022 (8d/7n)
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (met
opstapplaatsen in Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 8 kg
handbagage
• 7 nachten in viersterrenhotel
Adriana Beach resort 4
• All Inclusive

GEM TEMPERATUUR 16 °C
DEELNEMERS min. 21
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 21°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Limburg

Regio Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
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VERBLIJFSVAKANTIE

TS
ADUL
ONLY

Spanje Costa Almeria/Roquetas Spanje Costa Del Sol/Nerja
Hotel Best Sabinal****

Hotel Riu Monica ****

Goudgele stranden, heerlijk weer en steden vol cultuur,
Spanje is en blijf een vakantie klassieker en lokt jaarlijks
veel toeristen. Reis je mee naar de Costa de Almeria, de
zuidoostkust van Spanje? Een ideale vakantieplaats voor
natuurliefhebbers en mensen die op zoek zijn naar wat rust.

Dit hotel werd volledig gerenoveerd en valt sindsdien onder de
categorie adults only. Hier mag je gerust zijn: de maaltijden, de
kamers en de service zijn tiptop.
Het charmante witte dorpje Nerja, bekend voor z’n nauwe
winkelstraatjes en authentieke huisjes, is een plezier om door
te wandelen. Bovendien is het een ideale uitvalsbasis om de
regio te verkennen: Granada en zijn Alhambra, Cordoba…

De badplaats Roquetas de Mar is de uitvalsbasis tijdens
deze verblijfsvakantie. De 13 km lange wandelpromenade
biedt de kans tot mooie avondwandelingen, of neem plaats
op één van de talloze terrasjes. Toch meer zin in een
culturele uitstap? Breng een bezoekje aan het Castillo de
Santa Ana, een oude burcht die tot op vandaag nog steeds
gebruikt wordt voor optre dens en tentoonstellingen.

Ligging: aan Costa del Sol aan promenade van Torrecilla-strand
• op 800 m van centrum van Nerja • op 800 m van winkelcentrum • bushalte op 50 m • op 80 km van luchthaven van Málaga
Kamers: met lateraal zeezicht • Inloopdouche • airco/verwarming • Haardroger • Telefoon • Satelliet-tv • Wifi (gratis) • minibar (te betalen) • safe (te betalen) • balkon • tweepersoonskamers voor alleengebruik (geen lateraal zeezicht)
Restaurants en bars: Ontbijtbuffet met volkorenproducten en
showcooking • 2x/week themabuffet • lichte middagmalen in
snackbar bij het zwembad
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad • overdekt zwembad
(verwarmd) • zonneterras • grote tuin • gratis: ligstoelen, parasols en handdoeken (mits waarborg)
aan zwembad • livemuziek en shows
te betalen: schoonheidssalon
en massages

Het verblijfshotel Best Sabinal**** is een uitstekend hotel
wat service en keuken betreft. Het hotel is ideaal gelegen,
onmiddellijk aan het fijne kiezelstrand en toch dichtbij het
centrum van Roquetas de Mar.

€1182
Toeslag

€1097
Toeslag

singlekamer: € 133

17 TOT 28/05/2022 (12d/11n)
INBEGREPEN:
• Transfer (h&t) Zaventem met
ophaling aan huis vanuit O-Vl
• Vluchten heen terug vanuit
Brussel
• 20 kg ruimbagage en 10 kg
handbagage
• Transfer luchthaven-hotel
• 11 nachten in viersterrenhotel Best Sabinal****
• Verblijf in formule all-in

3 TOT 12/10/2022 (10d/9n)

• Maaltijd tijdens de vlucht –
aan boord verkrijgbaar
• Fooien
• Persoonlijke uitgaven

INBEGREPEN:
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Negen nachten in
viersterrenhotel Riu Monica
• Verblijf in formule halfpension

GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

NIET INBEGREPEN:
• Excursies
• Eventuele toeristenbelasting

NIET INBEGREPEN:
• Excursies
• Eventuele fueltoeslag of een

Regio Oost-Vlaanderen
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singlekamer: € 205

stijging luchthaventaksen/
toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

Regio Algemeen

VERBLIJFSVAKANTIE

Spanje, Costa de Almeria, Spanje Costa Brava, Lloret de Mar
Hotel Annabel ****
Roquetas De Mar
Lloret de Mar is al jaren hét vakantieparadijs. Vele toeristen
genieten hier ieder jaar weer van zon, zee en strand. De bruisende
badplaats biedt voor elk wat wils.

Hotel Best Roquetas ****

Je teenslippers aan en je zonnebril op. Hotel Best Roquetas is
een heerlijk vakantieadres in Roquetas de Mar. Dat kan ook niet
anders met zo’n mooi strand en promenade voor de deur. In de
omgeving vind je heel wat winkeltjes, restaurants en bars. Zodra
je de gordijnen opentrekt, vallen de zonnestralen je hotelkamer
binnen. Wat zijn de plannen voor vandaag? Lekker luieren op
een ligbed met de zon op je huid of de Spaanse gezelligheid
opzoeken in het centrum?

Prachtig strand
Het beroemde strand van Lloret de Mar is een meesterwerk van
de natuur: het ligt in een perfecte bocht aan de Costa Brava en
het zand wordt, door de periodieke beweging van het water,
steeds verwisseld. Hierdoor blijft het zand permanent schoon en
ziet het strand er elk jaar anders uit.
Omgeving
Een dagje op stap? Er is meer dan genoeg te doen. Het binnenland is prachtig en Barcelona ligt vlakbij. Ook de omliggende
badplaatsen zijn erg leuk om te bezoeken: slenteren door de
smalle straatjes in Tossa de Mar, de botanische tuin bezoeken
in Blanes en wandelen over de boulevard van Malgrat de
Mar naar Santa Susanna.

Het hotel en de appartementen van Best Roquetas zijn ruim en
huiselijk ingericht. Je kan een frisse duik nemen in het lagune
zwembad of je handdoek leggen op het Playa Serena strand.
Je verblijft er in formule all-in.
Eten
Ontbijt (07u30-10 uur), lunch (13u30-15u30), snacks (10 uur -23
uur), diner in buffetvorm (19u30 – 22u30), ijsjes (10 uur -23u30)
Drinken
Koffie en thee, mineraalwater, frisdranken en lokale alcoholische drankjes (10 uur -23u30) a
Sport & Ontspanning
Tafeltennis, darts, aquarobics,
overdag activiteitenprogramma,
shows

Hotel Annabel 4*
Het stijlvolle Hotel Anabel ligt in het centrum van Lloret de Mar,
op 350 meter van het strand. Het hotel beschikt over binnen- en
buitenzwembaden, een sauna, een fitnesscentrum en gratis wifi. Alle kamers zijn voorzien van een gemeubileerd balkon
met uitzicht op het zwembad, de tuin of
de straat. Ze beschikken over satelliet-tv
Vanaf
en een moderne badkamer met een
haardroger.

€1250
Toeslag

17 TOT 28/05/2022 (12d/11n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio West-Vlaanderen
(1 à 2 opstapplaatsen)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• 11 nachten in viersterrenhotel
Best Roquetas
• Verblijf in formule all-in

€789
Toeslag

singlekamer: € 133

singlekamer: € 102
15 TOT 22/9/2022 (8d/7n) regio Brussel
05 TOT 12/06/2022 (8d/7n) regio Oost-Brabant

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Andere maaltijden en dranken
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien

INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Annabel
• Verblijf in volpension (1/4l
water en 1/4l wijn aan tafel
inbegrepen).

GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS: min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke

Regio West-Vlaanderen
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uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Andere maaltijden en dranken
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS: min. 25
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Brussel
Regio Oost-Brabant

verblijfsvakantie

Costa Dorada Salou

SpAnje Malaga Torremolinos

La Pineda is een kleine badplaats tussen Tarragones en
Salou en is ontstaan door de groei van het toerisme in de
jaren zestig. In vergelijking met het dichtbij gelegen Salou is
dit een rustige badplaats met een lange wandelpromenade
langs de zee met speciale bomen: de Pinus Pinea. Dichtbij het
hotel ligt “Aquum Spa & Club”, het grootste Spa en Wellness
Centrum van Catalonië met zeer veel verwenmogelijkheden.

We nemen je graag mee op deze reis naar Torremolinos in
Spanje. Torremolinos aan de Costa del Sol heeft langgerekte
stranden, gezellige boulevards en talloze winkels en terrasjes.
In de oude visserswijk La Carihuela vind je nog het Spaanse
karakter met goede visrestaurants en tapasbars. Wie een
levendige badplaats zoekt om lekker ontspannen van de
Spaanse zon te genieten gaat op vakantie naar Torremolinos!.

Hotel Palas Pineda ligt op steenworp afstand van het schitterende strand. Na een klein stukje wandelen sta je al met
je voeten in het zand. Jong en oud beleven op dit vakantieadres een zonvakantie om nooit te vergeten, want de faciliteiten maken vervelen hier onmogelijk.

De omgeving van Torremolinos leent zich prima voor leuke
uitstapjes. Zoals bijvoorbeeld Mijas en Casares, twee witte
Andalusische bergdorpjes met leuke terrasjes.

Hotel Palas Pineda****

Hotel Occidental Torremolinos Playa ****

Je verblijft in het viersterrenhotel Occidental Torremolinos
Playa gelegen aan de zee in de Los Alamos regio van
Torremolinos. Het hotel werd recent nog gerenoveerd. De
kamers beschikken over gratis wifi, badkamer met douche
en haardroger, tv, airco en een safe, minibar (niet gratis).
Het hotel heeft twee buitenzwembaden.
Je verblijft in all-in met maaltijden in buffetvorm.

De kamers van Hotel Palas Pineda zijn netjes ingericht en
perfect om in te ontspannen na een zonnige dag. Het onregelmatig gevormde zwembad is dé plek voor waterpret en
ontspanning. Er is een mooi terras met ligbedden en palmbomen waar het zeer fijn vertoeven is, alsook een adults
only zwembad.

€807
Toeslag

16 TOT 23/09/2022 (8d/7n)

€1082
Toeslag
singlekamer: € 257

singlekamer: € 120

21 TOT 28/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 8 kg
handbagage
• 7 nachten in hotel Palas
Pineda 4*
• All Inclusive
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio West-Vlaanderen
met 1 à 2 opstapplaatsen
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 8 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Occidental
Torremolinos Playa
• Verblijf in all-in

• Maaltijden op vluchten
• Fooien
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMP. 22°C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS min. 15
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

Regio West-Vlaanderen

Regio Limburg

45

VERBLIJFSVAKANTIE

Spanje Mallorca

Spanje Mallorca

Mallorca is het grootste eiland van de Balearen en mag
zich terecht ‘parel van de Middellandse zee’ noemen. Het
aangename klimaat, de lange zandstranden en lieflijke
baaitjes met helder water maken van Mallorca een
fantastische bestemming om op vakantie te gaan!

Playa de Muro is een echte strandbestemming en ligt in de
prachtige Baai van Alcúdia. Gasten waarderen vooral de goede
toegankelijkheid, de rust, restaurants en het ondiepe water. Er is
genoeg te zien en te doen in de omgeving.

HOTEL JAVA

EIX Lagotel Holiday Resort ****

Bijvoorbeeld een bezoek aan de markt in Alcúdia (met de bus op
15 minuten) of de vuurtoren van Cap de Formentor. Of misschien
een leuke jachthaven of een authentiek Spaans dorpje
zoals Pollença.

Het Tramuntanagebergte met zijn natuurpracht en idyllische vergezichten, het rijke culturele verleden van het
eiland, de pittoreske dorpjes met zijn citrus- en appelsienplantages, de prachtige hoofdstad Palma… maken van
Mallorca een boeiende vakantiebestemming.

Je verblijft in het het EIX Lagotel Holiday Resort 4* gelegen in
Playa de Muro. De rustige ligging naast het natuurreservaat
S’Albufera en de 400 m² aan tuinen maken het de perfecte plek
voor uw vakantie. Bovendien ligt het hotel op slechts 800 m van
het strand en is er een gratis busdienst van het hotel naar het
strand. Het hotel beschikt over drie buitenzwembaden waarvan
1 enkel voor volwassenen.
Alle kamers beschikken over een badkamer, koelkast, telefoon,
SAT-TV, gratis wifi, kluisje (tegen betaling), airconditioning / verwarming en een terras met verschillende uitzichten, afhankelijk
van de oriëntatie: gericht op het meer, gericht op natuurgebied
of gericht naar het zwembad. Tegen betaling kan je ook gebruik
maken van tennisbanen, paddle, squash of minigolf.
Je verblijft in een All inclusive formule met
maaltijden in buffetvorm. Water,
wijn, soft drinks, vruchtensappen
en bier zijn inbegrepen.

Je logeert in hotel Java, gelegen in Playa de Can Pastilla op
slechts 80m van de aangename strandpromenade en de
zee. Een perfecte plek voor het beleven van het evenwicht
tussen rust, ontspanning en sfeer.
Het hotel biedt veel faciliteiten, ruime kamers met balkon,
bad/douche, haardroger en kluis, een groot buitenzwembad
met ligstoelen en zonneterras, verwarmd binnenzwembad,
sauna, fitnessruimte, en gelegenheid voor sport en spel.
Elke avond is er gezellige animatie.

€799
Toeslag

€943
Toeslag

singlekamer: € 101

19 TOT 26/05/2022 (8d/7n)

singlekamer: € 285

30/09 TOT 07/10/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (1 à 2
opstapplaatsen)
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in hotel Java 4*
• Verblijf in formule all-in
• Toeristenbelasting

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit de regio WestVlaanderen (1 à 2
opstapplaatsen)
• Vluchten Brussel –Palma de
Mallorca
• 20 kg bagage en 10kg
handbagage
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Eix Lagotel
Holiday resort
• Verblijf in formule all-in

NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op vluchten
• Fooien
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio West-Vlaanderen
Limburg
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NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op vluchten,
eventuele excursies,
• Eventuele toeristenbelasting
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
SCHADUWTEMP. 20°C
VLUCHTUREN
Nog niet gekend

Regio West-Vlaanderen

VERBLIJFSVAKANTIE

TENERIFE

GF FANABE COSTA SUR ****
Ben je op zoek naar een vakantiebestemming waar de zon bijna altijd
schijnt? Denk dan eens aan Costa Adeje, direct ten noorden van het
populaire Playa de las Americas waar het weer altijd hemels is en waar
de temperaturen boven de 23 °C en de zon 320 dagen per jaar schijnt.

Tunesië Sousse

Occidental Sousse Marhaba ****

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 langs de volledige toeristische zuidkust: van Costa Adeje via Playa de Las
Americas tot in Los Christianos. Voor wie de zon zoekt, is het aangenaam verblijven in Costa Adeje. Ook in de wintermaanden
schommelt de temperatuur er immers tussen de 20 en de 25 graden. Je verblijft in het hotel Fañabe Costa Sur, een sfeervolle en
erg luxueuze uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken. Wie op
ontdekkingstocht wil, heeft ter plaatse voldoende uitstapmogelijkheden die individueel of in groep kunnen geboekt worden.
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.

Tijdens jouw verblijf in Sousse zal je je in een sprookje wanen.
Deze bestemming ligt in Centraal-Tunesië, omringd door witte
stranden en karaktervolle Arabische bezienswaardigheden. Deze
reis zorgt voor een mooie balans tussen rust aan het zwembad
en de ontdekking van een prachtige cultuur.
Je verblijft in het sprookjesachtige Occidental Sousse
Marhaba 4* hotel. Het hotel heeft een adembenemende
tuin met meer dan 900. Deze oase aan rust grenst aan een
privé strand. Wil je op ontdekking gaan? De medina ligt op
wandelafstand van jouw resort.
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad),
tegelvloer, telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis), koelkast, balkon of terras.
Je geniet van maaltijden in buffetvorm in de formule all-in.
Je kan van een laat ontbijt genieten tot 12 uur en snacks van
11-18 uur. Een selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken zijn te benutten tussen 9 en 24 uur.

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,..

Je kan ontspannen in het zoetwaterzwembad en een overdekt zwembad. Er zijn gratis ligzetels en handdoekenservice
mits waarborg. Tegen betaling kan je fit blijven in de fitness.

31/05 TOT 10/06/2022 (11d/10n) 26/11 TOT 03/12/2022 (8d/7n)

€1220

€1489

Toeslag singlekamer: € 277

Toeslag singlekamer: € 278

INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug
vanuit Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven - hotel
• Tien nachten in hotel Fañabe
Costa Sur 4*
• All Inclusive
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS min. 20

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg (Paal en
Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug
vanuit Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfers luchthaven - hotel
• Tien nachten in hotel Fañabe
Costa Sur 4*
• All Inclusive
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
SCHADUWTEMP.: 23°C
DEELNEMERS
min. 20
Regio West-Vlaanderen

Regio Brussel

€851
Toeslag

22 TOT 29/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit de regio OostVlaanderen met ophaling aan
huis
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
viersterrenhotel Occidental
Sousse Marhaba
• Verblijf in all-in

Regio Limburg
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singlekamer: € 92
NIET INBEGREPEN
•Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 23 graden
DEELNEMERS min. 21
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Oost-Vlaanderen

VERBLIJFSVAKANTIE

Turkije Side (lang verblijf) Zwitserland St. Moritz
HOTEL PALOMA OCEANA*****

Hotel Stahlbad

Je kan in november 2022 genieten van het typische Belgische
herfstweer of je kan genieten op een Turks strand van heerlijke zonnestralen. De keuze is snel gemaakt, nee? Tijdens deze
aangename verblijfsvakantie geraak je helemaal opgewarmd
voor de koude wintermaanden nadien in België.

De natuur nodigt je uit op grote hoogte in het prachtige St.
Moritz. In deze regio vind je meer dan 580 km bewegwijzerde
wandelpaden. Een groot deel zijn vlakke wegen die langs de
verschillende meren in de omgeving lopen. Bereid je voor op
uren wandelplezier!

Het luxehotel van de Paloma-keten ligt in een groene en verzorgde tuin, direct aan het strand. Paloma Oceana staat bekend
om zijn ruime en comfortabele kamers, de uitstekende keuken
met het gebruik van biologische producten, de persoonlijke service, de huiselijke sfeer en de vele faciliteiten zoals diverse
zwembaden en het wellnesscentrum.
Kamers: Alle kamers beschiken over een badkamer met inloopdouche en haardroger, tegelvloer, centrale airco/verwarming,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
gratis minibar (elke dag aangevuld met water, frisdranken en
bier), koffie-en theefaciliteiten, safe (gratis) en een balkon. Je
gaat op vakantie in all-in. De maaltijden zijn in buffetvorm.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembaden, relaxpool, gratis
ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand, gratis
handdoekenservice, overdekt zwembad, gratis: tennis (overdag),
beachvolley, basketbal, tafeltennis, kaartspellen, darts, boccia,
biljart, minigolf, fitness, aerobic, step, stretching, aquagym,
sauna en Turks bad, animatie overdag en ‘s avonds (o.a. livemuziek en shows), spacentrum met
massages en verzorging
tegen betaling.

Waterpret
Wil je liever zeilen, surfen of
suppen? Dat kan op de verschillende bergmeren in de
buurt en op de nabijgelegen
Moritzersee. Keuze genoeg
dus voor avontuur.
Fietsen en mountainbiken in
St. Moritz
Ben je een gelegenheidsfietser, e-biker, avontuurlijke
mountainbiker of sportieve
wielertoerist? Ideaal! St.
Moritz is namelijk een waar
fietsparadijs.
Inbegrepen excursies
• Een halve dag Alp Grum
- Een magische treinrit waarbij je onderweg verrast

€1672

07 TOT 27/11/2022 (21/20n)
INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 30 kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer van de luchthaven
naar het hotel
• 20 nachten in vijfsterrenhotel
Paloma Oceana
• Verblijf in all-in
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke

wordt door adembenemende landschappen.
• Een halve dag Guarda en
Scuol
- Twee typische Engadinerdorpjes met sgraffito versierde huizen met schilderijen en bloemendecoraties.
• Een halve dag Poschiavo –
Tirano
- Italiaanse stadjes waar ook
die typische Italiaanse
sfeer hangt. Een van de
hoogtepunten hier is een
bezoek aan de “Zwarte
Madonna”.

€1151
Toeslag

singlekamer: € 152

Toeslag singlekamer: € 252
Toeslag zeezicht p.p.:
131 euro

26/06 TOT 04/07/2022 (9d/8n)
TOESLAG SINGLE
• Gratis single kamers met
gemeenschappelijk sanitair
• Single kamers met eigen
sanitair beschikbaar voor een
toeslag van 152 voor 8
nachten

uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 18°C
DEELNEMERS: min. 20

INBEGREPEN
• Busreis negen dagen heen en
terug
• Acht nachten in Hotel
Stahlbad in St. Moritz

VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Algemeen
OKRA
West-Vlaanderen
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• Verblijf in formule all-in vanaf
het avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 9
• Drie excursies
• Regiopas
NIET INBEGREPEN
• Niet voorziene maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
Regio Antwerpen

Vakanties in België

Belgische Ardennen Corbion
Hôtel des Ardennes

In 2021 keren we met veel
plezier terug naar Corbion!
De familie Maqua ontvangt
je met open armen in hun
gezellige hotel mét gastronomische keuken.
De kamers beschikken over
een eigen badkamer met
douche of bad, telefoon en
televisie. Er is gratis wifi
beschikbaar in het volledige
hotel.

De grote tuin nodigt uit tot
ontspanning: er zijn ligstoelen, een tennisveld, petanquepiste en een piste voor
een houten kegelspel. In
het hotel zelf is er een zaal
met een voetbaltafel, snooker, tv, pingpongtafel, enz.

De ligging van het hotel is
ideaal als vertrekbasis voor
verschillende uitstappen.
Op het programma staat
onder andere een bezoek
aan het trammuseum in
Thuin, Jardin des Hiboux,
een bezoek aan het War
Museum in Bastogne, leisteengroeve, toeristische
busroute, een daguitstap
naar Luxemburg en de tuinen van Annevoie. Voor elk
wat wils!

Via de wandelpaden die
vanaf het hotel vertrekken
kan je Corbion en de prachtige omgeving ontdekken.

€1158
Toeslag
singlekamer: € 78

29/05 TOT 03/06/2022 (6d/5n)
INBEGREPEN
• Vervoer (h&t) naar de centrale
opstapplaats met ophaling aan huis
vanuit Oost-Vlaanderen
• Transport met luxe autocar gedurende het hele verblijf
• Vijf nachten in Hôtel des Ardennes
• Verblijf in formule halfpension
• Zes middagmalen
• Uitstappen en inkomgelden volgens
het programma
NIET INBEGREPEN
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
GEMIDDELDE TEMPERATUUR: 21°C
DEELNEMERS: Min. 25

Regio Oost-Vlaanderen
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België De Panne
Hotel Cajou

De Panne is omringd door het strand en prachtige natuurgebieden, een uniek
decor voor de mooiste wandelingen, kort of lang! Je kan uitrusten op tal van
gezellige pleintjes in de binnenstad met kunstwerken uit de regio. Ga ook zeker
eens naar de Esplanade met het statige standbeeld van Leopold I of wandel door
het beeldenpark Beaufort.
Vlakbij de zeedijk vind je het gezellig
familiehotel Cajou, waar we jaarlijks
graag naar terugkeren.
Alle kamers zijn uitgerust met bad/
douche, toilet, televisie en telefoon.
’s Morgens is er een ontbijtbuffet en
voor de lunch en diner is er een
driegangenmenu voorzien (water, aangepaste wijnen, softdrinks en pils
inclusief).

De OKRA-begeleiders staan garant
voor enkele mooie uitstappen, naast
het bestaand aanbod van het hotel.
De kust heeft zelf natuurlijk ook zoveel
te bieden: strand, duinen, dijken, winkelstraten en terrasjes. Een deugddoende vakantie waar je nog lang van
zult nagenieten!

INBEGREPEN:
• vervoer naar hotel Cajou vanuit de regio. (Voor de regio Oost-Vlaanderen voorzien we ophaling aan huis).
• Zeven nachten in hotel Cajou op basis van volpension vanaf avondmaal dag 1
tot en met lunch dag 8. (Regio Brussel voorziet ook een lunch bij aankomst)
• OKRA-reisbegeleiding
NIET INBEGREPEN:
• Persoonlijke uitgaven
• Eventuele toeristenbelasting
• Andere dranken
• Uitstappen

Hotel Cajou

18 TOT 25/06/2022 (8d/7n)

Regio Kempen 895 euro
Toeslag Single 123 euro

27/06 TOT 01/07/22 (5d/4n)

Regio Brussel 589 euro
Toeslag Single 123 euro

20 TOT 27/08/2022 (8d/7n)

Regio Oost-Vlaanderen 912 euro
Toeslag single: 123 euro
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België Nieuwpoort
Hotel Sandeshoved

Hotel Sandeshoved is zeer gunstig gelegen in het centrum van Nieuwpoort-Bad. De
grote troeven van de ligging zijn de verkeersvrije zeedijk, en de nabijheid van het
dynamische winkelcentrum van de Albert I Laan. In de vismijn kan je je inleven in het
leven op en aan zee. Nieuwpoort heeft tevens een zeer mooi strand en biedt je vele
mogelijkheden om te genieten op talrijke terrasjes. De restaurants van het hotel
staan bekend om hun heerlijke keuken en vlotte, sympathieke bediening. Kortom,
alle ingrediënten voor een deugddoende vakantie aan zee!
PROGRAMMA (mogelijke uitstappen):
• Rondrit met het toeristisch treintje in
Nieuwpoort
• Bezoek aan de Sint-Bernardskerk
• Bezoek aan het Westfront
• Winkelen en wandelen in Nieuwpoort
• Geleid bezoek aan de stad
• Wandeling door de villawijk naar Ter
Duinen
• Strandwandeling
Verblijf :
Het familievriendelijk Hotel
Sandeshoved biedt verschillende
logeermogelijkheden. Alle kamers/studio’s beschikken over een eigen badkamer met bad/douche, toilet, televisie en
telefoon. Twee personen kunnen opteren voor kamers of studio’s. Er zijn
appartementen en studio’s beschikbaar
voor 3-4 personen.

INBEGREPEN
• Vervoer vanuit de regio
• Zeven overnachtingen in volpension
(1ste maaltijd avondmaal/laatste
maaltijd middagmaal)
• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenpakket en opgemaakte
bedden bij aankomst
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en andere
dranken
• Uitstappen
• Eventuele toeristenbelasting

Hotel Cajou

Regio

Periode

Opstapplaats

Antwerpen
Antwerpen
Brussel
Kempen
Limburg
Limburg
Mechelen

10/06/22 TOT 17/06/22
2/09/22 TOT 9/09/22
10/06/22 TOT 17/06/22
1/07/22 TOT 8/07/22
17/06/22 TOT 24/06/22
26/08/22 TOT 2/09/22
1/07/22 TOT 8/07/22

Berchem
Berchem
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Paal en Diepenbeek
Paal en Diepenbeek
Mechelen Rode
Kruisplein/St.Kat.
Waver Goede Herder/
Blaasveld kerk
Toptours / CM
€ 822,00
Leuven
Toptours / CM
€ 888,00
Leuven

Oost-Brabant 17/06/22 TOT 24/06/22
Oost-Brabant 26/08/22 TOT 2/09/22

Standaard
p.p. tweepersoonskamer
€ 824,00
€ 823,00
€ 823,00
€ 840,00
€ 824,00
€ 878,00
€ 840,00

Zijzicht
p.p. tweepersoonskamer
€ 893,30
€ 892,30
€ 892,30
€ 909,30
€ 893,30
€ 872,00
€ 909,30

Zeezicht
p.p. tweepersoonskamer
€ 1.137,50
€ 1.136,50
€ 1.136,50
€ 1.153,50
€ 1.137,50
€ 1.172,80
€ 1.153,50

Appartement
p.p. tweepersoonskamer
€ 1.071,50
€ 1.070,50
€ 1.070,50
€ 1.087,50
€ 1.071,50
€ 1.116,70
€ 1.087,50

Singleprijs
standaard

Singleprijs
zijzicht

Singleprijs
zeezicht

€ 1.015,08
€ 1.014,08
€ 1.014,08
€ 1.031,08
€ 1.015,08
€ 1.079,62
€ 1.031,08

€ 1.149,10
€ 1.148,10
€ 1.148,10
€ 1.165,10
€ 1.149,10
€ 1.148,34
€ 1.165,10

€ 1.622,39
€ 1.621,39
€ 1.621,39
€ 1.638,39
€ 1.622,39
€ 1.699,80
€ 1.638,39

€ 891,30

€ 1.135,50

€ 1.069,50

€ 1.013,08

€ 1.147,10

€ 1.620,39

€ 914,40

€ 1.182,80

€ 1.126,70

€ 1.089,62

€ 1.190,74

€ 1.709,80
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België Oostende
Vayamundo

Vayamundo is een mooi gelegen vakantiecentrum aan de zeedijk. De
kusttramhalte bevindt zich tegenover het hotel. Oostende is bekend voor zijn
uitgestrekte stranden. Maar behalve haar mooie stranden bezit Oostende nog tal
van aantrekkelijke bezienswaardigheden. Zin om met ons mee te gaan?
Programma (mogelijke activiteiten):
• Ochtend- en/of aquagym
• Begeleide wandelingen met gids
• Shopping-namiddag in Oostende of
Nieuwpoort
• Culturele uitstap
• Markt in Middelkerke
• Afhankelijk van de periode lijndans,
stijldans of crea-activiteiten
Het is er heerlijk verblijven in
comfortabel uitgeruste studio’s of
appartementen met 1 of 2
slaapkamers. De logementen zijn
voorzien van een telefoon, flatscreentv, ruime badkamer met douche,
haardroger en afzonderlijk toilet en
allemaal bereikbaar met een lift. Er is
tevens WiFi in het gebouw. De
fitnessruimte en het zwembad zijn
gratis ter beschikking, het vernieuwde
saunaparadijs is toegankelijk mits
betaling.

INBEGREPEN
• Vervoer vanuit de regio
(1 à 2 opstapplaatsen). Voor de regio
Oost-Vlaanderen voorzien we een
ophaling aan huis. Met uitzondering
van de periode 30/5-3/6/22 regio
Oost-Brabant
• Vol pension met dranken bij de
maaltijden
1ste maaltijd avondmaal / laatste
maaltijd middagmaal
• Handoekkenpakket + opmaak
bedden bij aankomst
• OKRA-begeleiding
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en andere
dranken
• Uitstappen
• Eventuele toeristenbelasting
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Thema

Regio

Periode

Opstapplaats

Prijs p.p.
tweepersoonskamer

Toeslag
Single

Korting p.p. 3
persoonskamer

Lijndansvakantie

Antwerpen

25/04/22 TOT 29/04/22

Berchem

€ 432

€ 87

€ -16

Verblijfsvakantie

Oost-Vlaanderen

2/05/22 TOT 9/05/22

Thuisophaling

€ 717

€ 152

€ -6

Verblijfsvakantie

Antwerpen uitwaai

27/05/22 TOT 3/06/22

Berchem

€ 730

€ 152

€ -28

Zangvakantie

Antwerpen

30/05/22 TOT 1/06/22

Berchem

€ 399

€ 44

€ -6

Stijldansvakantie

Oost-Brabant

30/05/22 TOT 3/06/22

Eigen vervoer

€ 410

€ 87

€ -16

Verblijfsvakantie

Oost-Brabant

3/06/22 TOT 10/06/22

Eigen vervoer

€ 727

€ 152

€ -28

Verblijfsvakantie

Limburg

10/06/22 TOT 17/06/22

Paal en Diepenbeek

€ 657,

€ 152

€ -28

Verblijfsvakantie

Antwerpen zomer

29/08/22 TOT 5/09/22

Berchem

€ 681

€ 152

€ -28

Verblijfsvakantie

Antwerpen nazomer

5/09/22 TOT 12/09/22

Berchem

€ 732

€ 152

€ -28

Lijndans / creavakantie

Brussel

12/09/22 TOT 16/09/22

Nog niet bekend

€ 483

€ 87

€ -16

Lijndansvakantie

Oost-Vlaanderen

19/09/22 TOT 23/09/22

Thuisophaling

€ 511

€ 87

€ -16

Lijndansvakantie

Antwerpen

24/10/22 TOT 28/10/22

Berchem

€ 396

€ 87

€ -12

Lijndansvakantie

Limburg

7/11/22 TOT 11/11/22

Paal en Diepenbeek

€ 372

€ 87

€ -12

Verblijfsvakantie

Antwerpen

11/11/22 TOT 18/11/22

Berchem

€ 542

€ 152

€ -21

Kerstspecial

Antwerpen

21/12/22 TOT 26/12/22

Berchem

€ 520

€ 108

€ -12

Nieuwjaarspecial

Mechelen

29/12/22 TOT 2/01/23

Mechelen Rode Kruisplein/St.Kat.Waver
Goede Herder/Blaasveld kerk

€ 492

€ 87

€ -12
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€493
Toeslag
singlekamer: € 25

Duitsland Deudesfeld
Hotel Zur Post***

25 TOT 29/04/2022 (5d/4n)
In de namiddag verken je de
omgeving en je sluit de dag
af met een heerlijk avondmaal in het hotel.

Je verblijft in het viersterrenhotel zur Post in Deudesfeld, een
idyllische plek midden in het schitterende gebied Vulkaaneifel.
Dit familiehotel beschikt over moderne ingerichte kamers. Je
wordt vriendelijk ontvangen met een glaasje Sekt en komt via
een film meer te weten over de regio.

Dag 2
De dag start je met een rustige maar mooie wandeling
van ongeveer 5km. Na het
middagmaal kan je kiezen
tussen een parcours van 5
of 10 km. Deze sportieve
dag zal je weer afsluiten
met een gezellige avondmaal in het hotel.

Het volpension bestaat uit een rijkelijk ontbijt in buffetvorm, ’s middags een eenvoudige maaltijd en ’s avonds een
driegangenmenu. Eén avond geniet je van een grillavond.
Na de wandelingen kan je op het terras of in de gezellige
kroeg nagenieten en bijpraten. Op vlak van ontspanning kan
je tot rust komen in de wellness-oase of een wedstrijdje
kegelen spelen. Je kan ook gratis gebruikmaken van de
nabijgelegen minigolfbaan.
Programma
Het programma bestaat uit
een variatie aan wandelingen van gemiddeld 5 tot
10 km.

Dag 1
Vertrek vanuit regio OostBrabant met de autocar
naar het hotel Zur Post in
Deudesfeld. Bij aankomst
geniet je van een lekkere
middagmaal in het hotel.

Dag 3
Deze voormiddag trek je
nog eens je wandelschoenen aan voor een tocht van
ongeveer 5 km. In de namiddag ga je met een autocar
op uitstap om het
Eifelgebied te verkennen. De
autocar brengt jou ook veilig terug naar het hotel
waar je tot rust kan komen
aan de bar en kan bijpraten
tijdens het avondmaal.
Dag 4
De dag start je met een
leuke wandeling van ongeveer 5 km. Na het middagmaal kan je kiezen tussen
een parcours van 5 of
10 km. Uiteraard kan je na

54

INBEGREPEN
• Vervoer vanuit de opstapplaatsen
Garage Toptours en CM
• Vier nachten in driesterrenhotel Zur
Post
• Verblijf in volpension
• Halve daguitstap met de bus
• Gratis gebruik van de minigolfbaan
• Wandelingen volgens het programma
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS: min. 35

Regio Oost-Brabant

deze wandeling terecht in
de bar op het terras om
gezellig bij te praten over
deze dag. Het avondmaal
kan je benutten in het
hotel.
Dag 5
Vrijdagvoormiddag is een
vrije voormiddag of trek
voor de laatste keer je wandelschoenen aan. Na het
middagmaal vertrek je met
de autocar terug richting
België.

WANDELVAKANTIE

duitsland Wandelvakantie in de Soonwaldsteig
De Soonwaldsteig wekt de lust naar avontuur! Smalle paadjes
voeren naar moeilijk toegankelijke bossen en verborgen
natuurlijke schoonheden. Beklimmingen worden beloond met
unieke uitzichten en vreemdsoortige rotsformaties wachten
erop te worden bedwongen.
De heuvelachtige
Soonwaldsteig is 83 km
lang. Je start in het idyllische Hähnenbachdal bij
Kirn. Je loopt door de jachtterreinen van de voormalige
vorsten, over bergkammen
vol met kwartsiet blokken,
langs ruïnes en uitzichttorens, door het natuurpark
Soonwald Nahe naar het
romantische Rijndal bij
Bingen.
De Soonwaldsteig is verdeeld in 6 wandeldagen. De
wandelafstand bedraagt
dagelijks tussen de 12 en de
16 km. De autocar brengt je
elke morgen naar het etappevertrekpunt en komt je na
de wandeling terug ophalen.

€1032
Toeslag
singlekamer: € 290

Eens geen zin om een dagje
te wandelen of liever een
kortere afstand wandelen.
Dit kan allemaal.
• Als de etappe het toelaat
en de autocar je onderweg
kan ophalen kan je al eens
een dag wat afkorten en
een bezienswaardigheid in
de omgeving meenemen.
• Of je kan ook eens een dag
in Bingen blijven en het
veer nemen om aan de
overkant van de Rijn
Rüdesheim te bezoeken.
• Of een fietshuren om
langs de Rijn te fietsen of
langs de Nahe tot aan het
kuuroord Bad Kreuznach.

27/08 TOT 03/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
- Zeven nachten in
driesterrrenhotel NH Bingen
- Verblijf in formule halfpension
- Vervoer heen en terug
- Grote spa met sauna in het hotel
NIET INBEGREPEN
- Dranken tijdens de maaltijden
- Persoonlijke uitgaven en fooien
- Toeristenbelasting
• Of gewoon flaneren langs
de Rijn in Bingen.
Alternatieven in overvloed
om zelf je wandelvakantie
in te vullen naar believen.

DEELNEMERS: min. 25
Regio Oost-Brabant

Hotel
Je verblijft in Bingen, in halfpension, in het NH - Bingen
hotel. Het hotel heeft een schitterende locatie: nl. aan
de samenvloeiing van de Rijn en de Nahe.
Dit fantastische hotel biedt een scala aan faciliteiten om
je een comfortabel verblijf te garanderen. Er is gratis
WiFi in alle kamers en een grote spa met een sauna waar
je na alle inspanningen kunt ontspannen.

Op de heenreis bezoeken je
Kirn, de startplaats van
onze wandelvakantie. Kirn is
de stad van de vorsten en
van het leder. Op de laatste
dag heb je nog wat tijd om
van Bingen afscheid te
nemen.
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wandelvakantie

€521
Toeslag

DUITSLAND Waldbreitbach

singlekamer: € 32

Hotel Zur Post***

Mogelijke uitstappen
• Verkenningswandeling in
Waldbreitbach
• Bezoek aan het SintMarienhaus
• Bezoek aan de kunstkribbententoon-stelling (mits
toeslag)
• Wandeling in Linz met
bezoek aan een glasblazerij
• Daguitstap naar
Westerwald met bezoek
aan het
Landschaftsmuseum (mits
toeslag)
• Bezoek aan de abdij
Marienstatt
• Wandeling naar de
“Kreuzkapelle an der
Wied”
• Boottocht (mits toeslag)

Waldbreitbach ligt midden in het bosrijke Westerwald. Het is
ideaal gelegen voor natuurliefhebbers die ontspanning zoeken
dicht bij huis. Ook actieve vakantiegangers en fijnproevers
zullen hier maximaal kunnen genieten.
Je logeert in het gastvriendelijke Hotel zur Post. De gezellig
ingerichte kamers zijn voorzien van minibar, kluis, TV,
telefoon en gratis WiFi.
OPGELET: er is geen lift in het hotel.

22 TOT 26/08/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit regio
Limburg (1 à 2 opstapplaatsen)
• Begroetingsdrank “NachtwächterHausschnaps”
• Vier nachten in driesterrenhotel
Zur Post
• Verblijf in formule volpension: rijkelijk ontbijtbuffet, ’s middags broodmaaltijd of koude schotel, driegangendiner met koude en warme
buffetten
• Gebruik sauna in het hotel
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen, persoonlijke uitgaven
en fooien
• Inkomgelden volgens het
programma
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS: min. 25
Regio Limburg
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NEDERLAND Epen

€485
Toeslag

Hotel Berg en Dal ***

We zitten in ieder geval in
een streek waar wandelen
één van hoogst gewaardeerde activiteiten is en
daarom kiezen we deze
bestemming voor onze wandelvierdaagse. We wandelen
onder begeleiding telkens
+/- 15 kilometer (dag van
aankomst en vertrek iets
korter). Onze wandelingen
gaan de vier windrichtingen
uit, zodat we het gebied volledig kunnen ontdekken. We
vertrekken steeds vanuit
het hotel. Uiteraard zijn
deze wandelingen steeds
vrijblijvend en kan je er
zeker ook voor kiezen om
een dagje rustig in het hotel
of in Epen zelf door te brengen.

Epen, ligt, net over de grens, in het hart van Zuid-Limburg
in Nederland. Een pittoresk dorpje in het Heuvelland ten
noorden van Voeren met vele vakwerkhuisjes en een heel
netwerk aan wandelingen. De ideale bestemming voor onze
wandelvierdaagse!
Het gebied heeft de hoogste dichtheid aan bronnen
binnen Nederland. De rivieren die worden gevoed door
deze bronnen zijn de Geul
en de Gulp. Je kan hier
genieten van het uitgestrekte landschap met ongerepte
bossen en oneindige weilanden. Schitterende vergezichten met eeuwenoude
holle wegen in bosrijke
gebieden en echte vakwerkboerderijen wisselen elkaar
af. Een omgeving om volledig tot rust te komen en te
onthaasten.
Wederom een bewijs dat we
niet ver moeten reizen om
mooie dingen te zien en te
genieten van het cultureel
erfgoed zoals oude brouwerijen en de witte vakwerkhuizen.

van oude ambachten en
industrieën zijn nog aanwezig zoals een graanmolen,
bierbrouwerijen, schaapskooien, zinkmijnen en mergelgrotten.
Het is de streek waar het
Drielandenpunt Vaalserberg
is gelegen, met 322,5 meter
het hoogste punt van
Limburg. Hier komen de
grenzen van Duistland,
België en Nederland samen.
Steden zoals Valkenburg,
Maastricht, Aken en Luik liggen op een steenworp
afstand.

singlekamer: € 114

25 TOT 29/04/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Vier nachten in driesterrenhotel
Berg en Dal
• Verblijf in formule halfpension
• Lunchpakket
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Vervoer naar de bestemming
• Middagmalen
• Dranken tijdens de maaltijden
GEMIDDELDE TEMP. 18°C
DEELNEMERS: min. 15

Regio Antwerpen
Hotel
Het hotel is gastvrij, bourgondisch , smaakvol en
gezellig! Hotel Berg en Dal is nog een echt familiehotel,
met al meer dan 60 jaar “Limburgse gastvrijheid”. In 1956
begonnen Jules (opa) en Bertien (oma) Piters met het
verhuren van enkele kamertjes. Door de jaren heen
groeide de toenmalige boerderij uit tot een volwaardig
driesterrenhotel met 31 comfortabele hotelkamers en
twee appartementen. Het hotel biedt het ontbijt in
buffetvorm en een verzorgd drie-gangen diner.

We ontdekken daar ook de
streekproducten zoals vlaai,
sappen, stroop, kazen en
zuurvlees en er liggen wijngaarden die zorgen voor
lekkere wijn. De restanten
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FIETSVAKANTIE

Limburg Lommel

NEDERLAND URMOND

Het zand tussen je tenen voelen in de Lommelse Sahara,
glasblazers live aan het werk zien in Glazen Huis en fietsen in
de avontuurlijke bossen van Bosland. Nadien wat shoppen,
en gezellig iets eten en drinken in het fijne stadscentrum?
Tijdens deze fietsvakantie kan het allemaal!

Boven Stein, doorsneden door het Julianakanaal, ligt
het verrassende dorp Urmond. Vooral Oud-Urmond, het
historische deel links van het kanaal, is erg idyllisch en
ideaal om met de fiets te ontdekken. Aan de andere kant van
het kanaal ligt het moderne gedeelte, een dorpskern met
alles erop en eraan. Hier staat een heuse Bokkenrijderskapel
en een van de oudste windmolens van Nederland, de
Standerdmolen.

Corbie Hotel Lommel ring

Van Der Valk Hotel Stein-Urmond ****

Deze fietsvakantie in de Kempense stad Lommel is de
perfecte combinatie tussen natuur en cultuur. Je leert
de omgeving kennen via de vele bossen, natuur-en
heidegebieden waaronder het Pijnven, de Watering en de
Lommelse Sahara. Ondertussen leer je bekende plaatsen in
de omgeving kennen zoals Balen, Peer en Houthalen
en Bokrijk.

Juist over de grens en niet zo ver van Maasmechelen ligt
Urmond waar je drie nachten zal verblijven op basis van
halfpensionin het prachtige hotel Van der Valk. Van hieruit
vertrekken vier lussen zowel richting België maar ook
dieper Nederland in.

Ga op uitstap naar de Sint-Pietersbandenkerk, naar één van
de vele beelden in het Mariapark, naar de Leyssensmolen te
Kattenbos of krijg glasblazers te zien in het Glazen Huis.
Kortom, Limburg, Belgisch en Nederlands Limburg heeft alle
troeven in huis om een overheerlijk dagje te bezorgen in de
eigen provincie of vlak over de grens!

Hoogtepunten:
• Fiets richting Valkenburg en neem een kijkje nabij de
beruchte Cauberg tijdens de Amstel Goldrace
• Houd een ritje in Belgisch Limburg en bezoek gemeentes
als Dilsen, As, Zutendaal
• Geniet van een gevarieerd aanbod aan routes omgeven
door water

Je fietst alle dagen tussen 40 à 45km en tussen 65 à 70km
in een rustig tempo met de nodige stops. Middagmalen zijn
tijdens de fietstochten inbegrepen.

Een niet te missen vakantie voor de echte fietsers!

€523
Toeslag

€412
Toeslag

singlekamer: € 101

22 TOT 25/05/2022 (4d/3n)

06 TOT 09/09/2022 (4d/3n)
INBEGREPEN
• Verblijf in volpension
• Ontbijt & avondmaal in het
hotel
• Picknick onderweg

INBEGREPEN
• Verblijf in halfpension
• Een keer een “live cooking”
diner en twee keer een
driegangendiner

NIET INBEGREPEN
• Vervoer heen & terug
• Fietshuur
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 15

singlekamer: € 107

NIET INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug
• Lunch
• Fietshuur
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 15

Regio Oost-Vlaanderen

Regio Oost-Brabant
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FIETSVAKANTIE

LANGS DE MOEZEL, MAARE- EN RUWERRADWEG

Fietsen in de Westhoek duitsland moezel
Flanders Lodge ***

Hotel Neumühle***

De Westhoek fietsend verkennen, blijft een belevenis. We
vertrekken per fiets naar Ieper. Je bagage kan mee met
het bagagetransport. We ontdekken al het moois dat de
Westhoek te bieden heeft. Dagelijks fiets je 60 à 70 kilometer.
De laatste dag fiets je via Roeselare terug naar huis.
Onderweg maak je tijd voor een bezoekje. De begeleider
vertelt je onderweg alles wat er te beleven valt. Een ideale
fietsvakantie in eigen land!

De Moezelvallei is een van de meest populaire
dichtbij-bestemmingen. Het is tevens een schitterende
fietsbestemming want reeds vele decennia bouwt Duitsland
haar voormalige spoorwegen om tot goedlopende
fietspaden.
Vanuit onze verblijfplaats gaan we uiteraard fietsen langs
de Moezel maar verkennen we ook de prachtige MaareMoselradweg en de Ruwer-Hochwaldstraße. Meteen maken
we kennis met de kleurrijke, zomerse omgeving langs deze
fietswegen. We fietsen dagelijks ongeveer 45 km.
We volgen bijna voortdurend vlakke, licht hellende of
dalende fietspaden. Elke ietwat geoefende fietser kan dan
ook zeker deze fietsvakantie aan mits het gebruik van een
fiets met enkele versnellingen of een e-bike. Verharde en
geasfalteerde wegen over het ganse traject.

Je verblijft in halfpension in het driesterrenhotel Flanders
Lodge in Ieper. Het charmante hotel is gelegen aan de rand
van de historische binnenstad. De nette en moderne kamers
beantwoorden aan het comfort van een driesterrenhotel en
hebben allen een goed uitgeruste private badkamer.
Deze fietsvakantie staat open voor elektrische en gewone
fietsen. Af en toe moet in de Westhoek een klein heuveltje
overwonnen worden, maar dit is voor alle fietsers haalbaar.

Hotel Neumühle is rustig gelegen aan de rand van Enkirch
an der Mosel. De ruime kamers beschikken over al het
nodige comfort, een flatscreen-TV en wifi.
Nagenieten kan in de bar of op het ruime zonneterras.
Er is een afgesloten fietsstalling met een oplaadpunt voor
e-bikes.

€538
Toeslag

€404
Toeslag
04 TOT 08/07/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Verblijf in driesterrenhotel
Flanders Lodge in halfpension
• Vier keer ontbijt en vier keer
een driegangendiner

27 TOT 30/06/2022 (4d/3n)

singlekamer: € 80

INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug met
fietskar
• Verblijf in hotel Neumühle in
halfpension

NIET INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug
• Fietshuur
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting

singlekamer: € 42

NIET INBEGREPEN
• Middagmalen
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 20

DEELNEMERS min. 20
Regio West-Vlaanderen

Regio West-Vlaanderen
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FIETSVAKANTIE

Fietsen van de Belgische Kempen
naar de Nederlandse Kempen

Nederland Kempen

Nederland Achterhoek

Wij noemen ons fier Kempenaar, maar aan de andere kant
van de Nederlandse grens is er nog een volk dat zich met
evenveel fierheid deze naam toe-eigent. Tijdens deze
fietsvakantie fietsen je van de hoofdstad van de Antwerpse
Kempen, Turnhout, naar Wintelre, een dorpje in de schaduw
van Eindhoven.

De Nederlandse Achterhoek is minder bekend maar o zo
fietsvriendelijk! Dit fietsgebied is door de Fietsersbond al
meermaals uitgeroepen tot fietsgebied van Nederland en
ligt op minder dan 3 uutjes van ons land. Ideaal voor een
fietsvakantie!

Hotel 46 ****

Boetiek Hotel BonAparte****

Je fietst tijdens deze vakantie over lommerrijke wegen,
fietspaden en bospaadjes. Je passeert steden en gebieden
zoals Hanzesteden Zutphen en ook Deventer langs de IJssel
wordt niet vergeten. Of wat dacht je van Bronckhorst, het
kleinste stadje van Nederland met zijn 157 inwoners? Je
fietst zowel in Gelderland als in Overijssel (de Veluwe).
Je volgt de meest bereden fietsroute van Gelderland waar
om de haverklap een ander panorama zich ontplooit (de
Coulissenroute). Je rijdt ook op ‘De Achtkastelenroute’ maar
in werkelijkheid liggen er veel meer kastelen dan de acht
die je passeert op de eerste fietstocht van de vakantie.

Onder de kerktoren van Wintelre bevindt zich Hotel 46, een
uitstekend viersterrenhotel dat fietsers in de watten legt.
Je fietst door de dorpen die samen de Acht Zaligheden vormen: Duizel, Eersel, Hulsel, Knegsel,Netersel, Reusel,
Steensel en Wintelre. Elke dag fiets je tussen de 55 &
60 km. Niet sneller dan 18 km per uur en we stoppen na
ongeveer 15 km om iets te eten of drinken. Kom mee en
geniet van de pracht die de Kempen in België & Nederland
je te bieden heeft!

Je verblijft in het charmante viersterrenhotel Boetiek Hotel
BonAparte aan de voet van de Lochemse Berg in Barchem.
Je geniet gastronomisch van een overheerlijke keuken in
het hotel.
Een aanrader van jewelste!

€496
Toeslag

€398
Toeslag

singlekamer: € 122

singlekamer: € 134

12 TOT 15/06/2022 (4d/3n)
INBEGREPEN
• Verblijf in volpension
• Bagagetransport
• Fitnessfaciliteiten in het hotel
NIET INBEGREPEN
• Fietshuur
• Lunch op dag 1
(van thuis meebrengen)

13 TOT 17/06/2022 (5d/4n)
• Dranken tijdens de maaltijd
• Eventuele toeristenbelasting

INBEGREPEN
• Verblijf in viersterrenhotel
Boetik BonAparte in
halfpension
• Gebruik van het zwembad,
sauna & fitness

DEELNEMERS min. 20

NIET INBEGREPEN
• Huur van een fiets

Regio Kempen
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•
•
•
•

Lunch
Vervoer heen en terug
Dranken tijdens de maaltijden
Eventuele toeristenbelasting

DEELNEMERS min. 20

Regio Limburg

FIETSVAKANTIE

Bergen Op Zoom

Nederland De Veluwe

Van der Valk hotel in Goes****
Park hotel Fletcher in Bergen op Zoom***

Het Jagershof

De Veluwe is een geliefde bestemming voor fietstochten.
De fietstochten tijdens deze fietsvakantie laten de vele
gezichten van de Veluwe zien met aan de ene kant de
uitgestrekte bossen en heidevelden en aan de andere
kant polders, open vlaktes en rivierenlandschappen. Oude
Hanzesteden, landgoederen en kastelen zorgen voor de
afwisseling.

Je fietst vanuit het Brugse (Damme) – via de fietsoverzet
Breskens-Vlissingen - op twee dagen dwars door Zeeland
naar Bergen op Zoom. Een prachtige fietsvakantie die je nog
lang zal bijblijven!
De eerste avond verblijf je in het mooie ‘Van der Valk’-hotel
in Goes. In het hotel kan je gezellig ontspannen na een
intense fietsdag of een terrasje doen in het centrum van
Goes. De tweede dag fiets je van Goes naar Bergen op
Zoom. Je verblijft in Bergen op Zoom in het Parkhotel
Fletcher.

Via verschillende fietstochten - tussen de 45 en de 60 km
per dag - verken je deze verrassende regio. Tussendoor kan
je een ‘vrije fietsdag’ nemen. Misschien heb je wel even tijd
om het bezoekerscentrum in Nunspeet te bezoeken? Hier
kom je meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van
de Veluwe, het landschap en de verschillende soorten
natuur.

De volgende dagen geniet je van drie dagen fietsplezier
door de ‘Brabantse Wal’ waar natuurschoon en
monumenten met elkaar verweven zijn. De laatste dag
maak je de terugreis met de bus naar Brugge en Tielt.

Je verblijft in het gastvrije en sfeervolle hotel het Jagershof
in Nunspeet gelegen op 50m van het gezellige
dorpscentrum. Het hotel beschikt over een sfeervol
restaurant, een prachtig terras met veranda en
fietsenstalling met oplaadpunten. ’s Morgens geniet je van
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een
gevarieerd 3-gangen diner.

Je fietst dagelijks aan een gemoedelijke snelheid. De
tochten zijn tussen 50 km en 70 km, via knooppunten. Deze
fietsvakantie staat open voor zowel elektrische als gewone
fietsen.

€731
Toeslag

€710
Toeslag

10 TOT 17/06/2022 (8d/7n)

singlekamer: € 218

INBEGREPEN
• Hotelovernachtingen in
halfpension inclusief verblijftaks		
• Busvervoer met
fietstrailer 		
• Bezoeken en inkomgelden
volgens het programma: t’
Harde Artillerie, bezoek
Verscholen dorp, bezoek
molen De Hoop, bezoek
kasteel cannenburch

12 TOT 16/07/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Busvervoer met
fietstrailer
• Verblijf in halfpension,
• Vervoer van bagage van
hotel naar hotel

NIET INBEGREPEN
• Middagmalen,
• Dranken, overzetboot
Breskens-Vlissingen
• Eventuele
toeristenbelasting

Regio West-Vlaanderen

singlekamer: € 44

• Overzet met pontje
Veluwemeer
• Dagticket Kroondomein
Het Loo
NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Eigen fiets meebrengen
• Dranken en middagmalen
DEELNEMERS min. 25
Regio Oost-Brabant
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FIETSVAKANTIE

LANGS MEREN EN PLASSEN IN FRIESLAND

NEDERLAND FRIESLAND
Hotel GAASTERLAND BV****

Friesland mag dan wel deel uitmaken van Nederland, het is
toch hun meest eigenzinnige provincie. Men spreekt er een
eigen taal en het is er veel minder druk dan in de rest van
Nederland.

België Maaseik

Kasteelhotel Wurfeld****

Friesland is ook het land van meertjes, plassen, kanalen,
blauwe luchten, witte wolken, weidse landschappen,
typische boerderijen en schattige, kneuterige dorpjes.
M.a.w. een eldorado voor de recreatieve fietser op zoek
naar dat zalige gevoel van rust en ruimte. Laat je
onderdompelen in de Friese gezelligheid, de magie van de
Elfstedentocht en de prachtige natuur. We fietsen elke dag
tussen de 40 km & 65 km. Friesland is zo goed als
biljartvlak. Een bruggetje vormt af en toe een “hindernis”
op het parcours. De wind zorgt er zelfs regelmatig voor een
duwtje in de rug.

Tijdens deze vijfdaagse fietsvakantie ontdek je het mooiste
wat Limburg te bieden heeft. De Maasvallei, de mijnstreek,
de vele stadjes. Je fietst van de ene bezienswaardigheid naar
de andere, langs de mooiste plekjes van Limburg. Er zijn heel
wat bewegwijzerde fietstochten met afwisselende trajecten.
Je verblijft te midden van een besloten schilderachtig
landschap in het kasteelhotel Wurfeld****. Het kasteel is
gelegen in een privépark van 2,5 hectare. De sfeervolle
kamers hebben alle hedendaags comfort. Het mooie en
gezellige stadje Maaseik ligt op amper 2 km.
De hartelijke ontvangst, aangename sfeer, de schitterende
tuin met vijvers en elegant restaurant met wintertuin
maken je verblijf compleet. Dagelijks fiets je zo een 60 tot
70 km. Deze fietsvakantie staat open voor gewone als
elektrische fietsen.

€676
Toeslag

€687
Toeslag

singlekamer: € 36

singlekamer: € 131

29/08 TOT 02/09/2022 (5d/4n)

22 TOT 26/08/2022 (5d/4n)

INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug
• Verblijf in halfpension in Hotel
Gaasterland
• Sloepentocht

INBEGREPEN
• Busvervoer met
aanhangwagen
• Verblijf in halfpension
• Verblijftaks

NIET INBEGREPEN
• Middagmaal
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 20

Regio West-Vlaanderen

NIET INBEGREPEN
• Middagmalen
• Dranken
• Fietsverhuur
DEELNEMERS min. 20

Regio West-Vlaanderen
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FIETSVAKANTIE

NEDERLAND Loosdrecht

NEDERLAND Zeeland

Loosdrecht is vooral bekend als watersportdorp ten
westen van Hilversum met aan elkaar verbonden
recreatieplassen: de Loosdrechtse Plassen. Deze zijn in
de 16e eeuw uit veengebied door turfwinning ontstaan.

Zeeland is het zuidwestelijk deel van Nederland, aanleunend
tegen de Noordzee. Het grootste gedeelte van deze provincie
ligt onder de zeespiegel. De kustlijn is maar liefst 650 km
lang en je voelt, ziet en proeft de invloed van het water op
het land.

Fletcher Hotel***

Strandhotel Bos & Duin ****

Rond de Loosdrechtse Plassen staan vele recreatiewoningen in parken, er zijn vele horecagelegenheden en
havens voor pleziervaart. Je komt er veel monumentale
boerderijen tegen en talrijk zwart geteerde huisjes met
rieten dakken die aan plassen staan. Vergeet zeker het
kasteel Sypesteyn niet te bezoeken waar je ook kan
genieten van Loosdrechts porselein.

Als je hier fietst of wandelt voel je je als vanzelf verbonden
met de zee. Dat kan ook niet anders, want de zee is hier
altijd dichtbij met alle mooie natuurgebieden eromheen.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het Nationaal Park
Oosterschelde met zijn unieke fauna en flora. In en om het
water van de Oosterschelde kan je regelmatig zeehonden
en bruinvissen spotten. Het rustige binnenland van Zeeland
vol gezellige dorpjes en stadjes is ook absoluut de moeite
waard.

Je fietst de aankomstdag en de vertrekdag 40 à 45km.
De andere dagen 65 à 70km. Telkens aan een rustig tempo
met de nodige stops.

Je verblijft in het viersterrenhotel Bos en Duin. Alle kamers
zijn voorzien van een douche, kluisje, TV, telefoon, radio,
WC, badkamer, verwarming, koffie & theevoorzieningen,
haardroger, wekdienst, bureau, zithoek & gratis wifi. Je
fietst dagelijks tussen de 45 en 65 km aan een rustig
tempo, geniet van het vlakke land, water, bos en heide. Het
spreekt voor zich dat er voldoende stops voorzien worden.

Middagmalen zijn tijdens de fietstochten inbegrepen.

€506
Toeslag

€729
Toeslag

singlekamer: € 49

singlekamer: € 204

1 TOT 05/06/2022 (5d/4n)
INBEGREPEN
• Verblijf in volpension in het
Fletcher hotel
• Lunch onderweg
• Vervoer heen en terug met
fietskar

30/05 TOT 03/06/2022 (5d/4n)
NIET INBEGREPEN
• Huur van een fiets
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven
• Eventuele toeristenbelasting

INBEGREPEN
• Vervoer heen en terug met
fietskar
• Verblijf in strandhotel Bos &
Duin in halfpension

NIET INBEGREPEN
• Fietshuur
• Dranken tijdens de maaltijden
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 20

DEELNEMERS min. 15
Regio Oost-Vlaanderen

Regio West-Vlaanderen
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MOTORVAKANTIE

€534
Toeslag
singlekamer: € 54

Friesland Motorvakantie

ke karakter. Het restaurant
is bij uitstek geschikt om
sfeervol en gezellig te eten
in een prachtige, bosrijke
omgeving.

Samen, in groep, met de motor rijden is en blijft een zeer
aangename reisformule. Zowel de échte motorrijder als de
motortoerist komen bij OKRA zeker hun trekken. Tijdens deze
motorvakantie in Friesland rijden we in twee groepen langs
rustige wegen. Een ideale manier om dit prachtige stukje
Nederland vanop je motor te ontdekken.
Tijdens deze week verkennen we het mooie Friesland
vanuit het hotel De
Oorsprong in Sint
Nicolaasga. Dit landgoed
ligt verscholen in de
“Vegilinbossen” op de over-

We komen vooraf met de
deelnemers samen om het
programma op punt te stellen. Dan worden ook de
taken verdeeld. Afhankelijk
van het weer rijden we
vanaf maart ook elke derde
vrijdag van de maand een
voorbereidingsrit.

gang van de Friese Wouden,
het uitgestrekte merengebied en het glooiende
Gaasterland. Het hotel en
restaurant werden ingericht
in de voormalige stoeterij
en behield haar authentie-

05 TOT 10/09/2022 (6d/5n)
INBEGREPEN:
• Verblijf in halfpension vanaf
avondmaal 1ste dag tot en met
ontbijt laatste dag
• Dag 1 en dag 5: 2x drank bij
avondmaal
NIET INBEGREPEN:
• Persoonlijke uitgaven
DEELNEMERS: min. 20
Regio Antwerpen

64

SINGLEREIZEN

€995

Spanje Mallorca Playa de Muro
EIX Lagotel Holiday Resort****

05 TOT 12/10/2022 (8d/7n)

Vakantie exclusief voor alleenstaanden.
Playa de Muro is een echte strandbestemming en ligt in de
prachtige Baai van Alcúdia. Gasten waarderen vooral de goede
toegankelijkheid, de rust, restaurants en het ondiepe water.
Er is genoeg te zien en te doen in de omgeving. Bijvoorbeeld
een bezoek aan de markt in Alcúdia of de vuurtoren van Cap
de Formentor. Of misschien een leuke jachthaven of een
authentiek Spaans dorpje zoals Pollença.
Je logeert aan een smalle
kuststrook in de baai van
Alcúdia.
Je verblijft in het viersterrenhotel EIX Lagotel Holiday
Resort gelegen in Playa de
Muro. Het hotel is rustig

gelegen, op slechts 800 m
van het strand en beschikt
over drie buitenzwembaden
waarvan 1 enkel voor volwassenen.

telefoon, SAT-TV, gratis wifi,
een kluisje (tegen betaling),
airconditioning / verwarming en een terras met verschillende uitzichten,
afhankelijk van de oriëntatie: gericht op het meer,
gericht op natuurgebied of
gericht naar het zwembad.
Tegen betaling kan je ook
gebruik maken van tennisbanen, paddle, squash of
minigolf.

Alle kamers beschikken over
een badkamer, koelkast,

Je verblijft in all-in met
maaltijden in buffetvorm.

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Antwerpen met opstapplaats
Berchem
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfer van de luchthaven naar
het hotel
• Zeven nachten in viersterrenhotel
Eix Lagotel Holiday Resort
• Verblijf in all-in
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP.
DEELNEMERS: min. 21
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Deze reis is uitsluitend voorbehouden voor alleenstaanden. Gewoon
eens een weekje jezelf kunnen zijn.

Regio Antwerpen
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SINGLEREIZEN

€892

Spanje Mallorca Playa de Muro
EIX Lagotel Holiday Resort****

12 TOT 19/10/2022 (8d/7n)

Vakantie exclusief voor alleenstaanden.
Playa de Muro is een echte strandbestemming en ligt in de
prachtige Baai van Alcúdia. Gasten waarderen vooral de goede
toegankelijkheid, de rust, restaurants en het ondiepe water.
Er is genoeg te zien en te doen in de omgeving. Bijvoorbeeld
een bezoek aan de markt in Alcúdia of de vuurtoren van Cap
de Formentor. Of misschien een leuke jachthaven of een
authentiek Spaans dorpje zoals Pollença.
Je logeert aan een smalle
kuststrook in de baai van
Alcúdia.
Je verblijft in het viersterrenhotel EIX Lagotel Holiday
Resort gelegen in Playa de
Muro. Het hotel is rustig

gelegen, op slechts 800 m
van het strand en beschikt
over drie buitenzwembaden
waarvan 1 enkel voor volwassenen.

telefoon, SAT-TV, gratis wifi,
een kluisje (tegen betaling),
airconditioning / verwarming en een terras met verschillende uitzichten,
afhankelijk van de oriëntatie: gericht op het meer,
gericht op natuurgebied of
gericht naar het zwembad.
Tegen betaling kan je ook
gebruik maken van tennisbanen, paddle, squash of
minigolf.

Alle kamers beschikken over
een badkamer, koelkast,

Je verblijft in all-in met
maaltijden in buffetvorm.

INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfer van de luchthaven naar
het hotel
• Zeven nachten in viersterrenhotel
Eix Lagotel Holiday Resort
• Verblijf in all-in
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 21° C
DEELNEMERS: min. 15
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Deze reis is uitsluitend voorbehouden voor alleenstaanden. Gewoon
eens een weekje jezelf kunnen zijn.

Regio Brussel
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SINGLEREIZEN

€1164

Spanje Costa Brava Lloret de Mar
Hotel l’Azure ****

29/09 TOT 06/10/2022 (8d/7n)

Vakantie exclusief voor alleenstaanden.
We nemen je graag mee op
deze reis exclusief voor
alleenstaanden naar Lloret
de Mar. Lloret de Mar ligt
aan de meest bekende
Spaanse Costa: de Costa
Brava! Een Costa die bekend
staat om zijn ruige rotsformaties, parelwitte stranden,
typische mediterrane vegetatie en heel veel mogelijkheden.

hotel heeft twee buitenzwembaden, een fitnesscentrum en een spa.
Alle kamers beschikken over
een badkamer, minibar,
haardroger, LED-TV en een
terras. Kamers met uitzicht
op de straat of met uitzicht
op het zwembad.
Je verblijft in volpension.
Water en huiswijn zijn inbegrepen bij de maaltijden.

Je vliegt rechtstreeks vanuit
Zaventem naar Barcelona.
Een comfortabele autocar
brengt je van de luchthaven
tot in het hotel.
Je verblijft in het viersterrenhotel L’Azure gelegen in
Lloret de Mar op ongeveer
800 meter van het strand
Platja de Lloret de Mar en
ongeveer 1,8km van de tuinen van Santa Clotilde. Het

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven vanuit
regio Limburg (Paal en Diepenbeek)
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 8 kg handbagage
• Transfer tussen de luchthaven en
het hotel
• Zeven nachten in viersterrenhotel
L’Azure
• Verblijf in volpension: 1ste maaltijd
is het avondmaal en de laatste
maaltijd het ontbijt
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP.
DEELNEMERS: min. 15
VLUCHTUREN
(onder voorbehoud)
Brussel-Barcelona 12:30 - 14:35
Barcelona-Brussel 15:25 - 17:30
Deze reis is uitsluitend voorbehouden voor alleenstaanden. Gewoon
eens een weekje jezelf kunnen zijn.
Regio Limburg
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SINGLEREIZEN

€1170

SpAnje Malaga Torremolinos
Hotel Parasol Garden ***

27/04 TOT 04/05/2022 (8d/7n)

We nemen je graag mee op deze reis exclusief voor
alleenstaanden naar Torremolinos in Spanje. Torremolinos
aan de Costa del Sol heeft langgerekte stranden, gezellige
boulevards en talloze winkels en terrasjes. In de oude
visserswijk La Carihuela vind je nog het Spaanse karakter
met goede visrestaurants en tapasbars. Wie een levendige
badplaats zoekt om lekker ontspannen van de Spaanse zon te
genieten gaat op vakantie naar Torremolinos!.
Je verblijft in het driesterrenhotel Parasol Garden
gelegen in Torremolinos op
slechts 50 meter van het
strand Playamar.

eigen balkon. De lichte
kamers van het Parasol
Garden bieden uitzicht op
het zwembad, de zee of
de bergen. Elke kamer
heeft een tegelvloer,
houten meubilair en een
satelliet-tv.
Je verblijft in all-in met
maaltijden in buffetvorm.

Het hotel biedt gratis wifi,
een hydromassagebad
en buitenzwembaden.
De kamers zijn voorzien van
airconditioning en een

INBEGREPEN
• Vervoer naar de luchthaven
vanuit regio Limburg met
opstapplaats ….
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20kg bagage en 10 kg
handbagage
• Transfer tussen de luchthaven
en het hotel
• Zeven nachten in
driesterrenhotel Parasol
Garden
• Verblijf in all-in
NIET INBEGREPEN
• Uitstappen en persoonlijke
uitgaven
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Fooien
GEMIDDELDE TEMP. 20°C
DEELNEMERS: min. 15
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Deze reis is uitsluitend
voorbehouden voor alleenstaanden.
Gewoon eens een weekje jezelf
kunnen zijn.
Regio Limburg
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SPECIAL/CRUISE

Cruise van Praag naar Praag
MS Elbe Princesse II

€2699
Toeslag
singlekamer: € 576

Ontdek tijdens een exclusieve reisweg de verborgen parels van Bohemen. Laat je verleiden door
de vaartocht en door de excursies in plekken waar de natuur al haar charmes onthult langs
de Elbe en de wilde Moldau. Bezoek de authentieke en uiterst charmevolle steden Praag en
Dresden, met hun rijke culturele en architecturale verleden.
Praag, de gouden stad met
duizend torens. Praag heeft
een prachtig historisch centrum, maar ook verrassend
veel groen. Een van de
hoogtepunten is ongetwijfeld de bekende Karelsbrug
over de Moldau.
Wanneer je in Dresden
rondloopt, voel je gewoon
dat deze stad geschiedenis
en cultuur ademt. Tijdens

• Bezoek de geboortewoning van Dvorak, een
bekende Tsjechische componist
• Ervaar Dresden, het
Firenze aan de Elbe
• Gala-avond aan boord
• Folklorische avond aan
boord

de Tweede Wereldoorlog
werd Dresden zwaar getroffen, maar ze wisten veel van
hun prachtige gebouwen
gelukkig weer op te bouwen.
Hoogtepunten van de reis:
• Boottocht aan boord van
een exclusieve raderstoomboot
• Ontdek van Praag
• Verken de kastelen van
Bohemen

01 TOT 07/08/2022 (7d/6n)
INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug vanuit
Brussel
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfer tussen de luchthaven en
de haven
• Zes nachten aan boord van de
MS Elbe Princesse II
• Excursies die in het programma
worden vermeld
• Verblijf in formule all-in
NIET INBEGREPEN
• Dranken en maaltijden tijdens de
excursies
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Maaltijden op de vluchten
• Eventuele toeristenbelasting
• Speciale drankenkaart
GEMIDDELDE TEMP. 13 °C
DEELNEMERS min. 20
VLUCHTUREN
Nog niet gekend
Regio Mechelen
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SPECIAL

duitsland Heidelberg
Hotel Heidelberg-Walldorf ****

Culturele hoogtepunten zijn
een wandeling door de stad
Speyer met zijn beroemde
dom en crypte, sinds 1981
Unesco Werelderfgoed.
Worms staat bekend als de
“Stad van de Religies”. We
gaan op verkenning naar wat
de Joden, de Protestanten
en de Katholieken ons hebben nagelaten. Nog een
parel op de Unesco
Werelderfgoedlijst is de
Abdij van Maulbronn, het
best bewaarde middeleeuwse monastiek complex ten
noorden van de Alpen. In
Schwetzingen bezoeken we
de prachtige Schlossgarten,
een mengeling van een
Franse en Engelse tuin. We
ontdekken diverse kleine
gebouwen, mooie fonteinen,
kleurige bloemperken en
talrijke beelden. En al deze
highlights wisselen we af
met bezoeken aan bekoorlijke typische Duitse stadjes,
waar het gezellig flaneren is
tussen de oude vakwerkhuizen zoals in Mosbach en Bad
Wimpfen.

Heidelberg is voor velen de meest romantische stad van
Duitsland, omringd door wijngaarden en bossen en met een
kasteelruïne hoog boven de stad. De typische sfeer van deze
stad oefent nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit op
de duizenden toeristen die haar jaarlijks bezoeken.
Hotel
We verblijven in het schitterende Leonardo Hotel
Heidelberg-Walldorf ****.
Kamers met airco en koelkast, badkamer met haardroger, restaurants, lounge, bar,
wellnesscentrum, binnenzwembad en openluchtzwembad. Gratis wifi in het
hele hotel. Het hotel verzorgt
het ontbijt en het avondmaal. De middaglunches op
verplaatsing zijn eveneens
inbegrepen in de prijs.

Programma
Natuurlijk staat er een uitgebreid bezoek aan Heidelberg
op het programma; een
namiddagwandeling door
het oude centrum, een
bezoek aan het slot, een
boottocht op de Neckar en
voldoende vrije tijd om te
genieten van deze fantastische stad.
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€799
Toeslag

singlekamer: € 197

29/05 TOT 04/06/2022 (7d/6n)
INBEGREPEN:
• Vervoer heen en terug
• Zes nachten in viersterrenhotel
Heidelberg-Walldorf
• Verblijf in formule halfpension
• Inkomgelden volgens het
programma
• Lunches onderweg
NIET INBEGREPEN:
• Dranken tijdens de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Toeristenbelasting
DEELNEMERS min. 35

Regio Oost-Brabant

SPECIAL

duitsland SPESSART
hotel Jägerhof

Voor deze leuke busreis in het Duitse Spessart verzamelden
we de mooiste excursies in Räuberland. De ‘zeven dwergen’
(of zijn het ‘zeven geitjes’?) sleutelden aan een fantastisch
programma met veel variatie!
• een bosrijk natuurpark in
het hart van Europa
• stadjes met schitterende
vakwerkhuisjes
• kastelen
• abdijen
• tuinen
• wandelingen

Het is aan jou om te kiezen uit
heel wat uitgestippelde dagexcursies. Al deze excursies
zijn inbegrepen, eventuele
inkomgelden, boottocht, treintje, wijnproeverij... zijn nog te
betalen. De troeven van deze
reis blijven hetzelfde. Dit
betekent dat je zelf je eigen
programma samenstelt (keuze
in overvloed). Een comfortabel verblijf, een gezellige
groepssfeer en een team van
enthousiaste reisbegeleiders
zijn alvast aanwezig.

• een wijnproeverij
• een kuuroord
• een boottocht
• een toeristisch treintje
• een oude smederij in werking
• musea
• ...

Hotel
De goedlachse chef van hotel
Jägerhof in Weibersbrunn
staat garant voor een prima
verblijf. In de ochtend geniet
je van een uitgebreid ontbijtbuffet zodat je helemaal
klaargestoomd bent om de
omgeving te verkennen.
’s Avonds kan je genieten van
een heerlijk viergangenmenu.
Leuke extra?
Een welkomstdrink,
namiddag met koffie en
taart,...
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€821
Toeslag

singlekamer: € 87

28/08 TOT 04/09/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN:
• Busvervoer vanuit Aarschot/
Kessel Lo
• Verblijfstaks
• Zeven nachten in hotel
Jägerhof
• Verblijf in formule halfpension
• Welkomstdrink en een namiddag met taart en koffie aangeboden door het hotel
NIET INBEGREPEN
• Inkomgelden tijdens de excursies
• Dranken en middagmaaltijden
• Persoonlijke uitgaven
en fooien
Regio Oost-Brabant

SPECIAL

€715
Toeslag

singlekamer: € 107

Frankrijk Elzas
Hotel Au Bois le Sire

31/08 TOT 04/09/2022 (5d/4n)

Het hotel “Au Bois le Sire” is ideaal gelegen om de Elzasstreek
en zijn wijnroute te ontdekken. Dit gezellige hotel is gelegen in
het hart van de prachtige vallei van Kaysersberg: Lac Blanc, Lac
Noir, Route des Crêtes, Colmar, Riquewihr, het kasteel van HautKoenigsbourg, Straatsburg, Mulhouse... Wij laten je graag mee
genieten van de rijkdom van deze regio.
Dag 1: Orbey (D)
Aankomst in het hotel.
Installatie, welkomstaperitief
en diner.
Dag 2: Lapoutroie
-Kaysersberg - Colmar (O, L, D)
Na het ontbijt rondleiding in
de kaasmakerij “La Graine au
lait” in Lapoutroie om de verschillende stadia te zien van
de productie van Munster
kaas. Vervolgens een rondleiding in Kayserberg, een pittoreske middeleeuwse stad, met
zijn geplaveide straatjes, vakwerkhuizen, zijn smeedijzeren
uithangborden, die als enige
het beeld van de Elzas karakteriseren.

van peperkoek.
Vervolgens een panoramisch
bezoek aan Straatsburg, een
bezoek aan de kathedraal
Notre Dame, het kasteelplein,
… En na de lunch verken je met
de boot een andere kant van
de stad.
Na het diner nodigen wij je uit
voor een folkloristische dansavond, verzorgd door een
Elzasser echtpaar.

In de namiddag naar Colmar,
hoofdstad van de Elzas wijnroute. Rondleiding door de
stad: de leerlooierswijk, het
kleine Venetië, de Place de
l’Ancienne Douane, de collegiale kerk Saint Martin.
Op de terugweg stop in
Husseren-les-Châteaux voor
een bezoek aan een wijnkelder
en een proeverij van Elzasser
wijnen.

Dag 4: de wijnroute (O, L, D)
Vertrek naar Riquewihr langs
de Elzas wijnroute. Deze kleine
wijnproducerende stad heeft
haar welvaart te danken aan
de Riesling en het is nog
steeds deze druivensoort die
vandaag de dag toeristen
aantrekt. Het is een van de
5 meest bezochte dorpen in
Frankrijk.
Vervolgens een tussenstop in
Bergheim, een prachtig dorp
op de wijnroute, omringd door
zijn vestingmuren, en nog relatief ongerept door toeristen.
Het centrum van de stad heeft
veel mooie wijnbouwershuizen.
Vanaf de top van de uitstekend
bewaard gebleven vestingmuren kan je de hellingen van de
wijngaarden bewonderen, met
uitzicht op het kasteel van
Haut-Koenisgbourg.

Dag 3: Straatsburg (O, L, D)
Op weg naar Straatsburg stop
je onderweg in Gertwiller voor
een bezoek aan het peperkoekmuseum. Michel Habsiger
heeft meer dan tienduizend
voorwerpen verzameld die verband houden met het maken
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INBEGREPEN:
• Busreis heen en terug
• Vier nachten in Hotel Au bois
le Sire
• Formule volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot het
ontbijt op dag 5
• Wijn bij de maaltijden en
koffie na de lunch
• Excursies en inkomgelden
volgens het programma
• Lokale Franstalige gids
• Toeristenbelasting
• Dansavond
NIET INBEGREPEN:
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
Regio West-Vlaanderen

Richting Kintzheim voor een
traditionele lunch met Tartes
flambées.
In de namiddag bezoek aan de
Mont Sainte Odile, beschermheilige van de Elzas en nadien
een rondleiding in Obernai en
vrije tijd in de stad.
DAG 5 (O)
Terugreis naar België na het
ontbijt.

SPECIAL

Italië Magische meren

Lago Maggiore, Lago di Como, Lago d’Orta
Na de lunch is er vrije tijd
voor shopping en/of een terrasje.

Wat een schitterende toeristische regio! Gezellige, mooie
stadjes zoals Stresa, Locarno, Como, Bellagi... Tropische planten,
bloemen en palmbomen in mooie tuinen, adellijke villa’s en
paleizen langs het saffierblauw water en romantische eilandjes
tussen groene bergwanden.
Hotel

Hotel La Perla Nera biedt een
panoramisch uitzicht op het
Lago Maggiore en de
Borromeïsche Eilanden. Het
heeft een overdekt zwembad
met een bubbelbad. Alle
kamers hebben airconditioning en een eigen balkon.
Hotel Lido La Perla Nera ligt
in de buurt van het vertrekpunt van de veerboot over
het meer en het centrum van
Stresa is in een korte wandeling over de promenade aan
het meer te bereiken.
Dag 1 Na een stevige busreis
kom je aan bij het prachtige
Maggioremeer. Na installatie,
het aperitief en diner, kun je
als verkenning eventueel nog
een kleine avondwandeling
doen.

Dag 5 Een dagje vrij in ons
hotel om te genieten van de
faciliteiten of om zelf op stap
te gaan.

Dag 2 Vertrek naar Stresa en
boottocht op Lago Maggiore
met gids voor een excursie
naar de mooie Borromese
eilanden met hun prachtige
tuinen. Nadien heb je vrije
tijd in het stadje Stresa.

Dag 6 Bezoek met gids aan
het meer van Como: in
Tremezzo bezoeken we ‘Villa
Carlotta’. Daarna een boottocht naar het pittoreske en
bekende stadje Bellagio (met
wandeling en lunch). Daarna
volgt nog een bezoek aan de
stad Como met zijn vele historische gebouwen. Nadien
even vrije tijd.

Dag 3 Bezoek met gids aan
het Lago d’Orta, Orta en
nadien een boottochtje naar
het eilandje San Guilio. De
romaanse basiliek heeft
mooie fresco’s. Na de lunch
rijden we naar de wijnstreek
van de Colline Novaresi. We
bezoeken in Ghemme een
wijngoed met bijhorend een
wijndegustatie.

Dag 7 Bezoek aan het stadje
Arona met de Piazza del
Populo, Villa Ponti en het historisch centrum. Na de lunch
in het hotel heb je vrije tijd.

Dag 4 We gaan op daguitstap
naar Milaan. We bezoeken de
kathedraal Santa Maria
Nascente, Piazza Duomo, het
Castello Sforzesco en de
Galleria Vittorio Umberto II.

Dag 8 Na een vroeg ontbijt
pakken we onze koffers en
vertrekken we huiswaarts.

€1269
Toeslag
singlekamer: € 165

18 TOT 25/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN:
• Busreis heen en terug
• Zeven nachten in driesterrenhotel Lido La Perla Nera
• Verblijf in formule volpension
• Wijn en water bij de maaltijden			
• Excursies en inkomgelden
• Lokale Nederlandstalige gids
• Luisterapparaten
• Toeristenbelasting
NIET INBEGREPEN:
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en fooien

Regio Oost-Brabant
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SPECIAL/provinciereis

€1070
Toeslag

ITALIE Verbania

singlekamer: € 108

hotel Il Chiostro ***

Pescatori. ’s Middags lunchen we in een lokaal restaurant.
• Een halve dag Cannobio:
met de bus ga je naar
Cannobio, een van de meest
elegante dorpjes van
Noord-Italië op slechts op 4
km afstand van de
Zwitserse grens.
• Een halve dag Arona –
S. Carlo: op een heuvel net
buiten Arona staat een
reusachtig standbeeld van
kardinaal en aartsbisschop
San Carlo Borromeo (15381584). Het monument is
gemaakt van koper en brons
en in totaal maar liefst 35
meter hoog.
• Villa Taranto: De tuin
van Villa Taranto is een
must voor iedere bezoeker
van het Lago Maggiore die
in de buurt komt van
Verbania. De tuin is het
resultaat van hard werken
en plannen door McEacharn
vanaf 1931. Het wandelen
door de tuinen van Villa
Taranto is als een reis door
verre landen

Klinkt Ciao bella! Of Buongiorno signore” je als muziek in de
oren? Dan zal je zeker smelten voor het Italiaanse Verbania.
De altijd stralende zon en het verfrissende water van het
Lago Maggiore maken van Verbania de ideale vakantieplek
voor watersportliefhebbers. En de nabijheid van Val Grande,
het grootste natuurgebied van Italië, zorgt ook voor veel
wandelplezier.
Maar ook cultureel en is er
heel wat te beleven. Met de
veerboot kan je makkelijk
naar de Borromeïsche
eilanden of Lago Orta. En
met de bus ben je zo in de
verschillende stadjes langs
het meer.
Logeren doe je in hotel Il
Chiostro. Dit gerenoveerde
klooster ligt in Intra, de
oude binnenstad van
Verbania, aan de oevers van
het Lago Maggiore met alle
bezienswaardigheden op
wandelafstand. Je vertoeft
er in salons met mooie fresco’s, antiek en een echte
open haard. Een huiselijke
sfeer die je een echt “dolce
far niente”-gevoel bezorgt.

Tijdens deze provinciereis
bezoek je alvast:
• Een halve dag Lago d’Orta:
met de boot vaar je naar
Isola San Giulio. Hier staat
een Romaanse basiliek met
mooie fresco’s en een zwarte marmeren preekstoel.
Vanuit Orta kan je ook nog
wandelen naar de 396 m
hoge Sacro Monte. . De 376
levensgrote terracotta beelden, tonen het leven van
Franciscis van Assisi.
• De Borromeïsche eilanden:
Met de boot vaar je naar
twee van de idyllische
eilanden van het schitterende Lago Maggiore, namelijk
Isola Bella met een schitterend kasteel in de barokstijl, Palazzo Borromea en
prachtige Italiaanse tuinen
en het pittoreske Isola
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19 TOT 26/08/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Transport naar de
opstapplaats met Drive2
heen en terug
• Vervoer met luxe autocar
gedurende het hele verblijf
• Verblijf zeven nachten in
driesterrenhotel Il Chiostro
in Verbania
• Formule volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot het
ontbijt op dag 8
• Dranken bij de maaltijden
• Uitstappen en inkomgelden
volgens het programma
• Toeristenbelasting
• Picknick voor tijdens de
terugreis
• Lokale Nederlandstalige gids
NIET INBEGREPEN
• Niet vernoemde maaltijden en
dranken
• Persoonlijke uitgaven en
fooien

Regio Oost-Vlaanderen

SPECIAL

€450
Toeslag

NEDERLAND Achterhoek

singlekamer: € 83

Boetiek Hotel BonAparte****

kunnen ook niet ontbreken
in ons programma.
Je bezoekt er het mooie
Anton Piekmuseum en
maakt een gezellige rondvaart met de bot. Aflsuiten
doen we met een bezoek
aan Xanten net over de
Duitse grens.

De Nederlandse Achterhoek is minder bekend maar o zo mooi!
Kom mee en maak kennis met de vroegere romeinse Limes, de
Hanze-steden en het oude hertogdom Gelre.
Je maakt kennis met de oudste stad van Nederland:
Nijmegen. Je ontdekt in het
Kunt en archeologie museum
Valkhof alle geheimen uit

het verleden via een geleid
bezoek. Een stadswandeling
in Zutphen en de prachtige
vlindertuin, zal je zeker
bekoren. Hattem & Deventer

Xanten ligt ongeveer 70 km
over de grens bij Nijmegen.
De grootste attractie van
Xanten is het Archeologisch
Park Xanten met de ruïnes
van een Romeinse stad. Je
verblijft in het charmante
viersterrenhotel Boetiek
Hotel BonAparte aan de voet
van de Lochemse Berg in
Barchem. Je geniet gastronomisch van een overheerlijke keuken in het hotel. Een
historische aanrader van
jewelste!
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08 TOT 11/09/2022 (4d/3n)
INBEGREPEN:
• Drie nachten in viersterrenhotel Bonaparte
• Verblijf in formule halfpension
• Twee keer een driegangendiner, één keer een
viergangendiner
• Gebruik van sauna, zwembad
en fitness
• Inkomgelden volgens het
programma
NIET INBEGREPEN:
• Lunch
• Dranken tijdens de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Eventuele toeristenbelasting
DEELNEMERS: min. 35

Regio Oost-Brabant

SPECIAL

Oostenrijk lechtal
Gasthof Stern ****

Dit jaar lonkt het romantisch Lechtal, één van de mooiste
dalen van Tirol. De indrukwekkende Lechtaler en Allgauer
Alpen staan garant voor een prachtig winterlandschap.
Sneeuwpret voor iedereen!
Zin in een unieke wintervakantie? Blijkbaar wel! De eerste periode was al snel volzet. We organiseren daarom
een tweede periode.
De beste wintervakanties zijn
een combinatie van perfecte
sneeuw en een onderkomen
dat 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 schnapps 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, …). Eén namiddag word
je ook verwend met koffie en
taart en één avond geniet je
van live muziek. Met de ‘gastenkaart’ kun je gratis gebruik
maken van het openbaar vervoer in het dal. (halte dicht bij
het hotel)

Het Lechtal is een loipen
paradijs 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 uitstap
gecombineerd met een wandeling. Ook hier heb je weer
keuze:
• De hangbrug ‘Highline 179’
is een echte uitdaging.
Nadien een terrasje in
Reutte.
• Een mooie, gemoedelijke
wandeling rond de
Heiterwanger See
• In het mooie Tannheimer
Tal (1.100 m) wandelen we
door een schitterend
natuurgebied naar
Vilsalpsee en nemen we in
Grän de gondelbaan om
onze naam te kunnen
schrijven in het grootste
boek op een Alpentop.
• Bezoek aan het middeleeuws grensstadje Füssen
• …

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.
Maak een keuze uit één van
de vele wandelingen:
• Uiteraard verken je het
Lechtal. Wandelingen langs
de Lech, verkenning van
Elbigenalp met misschien
een bezoek aan de lokale
houtsnijwerk school, verkenning van de verschillende dorpen in de vallei.
• Wandeling aan de
Heiterwangsee waar je na
de wandeling op een zonnig
terras kunt genieten van
Apfelstrudel en Jägertee of
van andere lokale lekkernijen.
• Het fotogenieke
Tannheimertal met een
wandeling naar de
Vilsalpsee zal je ook kunnen bekoren.
• …

Kortom een wintervakantie
voor iedereen!

Afhankelijk van het weer en/
of sneeuw en van de coronamaatregelen op dat moment
kan het noodzakelijk zijn het
programma aan te passen of
vervangende excursies te
maken.

€768
Toeslag
singlekamer: € 87

20 TOT 27/03/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit
regio Aarschot naar Oostenrijk
• Zeven nachten in viersterrenhotel Gasthof Stern
• Half pension
NIET INBEGREPEN
• Eventuele toeristenbelasting
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Lunch
• Dranken bij de maaltijden
DEELNEMERS: min. 30
Regio Oost-Brabant
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SPECIAL/CRUISE

€1997
Toeslag

Cruise langs de Kroatische Kust
Verken Kroatië over zee,
zoals de schippers en de
Venetianen dat ooit deden.
Te midden van deze kristalheldere zee leer je de
geschiedenis van ieder
eiland, waarvan de verschil-

Captain Bota, een volledig
operationele boot met airconditioning, hutten met
eigen faciliteiten, een rooftop jacuzzi op het zonnedek
en een zwemplatform achteraan voor een gemakkelijke toegang naar de zee.

lende monumenten de stille
getuigen zijn. Deze prachtige cruise geeft je een unieke kijk op de schoonheid
van de Kroatische parels.
Verblijf op een prachtig
zevensterrenschip, de MS

singlekamer: € 410

30/04 TOT 07/05/2022 (8d/7n)
INBEGREPEN
• Ophaling aan huis naar de
luchthaven van Zaventem
• Vlucht heen en terug vanuit
Brussel met SN
• 20kg bagage en 8kg
handbagage
• Transfer van de luchthaven
naar de boot
• Nederlandstalige gids tijdens
het verblijf
• Uitstappen en toegangsgelden
zoals vermeld in het
programma
• Audioguidesysteem
• Verblijf in volpension op een
luxueus schip
NIET INBEGREPEN
• Maaltijden op de vluchten
• Persoonlijke uitgaven en
fooien
• Lunch op dag 8
• Overige dranken tijdens de
excursies
• Toeslag bovendek
VLUCHTUREN
30 april: 13u35-15u35
7 mei: 16u25-18u35
Regio Oost-Vlaanderen
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ALGEMENE VOORWAARDEN OKRAreizen 2022
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.
1

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.

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 Okrareizen. Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits betaling van een toeslag van 50 euro.
2

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.

INSCHRIJVING, VOORSCHOT EN BETALING

Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon telefonisch,
of via de inschrijvingsprocedure op www.okrareizen.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).
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.

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.
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.

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

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.

ANNULEREN

3.1 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn geldig bij een gedeeltelijke of volledige
annulering.

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.

Volledige annuleringen
• vanaf inschrijving tot 100 dagen voor vertrek: 50 euro per persoon;
• vanaf 99 dagen tot 45 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
• vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 35% van de reissom
• vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
• vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• vanaf 7 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom
• in geval van annulering óf niet aanwezig op de eerste dag
van de vakantieperiode: de totale reissom

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.

Bijzondere annulatievoorwaarden
Voor ferry-overtochten en directe verkoop van vliegtuigtickets geldt steeds bij
annulatie ongeacht het tijdstip: 100% van het bedrag te betalen.

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.

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
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Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het recht om het reiscontract te verbreken zonder opzeggingsvergoeding.

6.

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.

Voor alle OKRAREIZEN, 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

ALGEMEEN VOORBEHOUD

7.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

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 GDPRwetgeving. 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.

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
woonplaats-vakantiebestemming 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.

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.

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 bagage-reisverzekering.

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.

N.B. Wij raden onze vakantiegasten aan om in het kader van de
CM-reisbijstandsverzekering (ziekte en ongeval) de Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen.
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