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Beste Trefpuntverantwoordelijke,
De voorbije maanden kon er
gelukkig opnieuw gereisd worden.
We merken dat de “goesting” om
te reizen weer helemaal terug is!
In 2022 vertrokken reeds vele
OKRAreizen naar allerlei
bestemmingen in België en
Europa. En een aantal reizen
waren reeds in samenwerking met
OKRA-trefpunten. Ondertussen
zijn we al gestart met de
voorbereidingen van het seizoen
2023 en willen we je met deze
brochure je graag laten weten dat
we ook voor jouw OKRA-trefpunt
een reis kunnen uitwerken.
Op de volgende pagina’s
verzamelden we een aantal
vakantie-ideeën. Heb je echter
zelf een reisconcept in gedachten
dan bekijken we graag samen met
jou de mogelijkheden om deze
reis voor je trefpunt te
organiseren.
We wensen je veel leesplezier en
staan klaar om je trefpunt een
onvergetelijke vakantie te laten
beleven.
Vele vakantiegroeten
Het OKRAreizen-team

7 redenen om samen te werken met
OKRAreizen voor je Trefpuntreis
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ALLES WETTELIJK IN ORDE… EN JE
MOET ER NIETS VOOR DOEN.
OKRAreizen is een organisatie van
Intersoc TO BV. Intersoc TO BV is in
orde met alle wettelijke verplichtingen
om reizen te mogen organiseren.
Intersoc TO BV is verzekerd bij het
Garantiefonds reizen waardoor alle
betaalde bedragen van je deelnemers
verzekerd zijn.
JARENLANGE EXPERTISE
Als je samenwerkt met OKRAreizen kan
je rekenen op jarenlange expertise van
medewerkers en vrijwilligers in het
uitwerken van groepsreizen met dat
typische OKRA-gevoel.
Je kan rekenen op een ervaren OKRAreisbegeleider om je reis ter plaatse te
begeleiden of je kan de reisbegeleiding
zelf opnemen.
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ANNULATIE-, BAGAGE- EN
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
VERZEKERING ZIJN STANDAARD
INBEGREPEN
Al je deelnemers genieten automatisch
van deze verzekeringen en kunnen dan
ook zonder zorgen op vakantie
vertrekken.
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GEEN ZORGEN MEER VOOR DE
VERANTWOORDELIJKE VAN JE
TREFPUNT
De boekingen verlopen online via de
website van OKRAreizen of via telefoon
naar de klantendienst of via papieren
bestelbonnen. Jullie kunnen de
bestelbonnen verzamelen of dat aan
ons overlaten. Aan jou de keuze.
Nadat de deelnemers zijn ingeschreven
heb je geen zorgen meer. Wij regelen
de betalingsopvolging en bezorgen alle
deelnemers de nodige informatie.
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EEN WAAIER AAN KANT-EN-KLARE
OKRAREIZEN
In deze brochure en op onze site vind
je al vele vakanties die we kant-enklaar voor je kunnen aanbieden.
Aanpassingen zijn altijd mogelijk.
Alle afspraken met hotels,
activiteitenpartners en transportfirma’s
nemen wij voor onze rekening
REIZEN OP MAAT
Heb je zelf een reisidee of heb je zelf
de reis als grotendeels uitgewerkt. Dan
luisteren we graag naar je concept en
werken dit verder praktisch voor je uit.
KAMER DELEN VOOR SINGLES
Om de toeslag voor single kamers te
vermijden bieden we de mogelijkheid
aan om een kamer te delen met een
andere persoon.
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Hoe een
Trefpuntreis
aanvragen
Een Trefpuntreis aanvragen is heel eenvoudig.
Surf naar www.okrareizen.be/trefpuntreizen en bezorg ons de gegevens
van de reis die jullie wensen aan te bieden.

Om snel aan de slag te gaan zijn
onderstaande gegevens voor ons zeer
bruikbaar.
• Bestemming en/of omschrijving van
de reis
• Verblijf in een specifiek hotel
• Exacte data of gewenste periode
• Minimum en maximum aantal
deelnemers (te voorziene single
kamers)
• Bij vluchten: luchthaventransport
wel/niet te voorzien
• Bij autocar: bus ter plaatse of heen/
terug / aantal opstapplaatsen en bij
voorkeur ook de opstapplaatsen.
• Formule: All-in, volpension, … Indien
extra budgetten moeten voorzien
worden voor lunches of andere
catering dan graag budget per
persoon doorgeven.
• Relevante informatie, programma
van vorige editie, ….
• Bijkomende budgetten die moeten
voorzien worden in de prijssetting, …
• Moet er reisleider voorzien worden
door OKRA of niet
• Moeten er gratis deelnemers
voorzien worden (eigen reisleiding)
• De contactgegevens van de persoon
die deze reis voor je Trefpunt zal
opvolgen.

Wat mag je van ons verwachten na
je aanvraag

• We gaan zo snel mogelijk aan de
slag om je aanvraag om te zetten in
een offerte.
• Indien er nog bijkomende informatie
nodig is, nemen we zeker contact
met je op.
• Je kan deze offerte dan bespreken in
je trefpunt. Van zodra je akkoord
bent met de offerte werken we je
reis verder uit en ontvang je van ons
alle gegevens om de boekingen op
starten.

Hoe verlopen de boekingen voor
een Trefpuntreis

• Boekingen van deelnemers verlopen
via het boekingssysteem van
OKRAreizen.
- Boekingen kunnen online door
de deelnemer of trefpunt-

verantwoordelijke worden
ingebracht via een inschrijvingslink
die we je bezorgen.
- Boekingen kunnen ook via een
bestelbon (mogelijks na
verzameling door
trefpuntverantwoordelijke) naar
ons worden verzonden.
• Elke boeker ontvangt een eigen
bevestiging en de vraag om de
reissom te betalen. Het volledige
betaalcircuit verloopt tussen de
deelnemer en OKRAreizen.
• 21 dagen voor afreis ontvangen de
deelnemers hun vakantiekaart en de
reistips van hun reis. De reistips
maken we graag samen met jou in
overleg op.
• Op alle boekingen zijn de
reisvoorwaarden van OKRAreizen
van toepassing
• Polis LO en annulatie/bagageverzekering zijn standaard
inbegrepen.
• Deelnemers die geen lid zijn van
OKRA vzw betalen een toeslag van
50 euro.

www.okrareizen.be/trefpuntreizen
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VAKANTIE
IN BELGIË

Vayamundo Oostende
OKRAreizen en Vayamundo hebben een jarenlange traditie van samenwerking.
Wil je graag met je trefpunt genieten in Oostende? Laat OKRAreizen dan je reis
uitwerken en geniet zonder zorgen.
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.
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.

• OKRAreizen-ondersteuning
• Prijzen zijn inclusief BTW.
• 1 gratis persoon of reisbegeleider in
single

Altijd inbegrepen:

Mogelijke opties:

• Verblijf in volpension vanaf het
avondmaal op de dag 1 tot het middagmaal laatste dag. (Halfpension is
ook mogelijk)
• Dranken tijdens de maaltijden
• Bed- en badlinnen
• 1 keer wissel badlinnen vanaf midweek
• Gebruik indoor zwembad
• Toeristenbelasting
• Verzekering lichamelijke ongevallen
• Verzekering annulatie en bagage

• Bustransport van en naar Vayamundo
• Extra maaltijden
• Huur zalen
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Mogelijke activiteiten:
• Ochtend- en/of aquagym
• Begeleide wandelingen met gids
• Shopping-namiddag in Oostende of
Nieuwpoort
• Culturele uitstap
• Markt in Middelkerke

Ga je liever
naar de
Ardennen?
Dan kan ook natuurlijk.
Vayamundo Houffalize ontvangt
je graag. We maken graag een
offerte voor je op.

Enkele prijsvoorbeelden op basis van 30 deelnemers (zonder bustransport).
Prijzen zijn per persoon op basis van verblijf in een standaard 2-persoonskamer
in volpension.
Week (maandag-maandag) in januari-februari of
november-december 2023

Vanaf 519 euro p.p.

Midweek (maandag-vrijdag) in januari-februari
of november-december 2023

Vanaf 328 euro p.p.

Week (maandag-maandag) in maart 2023

Vanaf 535 euro p.p.

Midweek (maandag-vrijdag) in maart 2023

Vanaf 349 euro p.p.

Week (maandag-maandag) in april-mei 2023

Vanaf 639 euro p.p.

Midweek (maandag-vrijdag) in april-mei 2023

Vanaf 396 euro p.p.

Week (maandag-maandag) in juni-september 2023

Vanaf 672 euro euro p.p.

Midweek (maandag-vrijdag) in juni-september 2023

Vanaf 413 euro p.p.

Transfers heen- terug naar Vayamundo
Wil je graag comfortabel naar Vayamundo reizen dan kunnen we ook een bustransfer inleggen voor je trefpunt. Je kiest dan zelf je opstapplaatsen.
Vanaf 45 euro per persoon met minimum 30 betalende personen op de bus. De
exacte prijs is afhankelijk van je vertreklocatie.
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FIETSVAKANTIEs

NEDERLAND URMOND

Fietsen in de Westhoek

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.

De Westhoek fietsend verkennen, blijft een belevenis. We
ontdekken al het moois dat de Westhoek te bieden heeft.
Dagelijks fiets je 60 à 70 kilometer. Onderweg maak je tijd
voor een bezoekje. Een ideale fietsvakantie in eigen land!

Van Der Valk Hotel Stein-Urmond ****

Flanders Lodge ***

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.

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.

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.

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
Een niet te missen vakantie voor de echte fietsers!

Prijs vanaf

Prijs vanaf

€515

€480

• 4 dagen, eigen vervoer, verblijf in halfpension, vrijblijvend
aanbod voor middaglunch, 4 fietsroutes met fietsknooppunten

• 5 dagen, eigen vervoer, verblijf in halfpension,
vrijblijvend aanbod voor middaglunch, 5 fietsroutes
met fietsknooppunten

• busvervoer (eventueel met fietstrailer) op aanvraag

• busvervoer (eventueel met fietstrailer) op aanvraag

• prijs op basis van minimum 15 personen en 1 gratis reisleider

• prijs op basis van 20 personen en 1 gratis reisleider
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Nederland Achterhoek

Duitsland Niederrhein

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!

De regio Niederrhein geniet een grote populariteit als
recreatieve bestemming. Met zijn verscheidenheid aan unieke
landschappen, de charme van kleine historische steden en
vele bezienswaardigheden, biedt de Niederrhein voor elk wat
wils.

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.

Door het vlakke landschap is de Niederrhein een waar
paradijs voor fietsers. Vanuit het hotel Klostergarten
bereiken we snel en makkelijk alle bezienswaardigheden.
We fietsen door het prachtige natuurpark de Maasduinen
en langs het riviertje de Niers en bezoeken de historische
steden Xanten en Goch.

Boetiek Hotel BonAparte****

Hotel Klostergarten ****

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!

Prijs vanaf

Prijs vanaf

€485

€505

• 5 dagen, eigen vervoer, verblijf in halfpension,
vrijblijvend aanbod voor middaglunch, 5 fietsroutes
met fietsknooppunten (en GPX)

• 4 dagen, eigen vervoer, verblijf in halfpension + extra
middagmaal laatste dag, 4 fietsroutes GPX
• busvervoer (eventueel met fietstrailer) op aanvraag

• busvervoer (eventueel met fietstrailer) op aanvraag

• prijs op basis van 10 personen en 1 gratis reisleider

• prijs op basis van 20 personen en 1 gratis reisleider
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FIETSVAKANTIEs

duitsland moezel
Hotel Neumühle***

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.

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.

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.

Prijs vanaf

€650
• 4 dagen, eigen vervoer, verblijf in halfpension, vrijblijvend
aanbod voor middaglunch, 4 fietsroutes met fietsknooppunten
(en GPX) inclusief busvervoer
• prijs op basis van 20 personen en 1 gratis reisleider
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CULTUURVAKANTIEs

Frankrijk Elzas

Frankrijk Kastelen van de Loire

Het hotel Au Bois le Sire is ideaal gelegen om de Elzasstreek
en zijn wijnroute te ontdekken.

Ontdek het vakantiedorp La Ferté-Imbault.

Hotel Au Bois le Sire

vakantiedorp La Ferté-Imbault

Genesteld in een groene omgeving van 60 ha,
40 minuten van Orléans en 45 minuten van
Bourges, wachten het Domaine de la Sauldre
en zijn 19e-eeuwse kasteel op u aan de poorten
van de Vallei der Koningen. Trakteer uzelf op een
totale verandering van omgeving met een regio
die rijk is aan zeer mooie bossen, talrijke vijvers
en prestigieuze kastelen. De Loire-vallei… is een
openluchtgeschiedenisboek!

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 Haut Koenigsbourg,
Straatsburg, Mulhouse... Wij laten je graag mee genieten van
de rijkdom van deze regio.
Programma: rondleiding in de kaasmakerij “La Graine au
lait”; bezoek aan Colmar en Kayserberg, een pittoreske
middeleeuwse stad, rondleiding in Husseren-les-Châteaux
inclusief wijnkelder en een proeverij van Elzasser wijnen,
rondleiding in Straatsburg, bezoek aan Riquewihr en
Obernai, ontdek de Elzas wijnen (uitgebreid programma op
aanvraag beschikbaar)

Programma: bezoek aan het kasteel van Chapelle
d’Angillon, Chenonceau, Château des Dames, La
Maison des Etangs, het planetarium van Nançay,
Château de Menetou Salon, bezoek aan Bourges en
haar momumenten, rondleiding in Mennetou sur
Cher (pachtig middeleeuws dorp), bezoek aan het
kasteel van Chambord, de wijngaard van Quincy met
uiteraard een proeverij (uitgebreid programma op
aanvraag beschikbaar)

Prijs vanaf

Prijs vanaf

€800

€1018

p.p. in
2 persoonskamer

p.p. in
2 persoonskamer

• 5 dagen, 4 nachten

• 8 dagen, 7 nachten

• busvervoer

• busvervoer

• verblijf in vol pension en programma

• verblijf in vol pension en programma

• prijs op basis van 30 personen met 1 gratis reisleider

• prijs op basis van 30 personen met 1 gratis reisleider
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CULTUURVAKANTIEs

Frankrijk Merlimont

Duitsland Gerolstein

Merlimont ligt heerlijk gelegen aan de Opaalkust. Je kan er
heerlijk genieten in Le Touquet, een vakantieaccomodatie
van Miléade. De kamers en villa’s liggen verspreid over een
landgoed van 5 hectare, voor een rustig verblijf midden in
de natuur.

Gerolstein is in hoofdzaak een luchtkuuroord. Deze kleine stad
aan de rivier de Kyll, is bekend omwille van het gelijknamige
bronwater. Maar verder zijn er de ‘Papenkaule’, het kratermeer, de Mühlsteingrotten, het natuurmuseum en het
erfgoedmuseum. Allemaal ingrediënten voor een mooie reis.

120 km stranden, duinen en kliffen tussen de Baai van de
Somme en België... Het is in deze prachtige omgeving dat
je heerlijk kan ontspannen en genieten tijdens je verblijf in
Merlimont. Tussen verrassende natuurgebieden en ontroerende historische plaatsen, zal je geen tijd vinden om je te
vervelen. En het goede nieuws is dat je in de ban zal raken
van het onthaal van de mensen uit het Noorden!

Het hotel ‘am Stausee’ is uniek gelegen en een prachtige
uitvalsbasis voor de verkenning van de Eifel. De maaltijden
zijn verzorgd en in buffetstijl geserveerd. Combineer dit met
de familiale sfeer en een uitstekende service. Alle kamers
zijn verzorgd en ingericht met aparte badkamer, WIFI, Flesje
Gerolstein, Wellness tas met kamerjas, bad – en sauna
handdoek en slippers. Hier voelt u zich meteen thuis.

Village Club Le Touquet

hotel am Stausee

Mogelijkheden voor het programma: Boulogne sur Mer De Baai van de Somme - Montreuil sur Mer/Berck Duinkerken en Bergues - De twee kapen en Calais - Lille Mareis - Etaples sur Mer - Amiens en de hortillonnages De
zegels van de Baai van Authie - Arras - Het mijnmuseum
van Lewarde -...

Een culturele verwenreis op basis van half pension in het
hotel en een extra maaltijd gedurende de daguitstappen.
Het geheel is omkaderd met tal van leuke activiteiten
zoals het wolvenpark, een roofvogelshow, bezoek aan een
watermolen en de klokkengieterij, een toeristentreintje
in Trier en een boottocht. Een bezoek aan de Gerolstein
waterfabriek mag niet ontbreken.
Programma: Bezoek aan het Wolvenpark, roofvogelshow,
Bezoek aan watermolen, schnaps-proeverij, Treintje in Trier,
boottocht met middagmaal, Gerolstein waterfabriek en
bezoek aan de Geiser
Prijs vanaf

prijs
op aanvraag

€685
p.p. in
2 persoonskamer

• 8 dagen / 7 nachten

• 4 dagen/3 nachten

• verblijf in half- of volpension

• busvervoer

• programma op te maken in samenspraak

• verblijf in vol pension en programma

• busvervoer op aanvraag

• prijs op basis van 30 personen met 1 gratis reisleider
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NEDERLAND Texel

Nederland Friesland

Vakantie op Texel in Hotel Boschrand, dat is ontspannen en
genieten in één. Het Waddeneiland is bij uitstek geschikt om
te fietsen, wandelen of uitrusten op het strand. Texel staat
bekend vanwege haar gevarieerde landschap. Strand, bos,
duinen en heide lopen moeiteloos in elkaar over.

Geïnspireerd door de natuur ontdekte in 1900 heel
wat kunstenaars het dorpje in het westen van
Friesland. Ook nu heeft de regio nog een bijzondere
aantrekkingskracht voor architecten, schilders en
schrijvers. Het hotel is de uitvalsbasis om te genieten
van het strand, het sfeervolle dorpje Bergen of van de
stad Alkmaar.

Hotel Boschrand***

Hotel Meyer ***

Hotel: Boschrand *** is gelegen op wandelafstand van bos,
strand en het centrum van badplaats De Koog. Hier kan
terecht voor winkels, restaurants en uitgangsmogelijkheden.
Alle 21 kamers hebben een moderne uitstraling en door het
gebruik van de sfeervolle kleuren

Het hotel is omgeven door zee, bos en duinen en ligt
op slechts 100 meter van het noordzeestrand. Een
ideale uitvalsbasis om te genieten. Alle kamers zijn
voorzien van een flatscreen TV, WIFI, en een kluisje. In
elke badkamer vind je een douche, föhn en toilet. In het
restaurant geeft de kok een eigen draai aan bekende
klassieke gerechten en afhankelijk van het seizoen
worden bepaalde ingrediënten extra uitgelicht. Dit leidt
tot verrassende combinaties.

Programma: Bezoek aan: ‘Ecomare’, de schapenboerderij
met demonstratie, de vuurtoren, juttersmuseum.
Huifkarrentocht en boottocht met TX44.

Programma: Stoomtram + stoomboot inclusief
middagmaal, bezoek aan Alkmaar, Beverwijkse bazaar,
Watertaxi Hoorn en een extra middagmaal in Volendam
en Alkmaar en in cafe Vader Abraham in Hoorn.

Prijs vanaf

Prijs vanaf

€685

€725

p.p. in
2 persoonskamer

p.p. in
2 persoonskamer

• 4 dagen, 3 nachten

• 4 dagen, 3 nachten

• busvervoer

• busvervoer

• verblijf in vol pension en programma

• verblijf in vol pension en programma

• prijs op basis van 30 personen met 1 gratis reisleider

• prijs op basis van 30 personen met 1 gratis reisleider
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ALL-IN

All-in genieten
met excursies in de
regio
Met je trefpunt wil je misschien
gewoon all-in gaan genieten in een
gezellig hotel. We stellen graag
enkele voorbeelden aan je voor.
Voor een all-in vakantie werken we
o.a. samen met Enjoyhotels. En dat
heeft voor jou een aantal
voordelen:
Geen singletoeslag in een
Enjoyhotel

🙂

Altijd inbegrepen bij een vakantie
met OKRAreizen in een Enjoyhotel:
• 4 overnachtingen
• Ontvangst met warme lunch of
koffie/thee met gebak
• Dagelijks “Enjoy” ontbijtbuffet,
warme lunch of lunchpakket en
een uitstekend diner
• Dagelijks alle consumpties van
17:00 uur tot 24:00 uur gratis
• Koffiecorner: koffie en thee
hele dag gratis
• Elke dag entertainment:
o.a. wandeling, quiz, … en een
avond live muziek.
• Verzekering lichamelijke
ongevallen
• Verzekering annulatie en bagage
• OKRAreizen-ondersteuning
• 1 gratis persoon of
reisbegeleider in single
Enkel voorbeelden: prijzen zijn per
persoon van april tot oktober

Enjoyhotels vind je ook nog in Keulen,
Saurland, Westerwald, Duitse Wadden,
Midden-Rijndal, Nijmegen, Groningen,
Friesland, Achterhoek, Saksen
(Erzgebergte). Ga je in het laagseizoen
(januari-maart / oktober-december)
buiten de schoolvakanties dan zijn de
prijzen goedkoper.

Enjoyhotel Lanaken

Enjoyhotel Harz

Enjoyhotel Lanaken ligt in het groene
hart van Belgisch Limburg op slechts
6 kilometer van Maastricht.

In deze sprookjesachtige omgeving,
midden in de Harz vind je het Enjoyhotel
Harz. Centraal gelegen tussen de
keizerstad Goslar en Clausthal-Zellerfield.

(België)

Het hotel beschikt over een zwembad.
Bijkomend biedt het hotel je
• Een dagtocht met een luxe
touringcar
• VIP-pas voor Maasmechelen Village
• Limburg vakantiepas met kortingen
op musea en attracties in Limburg
• Toegang tot de pas gerenoveerde
12de eeuwse waterburcht van
Pietersheim.
Prijs vanaf 510 euro per persoon
inclusief transfer van en naar het
hotel vanuit je regio.

(Duitsland)

Tussen de meren biedt deze stek je
een unieke uitvalsbasis voor al het
moois wat de Harzregio je te bieden
heeft. Het hotel beschikt over een
zwembad. Bijkomend biedt het hotel je
• Kortingen op meer dan 100 attracties
in de regio
• Gratis reizen met het openbaar
vervoer
• Gratis fiets- en wandelroutes
Prijs vanaf 396 euro per persoon.
Busvervoer op aanvraag.

Enjoyhotel Ruyge Venne

Enjoyhotel Weinhotel Veldenz

In hartje Drenthe, in een landelijke
omgeving aan de rand van een bos
en heideveld, vind je het gastvrije
4-sterrenhotel Ruyge Venne.

Vlakbij de toeristische plaats
Bernkastel-Kues ligt Weinhotel Veldenz
verscholen tussen de wijngaarden.

(Drenthe – Nederland)

Het hotel is prachtig gelegen, net buiten het gezellige dorp Westerbork.
Bijkomend biedt het hotel je
• Gratis toegang Museumdorp Orvelte
en toegang beeldentuin Eeserveen.
• Gratis koffie of thee bij bezoek aan
museumboerderij Karstenhoeve
Ruinerwold
• Kortingskaart voor o.a. herinneringskamp Westerbork, Apple museum en
het Wildlands Adventure Zoo
Prijs vanaf 600 euro per persoon voor
een periode in september inclusief bus
ter plaatse om daguitstappen te maken.
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(Moezel – Duitsland)

Het hotel ligt in een zijdal van de welbekende Moezel in het eeuwenouden
wijndorp Veldenz. Bijkomend biedt het
hotel je
• Wijnproeverij
• Dagtocht met luxe touringcar door
de Moezelregio
• Korting op een boottocht op de
Moezel
Prijs vanaf 408 euro per persoon.
Busvervoer op aanvraag.

Eurostrand all-in hotels
Geniet van een heerlijke all-in
in Duitsland. Eurostrand heeft
hiervoor een prachtige all-inclusive
formule uitgewerkt
Formule 5 dagen / 4 nachten,
verblijf in all-in
• Uitgebreid ontbijtbuffet met internationale gerechten die dagelijks wisselen, lunchbuffetten, themabuffetten die dagelijks wisselen in de
avonduren, een keer per week een
groot gebakbuffet en niet-alcoholische en alcoholische dranken.
• Animatieprogramma en excursies
van een halve of hele dag met deskundige gidsen zorgen voor
entertainment.
• Gebruik maken van alle recreatiefaciliteiten in onze resorts, zoals
bowling, minigolf, binnenzwembaden
en sauna’s.
• Prijs vanaf € 570 voor een verblijf in
all-in met 2 uitstappen (maart)
• Busvervoer op aanvraag

Je kan kiezen uit 2 mogelijke resorts om te genieten van dit heerlijke aanbod

Lüneburger Heide in Fintel

Leiwen aan de Moezel

Verheug u op Fintel en uw vakantie op
de Lüneburger Heide, in de driehoek
tussen Hamburg, Bremen en Hannover.
Grote natuurgebieden, bezienswaardige vakwerkhuizen, romantische dorpjes
- een streek die in elk seizoen alle zintuigen verwent!

Het Moezel-dal, ingebed in het
Rijnlandse leisteengebergte, is een van
de mooiste regio’s van Duitsland en
laat voor natuurliefhebbers niets te
wensen over. Tijdens een wandeling
kunt u de kleurenpracht van de wijngaardperzik bewonderen of onder het
genot van een verfrissing genieten van
het weer op de binnenplaats van het
resort. In de uitnodigende wellness
met twee sauna’s kunt u heerlijk ontspannen.

Het Eurostrand Resort Lüneburger
Heide is een prachtig groen vakantieoord met 80 vakantiehuisjes waarin de
verschillende kamers zijn ondergebracht en veel ruimte bieden. Het
mooie, eigen en natuurlijke meer, dat
uitnodigt tot zwemmen en stand-up
paddling in de zomer, en bij koudere
temperaturen tot een ontspannen
wandeling, vormt het hart van het
resort. Met een heerlijke wellnessruimte en allerlei vrijetijdsactiviteiten, van
bowlen tot tennis, minigolf tot boogschieten en fietstochten, is verveling
onmogelijk en geen dag hetzelfde.
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’s Avonds zorgt het gevarieerde animatieprogramma voor entertainment in
de imposante lounge. Het veelzijdige
aanbod van vrijetijdsactiviteiten zoals
bowlen, minigolf en volleybal maken
van iedere dag een nieuwe beleving!

Leysin

zwitserland (zomer)
hotel fabiola

Hoog boven Aigle in Zwitserland vind je het zonnige Leysin met de meest fantastische
uitzichten en een uitgebreid aanbod aan activiteiten: Montreux, de wijngaarden van
Lavaux en het meer van Genève.

Verplaatsing
Afstand vanaf Brussel is 789 km.
Regiopas
Dankzij de regiopas kan je tijdens de
zomer in Leysin gratis gebruik-maken
van de kabelbaan Berneuse en het
zwembad.
Hotel comfort
• Grotendeels vernieuwd hotel met
volledig vernieuwde kamers en
salons.
• Groot zonneterras met schitterend
panorama.
• Volledig vernieuwd restaurant.
• Dagbar en salon.
• Avondbar met dansvloer, theateren filmzaaltje.
• Gratis wifi in het hele hotel.
• Liften.
• Gratis openluchtparking.

Kamers
• Moderne een- en tweepersoonskamers zonder vast tapijt.
• Badkamer met douche, wastafel, wc,
haardroger en een kluisje.
• Eenpersoonskamers aan de voorzijde
mits toeslag, tenzij je kiest voor een
eenpersoonskamer aan de bergzijde
van het hotel.
• Enkele kamers voor rolstoelgebruikers op aanvraag.

Highlights
• Grotendeels vernieuwd hotel met
prachtig zonneterras en panorama.
• Ook de kamers werden volledig
vernieuwd!
• 250 km aan wandelpaden.
• Excursies naar o.a. Chaplin’s World,
Genève en Gruyères.
• Eeuwige sneeuw op de Glacier 3000.

Enkele mogelijke excursies
• Aigle, een klein stadje gelegen tussen het grootste meer van Europa,
de enorme bergen van de Alpes
Vaudoises en omgeven door mooie,
eeuwenoude wijngaarden.
• Gruyères, een van de mooiste versterkte stadjes van Zwitserland met
prachtige middeleeuwse huizen en
pleintjes. Aansluitend kan je een
bezoek brengen aan de chocoladefabriek van Broc.
• Genève, de meest internationale
stad van Europa met o.a. het
Europees hoofdkwartier van de VN
en het Rode Kruis.
Excursies zijn niet inbegrepen in de
vanaf prijs.

Prijs vanaf

€872
p.p. in
2 persoonskamer

Verblijf in all-in - busreis niet inbegrepen

Wandel door de wijngaardterrassen van Lavaux.
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ST. Moritz

zwitserland (zomer)
hotel Stahlbad

n het wondermooie St. Moritz beleef je een berg- en cultuurvakantie tussen de
helderblauwe bergmeren en de indrukwekkende bergtoppen.

Laat je verrassen door de majestueuze
bergen van Engadin, vlakbij de
Italiaanse grens. Je vindt hier eeuwenoude gletsjers, enorme bergtoppen,
spectaculaire bergpassen, verfrissende
bergmeren, rijke fauna en flora en zachte zomertemperaturen.
Regiopas
In St. Moritz maak je, dankzij de regiopas, gratis gebruik van het openbaar
vervoer! Met deze pas krijg je ook korting op de kabelbanen van Corvatsch,
Diavolezza en Furtschellas.
Hotel comfort
• Restaurant, bar en hotelterras.
• Gratis overdekt zwembad met sauna
en hammam.
• Fitnesszaal.
• Hoteltuin met ligstoelen.
• Liften.

Genieten aan het Comomeer.

Kamers
• Een-, twee-, drie- en enkele meer-persoonskamers met kluisje en tv.
• Badkamer met douche, wastafel, wc
en een haardroger.
• Eenpersoonskamers met eigen sanitair mits toeslag.
• Eenpersoonskamers met gedeeld
sanitair zonder toeslag.
• Enkele kamers met aangepast sanitair
voor rolstoelgebruikers op aanvraag.
Highlights
• Vlakke wandel- en fietspaden langs
het meer en in de omgeving.
• Binnenzwembad in het hotel.
• Steek de grens over naar Italië en
geniet van een terrasje aan het
Comomeer.
• Gratis op pad met de regiopas.
Enkele mogelijke excursies tijdens
deze reis
• Naar het Italiaanse Comomeer
We steken de grens over voor een
schitterende dag op en aan de oevers
van het Italiaanse Comomeer. Met de
bus rijden we naar Varenna waar we
onze boottocht starten. ’s Middags
genieten we van een heerlijke lunch
in Bellagio.
• Magische treinrit naar Bergün
Dit traject met de Rhätische bahn
maakt deel uit van het Unesco werelderfgoed. Namiddag. In Bergün
bezoeken we het treinmuseum en
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smullen we van koffie en taart in het
Kurhaus.
• Wijn proeven in wijndomein Casa La
Gatta
• Soglio, authentiek bergdorp
Soglio is een adembenemend dorpje
in de bergen dat een beetje aanvoelt
als een droom. Het is gelegen op een
zeer zonnig bergterras.
• Kloster Müstair, het internationaal
bekende klooster
Müstair maakt deel uit van het
Unesco werelderfgoed.
Excursies zijn niet inbegrepen in de
vanaf prijs.

Prijs vanaf

€1071
p.p. in
2 persoonskamer

Verblijf in all-in - busreis niet inbegrepen

Voor meer informatie over de
mogelijkheden van de Intersochotels
voor je trefpunt kan je contact
opnemen met Vera Verbeeck via
vera.verbeeck@intersoc.be.

OKRAREIZEN
TREFPUNTEN OKRA
Met je trefpunt mee op een geplande OKRAreis in 2023?
Wil je graag met je trefpunt, of met een kleine groep, aansluiten op 1 van de geplande reizen van 2023? Dat kan ook! Dan ga
je samen met andere deelnemers op vakantie en geniet je ook van alle OKRAreizen troeven. Neem contact met ons op via
touroperating@intersoc.be en we bezorgen je een overzicht van de geplande reizen.

OKRAreizen is een organisatie van Intersoc TO BV
Intersoc TO BV
Haachtsesteenweg 579 - PB 47
1031 - Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Johan Swinnen

