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OKRA-REIZEN is Klimaatpartner
Compenseer je ook de CO2-uitstoot 
op jouw vliegtuigreizen?
Je reist om te ontdekken en omdat 
je van de aarde houdt. Er mee zorg 
voor dragen is echter ook ieders 
verantwoordelijkheid. Reizen hebben 
immers een impact op klimaat en 
milieu. Groepsreizen zijn duurzamer 
dan individuele reizen. OKRA biedt 
ook behoorlijk wat bus-, fiets- en 
wandelvakanties aan die minder CO2 
uitstoten. De vliegtuigreizen zorgen 
echter voor een hoge uitstoot van 
CO2. Daarom compenseert OKRA 
steeds de uitstoot van haar reislei-
ders op vliegtuigreizen.

Ook jij kan deze uitstoot compen-
seren. Op vrijwillige basis, met een 
klein bedrag, kan je een klimaat-
project ondersteunen. Hiervoor 

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

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

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

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

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

Denk je mee 
aan onze kleinkinderen?

Je kiest zelf hoeveel je wil 
spenderen en de gelukkige 
ontvanger kan deze reischeque in 
alle OKRA-REIZEN-verkooppunten 
verzilveren. 

Hoe ga je te werk? 
Stort je gekozen bedrag op rek.nr. BE82 7865 6723 5368 met als mededeling 
‘OKRA-reischeque’ en wij bezorgen je dit origineel cadeau in 
geschenkenveloppe. 
Nog vragen? Neem contact op via algemeen@okrareizen.be of 02 246 39 44.

Verjaardag, jubileum of 
gewoon ‘iets’ te vieren? 
Vergeet dat wijnpakket, 
dump die wellnessbonnen 
en schenk een 
OKRA-reischeque.

Leuk om te geven,  
fantastisch om te krijgen!
Schenk een OKRA-reischeque

Deze reischeque kan verzilverd worden bij aankoop van 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

Deze reischeque kan verzilverd worden bij aankoop van 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

REISCHEQUE
WAARDE:

EURO
AANGEBODEN DOOR:

DATUM
Deze reischeque is twee jaar geldig. 

Handtekening en stempel OKRA-REIZEN.
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Nog geen lid van onze bloeiende 
vereniging? Dan betaal je 
een toeslag van € 50. Het is 
voordeliger om lid te worden 
van OKRA voor slechts € 25.

www.okra.be
www.facebook.com/okraregiobrussel

BEN JE CM-LID? GOED NIEUWS: 
OKRA-REIZEN GEEFT JE EEN KORTING VAN 15 EURO!
VERGEET DIT NIET AAN TE DUIDEN OP JE BESTELBON!

OKRA-REIZEN VERKOOPPUNT BRUSSEL
Ninoofsesteenweg 176
1700 Dilbeek
02/244 28 91
brussel@okrareizen.be

Verantw. Uitgever: Jo Bossuyt, Waversebaan 3, 3050 Oud-Heverlee

reizen

Voorwoord
Beste reizigers, 

Staat je valies klaar? Een rare vraag misschien in deze corona-tijden. 
Maar toch hebben onze reisleiders voor jou terug een mooi aanbod rei-
zen klaargestoomd vol ontmoeting, hier en daar een ontdekking en soms 
wat onthaasting. We reizen natuurlijk conform de geldende veiligheids-
regels die er zijn*. 

We beloven je een fijne reis met een uitstekende begeleiding. Een echte 
OKRA-reis. Heb je al vaker deelgenomen, dan ken je dat, vol vertrouwen. 
Laat je anders voor de eerste keer verleiden. Een groot deel van onze 
geplande reizen uit 2020 wordt hernomen. Daarom hebben we beslist 
geen reisbeurs te organiseren. Dat betekent natuurlijk dat onze mede-
werkers en begeleiders ten dienste staan voor informatie en advies. 
Neem gerust contact met ons op. Samen maken we er een mooi reisjaar 
van.

In 2021 bestaat OKRA regio Brussel 65 jaar. Op verschillende momenten 
in het jaar zullen we dat op gepaste wijze vieren. Zo nemen we je graag 
mee op een exclusieve jubileumvakantie naar Winterberg, in het 
Sauerland, van 11 tem 15 oktober 2021. Lees het programma op bladzij-
den 4 en 5 en kom met ons mee. Wie wil daar niet graag bij zijn! 

Voor alle reizen geldt: durven beslissen, niet aarzelen. Eens beslist, leef 
je naar de reis toe, een mooi perspectief in ongewone tijden. 

2021, een reisjaar? Ja. Wij wachten op jullie vragen en inschrijvingen.

Met reislustige groeten,
Jan Rolies    Willy Debraekeleer 
Regiovoorzitter   Coördinator reiswerking

*  Lees hiertoe de algemene voorwaarden vanaf bladzijde 13 grondig door.  
Zo vertrekt u goed geïnformeerd op vakantie.

INHOUD

3 Voorwoord en inhoudstabel

SPECIALS EN VERBLIJFSVAKANTIES

4 jubileumreis 
65 jaar OKRA Regio Brussel 5d 11 – 15 okt

6 Dansvakantie (GD) Oostende 5d 30 aug – 3 sept

6 Dansvakantie (LD) Oostende 5d 13 – 17 sept

6 Crea-midweek Oostende 5d 13 – 17 sept

7 Verblijfsvakantie Nieuwpoort 8d 12 – 19 juni

7 Petanquevakantie De Panne 5d 28 juni – 2 juli

8 Verblijfsvakantie Mallorca 8d 15 – 22 mei

8 Lang verblijf Gran Canaria 12d 28 sept – 9 okt

9 Bestelbon

CULTUURVAKANTIES

11 Kroatië – Dubrovnik 8d 2 – 9 juni

11 Frankrijk-Baai van de Somme 4d 29 juni – 2 juli

12 Oostkantons & Eifel 5d 9 – 13 augustus

12 Oostenrijk – Gerlos 8d 21-28 augustus

13 Algemene voorwaarden

Neem gerust contact met ons op. Samen maken we er een mooi reisjaar van.
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Voor deze jubileumreis trekken we 
naar Winterberg in het Sauerland. 
Op amper 350 km van Brussel heeft 
Winterberg alles wat deze korte 
vakantie moet kunnen bieden: 
• De reistijd is beperkt en toch zit-

ten we al tussen de heuvels en 
het berglandschap. Een waar 
vakantiegevoel dus!

• Het hotel, uitgebaat door 
Nederlanders, wil voor de gele-
genheid de volledige infrastruc-
tuur ter beschikking stellen aan 
ons én er is Nederlandstalig per-
soneel aanwezig.

Jubileumreis OKRA-Regio Brussel 65 jaar
Winterberg (Sauerland)

PROGRAMMA:
DAG 1
Na de ophaalroute in onze regio 
rijden we via Keulen naar Soest, bij 
sommigen misschien nog gekend 
van hun legerdienst. Schilderachtige 
straatjes en leuke winkeltjes, fraaie 
vakwerkhuisjes, een bewaarde mid-
deleeuwse stadsmuur en verschil-
lende historische lokale producten 
nodigen je in Soest uit. We nemen 
samen ons middagmaal in Soest en 
maken er een gegidste wandeling in 
de stadskern. Daarna rijden we 
door naar ons hotel.

DAG 2 – DAG 4
Tijdens ons verblijf in Winterberg 
voorzien wij een zeer gevarieerd 
keuzeprogramma:

Halve daguitstappen naar:
Winterberg:
We vertrekken aan het hotel naar 
het centrum van Winterberg waar 
we een stop houden in de kerk en 
rond het gezellige marktplein wan-
delen. Daarna rijden we verder naar 
de ‘Erlebniskappe’ waar je op de 
panoramabrug een fantastisch uit-
zicht hebt over het dak van het 
Sauerland of een rit van 700 meter 
op de zomerrodelbaan maakt. 
Daarna bezoeken we nog de Kahler 
Asten, de meest bekende berg van 
het Sauerland, waar we een kleine, 
vlakke wandeling maken op de top.

De Hochsauerland Höhenstrasse II:
We maken een buswandeling door 
het prachtige natuurlandschap van 
het Sauerland en rijden over Asten 
en Siedlinghausen naar Wormbach. 
De fraaie Romaanse kerk is het 
symbool van de oudste parochie in 
het Sauerland. Daarna zetten we 
onze toch verder naar Schmallen-
berg, het mooiste dorpje van het 
Sauerland en daarna over 
Grafschaft, met mooie panorama-
beelden.

OKRA wordt 65 jaar in 2021. 
En dat willen we uiteraard 
vieren. Tijdens verschillende 
activiteiten maar ook met 
een heuse jubileumreis.

• Tijdens de reis voorzien we een 
programma met heel wat keuze-
mogelijkheden. Op die manier 
kan iedereen zijn of haar eigen 
vakantie samenstellen.

HOTEL
Hotel Der Brabander ****, uitgebaat door de familie Meurs, ligt 
aan de voet van de beroemde skischans in Winterberg en op 
800 meter van het centrum van Winterberg. Je hoeft echt geen 
Duits te spreken om hier iemand van het personeel aan te 
spreken. Ook over de koffers hoeven we ons geen zorgen te 
maken: het personeel van het hotel zal deze naar de kamer 
brengen bij aankomst en bij vertrek terug naar de bus.

Het hotel zelf biedt heel wat mogelijkheden: welkomstaperi-
tief, hotelbar, zonneterras, wifi, buitenzwembad (32°), luxe 
sauna & spa, fitnessruimte, traditioneel pannenkoekenhuis, 
en nog zo veel meer.

Tijdens ons verblijf genieten we ’s morgens van een uitgebreid 
ontbijtbuffet, ’s middags van een lunchbuffet met diverse 
soorten brood, beleg, zoetwaren, onbeperkt koffie of thee en 
een kopje soep, en ’s avonds van een 3-gangendiner (dinerbuf-
fet op dinsdag en 4-gangendiner op donderdag)

De kamers beschikken over telefoon, tv met Nederlandse zen-
ders, gratis wifi en kluisje. De badkamers hebben een bad of 
douche, haardroger en toilet. Er is een beperkt aantal single-
kamers beschikbaar. Om toch meer singles tegemoet te komen 
beschikt het hotel ook over een aantal appartementen met 
gemeenschappelijke living en gemeenschappelijke badkamer 
maar met aparte slaapkamers!

EEN PROGRAMMA MET 
HEEL WAT 

KEUZEMOGELIJKHEDEN
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Brilon:
Over Olsberg rijden we naar Brilon. 
Wie door de oude kern van de  
historische Hanzestad dwaalt, 
beweegt zich door vele honderden 
jaren geschiedenis. De vele beziens-
waardigheden van Brilon, zoals het 
stadhuis, het marktplein of de 
Propsteikerk zijn zeker de moeite 
waard om ontdekt te worden. Bij de 
terugkeer naar het hotel houden we 
nog een stop aan de Bruchhauser 
Steine, vier reusachtige rotsen.

Willingen:
We rijden naar de Ettelberg, waar 
één van de modernste kabelbanen 
van Duitsland ons in comfortabele 
panoramagondels omhoog naar de 
top van de 838 meter hoge 
Ettelsberg brengt. Daarna brengen 
we een bezoek aan de Mühlen-
kopfschans. Op deze skischans 
worden jaarlijks de wereldbeker-
wedstrijd schansspringen gehou-
den. 

Warsteiner brouwerij:
Rondleiding in de brouwerij met 
film, waarbij je kennis maakt met de 

gebruikte materialen en gereed-
schappen en uitleg krijgt over het 
brouwen van bier. Hierna neem je 
plaats in een speciaal treintje dat 
een rondrit over het terrein van de 
brouwerij verzorgt. Hierbij kom je 
langs alle afdelingen van de enor-
me brouwerij. Na afloop van de 
bezichtiging word je nog verwacht, 
hoe kan het ook anders, in het 
proeflokaal.

Rondvaart op de Möhnesee
Rondvaart van een uur op het 
grootste stuwmeer van het 
Sauerland en van Europa.

Mogelijkheden in Winterberg:
In Winterberg zelf kan je ver-
schillende uitgestippelde wan-
delingen maken, koffie drinken 
of winkelen in het centrum, 
minigolfen, pitpatten of wande-
len in het Kurpark, een ritje 
maken met de Kappe Express en 
nog veel meer.

Mogelijkheden in het hotel:
In het hotel kan je tot rust 
komen, gebruik maken van het 
pannenkoekenhuisje, gratis 
(maar op afspraak) 2 uur gebruik 
maken van het saunacomplex 
tussen 10 en 21 uur (vanaf 12 u 
textielvrij), gebruik maken van 
het zwembad (32°) of meedoen 
aan de natuurwandeling op 
dinsdag.

AVONDPROGRAMMA:
Geheel vrijblijvend voorzien we 
elke avond, na het avondeten, 
animatie: op maandag een rus-
tige fakkeltocht in de omgeving 
van het hotel, een dansavond 
met muziekband op dinsdag, 
onze jubileumavond met muziek 
en dans op woensdag en een 
dinershow op donderdag.

DAG 5
Na een vrije voormiddag in het 
hotel of in de omgeving nuttigen we 
de warme lunch in het hotel en 
keren we huiswaarts.

11/10/2021 
TOT 15/10/2021
(5d / 4 n)

INBEGREPEN:
• autocarreis H & T
• volpension van middagmaal  

dag 1 tot middagmaal dag 5
• excursieprogramma en  

inkomgelden 
• DVV-annulerings- en  

ongevallenverzekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• dranken tijdens de  

middagmalen
• mogelijke toeristentaksen
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 50, max 150 

OPGELET: omdat het hotel alle 
kamers voor OKRA voorbehoudt, 
dienen de inschrijvingen afgeslo-
ten te worden op 31/03/2021 
(of tot de voorraad strekt). 
Wees er dus tijdig bij!

€ 596p.p.
Single: € 676 p.p.

Single in appartement:
€ 646 p.p.

GEHEEL VRIJBLIJVEND VOORZIEN WE 
ELKE AVOND ANIMATIE
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Dansvakanties

creavakantie

Vayamundo in Oostende hoeft geen inleiding meer. Het vakantiehuis is 
door en door gekend bij onze deelnemers. Het uitgebreide aanbod biedt 
bergen mogelijkheden voor een actieve, comfortabele vakantie op de 
zeedijk.

De kamers zijn allemaal voorzien van een badkamer met de nodige faciliteiten. 
Bedlinnen en handdoekenpakket is voorzien. Ontbijtbuffet, lunch en diner in zelf-
bediening met dranken à volonté.

GEMEENSCHAPSDANS LIJNDANS

30/08/2021 TOT 03/09/2021 13 TOT 17/09/2021

13 TOT 17/09/2021

€ 449p.p.
Single: € 529 p.p.

€ 449p.p.
Single: € 529 p.p.

€ 449p.p.
Single: € 529 p.p.

INBEGREPEN:
• busvervoer H&T
• verblijf in comfortkamer in volpension vanaf 

middagmaal eerste dag tot middagmaal laat-
ste dag

• drank bij de maaltijd
• handdoekenset en opgemaakte bedden bij  

aankomst
• DVV-annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-dansbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• eventuele uitstappen
• dranken buiten de maaltijden
• fooien

vayamundo
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Nieuwpoort
Hotel Sandeshoved*
De grootste troef van het hotel is 
uiteraard de ligging, met de wan-
deldijk en duinen voor de deur. 
Een wandeling op de dijk van 
Nieuwpoort tot aan de pier, jacht-
haven of havengeul zijn buiten 
winkelen en terrasjes doen  
enkele van de vele mogelijkheden.

Uitstappen met de kusttram of 
met het toeristisch treintje in 
de omgeving verzekeren een 
ontspannende en deugddoende 
vakantie. De vele zitbanken op 
de zeedijk nodigen uit om heer-
lijk te genieten van de gezonde 
zeelucht. Er wordt ter plaatse 
een programma uitgewerkt 
waaraan je vrijblijvend kan 
deelnemen.

Hotel Sandeshoved* is een 
familiehotel, gelegen aan de 
verkeersvrije zeepromenade. 
Ruime keuze uit comfortabele 
kamers, studio’s of apparte-
menten, verdeeld over de 
gebouwen van Sandeshoved 
en de Vloote. Alle logies zijn 
steeds voorzien van bad/dou-
che, wc, tv en telefoon. 
Verschillende liften.

Uitgebreid ontbijtbuffet. Elke 
middag en avond kan u een 
keuze maken uit de saladebar. 
Soep en hoofdgerecht worden 
aan tafel opgediend. Het des-
sertenbuffet kent nergens zijn 
gelijke. Dieetvoeding op aan-
vraag.

12 TOT 19/06/2021
(8 d / 7 n)

INBEGREPEN:
• busvervoer H&T
• verblijf in volpension vanaf 

avondmaal eerste dag tot mid-
dagmaal laatste dag

• handdoekenset en opgemaakte 
bedden bij aankomst

• drankje bij de maaltijden
• DVV-annulerings- en ongevallen-

verzekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• handdoekenwissel op aanvraag 

tegen betaling
• dagelijks kameronderhoud
• excursies
• fooien

€ 632p.p.
Studio: € 674 p.p. 
Single: € 730 p.p.

Petanquevakantie
Hotel Cajou – De Panne
Hotel Cajou in De Panne is een klassieker in ons program-
ma. Wie er al eerder was, weet dat deze vakantie garant 
staat voor lekker eten en de bijzondere hartelijkheid van 
de directeur en zijn personeel.

Tijdens deze petanquevakantie kan je elke dag terecht op de 
petanquevelden dichtbij het hotel.
Ook wandelaars en fietsers komen aan de kust en het achter-
land zeker aan hun trekken. Maar ook wie het liever rustig aan 
doet, is van harte welkom op deze vakantie. U kan zelf bepalen 
hoe u uw week aan de kust invult.

Familiehotel Cajou*** is 
een gezellig familiehotel 
in het hart van De Panne 
(nabij de zeedijk en op 
200 meter van de winkel-
straat). Alle kamers zijn 
uitgerust met bad/dou-
che, toilet, tv en telefoon. 
Ontbijtbuffet, ’s middags 
en ’s avonds driegangen-
maaltijd (water en wijn 
inbegrepen). Dieetvoeding 
op aanvraag.

Genieten van een Belgische kustvakantie

28/06 TOT 02/07/2021
(5 d / 4 n)

INBEGREPEN:
• busvervoer H&T
• verblijf in volpension vanaf mid-

dagmaal eerste dag tot middag-
maal laatste dag

• dagelijks kameronderhoud
• wijn en water bij de maaltijden
• 2 halve daguitstappen
• DVV-annulerings- en ongevallen-

verzekering
• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN:
• eventuele andere uitstappen
• eventuele huur van (elektrische) 

fietsen ter plaatse 
• fooien

€ 508p.p.
Single: € 568 p.p. 

Bovendien voorziet het 
hotel 2 halve daguitstappen 
waar je al dan niet kan op 
intekenen.
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Mallorca
Hotel Bahia de Alcudia ****

Gran Canaria
Hotel Abora Buenaventura ****

Alcudia ligt aan de noordkust van 
Mallorca en heeft een kilometers-
lang, langzaam aflopend zand-
strand. Aan de boulevard liggen 
veel gezellige restaurants en in de 
straten achter de boulevard vind je 
leuke winkels en gezellige barretjes. 
Alcudia heeft ook een oorspronke-
lijke kern die een klein stukje land-
inwaarts ligt. In deze ‘ommuurde 
stad’ hangt een typisch Spaanse 
sfeer en kun je slenteren door smal-
le winkelstraatjes.

HOTEL
Hotel Bahía de Alcudia **** ligt op 
slechts 200 meter van het strand. 
Het hotel heeft een buitenzwem-
bad, tuinen en zonneterras. Verder 
is er een spa voor de nodige ont-
spanning. Op slechts 2 km van het 
hotel ligt de stad Alcudia met zijn 
historische, middeleeuwse muren. 
De haven en de jachthaven bevin-
den zich vlak bij het hotel. In de 
omgeving vindt u winkels en bars. 
Gratis wifi in het volledige hotel.

Het restaurant in dit all-inclusive 
hotel verzorgt gevarieerde buffet-
ten voor het ontbijt en het diner. 
Ook zijn er tijdens de lunch snacks 
verkrijgbaar. Het hotel heeft diverse 
bargedeeltes, die ‘s avonds live-
entertainment bieden.
Geselecteerde lokale dranken zijn 
verkrijgbaar van 10.30 tot 23.30 uur.

De kamers beschikken over tegel-
vloer, airco, televisie, telefoon. Ze 
beschikken ook over een minibar en 
een terras of een balkon. Er zijn 
kluisjes te huur. De badkamers zijn 
voorzien van een bad of douche, 
wastafel, toilet, haardroger en 
make-upspiegel.

Gran Canaria heeft werkelijk alles te bieden: het zonovergoten zuiden, een 
zeer groene noordkant, de grillige rotsen (tot soms wel 1000 meter!) in het 
westen en een constante wind in het oosten. Tevens beschikt het eiland 
over heerlijke lange zandstranden, leuke badplaatsen en een schitterend 
en afwisselend achterland dat zeker het ontdekken waard is. 

Playa del Inglés is de bekendste en gezelligste badplaats van Gran Canaria. 
Ongekend populair zijn de unieke, wereldberoemde zandduinen! Er is een 
lange boulevard met diverse restaurantjes en barretjes te vinden.

Tijdens een vakantie op Mallorca lig 
je de ene dag heerlijk te luieren op 
een schitterend strand en de vol-
gende dag sta je middenin een fan-
tastische stad. Dit eiland heeft 
zowel een schitterend binnenland 
als veel leuke badplaatsen.

15/05 TOT 22/05/2021
(8 d / 7 n)

INBEGREPEN:
• vluchten Zaventem – Mallorca
• 20 kg bagage en 6 kg handbagage
• transfers luchthaven-hotel
• all-inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• vervoer naar en van de luchthaven 

van Zaventem!
• eventuele brandstof-, taks- of veilig-

heidstoeslagen
• maaltijden aan boord
• excursies 
• CO2-compensatie: € 6,72
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 20, max 50

REISORGANISATOR:
• Sunweb

28/09 TOT 09/10/2021
(12 d / 11 n)

INBEGREPEN:
• vluchten Zaventem – Gran Canaria
• 20 kg bagage en 6 kg handbagage
• transfers luchthaven-hotel
• all-inclusive
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• vervoer naar en van de luchthaven 

van Zaventem!
• eventuele brandstof-, taks- of veilig-

heidstoeslagen
• maaltijden aan boord
• excursies 
• CO2-compensatie: € 16,17
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 20, max 50

REISORGANISATOR:
• Sunweb

€ 814p.p.
Single: € 914 p.p.

€ 1125p.p.
Single: € 1354 p.p.

allinclusive

allinclusive

lang verblijf

HOTEL
Hotel Abora Buenaventura**** ligt 
in het centrum van Playa del Inglés. 
Het strand ligt op zo’n 900 meter en 
kan je te voet of met de shuttle-
dienst van het hotel bereiken. Het 
hotel heeft een animatieteam dat 
veel activiteiten aanbiedt. Afkoelen 
doe je in een van de twee zwemba-
den maar er is ook een jacuzzi en de 
ligstoelen onder de vele palmbo-
men zorgen voor een heerlijk 
vakantiesfeertje. Als je wat bewe-
ging wilt tijdens je vakantie, kun je 
terecht in de fitnessruimte of op de 
tennisbanen van het hotel. Gratis 
wifi in de openbare ruimtes.

Het restaurant in dit all-inclusive 
hotel verzorgt gevarieerde buffet-
ten voor het ontbijt , lunch en het 
diner. Het hotel heeft diverse bar-
gedeeltes, die ‘s avonds live-enter-
tainment bieden. Geselecteerde 
lokale dranken zijn verkrijgbaar van 
11 tot 23 uur.

De ruime, moderne kamers beschik-
ken over airco, televisie, telefoon. 
Ze beschikken ook over een mini-
bar, waterkoker en een terras of 
een balkon. Er zijn kluisjes te huur. 
De badkamers zijn voorzien van een 
bad of douche, wastafel, toilet en 
haardroger.
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BESTELBON

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........

DEELNEMER 1
Naam:  .........................................................................................................
(Offi ciële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:  .............................................................................................
Postnr.: ............... Woonplaats:  ..............................................................
Tel.: ..................................... Gsm:  .............................................................
E-mailadres: ..............................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
IBAN-rek.-nr.:  ............................................................................................
Identiteitskaartnr.:

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

DEELNEMER 2
Naam:  .........................................................................................................
(Offi ciële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:  .............................................................................................
Postnr.: ............... Woonplaats:  ..............................................................
Tel.: ..................................... Gsm:  .............................................................
E-mailadres: ..............................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
IBAN-rek.-nr.:  ............................................................................................
Identiteitskaartnr.:

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

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

een goede organisatie van je reis):  ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Contactpersoon in Belgie tijdens uw vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………

De inschrijving is pas defi nitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende verklaart 
kennis te hebben genomen van het standaardinformatieformulier pakketreizen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, waaronder de af-
spraken rond de kleurencodes, zoals vermeld in de reisbrochure. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren 
om op zelfstandige basis, de reis onder normale omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te  ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............

Handtekening deelnemer(s) (verplicht):

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

5 9 - - 5 9 - -

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

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

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

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

OPSTUREN NAAR: 
OKRA-REIZEN BRUSSEL, Ninoofsesteenweg 176, 1700 Dilbeek
tel 02 244 28 91, brussel@okrareizen.be
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02/06  TOT 09/06/2021
(8 d / 7 n)

INBEGREPEN:
• vluchten Zaventem – Dubrovnik
• transfers luchthaven-hotel
• vervoer ter plaatse met autocar
• alle maaltijden, behalve lunch op dag 

1, 5, 7 en 8
• excursieprogramma met gidsen en 

eventuele inkomgelden 
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• vervoer naar en van de luchthaven 

van Zaventem
• eventuele middagmalen op dag 1, 5, 7 

en 8
• sommige dranken 
• eventuele brandstof-, taks- of veilig-

heidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 7,40
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 26, max 35

REISORGANISATOR:
• Tui

Dubrovnik, 
parel aan de Adriatische zee

BAAI VAN DE SOMME
Je hoeft echt niet ver te rijden om 
een mooi stuk Franse natuur te zien. 
De Somme is meer dan alleen maar 
een prachtige rivier: de baai van de 
Somme is een bijzonder gevarieerd 
natuurgebied gevormd door de zee 
en zijn getijdenwerking. De Somme 
is een schoonheid met sterke con-
trasten, krijtrotsen en zandduinen.

Zij die hemel op aarde zoeken, 
moeten naar Dubrovnik komen, zo 
schreef George Bernard Shaw. 
Sindsdien volgden velen deze raad 
op en togen naar de parel van de 
Adriatische Zee. Dubrovnik kan prat 
gaan op een unieke ligging. De stad 
ligt op een schiereiland, aan de 
voet van een kalksteengebergte, en 
is omringd door subtropische plan-
ten en bomen. 
Ook het centrum van de stad is 
uniek: het volledig autovrije histori-
sche centrum met z’n prachtige 
paleizen, eeuwenoude torens, ker-
ken en forten staat in zijn geheel op 
de Lijst met Werelderfgoederen van 
UNESCO.

29/06 TOT 02/07/2021
(4 d / 3 n)

INBEGREPEN:
• autocarreis H & T
• volpension van middagmaal dag 1 tot 

middagmaal dag 4
• excursieprogramma en inkomgelden 
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• dranken tijdens de middagmalen
• mogelijke toeristentaksen
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 35, max 50 

€ 1434p.p.
Single: € 1609 p.p.

€ 645p.p.
Single: € 720 p.p.

PROGRAMMA:
Dag 1
Ophaalroute, koffiestop en bezoek 
aan Amiens met de Gotische 
Kathedraal Notre Dame van Amiens. 
Middagmaal en overzicht op de drij-
vende tuinen van Amiens.
Overnachting in ons hotel in Abbeville.
Dag 2
Met een oude stoomtrein van Crotoy 
naar Saint Valéry sur Somme, het 
mooiste pareltje aan de Baai van de 
Somme met zijn jachthaven en wan-
delpromenade en middeleeuwse bin-
nenstad. Na het middagmaal bezoek 
aan Le Tréport, kleine vissershaven 
aan de monding van de Bresle bij de 
grens met Picardië. 
Dag 3
Vrije voormiddag in Abbeville, een 
glanzende stad, een juweel, in een 
groene omgeving. Na het middagmaal 
rijden we naar het Parc du Marquen-
terre in Saint-Quentin-en-Tourmont, 
zeg maar Het Zwin aan de Baai van de 
Somme.
Dag 4
Bezoek aan Nausicaa. het grootste, 
aan de zeewereld gewijde, centrum in 
Europa. Na het middagmaal in 
Wissant, kort bezoek aan de Cap Blanc 
Nez, en huiswaarts.

PROGRAMMA:
DAG 1 Heenreis
Vlucht vanuit Zaventem naar 
Dubrovnik. Installatie, avondmaal 
en overnachting in ons hotel.
DAG 2 Dubrovnik
Na een vrije voormiddag en het 
middagmaal verkennen we samen 
met de gids het historisch centrum 
van Dubrovnik , UNESCO-
werelderfgoed. 
DAG 3 Mostar 
Richting Bosnië Herzegovina langs 
prachtige gebergten met korte stop 
in Trebinje. Gegidst bezoek in het 
oude Mostar, bekend door haar 
wereldberoemde Oude Brug, 
UNESCO-werelderfgoed.
DAG 4 Lokrum
Dagexcursie boottocht naar het 
eiland Lokrum. Lunch aan boord en 
nadien vrije tijd in Cavtat.
DAG 5 Čilipi 
Bezoek aan het traditionele dorp 
Čilipi, met folkoreshow. Mogelijkheid 
om de markt te verkennen en de 
mis bij te wonen (aanrader).
DAG 6 Kotor
Richting Montenegro. Gegidst 
bezoek aan de ommuurde stad 
Kotor, UNESCO-werelderfgoed, en 
korte boottocht naar het eilandje 
met haar kerkje Gospa od Skrpelja.
DAG 7 Vrije dag
Geniet van wat het hotel biedt of ga 
zelf op verkenning uit.
Afscheidsdiner
DAG 8 Terugreis
Na het ontbijt transfer naar de 
luchthaven voor de terugkeer naar 
België

HOTEL:
Het moderne en intieme Hotel 
Astarea*** biedt een schitterend 
uitzicht op zee en ligt direct aan het 
strand op een rustige locatie in 
Mlini, aan de prachtige rivièra van 
Dubrovnik. Ter ontspanning kun je 
gebruik maken van het heerlijke 
binnen- of buitenzwembad. Ook de 
actievelingen kunnen hun slag 
slaan aan de tafeltennis of in de 
fitnesszaal. In de lobby kunt u 
gebruikmaken van gratis Wifi. De 
lokale mediterraanse keuken kun je 
‘s avonds proeven in het restau-
rant. De kamers beschikken over 
airco, televisie, telefoon, kluisje en 
minibar. De badkamer is uitgerust 
met een douche, toilet en haardro-
ger.

HOTEL:
Dit Mercure hotel - in het hart van 
Abbeville, op 20 km van de zee en 
dicht bij het station - ligt op een 
ideale locatie nabij de route naar 
Baie de Somme. Dit hotel ligt bij de 
toegangspoort tot de Baie de 
Somme en is de ideale uitvalsbasis 
om de binnenstad en de directe 
omgeving te verkennen. 
Het gehele hotel is voorzien van 
airco. De mooie kamers beschikken 
over een flatscreen-tv met satel-
lietkanalen, telefoon, kluisje en 
gratis wifi.
De badkamers hebben een bad of 
douche en een haardroger.



OOSTKANTONS & EIFEL OOSTENRIJK Tirol - Gerlos
PROGRAMMA:
DAG 1
Na de ophaalroute, geleid bezoek aan 
het station Guillemins in Luik, kathe-
draal van glas en staal. Middagmaal in 
Roth en bezoek aan Sankt Vith. 
Vandaar naar ons hotel in Büllingen.

DAG 2
Bezoek aan Bütgenbach met zijn 
indrukwekkende stuwdam en viaduct. 
Korte stop aan de begraafplaats voor 
Russische krijgsgevangenen in 
Nidrum. Bezoek aan het idyllische 
Eifelstadje Monschau met prachtige 
historische vakwerkhuizen, demon-
stratie van glasblazen in de Glashutte. 

DAG 3
Gegidst bezoek aan Herba Sana, een 
grote tuin met ongeveer 120 genees-
krachtige planten met uitleg over de 
therapeutische werking van een aan-
tal van deze planten. In de Schiefer-
stollen van Recht wandelen we in de 
namiddag in het spoor van de winning 
van blauwsteen.

DAG 4
Bezoek aan Malmédy en Bad Münster-
eifel, uniek, authentiek volledig 
ommuurd middeleeuws stadje in de 
Eifel (Duitsland).

DAG 5 
In Montenau bezoeken we de 
Montenauer hamrokerij, met proeverij 
en middagmaal. Kort stadsbezoek in 
Eupen, hoofdstad van de Duitstalige 
gemeenschap in België en daarna 
huiswaarts.

HOTEL:
Hotel Drosson ligt op een hoogte van 
600 meter boven de zeespiegel in het 
natuurpark Hoge Venen / Eifel en op 1 
km afstand van het meer van 
Bütgenbach. Het omvat terras, café, 
ontbijtzaal, restaurant, een feestzaal 
en een kegelbaan. De gezellig inge-
richte kamers hebben douche of bad, 
WC, telefoon en TV. Enkele kamers 
hebben een eigen balkon/terras.

Oostenrijk heeft alles te bieden wat je kan verlangen: idyllische dorpjes in 
het hooggebergte, ontelbare diepblauwe binnenmeren, enorme wouden en 
bossen, een heerlijke keuken en niet te vergeten, de Oostenrijkse gastvrij-
heid! Gerlos ligt op ongeveer 1300 meter hoogte in het Gerlostal, een zijdal 
van het Zillertal en behoort tot Tirol. Het dorpje is een waar wandelparadijs.

De Oostkantons is een vakantie-
regio die op een relatief klein 
gebied veel afwisseling biedt en 
waar de natuur vlakbij is. Op het 
kruispunt van de spraak- en cul-
tuurregio van België, Duitsland, 
Nederland en Luxemburg is het 
aanbod verrassend groot!

09/08 TOT 13/08/2021
(5 d / 4 n)

INBEGREPEN:
• autocarreis H & T
• volpension van middagmaal dag 1 tot 

middagmaal dag 5
• excursieprogramma en inkomgelden 
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN:
• dranken tijdens de middagmalen
• mogelijke toeristentaksen
• fooien

REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart

DEELNEMERS:
• min 35, max 50 

21/08 TOT 28/08/2021
(8 d / 7 n)

INBEGREPEN:
• autocarreis H & T
• volpension van avondmaal dag 1 tot 

ontbijt dag 8
• excursieprogramma en inkomgelden 

zoals voorzien
• DVV-annulerings- en ongevallenver-

zekering
• OKRA-reisbegeleiding
NIET INBEGREPEN:
• lunch op dag 1 en dag 8
• dranken tijdens de middagmalen
• mogelijke toeristentaksen
• fooien
REISDOCUMENTEN:
• identiteitskaart
DEELNEMERS:
• min 35, max 50
REISORGANISATOR:
• Intersoc

€ 579p.p.
Single: € 627 p.p.

€ 1025p.p.
Single: € 1200 p.p.

PROGRAMMA:
Deze vakantie is een mix van verblijf 
en cultuur. Je kan genieten van een 
relaxte dag in het hotel, tot aan het 
centrum van Gerlos (5 minuten) wan-
delen en een terrasje doen of een 
souvenirtje kopen, een wandeling 
maken in het Gerlostal of te voet of 
met de kabelbaan de bergen in trek-
ken. We voorzien ook 2 daguitstappen 
en 2 halve daguitstappen:

Daguitstap naar de Swarovski 
Kristallwelten en Innsbruck: We 
bezoeken de tentoonstelling van 
Swarovski sieraden. Daarna bezoeken 
we Inssbruck, 800 jaar oude stad en 
tevens hoofdstad van Tirol. 

Daguitstap naar de Achensee met 
boottocht: De Achensee is een prach-
tig meer met helder water tussen het 
Karawendelgebergte en der 
Brandenberg Alpen.

Halve daguitstap naar de Krimmler 
watervallen: Een indrukwekkend 
natuurspektakel waar liters water 
met een brute kracht naar beneden 
denderen. Je kan het spektakel ook 
van bovenaf bewonderen door 4 km 
naar boven te wandelen.

Halve daguitstap naar Mayerhofen: 
We brengen er een bezoek aan de 
kaarsenfabriek.

HOTEL:
Hotel Edelweiss**** wordt uitgebaat 
door een Nederlandstalige uitbater. 
Het hotel beschikt over een binnen-
zwembad en een wellnesscentrum.
De maaltijden worden aangeboden in 
buffetformule
De kamers zijn voorzien van een tele-
foon, satelliet tv met Nederlandstalige 
zenders, kluisje, badkamer met bad of 
douche en toilet.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
OKRA vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet van 
21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten. In dat kader informeren we je 
over jouw rechten als gebruiker via het document ‘Standaard-infor-
matieformulier voor pakketreisovereenkomsten’.

1.  DEELNAME
• Het reisaanbod van OKRA is toegankelijk voor senioren die op 

eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra 
hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we graag door naar 
aanbieders van een aangepast vakantieaanbod, waaronder Sa-
mana. Als je meer info wenst over de zwaarte van een reis kan je 
contact opnemen met het organiserende verkooppunt.

• Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits beta-
ling van een toeslag van 50 euro.

2. INSCHRIJVING, VOORSCHOT EN BETALING
Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestel-
bon, of via de inschrijvingsprocedure op www.okra.be. Je inschrijving 
is definitief na ontvangst van het gevraagde voorschot.
Je ontvangt hiertoe een reisbevestiging met factuur. Reischeques en 
waarde- of kortingsbonnen dien je samen met de bestelbon in, zo-
dat die in mindering kunnen worden gebracht. Dit is eveneens van 
toepassing op de reischeque die werd uitgereikt door OKRA n.a.v. de 
annulaties van reizen t.g.v. de coronamaatregelen. Gebruik steeds je 
officiële naam en voornaam (zoals op de identiteitskaart). Onkosten 
als gevolg van het opgeven van een foute naam vallen ten laste van 
de deelnemer.
Het voorschot bedraagt 25 procent van de totale reissom zoals ver-
meld in de reisbrochure en is te betalen binnen de acht dagen na 
ontvangst van de reisbevestiging. De betaling geldt als bevestiging 
van het reiscontract. Indien je nalaat, ook na aanmaning, om het 
voorschot te betalen heeft OKRA het recht om de overeenkomst 
te beëindigen met de annuleringskost ten laste van de kandidaat-
reiziger.
Het saldo betaal je ten laatste acht weken voor vertrek. De beta-
lingsdatum staat vermeld op de saldoafrekening die je bij reisbe-
vestiging ontvangt. Bij inschrijving minder dan acht weken voor ver-
trek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom.
Na volledige betaling en ten laatste zeven dagen voor afreisdatum, 
ontvang je alle nuttige reisinformatie, zoals:
• richtlijnen inzake vervoersregeling;
• info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma;
• naam en contactgegevens van de reisbegeleider.

3. ANNULEREN
Door de reiziger zelf:
• Je kan de overeenkomst overdragen aan een andere persoon 

die voldoet aan de geldende voorwaarden, mits betaling van de 
bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn.

• Je kan de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van 
de pakketreis mits betaling van een passende en gerechtvaar-
digde opzegvergoeding.

• Indien je je inschrijving annuleert, laat je dit zo snel mogelijk 
weten aan het verkoopkantoor. Indien je door omstandigheden 
kort voor vertrek moet annuleren, contacteer je ook het best de 
reisbegeleider.

• Bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen voor 
afreis wordt de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen 
voorzien, mits afhouding van een administratiekost van 30 euro 
per dossier en eventuele reeds doorgerekende annuleringskos-
ten aan OKRA.

• Bij annulering om een geldige reden binnen een periode 
van 60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de 

inbegrepen annuleringsverzekering mits afhouding van een 
administratiekost van 30 euro per dossier en de premie voor 
de annuleringsverzekering. Weliswaar enkel als de nodige at-
testen zijn voorgelegd en de reden aanvaard wordt. Informeer 
je vooraf over de voorwaarden bij het verkooppunt.

Door OKRA:
• Indien er onvoldoende reizigers zijn ingeschreven voor een 

bepaalde bestemming, eigent OKRA zich het recht toe de reis te 
annuleren. De deelnemers zullen daarvan zo snel mogelijk op 
de hoogte gebracht worden en uiterlijk:
- 20 dagen voor afreis bij reizen van meer dan 6 dagen;
- 7 dagen voor afreis bij reizen van 2 tot 6 dagen.

• Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden door on-
vermijdbare en buitengewone omstandigheden en de reizigers 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.

• In beide gevallen wordt het reeds betaalde bedrag volledig 
terugbetaald en is OKRA vzw geen bijkomende schadevergoe-
dingen verschuldigd.

4. ONVOORZIENE WIJZIGINGEN
Voor de aanvang van de reis:
• Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de voornaamste 

kenmerken van de reis niet kan worden uitgevoerd, zal OKRA je 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je eventuele 
programma- en/of prijswijzigingen voorstellen.

• In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de aan-
gegeven termijn zonder kosten te verbreken, of de door OKRA 
voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.

• Als de kwaliteit van de reis door de aanpassingen vermindert, 
heb je recht op een passende schadevergoeding. Bij opzegging 
worden alleen reeds betaalde bedragen terugbetaald.

Tijdens de reis:
• Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de 

diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen 
worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige maatregelen om 
je passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het 
oog op voortzetting van de reis.

Algemeen:
• Alle vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte 

wijzigingen.
• De beschrijving van de hotels en de pakketten ‘all-inclusive’ 

zijn op basis van gekende info bij het uitschrijven van de reis. 
Dat kan mogelijk licht afwijken.

Kleurcodes
Deze COVID 19-tijden maken dat reizen niet altijd evident is. OKRA 
stelt alles in het werk om meerdaagse reizen mogelijk te maken. 
We hanteren dan ook duidelijke richtlijnen die we op onze website 
aankondigen, en volgen de maatregelen die het land van bestem-
ming oplegt.

Voor vakanties tijdens de komende maanden zal OKRA de Kleurco-
des opvolgen die de Belgische overheid aangeeft voor het land van 
bestemming. Wij houden eraan deze duidelijk kenbaar te maken zo-
dat de inschrijver van deze aanpak op de hoogte is op het moment 
van inschrijven.
• Code groen:  
 De bestemming is veilig. De vakantie kan doorgaan en je kan 

volop genieten van een zalige OKRA-vakantie.
• Code oranje:  
 De bestemming bevat een gematigd hoog risico op besmetting. 
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Er is geen reisverbod naar deze zone. OKRA opteert om de va-
kantie te laten doorgaan en gaat niet over tot annulatie. Met de 
nodige voorzichtigheid kan je genieten van een OKRA-vakantie. 
De gewone annulatievoorwaarden zijn van toepassing indien 
een deelnemer zelf tot annulatie overgaat. 

• Code rood:   
 De bestemming is niet veilig. Reizen naar deze zone wordt afge-

raden. OKRA gaat over tot annulatie van de reis en gaat over tot 
terugbetaling van de reeds ontvangen deelnamegelden. 

Nb: we baseren bovenstaande regeling op basis van de Kleurco-
des die de Belgische overheid gebruikt op 08/10/2020. Mochten er 
nieuwe indelingen ontstaan na deze datum dan zal OKRA tot een 
nieuwe interpretatie overgaan en deze publiceren.

5. VERZEKERINGEN
• Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v. 

derden en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvullend 
op tussenkomst MUTAS of andere alarmcentrales). Voor landen 
waarvoor geen tussenkomst van de alarm- en zorgcentrale 
voorzien is, heeft OKRA een uitbreiding in de polis voorzien tot 
50.000 euro (ook voor ziekte en hospitalisatie).

• Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft 
OKRA een annuleringsverzekering afgesloten bij DVV, polis 
C15/0182.650/03-B.

• OKRA heeft een verzekering insolventie afgesloten bij Garan-
tiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, 02 240 68 00 - 
mail@gfg.be.

• Er is geen bagageverzekering afgesloten door OKRA, tenzij an-
ders vermeld. OKRA is in geen geval verantwoordelijk voor ver-
lies van of schade aan je bagage. Het is ten strengste verboden 
voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, 
over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst 
OKRA elke verantwoordelijkheid af.

• Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures rond 
deze verschillende verzekeringen kan je terecht bij de ver-
kooppunten. De volledige reispolis kan worden ingekeken op 
verzoek.

6. PRIJZEN
• Alle vermelde prijzen en toeslagen zijn per persoon, tenzij 

anders vermeld.
• In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen 

zoals vermeld in de brochure en op OKRA.be, inclusief btw.
• Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik 

maken van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op terug-
betaling.

• 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, brandstof-
kosten en belastingen.

• Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het 
recht om het reiscontract te verbreken zonder opzeggingsver-
goeding.

• Als je aangesloten bent bij CM krijg je een korting van 15 euro 
mits het voorleggen van je aansluitingsbewijs (gele klever). 
Deze korting is van toepassing op alle reizen die openbaar 
(open) aangeboden worden. Ze is niet van toepassing op reizen 
die exclusief aan leden van bepaalde OKRAtrefpunten aange-
boden worden (gesloten deelname).

7. REISDOCUMENTEN
Volgende documenten dien je zeker bij te hebben:
• een geldige identiteitskaart (let op geldigheidsdatum) of reis-

pas voor bestemmingen waar dat nodig is (zie info per reis);
•  voor buitenland: de Europese ziekteverzekeringskaart (aan 

te vragen bij je mutualiteit en jaarlijks te vernieuwen) en de 
Mutas-WAC-kaart (aan te vragen bij je mutualiteit);

• voor buitenlandse reizen vragen we standaard een kopie van 
de voorkant van je identiteitskaart;

• aanbeveling: indien je belangrijke medicatie neemt, gelieve de 
bijsluiters mee te nemen in je handbagage.

8. NON-CONFORMITEIT EN KLACHTENBEHANDELING
• Bij een niet-correcte uitvoering van de reis breng je de reislei-

der of de organisatie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 
Als deze klacht gegrond, is probeert OKRA dit binnen redelijke 
termijn te verhelpen of minstens evenwaardige alternatieven 
aan te bieden, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten 
met zich meebrengt.

• Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien 
je onmogelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan 
vragen we deze klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na 
verloop van de reis te richten tot: OKRA, PB 40, 1031 Schaar-
beek.

• OKRA onderschrijft de Algemene voorwaarden van de Geschil-
lencommissie reizen en haar procedures voor klachtenbehan-
deling en verzoening.

9. 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 voor-
bereid en begeleid door opgeleide OKRA-begeleidings. Hun en-
thousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient ons respect.

10. PRIVACY 
• Je persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ 

vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. 
Dit voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten en reizen 
op basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrij-
ving, en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten 
(direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang als 
sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien je niet wil dat wij je 
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat 
het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres 
kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken 
en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van 
verwerking van persoonsgegevens vind je op www.okra.be/
privacy.

• Enkele weken voor afreis ontvang je de laatste richtlijnen 
met de nodige praktische reisgegevens. Daarbij word je ook 
vriendelijk uitgenodigd om een medische fiche in te vullen. 
We vragen je om die op de eerste reisdag in gesloten omslag 
met naamvermelding te overhandigen aan de OKRA reisleider. 
Dit is echter niet verplicht, maar we bevelen het wel aan. Deze 
omslag wordt enkel geopend bij medische noodgevallen en 
wordt op het einde van de reis terugbezorgd. Als je de fiche 
invult en afgeeft geef je hierbij ook jouw toestemming dat die 
bij medische problemen mag geopend en aangewend worden 
i.f.v. een goede dienstverlening.
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Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten 
  
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, 
omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten. Voor meer info over deze wetgevingen kan U terecht op de website van de FOD Econo-
mie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen -

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. OKRA vzw is ten volle verant-
woordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. 

OKRA vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is 
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.
 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, 
berust altijd bij ten minste één professioneel.

• De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan op-
nemen met de organisator of de reisagent.

• De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van 
extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld 
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 
twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de 
pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsver-
hoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden 
afnemen.

• In geval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt 
gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij 
een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis 
vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op 
een schadevergoeding.

• De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding 
vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige 
veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

• Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen 
betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

• Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kun-
nen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder 
extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevol-
gen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.

• In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op 
een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

• De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
• Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden terugge-

stort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van 
de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van 
de reiziger gezorgd. OKRA vzw heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds   
Reizen, Metrologielaan 8 - B 1130 Brussel, tel: 02/240.68.00, mail@gfg.be. Wanneer diensten door de  
insolventie van OKRA vzw niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval,    
de bevoegde autoriteit contact opnemen 



Heb je verpleegkundige zorgen nodig? Het Wit-Gele Kruis biedt naast 
thuisverpleging ook ambulante zorg in de verpleegpost aan. Handig 
als je nog een andere afspraak hebt op die dag. Je hoeft niet thuis te 
wachten tot de verpleegkundige langskomt. Een wondzorg, inspuiting 
of een andere verpleegtechnische zorg op jouw tijdstip? Kom naar onze 
dichtstbijzijnde verpleegpost.

Bel 016-31 95 50 voor meer informatie of maak je afspraak
online via www.witgelekruis.be/verpleegpost

De verpleegpost
Jouw zorgen op jouw tijdstip

NIEUW!
Verpleegpost in

Brussel




