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reizen baus
ALS JE MEEREIST 

MERK JE HET VERSCHIL

Uw zitplaats in onze autocar
Uw zitplaats wordt toegewezen volgens 
de volgorde van inschrijving, desgewenst 
kan u uw voorkeurplaats aanduiden op 
het grondplan van de autocar met de nog 
beschikbare, vrije plaatsen. Wij willen ook 
benadrukken dat alle plaatsen hetzelfde 
comfort bieden. De gekozen plaatsen blij
ven tijdens de ganse reis behouden. Het is 
verboden te roken aan boord van de auto
cars.  Er worden onderweg regelmatig hal
tes voorzien.

Onze programma’s
Alle programma’s zijn door ons persoon
lijk uitgetest.  Bij elke bestemming vindt 
u een uitgebreide reisbeschrijving.  In
komgelden van bezienswaardigheden, 
musea, boottochten, e.a. zijn nooit in de 
prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.  
Omwille van omstandigheden (weer, we
genwerken, …) kan de gids of chauffeur 
het nuttig of noodzakelijk vinden het pro
gramma aan te passen. Dit steeds in het 
voordeel van de reiziger. 

Ons modern wagenpark
Dit bestaat uit diverse *** en **** luxe au
tocars van 30 tot 80 plaatsen. Allen van 
recente constructie en voorzien van al het 
nodige comfort om uw autocarvakantie 
zo aangenaam mogelijk te maken.  Onze 
autocars beschikken over een zachte 
luchtvering, dubbele beglazing, moderne 
geluidsinstallatie met CD en DVD met ver
schillende LCDschermen, automatische 
luchtverversing en airco, comfortabele 
Grand Luxe relaxzetels elk apart naar ach
teren verstelbaar en voorzien van indivi
duele tafeltjes, voet en armsteunen. De 
autocars beschikken eveneens over een 
toilet en een bar met zowel warme als 
koude dranken.

Onze chauffeurs 
Onze chauffeurs, vriendelijk en plichtsbe
wust, zorgen ervoor dat u snel en veilig 
op uw bestemming aankomt.  Daardoor 
kan u van de eerste tot de laatste minuut 
genieten van een welverdiende, ontspan
nende autocarvakantie.

Onze reisleiding
Wij garanderen u een begeleiding op al 
onze bestemmingen door onze gids of 
chauffeur. Zij voorzien u tijdens uw vakan
tie van uitleg betreffende het programma 
en de uitstappen en zorgen voor de prak
tische afhandeling van alle bezoeken. U 
kan ten alle tijden op hen beroep doen: zij 
zijn uw permanente steun en toeverlaat 
tijdens uw vakantie.

Hoteldiensten
De verblijf en maaltijdformules zijn altijd 
vermeld bij de reisbeschrijving. Dranken 
aan tafel zijn nooit inbegrepen, tenzij an
ders vermeld.  Half pension = avondmaal 
+ logies + ontbijt. Vol pension = avond
maal + logies + ontbijt + middagmaal.

Opstapplaats
Het is mogelijk uw wagen gratis te par
keren (op eigen risico) op onze parking. 
Hierdoor kunnen we rechtstreeks vertrek
ken zonder lange, vervelende ophaalrou
tes. Aangezien onze parking maar een 
beperkt aantal plaatsen heeft, vragen wij 
om zoveel mogelijk aan carpooling te 
doen, en samen met vrienden of familie 
die meereizen naar Wellen te komen. Ge
lieve ons wel op voorhand een seintje te 
geven als de wagen bij ons geparkeerd 
wordt! Dit zodat wij onze parking kunnen 
indelen wanneer er meerdere reizen zijn.

Wat u nog even moet weten!
Een vakantie buiten België betekent dat 
u te maken krijgt met andere mensen en 
daarmee andere gewoonten. Een andere 
keuken en meer zaken die verschillen van 
thuis, dat zijn nu juist de dingen die uw 
vakantie in het buitenland extra aantrek-
kelijk maken. Maar het zijn ook aspecten 
om mee te nemen in het verwachtingspa-
troon van uw vakantie. In het buitenland 
kan bijvoorbeeld de bereiding van uw 
maaltijd afwijken van de manier waarop 
u dat zelf gewend bent te doen. De Fran-
sen eten stokbrood, de Duitsers eten knö-
del, de Italianen eten pasta, …

Details van de verzekering op pag. 30
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ZEELAND EN 
ZAK VAN ZUID-BEVELAND

2017
29 april t/m 01 mei
3 dagen

nederland

VAN DER VALK HOTEL  
GOES****

De ruime standaard kamers zijn allen 
voorzien van twee comfortabele eenper
soonsbedden voor een goede nachtrust 
en hebben een balkon of terras. De bad
kamer beschikt over een ruime inloopdou
che, haardroger en toilet. Verder is er op 
de kamer een bureau, zithoek, gratis Wifi, 
tv, koelkastje en safe. Begin uw dag goed 
met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. ’s 
Avonds is er een Live Cooking Diner Buffet.

Dag 1: 
Vanuit Wellen rijden we via Antwerpen 
richting Zeeland. We houden halt voor 
een tasje koffie met een typisch Zeeuwse 
bolus. Aansluitend brengen we een be
zoek aan een Zeeuwse bakker en leren al
les over dit typisch Zeeuws gebak. Daarna 
rijden we naar Wolphaartsdijk waar een 
hollandse koffietafel op ons staat te wach
ten. Namiddag rijden we naar het dorpje 
Colijnsplaat, wereldbekend wegens “het 
wonder van Colijnsplaat”. Een schitterend 
standbeeld weerspiegelt wat er zich in 
het rampjaar 1953 voltrok. Via de Zee
landbrug rijden we langs Zierikzee en 
slaan af naar de westkust van “Schouwen 
en Duiveland”. Door het schitterende na
tuurgebied “De Tureluu” naar de grootste 
dijkdoorbraak van 1953, de Schelphoek. U 
kan daar met eigen ogen zien hoeveel ge
weld water en storm teweeg kan brengen. 
We vervolgen onze route langs de Ooster
schelde naar de beroemde “Plompe To
ren” van het verdronken dorp Koudekerke. 
Nadien verder naar de stormvloedkering, 
het technisch wereldwonder van de 20e 
eeuw. We eindigen onze namiddag met 
een boottocht en nog wat vrije tijd in 
Veere. Voor het avondmaal rijden we naar 
ons hotel in Goes waar een heerlijk Live 
Cooking Diner Buffet klaar staat.

Dag 2: 
We beginnen onze dag met een stads
wandeling doorheen onze verblijfplaats 
Goes, enige stad op Zuid Beveland. Een 
stadsgids neemt ons mee langsheen alle 
bezienswaardige gebouwen van het be
schermde stadsgezicht met onder meer 
de kerken, de Grote Markt en de kades 
ronde de oude stadshaven. Aan het sta
tion van Goes worden we ontvangen 
met een glaasje feestelijke bubbels en 
om 11.00u stappen we in de stoomtrein 

met als bestemming Hoedekenskerke. 
Onderweg genieten we van het prachtige 
Zeeuwse landschap en krijgen 2 verschil
lende koude hapjes geserveerd. Bij aan
komst in Hoedekenskerke in het nostal
gische station Pluimweide, staat ons een 
heerlijke pan Zeeuwse mosselen te wach
ten met frietjes, stokbrood en sauzen 
(voor de nietmosseleters is er tournedos). 
Na dit lekkers stappen we terug op de 
trein richting Goes. Tijdens deze terugreis 
wordt ons dan nog een heerlijke dessertje 
geserveerd. Gedurende de mosselmaal
tijd en treinreis (max. 4u) worden onbe
perkt de volgende dranken geschonken: 
Coca Cola, Fanta, Heineken, Spa blauw/
rood, fruitsap en witte en rode wijn. 
Terug aangekomen in Goes is er nog wat 
vrije tijd voor shopping in deze mooie 
stad. Voor het avondmaal rijden we terug 
naar ons hotel.

Dag 3: 
We laden de koffers terug in onze bus 
en beginnen onze voormiddag met een 
rondrit doorheen de “Zak” van ZuidBe
veland. Via Vlissingenoost, de Wester
scheldetunnel, langs de machtige zeedijk 
van de Westerschelde rijden we naar El
lewoutsdijk, met een mooi zicht over de 
Westerschelde en krijgen we van onze 
gids de nodige uitleg over de nieuwe 
dijken en de ontpoldering. Via de vele 
fruitboomgaarden in de witte en roze 
bloesem in het landbouw en fruitge
bied rijden we naar Wolphaartsdijk voor 
het middagmaal. Namiddag voorzien we 
nog vrije tijd in het “Hart van Zeeland”, 
de stad Middelburg. In Middelburg staan 
vele schitterende monumenten, zoals het 
oude stadhuis op de markt. Een stad waar 
veel te zien is en waar men gezellig kan 
winkelen in de mooie winkelstraten. In de 
late namiddag keren we terug huiswaarts.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Van Der Valk Hotel 

Goes****
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf middag

maal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e dag
3 1e dag ontvangst met koffie en bolus
3 Bezoek aan de Zeeuwse bakkerij
3 Boottocht in Veere
3 Trein Goes – Hoedekenskerke – Goes
3 Zeeuwse mosselmaaltijd met dranken 

inbegrepen!
3 Plaatselijke Nederlandstalige gidsen
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Ontbijt 1e dag en avondmaal 3e dag

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 85
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 349per persoonVOL PENSION
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frankrijk
BRETOENSE KUST

Dag 1: heenreis
Via de Franse autosnelwegen doorheen 
het Calvadosdepartement en langs de 
baai van de Mont St. Michel rijden we naar 
StBrieuc en onze verblijfplaats Binic. Bij 
aankomst worden we verwelkomd met 
een welkomstaperitiefje. Kamerverdeling 
en avondmaal.

Dag 2: Sables d’Or – Cap Fréhel – Fort La 
Latte – Erquy 
Na het ontbijt rijden we via de kustweg in 
de richting van de badplaats Sables d’Or. 
We ontdekken er de Cap Fréhel. De mooi
ste landtong aan de Côte d’Emeraude, de 
smaragdkust en gedomineerd door twee 
vuurtorens. De kaap heeft 70m tot 100m 
hoge rotswanden in roze zandsteen en 
is van belang als broedplaats voor vele 
vogelsoorten. (beschermd natuurgebied 
van 400 hectaren)

Het middagmaal gebruiken we in een res
taurant in Sables d’Or. Namiddag naar Fort 
La Latte voor bezoek aan deze 14e eeuw
se versterkte burcht, meermaals een de
cor voor films en vanwaar we een prach
tig vergezicht hebben over de ganse Côte 
d’Emeraude. Op de terugweg passeren we 

nog Erquy, een kleine traditionele vissers
haven, en gekend als de hoofdstad van de 
‘coquille saint jacques’. En eveneens het 
dorpje Pléneuf Val André, een charmante 
badplaats met magnifieke huizen en vil
la’s van het begin van deze eeuw.

Dag 3: Lannion – Côte de granite rose 
De Bretoense kustplaats Lannion is een 
prachtig historisch dorpje. De rivier Le Lé
guer stroomt via Lannion naar Het Kanaal, 
waardoor de stad al vroeg een handige 
plek was voor een nederzetting. Zo kom 
je in Lannion middeleeuwse vakwerkhui
zen tegen die het centrum een historische 
indruk geven, maar ook een klooster en 
verschillende kerken die voornamelijk da
teren uit de 16e en 17e eeuw. De kerk van 
Brélévenez is daarentegen in de 12e eeuw 
gebouwd door de Tempeliers. Wie de kerk 
wil bezoeken moet eerst 142 traptreden 
betreden. Middagmaal in een ‘crêperie’ in 
PerrosGuirec.

Namiddag maken we een panoramarit via 
de Côte de granite rose langs de dorpjes 
Ploumanac’h (het lievelingsdorpje van de 
Fransen in 2015), Trégastel en Trébeurden. 
We maken een wandeling langsheen het 
‘sentier des douaniers’ en aanschouwen 
de enorme blokken roze zandsteen welke 
voor een uniek landschap zorgen. Magie 
van de natuur die deze roze rotsen miljoe
nen jaren geleden gevormd heeft.

Dag 4: Saint-Malo – Cancale & oesters
Vandaag bezoeken we Saint Malo. Als 
een stenen schip torenen de stadswallen 
trots uit boven de stranden en de haven. 
De gevels en torens die boven de vesting

BRITHOTEL   
LE GALION *** BINIC

Gelegen op 100m van de jachthaven van 
Binic. Een uitstekend ***hotel met kamers 
voorzien van al het nodige comfort zoals 
douche, toilet, haardroger, tv, gratis wifi en 
een king size bed. Voor de maaltijden werkt 
de chef enkel met verse seizoensproduc
ten. ’s Morgens is er een frans ontbijtbuffet 
en ’s avonds een 3gangen avondmaal met 
water en wijn inbegrepen.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Brit Hotel  

Le  Galion*** in Binic
3 1 overnachting in Hotel Le Fruitier***  

in VilledieulesPoêles
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het 

avondmaal de 1e dag t.e.m. het ontbijt 
de 6e dag

3 Water en wijn bij de middag en avond
malen + koffie bij het middagmaal

3 Welkomstdrink in Binic
3 Degustatie van oesters
3 Bezoek aan de calvados van Pére 

 Magliore met degustatie
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Inkom abdij van Mont Saint Michel  

(facultatief ± v10 pp)

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 130
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 690
per persoon

VOL PENSION

2017
02 t/m 07 juli
6 dagen
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werken uitsteken, zorgen voor het unieke 
silhouet van de stad. Het centrum berei
ken we via de stadswallen van de vesting 
vanwaar we een spectaculair uitzicht heb
ben! De omloop van de “muren” leidt van 
bastion naar bastion. Aan de ene kant van 
de wallen liggen de smalle straten van 
de stad. Aan de andere kant zijn er schit
terende uitzichten over de stranden, de 
haven en de forten. Binnen de stadswallen 
gaat de wandeling verder tussen de hoge 
huizen. Moeilijk te bevatten dat de meeste 
van deze huizen, met hun grootste allure, 
na de bombardementen van 1944 zijn 
herbouwd. Middagmaal in Saint Malo.

Namiddag volgen we de panorama route 
tussen SaintMalo en Cancale met een 
grandioos landschap: afwisselend ruwe 
rotsen, kliffen en wilde stranden. Cancale, 
een kleine vissershaven, is de hoofdstad 
van de oesters. Natuurlijk mag een degus
tatie van oesters niet ontbreken. Dit ver
gezeld van een lekker glaasje witte wijn 
en een prachtig uitzicht over de baai van 
de Mont Saint Michel.

Dag 5: St. Brieuc - Mont St. Michel
Voormiddag brengen we nog een kort 
bezoekje aan historische centrum van 
St Brieuc met o.m. de kathedraal, de vele 
smalle straatjes met 15e en 16e eeuwse 
vakwerkhuizen. Nadien rijden we verder 
richting de beroemde Mont Saint Michel. 
Middagmaal in La Caserne, het dorpje net 
voor de dijk. MontSaintMichel was vroe
ger nog geen heuvel in de zee. Voor het 
jaar 709 was dit gewoon een heuvel mid
den in het bos. In de maand maart van dat 
jaar kwam er grote vloedgolf die tot 30 km 
landinwaarts alles vernietigde. Alleen de 
heuvel van MontSaintMichel bleef staan 
volgens de legende. De heuvel is een ab
solute aanrader tijdens onze reis door
heen Bretagne. Boven op de abdij staat de 
aartsengel Michaël, 152 meter boven de 
zeespiegel. Maar ook op lager niveau heb 
je een prachtig uitzicht over de zee en de 
kuststrook. Mogelijkheid tot het bezoeken 
van de abdij (inkom ±v10 pp). 

Voor het avondmaal en de overnachting 
nemen we onze intrek in hotel Le Frui
tier*** in VilledieulesPoêles.

Dag 6: Calvados Pére Magliore – Honfleur
Na het ontbijt rijden we richting Pont 
l’Evêque waar we een bezoekje brengen 
aan de beroemde calvados stokerij van 
Pére Magliore. Natuurlijk proeven we ook 
van dit lekkers. Voor het middagmaal rij
den we verder naar het schilderachtige 
havenstadje Honfleur.
Honfleur wordt niet voor niets al eeuwen
lang geadoreerd door kunstenaars. Ook 
wij genieten van de pittoreske straatjes, 
oude huizen en het charmante Vieux 
Bassin in de haven. Honfleur ademt nog 
steeds de sfeer van vroeger en het rijke 
verleden is goed in stand gehouden. Het 
is dan ook één van de meest bezochte ste
den in Frankrijk. Honfleur is internationaal 
bekend dankzij zijn charmante, gepla
veide steegjes, prachtige oude woningen, 
kleine boetiekjes, gezellige hotels en een 
uitstekende gastronomie. Daarnaast zijn 
er veel monumenten en een overvloed 
aan historisch, cultureel en artistiek erf
goed.

Na ons bezoekje aan Honfleur gaat het via 
de indrukwekkende Pont de Normandie 
terug huiswaarts.
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rondreis
NOORDKAAP – LOFOTEN – HURTIGRUTEN

Dag 1: Wellen – Kiel + nachtboot naar 
Göteborg. (650 km)
Vroeg vertrek vanuit Wellen richting Kiel. 
Inscheping Stena Line vanaf 15.00u. Ver
trek richting Göteborg om 18.45u. Over
nachting en avondmaal aan boord.

Dag 2: Stockholm (465 km)
09.15u aankomst in Göteborg. Aanslui
tend rit richting Stockholm. 2u durende 
rondleiding met een plaatselijke gids 
doorheen Stockholm. 19.00u inscheping 
op de nachtboot van Viking Line door
heen de verwrongen wereld tussen Zwe
den en Finland naar Turku. Avondmaal en 
overnachting aan boord.

Dag 3: Helsinki (445 km)
07.35u aankomst in Turku. Rit richting de 
hoofdstad van Finland, Helsinki. 3u duren
de stadsrondrit en rondleiding met een 
plaatselijke gids. Na het bezoek aan Hel
sinki gaat het verder doorheen het “Land 
der 1000 zeeën” naar Laukaa. Overnach
ting en avondmaal in Spa Hotel Peurunka, 
Laukaa in de Peurunkapiha*** rowhouse 
kamers.

Dag 4: Rovaniemie (675 km)
Doorheen immense berken en den
nenbossen bereiken we het havenstadje 
Oulu, idyllisch gelegen aan de Botnische 
Golf. Daarna verder richting de poolcirkel. 
In Rovaniemi bezoeken we de werkplaats 
van de kerstman. Na het kruisen van de 
poolcirkel begeven we ons in het land van 
de middernachtzon om zo verder te rijden 
naar Luosto. Overnachting en avondmaal 
in Lapland Hotel Luostotunturi****.

Dag 5: Noordkaap (600 km)
Mogelijkheid tot het bezoeken van het 
goudzoekersdorpje Tankavaara of het 
Samithemapark Siida in het dorpje Inari. 
Over de Noorse grens naar Karasjok, de 
hoofdstad van de Noorse Samen. Via de 
zeetunnel bereiken we de het Noordkaap
eiland en tegen de avond de 307m hoge 
Noordkaaprots. Bezoek aan de Noordkaap 
met een film. Overnachting en avondmaal 
in hotel*** Scandic Honningsvag.

Dag 6: Alta en Tromso (595 km)
Langsheen de arctische fjorden rijden 
we richting Alta. Mogelijkheid tot het be
zoeken van de rotstekeningen. (UNESCO 
werelderfgoed). Via 2 overzetboten (Ol
derdalen naar Lyngseidet en Svensby 
naar Breivikeidet) naar de universiteits
stad Tromso, de voormalige poort naar de 
Noordpool. Overnachting en avondmaal 
in hotel*** Scandic Grand Tromso.

Dag 7: Hurtigruten (440 km)
Langs de Balsfjord gaat het richting 
het zuiden via de Vesteralen naar Stok
marknes. Hier volgt een nieuw hoogte
punt op onze reis, met het postschip langs
heen de Hurtigruten van Stokmarknes 
naar Svolvaer. Met een indrukwekkende 
passage doorheen de spectaculaire Trollf
jord met zijn stijl afhangende rotswanden. 
De bus bereikt s’avond Svolvaer met een 
overzetboot. Overnachting en avondmaal 
in hotel*** Scandic Svolvaer.

(zie afbeelding hiernaast op pag.7 >>>)

 
 
We verblijden tijdens deze 
 rondreis in diverse *** en **** hotels.  
Alle kamers voorzien van het nodige 
comfort.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Verblijf in degelijke *** en **** hotels 

voorzien van al het nodige comfort
3 Half pension vanaf het avondmaal de 1e 

dag t.e.m. het ontbijt de 13e dag
3 Nachtboot Kiel – Göteborg
3 plaatselijke gids in Stockholm
3 Nachtboot Stockholm – Turku 
3 plaatselijke gids in Helsinki
3 Inkom en film Noordkaaphallen
3 Ferry Olderdalen – Lyngseidet
3 Ferry Svensby – Breivikeidet
3 Ferry Stokmarknes – Solvaer
3 Ferry Lodingen – Bognes
3 plaatselijke gids in Oslo
3 Nachtboot Oslo – Kiel
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Middagmalen
5 Eventueel andere inkomgelden

Toeslagen:
+ Single kamer/kajuit : + v 650
+  Buitenkajuit: + v 50
+ Annulatie en reisbijstandsverzekering:
 + 6% van de reissom

v 2.395
per persoon

HALF PENSION

2017
11 t/m 23 juli
13 dagen
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Dag 8: Lofoten   
We hebben de ganse dag ter beschikking 
voor de verkenning van de betoverende 
Lofoteneilanden met spectaculaire land
schapsvormen en loodrecht afvallende 
rotswanden. Zeker de moeite waar zijn 
een bezoekje aan Hof Lofotr (Vikingen) 
en het vissersdorpje Nusfjord (UNESCO). 
Overnachting en avondmaal in hotel*** 
Scandic Svolvaer.

Dag 9: Bognes – poolcirkel – Mo I Rana 
(365 km)
Vandaag verlaten we de Lofoten en rijden 
noordoosten met de veerboot (10.30u) 
Lodingen naar Bognes. Verder doorheen 
het ruwe binnenland van Noorwegen 
voorbij de poolcirkel naar Mo I Rana in 
midden Noorwegen. Overnachting en 
avondmaal in Scandic Meyergarden Ho
tel*** in Mo I Rana.

Dag 10: Trondheim (490 km)
Langs het schilderachtige dorpje Mosjoen 
en vele zalmrijke rivieren bereiken we 
Trondheim. De oudste residentiestad van 
Noorwegen met zijn imposante Nidaros
dom, het grootste sacrale bouwwerk van 

Scandinavië. Overnachting en avondmaal 
in Quality Hotel**** Augustin in Trond
heim.

Dag 11: Lillehammer & Oslo (490 km)
Doorheen het Dovre gebergte, het land 
van de reuzen, en het lieflijke Gudbrand
dal, met beboste bergwanden, richting 
Lillehammer. Mogelijkheid tot bezoek aan 
het museum Maihaugen. Daarna verder 
naar de hoofdstad van Noorwegen, Oslo. 
Idyllisch gelegen tussen fjord en bergen. 
Overnachting en avondmaal in hotel 
Scandic*** St. Olavs plass in Oslo.

Dag 12: Oslo + nachtboot naar Kiel
Voormiddag maken we een 3u durende 
rondrit en rondleiding met plaatselijke 
gids in Oslo. Met o.a. bezoekje aan het 
Vigeland skulpturenpark. Aansluitend 
schepen we in op één van de grootste 
overzetboten (de Color Fantasy of de 
Color Magic) voor de overtocht naar Kiel, 
Duitsland. Aan boord bevindt zich een 
unieke beleveniswereld en ’s avonds een 
uitgebreid Scandinavisch buffet. Afvaart 
om 14.00u. Overnachting en avondmaal 
aan boord.

Dag 13: huiswaarts (650 km)
Aankomst in Kiel omstreeks 10.00u en 
daarna via de Duitse autosnelwegen te
rug huiswaarts.
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oostenrijk
SALZBURGER MUSIKFRÜHLING 

in Zell am See

De Salzburger Musikfrühling is het muzi
kale voorjaarsfeest in Zell am See. Een mu
ziekfeest in de bergen, in Zell am See, één 
van de mooiste plaatsen van Oostenrijk 
schilderachtig gelegen tussen het meer 
en de Schmittenhöhe.
In het ijsstadion trakteren de “Superstars 
der Volksmusik” ons op een spetterend 
feest. 

Optredens van den Ladinern & Nicol, Si
grid und Marina, Andy Borg, Oeschs ‘die 
Dritten, den jungen Zillertalern en na

tuurlijk mag Hansi Hinterseer ook niet 
ontbreken.
Wees er snel bij want onze plaatsen zijn 
beperkt voor dit onvergetelijk voorjaars
feest!

HOTEL QUEHENBERGER
IN ZELL AM SEE

Ons verblijfshotel is gelegen in Maishofen 
op slechts 5km van Zell am See. Hotelbaas 
Peter zorgt voor een warme ontvangst. 
Alle kamers zijn voorzien van al het no
dige comfort zoals douche, toilet en tv. 
Eveneens is er een sauna aanwezig in het 
hotel. ’s Morgens is er een uitgebreid ont
bijtbuffet en ’s avonds een 4gangenmenu 
inclusief saladebar. Eveneens is er een grill
avond voorzien en ook een Pinzgauer boe
renbuffet.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel Quehenber

ger
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. het ontbijt 5e dag
3 Gereserveerde zitplaatsen voor alle 

optredens en shows
3 Frühshoppen bij het Alpincenter aan de 

Kitzsteinhorn
3 Kabelbaan naar de Kitzsteinhorn
3 Inkom regionale boerenmarkt in Zell 

am See
3 Boottocht op de Zeller See
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 60
+ Gletscherwelt 3000 : + v 6,50 pp
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 529
per persoon

HALF PENSION

2017
01 t/m 05 juni
5 dagen
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LIEBLICHES TAUBERTAL 
BAD MERGENTHEIM

2017
21 t/m 24 juli
4 dagen

Duitsland

BEST WESTERN PREMIER 
Parkhotel Bad Mergentheim****superior 

Het hotel ligt in een van de mooiste kuur
parken van Duitsland, in het schilderach
tige Bad Mergentheim. Het hotel beschikt 
over comfortabel ingerichte kamers met 
uitzicht op het park, met bad/toilet, haar
droger, radio, flat screen  tv, minibar, koffie 
en thee station, internet en een telefoon. 
Het rijkelijk Best Western Fit ontbijt is de 
beste start van de dag. The Park Restaurant 
VUE serveert u van regionale specialiteiten 
tot mediterrane specialiteiten. Het idyl
lische terras nodigt uit om te ontspannen 
ente genieten van het mooie weer. Sluit de 
dag af in onze hotelbar met een koud bier
tje of een heerlijke cocktail.

Dag 1: 
We vertrekken vanuit Wellen via de Duitse 
autosnelwegen richting Aschaffenburg. 
We maken een kleine stadswandeling 
doorheen de Altstadt en langsheen de 
belangrijkste bezienswaardigheden. Vrij 
middagmaal. Nadien rijden we verder 
naar onze verblijfplaats Bad Mergentheim 
en nemen onze intrek in het Best Western 
Premier Parkhotel****sup. Kamerverdeling 
en avondmaal.

Dag 2: 
Na een heerlijk Best Western Fitontbijt 
beginnen we onze dag met een bezoekje 
aan de stad Wertheim. We maken er een 
culinaire ontdekkingstocht doorheen de 
stad. We gaan langs bij de slager, de bak
ker, we bezoeken het Wertheimer wijn
huis of de burchtkelder, we proeven van 
een typische Wertheimerschotel in een 
Frankisch gasthuis en genieten van een 
koffietje in een echt Wertheimer Café. Met 
op het einde nog de Orignele Wertheimer 
Buddescheisser.

De namiddag beginnen we met een rus
tig boottochtje op de Main en nadien 
brengen we een bezoek aan het histori
sche glasmuseum in Wertheim. We krijgen 
een rondleiding in de glasblazerij met de 
nodige uitleg en wie wil kan zelf zijn kans 
wagen om een stukje glas tot een prach
tig kunstwerk te blazen. Voor het avond
maal keren we terug naar ons hotel.

Dag 3: 
We rijden door het zuidelijke Tauberdal 
en bereiken Weikersheim. Hier bezoeken 
we het, door wijnhellingen omgeven, re
naissanceslot met een groots en prachtig 
aangelegd slotpark in ware Versaillesstijl. 
Uniek aan dit slot is het volledig behou
den interieur uit de 16e en 17e eeuw. Ver
der gaat het via Röttingen naar Creglin
gen waar we een bezoekje brengen aan 
de middeleeuwse gildestad met Hergot
skirche en het Riemenschneideraltaar. Na 
een bezoekje aan het unieke vingerhoed
museum van Creglingen rijden we verder 
naar Rothenburg ob der Tauber.
Namiddag maken we een geleide wande
ling doorheen deze idyllische stad met 
nadien nog wat vrije tijd voor een terrasje. 
Voor het avondmaal keren we terug naar 
ons hotel.

Dag 4: 
We verlaten Bad Mergentheim en rijden 
naar Würzburg. Hier bezoeken we de ba
rokke prinsbisschoppelijke  residentie van 
Balthasar Neumann (UNESCO Werelderf
goed). Nadien nog een kort geleid bezoek 
doorheen de stad met de Dom, de Alte 
Brücke, het Neumunster, … Namiddag ke
ren we terug huiswaarts.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 3 overnachting in Best Western Premier 

Parkhotel****sup

3 Verblijf in VOL PENSION vanaf avond
maal 1e dag t.e.m. middagmaal 4e dag

3 Alle inkomgelden t.w.v. w 55 pp!

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmaal 1e dag en avondmaal 4e 

dag
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 54
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 458per persoonVOL PENSION
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ital ië
COMO – STELVIO – ST MORITZ

Dag 1: Wellen – Piotta
De heenreis verloopt via de Franse en 
Zwitserse autosnelwegen richting de Got
tard Tunnel. Tussenovernachting.

Dag 2: Como-meer 
Na het ontbijt vertrekken we tijdig rich
ting de stad Como. Een kort bezoekje aan 
het Piazza del Duomo en de kathedraal. In 
Tremezzo nemen we de overzetboot naar 
het idyllische Bellagio, door haar prach
tige ligging gezien als de parel van het 
Comomeer. Middagmaal met zicht op het 
meer. In de namiddag steken we het meer 
over richting Varenna waar we de bus te
rug nemen en verder rijden naar onze ver
blijfplaats in het Valtellina.

Dag 3: Cancano-meer met barbecue  
Via 15 haarspeldbochten en een indruk
wekkende pas bereiken we Torri di Fra
ele met iets verderop het schilderachtig 
gelegen meer van Cancano. Een lichte 
ontspannende wandeling langsheen het 
meer brengt ons naar de picnicplaats. Hier 
worden we warm ontvangen door Luigi 
en de familie Lazerri voor een barbecue in 
een onvergetelijk landschap.

Dag 4: Livigno
We rijden naar het taksvrije Livigno. Hier 
kan er naar hartenlust geshopt worden in 
de autovrije voetgangerszone met win
keltjes in overvloed. Het middagmaal ge
bruiken we in een hoger gelegen dorpje 
en genieten van op het terras van een 
prachtig bergdecor. Namiddag maken we 
een stevige wandeling richting Bormio.

Dag 5: Stelvio – Stiflersjoch 
Via een spectaculaire route bereiken we 

de Stiflersjoch, de op één na hoogste 
bergpas van Europa op een hoogte van 
2758m. Hier gebruiken we dan ook ons 
middagmaal. Namiddag mogelijkheid om 
met de kabelbaan naar Punto del Cris
tallo (3394m) te gaan (± v 18 pp). Boven 
is er nog de mogelijkheid om hoger te 
klimmen tot op het puntje langs de be
sneeuwde berghellingen in een snowcat. 
(± v 26 pp). Een unieke en onvergetelijke 
belevenis!

Dag 6: Bernina Express 
We nemen afscheid van Luigi en zijn team 
en rijden naar Tirano. Hier stappen we 
op de beroemde Bernina Express trein 
voor een indrukwekkende rit van 60km 
(2u) doorheen het Berninamassief en 
over de Berninapas (2328m). Een hoog
tepunt is zeker het spiraalviaduct in Bru
sio. Eindbestemming is  het mondaine 
wintersportoord St. Mortiz. Een verzorgd 
lunchpakket staat hier op ons te wachten. 
Over de Julierpas (2284m) rijden we in de 
richting van Basel voor onze tussenover
nachting.

Dag 7: Basel
Na het ontbijt gaan we nog even op ont
dekking doorheen het centrum van Basel. 
Vrij middagmaal. Namiddag keren we dan 
terug huiswaarts.

HOTEL MIRAVALLE *** 

SEMOGO

Ons hotel is gelegen in een prachtige val
lei tussen Bormio en Livigno in het dorpje 
Semogo midden in het nationaal Park Stilf
serjoch. De kamers zijn voorzien van bad/
douche en toilet, satelliet tv, safe en tele
foon. Verder beschikt het hotel over een 
receptie, een ruime lobbybar, een gezellig 
restaurant, pianobar. Vrij gebruik van het 
welnesscenter met sauna, stoombad, ja
cuzzi. ’s Morgens is er een uitgebreid ont
bijtbuffet en ’s avonds een verzorgd 3gan
gen menu met saladebuffet. De hotelbaas 
Luigi en de rest van de familie Lazerri zor
gen voor een onvergetelijke reis.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 tussenovernachting aan de Gottard 

tunnel
3 4 overnachtingen in Hotel Miravalle***
3 1 tussenovernachting in Basel
3 Boottocht naar Bellagio
3 Barbecue in de bergen
3 Rit met de Bernina Express
3 Dranken bij de maaltijden  

(uitgezonderd 1e en 7e dag)
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden 1e en 7e dag
5 Kabelbaan op de Stelvio + snowcat

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 125
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 834
per persoon

VOL PENSION

2017
01 t/m 07 augustus
7 dagen
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VERRASSINGS 
2-DAAGSE

2017

2017

06 & 07 augustus
2 dagen

30 & 31 juli
2 dagen

onbekend

HOTEL***
 

 

Overnachten we in een tent, hangmat, 
caravan of een boomhut? 
Wie zal het zeggen!

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 overnachting in een degelijk *** hotel
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het ont

bijt de 1e dag t.e.m. het avondmaal de 
2e dag

3 2 x ontbijt, 2 x middagmaal, 2 x avond
maal

3 Inkomgelden, bezoeken, rondleidingen, 
…

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 20
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 198per persoonVOL PENSION

Je stapt de bus op zonder vooraf te weten waar de reis naartoe leidt.  
Gelukkig hebben we de chauffeur wel ingelicht. Hij zal u meenemen naar 
een verrassende bestemming dat is zeker. Waar kan u nog zeker van zijn? 
We rijden met de bus, we gaan iets bezoeken, we spijzen de hongerige 
magen en er is tijd en ruimte voorzien voor een grote brok plezier.

Voldoende nieuwsgierig gemaakt? Dan moet u vliegensvlug boeken voor 
deze verrassingsreis want onze plaatsen zijn beperkt. Laat u verrassen en 
reis met ons het grote onbekende tegemoet.
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Duitsland
ZWARTE WOUD

Dag 1: 
Vertrek ’s morgens via de Duitse auto
snelwegen richting het prachtige wijn en 
bloemendorpje Sasbachwalden. We wan
delen er langs de typische huisjes. Daarna 
gaat het verder naar de Mümmelsee met 
een korte wandeling rond het meertje. Via 
de Schwarzwald Hochstrasse bereiken we 
Freudenstadt, gekend voor het grootste 
vierkante marktplein van Duitsland. Voor 
het avondmaal rijden we naar ons hotel in 
Oberharmersbach. Bij aankomst worden 
we verwelkomd door Christina. Kamerver
deling en avondmaal.

Dag 2: 
Voormiddag rijden we naar Gengenbach, 
één van de mooiste stadsgezichten van 
het Zwarte Woud, omgeven door de stads
muren, poorten en torens. In Biberach 
houden we een schnappsproeverij. In op
perbeste stemming rijden we verder naar 
Triberg, gekend voor zijn watervallen. Met 
een totale hoogte van 162m behoren zij 
tot de hoogste van Duitsland. Het water 
stort zich in 7 trappen schuimend en brui
send naar beneden. Eveneens is Triberg 
het centrum van de gekende koekoeks
klok uit het Zwarte Woud. Een kijkje in één 
van de vele winkels vol koekoeksklokken 
loont zeker de moeite waard. Op de te
rugweg houden we nog even halt bij de 

grootste koekoeksklok ter wereld. Voor het 
avondmaal keren we terug naar ons hotel.

Dag 3: 
Na het ontbijtbuffet rijden we via het Glot
terdal naar de abdijkerk van St. Peter voor 
een kort bezoekje. Daarna gaat het verder 
richting Titisee, een toeristisch plekje aan 
het gelijknamige meer. Hier is er wat vrije 
tijd. Namiddag brengen we een bezoek 
aan Freiburg. De gunstige ligging en haar 
historisch centrum maken van de stad 
een trekpleister voor toeristen. Een stads
wandeling brengt ons langsheen de voor
naamste bezienswaardigheden. Vrije tijd 
voor shopping. Voor het avondmaal keren 
we terug naar ons hotel.

Dag 4: 
Na het ontbijt nemen we afscheid van 
de familie Pfundstein en verlaten Ober
harmersbach in de richting van de stad 
BadenBaden. BadenBaden is met haar 
2.000 jaar lange traditie het neusje van 
de zalm onder de kuuroorden, niet in de 
laatste plaats vanwege de fantastische 
ligging. Bijzondere trekpleisters in Baden
Baden zijn het imposante casino, de pit
toreske oude stad, de wereldberoemde 
Lichtentaler Allee en het architectonisch 
eruit springende museum Frieder Burda. 
Namiddag keren we terug huiswaarts via 
Duitse autosnelwegen.

HOTEL  
GRÜNWINKEL ***

Dit kleine familiehotel is gelegen in het 
dorpje Oberharmersbach, midden in het 
Zwarte Woud, en is reeds jaren onze vaste 
verblijfplaats. Alle kamers zijn voorzien van 
alle comfort zoals bad/douche, toilet, tv, 
telefoon en haardroger. Verder kan er ge
bruikt gemaakt worden van de sauna en 
het stoombad. 

Er is een lekker ontbijtbuffet en een 4gan
gen diner. Dit hotel staat bekend om zijn 
uitstekende keuken met lokale en interna
tionale specialiteiten.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 3 overnachtingen in Hotel 

 Grünwinkel***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal de 1e dag t.e.m. het middag
maal de 4e dag.

3 Schnaps proeverij
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 45
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 398
per persoon

VOL PENSION

2017
12 t/m 15 augustus
4 dagen
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Bedevaartreizen 
LOURDES

frankrijk

Lourdes groeide uit tot de meest bezochte Mariabedevaartplaats ter wereld met jaarlijks 
ongeveer 6 miljoen bezoekers.  Aan de grot bidden zij tot Onze-Lieve-Vrouw in de hoop 
op genezing, ter verzachting van hun lijden of uit dankbaarheid.  De speciale sfeer die dit 
bedevaartsoord steeds omringt, heeft een eigenaardige aantrekkingskracht op al zijn 
bezoekers.

HOTEL PADOUE ****
 

We verblijven in het viersterren hotel Pa
doue op slechts 150m van het heiligdom 
met recent volledig gerenoveerde kamers. 
De ruime kamers zijn comfortabel inge
richt met bad/douche, toilet, haardroger, 
safe, tv, telefoon en airco. 

Het verblijf is op basis van vol pension.  
’s Morgens is er een frans ontbijtbuffet, het 
middagmaal en avondmaal bestaat uit een 
3gangen menu inclusief water.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Eigen reisbegeleiding
3 Overnachtingen in Hotel Padoue****  

in Lourdes
3 Tussenovernachting in Kyriad Hotel 

Limoges (enkel voor de heenreis op  
16 juli 2017)

3 Verblijf in VOL PENSION
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen, inkomgelden, …

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 103
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

Ter plaatse in Lourdes kan u onder leiding van onze gids de Heiligdommen van 
Lourdes ontdekken en in de voetsporen van Bernadette het centrum van Lourdes 
verkennen. Maar natuurlijk kan u ook vrij op eigen houtje en voor uw eigen intenties 
naar de grot trekken.
Nog nooit in Lourdes geweest? Volg onze gids en ontdek alles wat Lourdes u te bie
den heeft!

2017

2017

16 t/m 20 juli - 5 dagen
heenreis met tussenovernachting 

09 t/m 13 mei - 5 dagen
nachtreis heen, dagreis terug

w 449
per persoon

VOL PENSION

w 474
per persoon

VOL PENSION
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nederland
FRIESLAND & TEXEL

Dag 1: Wellen – Luttelgeest – Lemmer – 
Sneek.  We vertrekken vanuit Wellen in 
richting het dorpje Luttelgeest. Onder
weg is er een vrijblijvende koffiestop. In 
Luttelgeest bezoeken we de Orchideeën 
hoeve. De gids vertelt tijdens een reis van 
werelddeel naar werelddeel alles over de 
flora en fauna waarbij tuinen, dieren en in
teressante weetjes centraal staan. Na het 
bezoek gebruiken we hier de koffietafel. 
Namiddag bezoeken we in Lemmer het 
Woudagemaal. Magistrale beleving van 
stoom, architectuur en water. Het ir. D.F. 
Woudagemaal is het grootste en het eni
ge nog functionerende stoomgemaal ter 
wereld. Sinds 2011 staat naast het gemaal 
een prachtig educatief bezoekerscen
trum, met 3Dfilm. Na dit fascinerend be
zoek rijden we verder naar onze verblijf
plaats Sneek. We brengen een bezoekje 
aan dit mooie stadscentrum alvorens naar 
ons hotel te rijden.

Dag 2: Texel. In Den Helder nemen we met 
de bus de autoferry richting het eiland 
Texel. Voormiddag bezoeken we Ecomare. 
Een natuurmuseum, een zeehondenop
vang, een zeeaquarium en een vogelop
vang, gelegen midden in het Nationaal 
Park ‘Duinen van Texel’. Om 11.30u wonen 
we het voederen van de zeehondjes bij. 
Zeehonden zien er lief uit, maar het zijn 
de grootste roofdieren die Nederland 
heeft. De lunch gebruiken we ter plaatse. 
Namiddag staat een bezoekje aan Den 
Burg op het programma. Den Burg met 
zijn middeleeuwse ronde stratenpatroon 
maakt op veel mensen de indruk van een 
stadje. Het is het eigenlijk het grootste 
dorp van het eiland. Er woont ongeveer 

de helft van de bijna 14.000 Texelaars. We 
sluiten ons dagje Texel af met een rond
vaart (2u) met de Texel 44. Onderweg 
kunnen we zeehonden in hun natuurlijke 
leefomgeving zien. U krijgt van een voor
malig visserman uitleg over de zeehon
den, het vaargebied, diverse vissoorten, 
het landschap van Texel, ... Beleef mee op 
het achterdek van het schip hoe er met 
een sleepnet wordt gevist en ontdek wat 
er leeft in de Waddenzee. Terug aangeko
men op het vasteland gaat het via de 32 
km lange Afsluitdijk van het IJsselmeer 
terug naar Sneek.

Dag 3: Hindeloopen – Wellen. Voormid
dag maken we een kleine rondrit en 
eindigen in Hindeloopen, het pittoresk 
Elfstedenstadje aan het IJsselmeer. On
der andere bekend om haar stijlvolle 
klederdracht, het voor Hindeloopen ty
perende schilderwerk, karakteristieke ge
veltjes, likhúsjes, vele houten bruggetjes 
en natuurlijk de Elfstedentocht. In een 
karakteristiek pand is het al even karak
teristieke Eerste Friese Schaatsmuseum 
gevestigd. Het Schaatsmuseum bezit niet 
alleen de grootste collectie schaatsen en 
sleeën ter wereld, maar de complete ge
schiedenis van de Elfstedentocht is hier te 
bewonderen. De lunch gebruiken we in 
Hindeloopen. In de namiddag bezoeken 
we het Fries Belevingsdorp Aldfaers Erf in 
Allingawier. Hier zien we echte gebouwen, 
voorwerpen, verhalen, geuren en smaken 
van vroeger. Zo kun je zelf ontdekken hoe 
de mensen vroeger leefden en werkten in 
Friesland, van twee eeuwen geleden tot 
heel recent. Daarna huiswaarts met stop 
voor vrij avondmaal.

VAN DER VALK  
HOTEL SNEEK****

Gelegen buiten het centrum van Sneek in 
rustige groen omgeving. De luxueuze en 
ruime kamers zijn voorzien van alle com
fort. De riante en luxe Comfortkamers zijn 
allen voorzien van comfortabele bedden 
voor een goede nachtrust en hebben een 
balkon of terras. De ruime badkamer heeft 
een ligbad, een aparte douche, haardroger 
en toilet. Er is een kluis, gratis wifi, airco, te
lefoon, flat screen tv, bureau en zithoek.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in het Vander Valk 

Hotel Sneek****
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf middag

maal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e dag
3 Uitgebreid ontbijtbuffet, middaglunch, 

’s avonds uitgebreid Live Cooking Buffet
3 Eigen reisbegeleiding
3 Ferry naar Texel
3 Inkomgelden twv. v 60 : Orchideeën 

hoeve, Woudagemaal, Ecomare, 
Wadden cruise met Texel 44, Schaats 
museum, Aldfaers Erf

3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Ontbijt 1e dag + avondmaal 3e dag

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 85
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 394
per persoon

VOL PENSION

2017
13 t/m 15 augustus
3 dagen
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EIFEL & MOEZEL

2017
01 t/m 03 september
3 dagen

Duitsland

HOTEL ZUR POST 
Deudesfeld 

Een simpel maar goed hotel gelegen in 
Deudesfeld, in het hartje van de Eifel.  Alle 
kamers zijn comfortabel ingericht en voor
zien van douche, toilet en tv.  ’s Morgens 
een ontbijtbuffet en ’s avonds een 3gan
gen avondmaal of buffet.  1 x een uitge
breid grillbuffet.  De keuken staat gekend 
voor het gebruik van regionale en streek
gebonden producten rechtstreeks en vers 
geleverd door de plaatselijke boeren.

Dag 1: Wellen – Vulkaneifel
Vertrek ’s morgens vanuit Wellen in de 
richting van het Duitse Prüm voor de kof
fiestop. Nadien rijden we verder naar Ge
rolstein waar we een bezoekje brengen 
aan het Verlossingskerkje, overdadig ver
sierd met mozaïeken en bladgoud. Mid
dagmaal in Gerolstein. Namiddag bren
gen we een bezoekje aan de fabrieken 
van de gekende Gerolsteiner Sprudel. Hier 
leren we alles over het gekende bruiswa
ter van Gerolstein.  Verder rijden we langs 
de verschillende vulkaanmeren die zich in 
dit gedeelte van de Eifel bevinden o.a. het 
Totenmaar, het Schalkenmehrener 

Maar, …  In Brockscheid bezoeken we de 
plaatselijke klokkengieterij.  Aansluitend 
rijden we naar Deudesfeld waar we onze 
intrek nemen in hotel Zur Post.  Avond
maal in het hotel.

Dag 2: Manderscheid – abdij Himmerod
Na het ontbijt maken we met de liefheb
bers een ‘burchtenwandeling’ in Mander
scheid. Die niet wandelaars kunnen wat 
rondkuieren in het mooie dorpje Mander
scheid. Middagmaal in het hotel.  Namid
dag rijden we naar Wallenborn waar we 
eerst een bezoekje brengen aan een lo
kale imker.  Natuurlijk kan er hier geproefd 
worden van al dat zoets! 

Vlakbij aanschouwen we nog een bizar en 
welriekend natuurspektakel, een koudwa
tergeiser.  Nadien rijden we nog naar de 
abdij van Himmerod voor een kijkje in de 
abdij en een terrasje met een abdijbier.  
Avondmaal in het hotel.

Dag 3: Wijnfeesten Bernkastel
Na het ontbijt  rijden we naar Veldenz 
voor een wijndegustatie. Na het middag
maal rijden we naar Bernkastel voor de 
jaarlijkse wijnstoet en bijhorende wijn
feesten. Hier is er voldoende tijd om van 
de verschillende soorten  heerlijke Moe
zelwijn te proeven.  Daarna gaat het ver
der huiswaarts.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel Zur Post, 

Deudesfeld
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal de 1e dag t.e.m. het middag
maal de 3e dag

3 1 x grill buffetavond
3 Welkomstdrink in het hotel

3 Wijnproeverij
3 Alle inkomgelden

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 20
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 243per persoonVOL PENSION
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oostenrijk
ALMABTRIEB IN TIROL 

Pertisau

Dag 1: 
Via de Duitse en Oostenrijkse autosnel
wegen gaat het via de Achenpass richting 
de Achensee. Bij aankomst in onze ver
blijfplaats Pertisau nemen we onze intrek 
in Hotel Karlwirt***. Kamerverdeling en 
avondmaal.

Dag 2: 
Voormiddag maken we een verkennende 
wandeling doorheen onze verblijfplaats 
Pertisau am Achensee. We wandelen 
langs de mooie Seepromenade en het 
Steinöl Museum. Vrij middagmaal.
Namiddag kan er voor de liefhebbers een 
lichte wandeling gemaakt worden naar 
de Gernalm. Genieten van de gezonde 
berglucht. Avondmaal in ons hotel.

Dag 3: 
Onze bus zet ons af in het station van Jen
bach waar we verder reizen met de 100 
jaar oude stomende Zillertalbahn(v13), 
doorheen het prachtige Zillertal in de 
richting van Mayrhofen. Vrije tijd in het 
mooie centrum van Mayrhofen. Op onze 
terugweg uit het Zillertal bezoeken we 
nog een kaasmakerij in Fügen (gratis).

Dag 4: 
Voormiddag bezoeken we de Swarovski 
Kristallwelten (v13). Sinds mei 2015 is in 
de Swarovski Kristalwerelden een nieuw 
tijdperk van verbazing aangevangen. De 
fonkelende wonderkamers werden herin
gericht en uitgebreid. Rond de Reus wacht 
een open ruimte van kristallijne natuur op 
u – de tuin. Laat u meeslepen door de fon
kelende Kristalwolk over het Spiegelwater. 
In de grote Kristallwelten Store vindt u het 
volledige productengamma.

Voor het vrije middagmaal rijden we naar 
Hall in Tirol. Namiddag maken we onder 
leiding van een plaatselijke Nederlands
talige gids een stadswandeling doorheen 
deze oude stad. Smalle middeleeuwse 
straatjes, eeuwenoude herenhuizen en 
een imposant 700 jaar oud fort: het his
torische centrum van Hall is een bijzon
der hoogtepunt. Hall wordt gezien als de 
grootste en best bewaarde oude stad in 
Tirol. 

Dag 5: 
Ganse dag vrij verblijf in Pertisau. Er kan 
een bezoekje gebracht worden aan het 
Tiroler Steinöl Museum, er kan een boot
tochtje gemaakt worden op de Achensee, 
er kan een wandeling gemaakt worden 
richting bijvoorbeeld de Gramaialm (ook 
met de lijnbus bereikbaar), …

Dag 6: 
Vandaag rijden we naar het dorpje Reith 
im Alpbachtal voor de jaarlijkse, traditio
nele ‘Almabtrieb’ en het ‘Kirchtagsfest’, het 
feest van het jaar in Reith. Een boeren
markt met lokale specialiteiten en huis
manskost, een handwerkmarkt met circa 
40 oude handwerkkunstenaars, diverse 
muziekgroepen zorgen voor de nodige 
‘stimmung’ op de verschillende pleintjes, 
Alpenhoornblazers, … kortom een waar 
volksfeest met natuurlijk als hoogtepunt 
de prachtig versierde koeien die door de 
straten trekken.

Dag 7: 
Na het ontbijt nemen we afscheid van 
de familie Rupprechter en verlaten de 
Achensee en keren via de Oostenrijkse en 
Duitse autosnelwegen terug huiswaarts. 
Regelmatige haltes onderweg.

HOTEL KARLWIRT ***

PERTISAU IN TIROL

Dit uitstekende 3sterren hotel is gelegen 
in Pertisau am Achensee. De familie Rup
prechter verwelkomd ons met hun gast
vrijheid. Alle kamers zijn voorzien van bad/
douche, toilet, tv, haardroger en radio. ’s 
Morgens is er een uitgebreid ‘Guten Mor
gen’ ontbijtbuffet en ’s avonds een heerlijk 
4gangen keuzemenu. Verder beschikt het 
hotel over een overdekt zwembad met 
verwarmd buitenbad, whirlpool, Finse sau
na, panorama ligweide en gratis Wifi.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 6 overnachtingen in Hotel Karlwirt***
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. ontbijt 7e dag
3 Dessertenbuffet op vrijdagavond
3 Speenvarken festijn met muziek
3 1x Tiroler Boerenbuffet
3 Dagelijks gebak en koek van 15u16u
3 Almabtrieb in Reith im Alpbachtal
3 Plaatselijke NL gids in Hall in Tirol
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Inkomgelden : Swarovski Kristallwelten 

(v13) + Zillertaler Stoomtrein (v13)

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 60
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 645
per persoon

HALF PENSION

2017
18 t/m 24 september
7 dagen
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MIDWEEK AAN ZEE 
NIEUWPOORT

2017
25 t/m 29 september 
5 dagen

België

HOTEL 
COSMOPOLITE  ***

Hotel Cosmopolite ligt op 80 meter van 
het strand en bovendien aan het begin van 
de prachtige winkelstraat. De kamers zijn 
voorzien van alle comfort: televisie, mini
bar, kluis, telefoon, bad en/of douche, haar
droger, gratis internet, zithoekje en bureau. 
Een deel van de comfortkamer is gelegen 
in het kwalitatief gerenoveerde deel van 
het hotel en het ander deel bevindt zich in 
de nieuwbouw. 
De privé wellness ruimte met Finse én infra
roodsauna, kleurentherapie, sterren hemel,  
bubbelbad met massage en relaxruimte 
zorgt voor het echte vakantiegevoel.

Dag 1: Oostende
We vertrekken vanuit Wellen richting de 
Belgische kust. Onze eerste halte is Oos
tende. Gezellig rondkuieren doorheen de 
winkelstraten en flaneren over de zeedijk. 
In de late namiddag rijden we verder naar 
onze verblijfplaats Nieuwpoortbad en 
nemen onze intrek in Hotel Cosmopolite. 
Kamerverdeling en avondmaal.

Dag 2: Dagtrip Veurne Ambacht 
(toeslag u 50 pp, boeken bij inschrijving)
Vandaag maken we een dagtocht met de 
Seastar boot. Ontdek de charmes van de 
vredige Westhoek en geniet bovendien 
van de ‘couleur locale’ van Veurne Am
bacht. Tijdens de heenvaart midden de 
Vlaamse polders kun je genieten van geu
rige koffie of van een pittig streekbiertje. 
In Veurne leidt een stadgids je rond en 
bezoek je het nieuwe belevingscentrum 
‘Vrije Vaderland’. ’s Middags serveren we 
je een streekeigen lunch in het gezellige 
centrum. Op de terugweg vaart ‘Hendrik 
Geeraert’uit de serie ‘In Vlaamse Velden’ 
met ons mee, en vertelt kleurrijk en pittig 
hoe hij met de onderwaterzetting de op
rukkende Duitse troepen tot staan bracht!

Dag 3: Nieuwpoort
Een vrij dagje aan zee om uit te waaien 
op de dijk of wat te shoppen in de mooie 
winkelstraat van Nieuwpoort. Namiddag 
maken we voor de liefhebbers een wan
deling naar Nieuwpoortstad met de ge
kende vismijn.

Dag 4: Dagtrip Honden & Garnalen
(toeslag u 15 pp, boeken bij inschrijving)
Voormiddag rijden we naar Koksijde voor 

een bezoek aan het opleidingscentrum 
voor blindengeleide honden. Het bezoek 
omvat een algemene voorstelling van het 
opleidingscentrum, een demonstratie, 
een bezoek aan de kennel. Eveneens is 
er een tasje koffie met cake inbegrepen 
tijdens het bezoek. Voor het vrij mid
dagmaal rijden we naar het centrum van 
Koksijde. Namiddag aanschouwen we de 
garnaalvissers op het strand van Koksijde.
We volgen de unieke samenwerking van 
zee, paard en visser van héél nabij. Het hoe 
en waarom wordt uitvoerig uit de doeken 
gedaan. Er wordt uitleg verstrekt over de 
werking van de zee, het Brabants trek
paard, het materiaal, vroeger en nu , de 
banken, de garnaal, de bereiding en nog 
zoveel meer. Uiteindelijk belanden we aan 
het kookfornuis en wordt er, naargelang 
de vangst, de mogelijkheid geboden om, 
na het pellen, de lekkernij te degusteren.  

Dag 5: Brugge
Een bezoek aan het historische Brugge 
laat niemand onberoerd. De monumen
tale trapgevels, feeërieke Reien en schil
derachtige stadszichten, de Breydelstad 
ademt cultuur en geschiedenis. Onder 
leiding van een plaatselijke gids bezoe
ken we de historische binnenstad en 
ontdekken stap voor stap wat Brugge zo 
bijzonder maakt. We slenteren door de 
middeleeuwse straten en steegjes van de 
binnenstad. Snuiven de bijzondere sfeer 
op en ontdekken wereldberoemde bouw
werken en bezienswaardigheden. Na deze 
heerlijk historische wandeling begrijp je 
waarom de Brugse binnenstad op de we
relderfgoedlijst van Unesco prijkt. In de 
late namiddag keren we terug huiswaarts.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel 

 Cosmopolite***
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. het ontbijt 5e dag
3 Rondleiding van 2u met stadsgids 

 doorheen het oude Brugge
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen, inkomgelden en boottocht

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 90
+ Dagtocht Veurne Ambacht, incl. middag

maal : + v 50 pp
+ Dagtocht Honden & Garnalen : + v 15 pp
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 398per persoonHALF PENSION
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oostenrijk
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Ellmau 

Een muzikaal feest in de Oostenrijkse Ber
gen.  De Alpenländischer Musikherbst in 
Ellmau is al meer dan 20 jaar het middel
punt van de Duitse Schlagermusik.
Ook in 2017 worden weer de grote super
stars van de volks en schlagermuziek ver
wacht zoals natuurlijk Hansi Hinterseer, 
Die Amigos, Beatrice Egli, das Nockalm 

Quintett, Saso Avsenik & seine Oberkrai
ner, Marc Pircher, Melissa Naschenweng  
en Anita en Alexandra Hofmann.

Kortom alweer een echte topaffiche die u 
zeker niet mag missen.  Wees er héél snel 
bij want de plaatsen zijn beperkt voor dit 
onvergetelijk schlagerfestival.

Tiroolse gastvrijheid, een imposant berg
decor en de supersterren van de volks en 
schlagermuziek : deze mix heeft de Alpen
ländischer Musikherbst in Ellmau tot het 
meest succesvolle volksmuziekfeest in de 
Alpen gemaakt. Voor duizenden fans uit 
heel Europa is dit het grootste volksfeest 
op hun kalender.

HOTEL FISCHER ***

SANKT JOHANN IN TIROL

Het hotel is gelegen in het centrum van 
Sankt Johann in Tirol, met een prachtig 
zicht op de Kitzbüheler Horn en het indruk
wekkende Wilden Kaiser gebergte.  Alle ka
mers beschikken over bad/douche, toilet, 
tv en telefoon.  Verder is er een sauna en 
infraroodcabine in het hotel.  Het verblijf is 
op basis van half pension.  ’s Morgens een 
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 
3gangen menu met saladebuffet, drank 
inbegrepen.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel Fischer***
3 Verblijf in half pension van het avond

maal 1e dag t.e.m. ontbijt de 5e dag
3 Dranken bij het avondmaal in het hotel 

(bier, water, frisdranken en wijn)
3 Inkom voor alle concerten met gereser

veerde zitplaatsen
3 Openingsgala, Frühshoppen, bauern

markt
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 35
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 579
per persoon

HALF PENSION

2017
27 sept. t/m 01 okt.
5 dagen

Vernieuwde uitstap naar de Chiemsee.
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Begeleide vliegreis 
BENIDORM

2017
11 t/m 18 oktober 
8 dagen

spanje

Benidorm is één van de grootste en veelzijdigste badplaatsen van de Costa Blanca, met 
mooie stranden, een gezellige sfeer, lekker eten en drinken, interessante winkeltjes en 
een geanimeerd uitgaansleven. Als je deze badstad eenmaal ontdekt hebt, keer je gega-
randeerd terug. Op de Levante- en Poniente-stranden kan je de hele dag prettig zonnen. 
Geniet van een heerlijke verfrissing of versnapering in één van de talrijke bars langs de 
mooie promenade.

HOTEL DON PANCHO **** 

Een recent stijlvol gerenoveerd 4sterren 
hotel met een zeer vriendelijke service en 
heerlijke maaltijden. Hotel Don Pancho ligt 
op 100m van het Levante strand en onge
veer 1.5km van het oude centrum van Be
nidorm omringd door winkels, restaurants 
en bars. Wifi in het hele hotel. Hotel Don 
Pancho heeft een zwembad (overdekt en 
verwarmd), ligbedden, parasols en hand
doeken aan het zwembad. Alle kamers 
hebben een terras en zeezicht. Kamertype 
2A met zeezicht. De maaltijden zijn allen in 
buffetvorm. 
’s Avonds is er animatie in de balzaal met 
professionele shows, live orkest en dans.

Inbegrepen:
3 7 overnachtingen in Hotel  

Don  Pancho**** in VOL PENSION
3 ontbijt, lunch en dinerbuffet met 

showcooking
3 Transfers Wellen – Zaventem – Wellen
3 Transfers Alicante – Benidorm – Alicante
3 Vluchten met Thomas Cook Airlines  

excl. maaltijden
3 Eigen reisbegeleiding door Jurgen.
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen, inkomgelden, boottochten, 

kabelbanen, …
5 Persoonlijke uitgaven

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 231
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ v 36 per persoon

w 884per persoonVOL PENSION
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Duitsland
LANGS DE OEVERS VAN DE RIJN, 

RÜDESHEIM 

Dag 1: Rüdesheim
We vertrekken vanuit Wellen en gaan via 
de Duitse autosnelwegen richting Ko
blenz. Onderweg houden we een vrijblij
vende koffie en toiletpauze. In Koblenz 
aangekomen aan het Deutsches Eck 
brengen we een bezoekje aan deze stad, 
gelegen aan de samenvloeiing van de Rijn 
en de Moezel. We maken een kleine stads
wandeling doorheen het oude stadscen
trum. Vrije middagpauze.
Namiddag vervolgen we onze weg langs
heen de Rijn tot in onze verblijfplaats Rü
desheim am Rhein. Bij aankomst nemen 
we onze intrek in Hotel Trapp. Aanslui
tend maken we een verkennende wan
deling doorheen onze verblijfplaats. ’s 
Avonds genieten we in het hotel van ons 
4gangen avondmaal. Nadien is er nog 
de mogelijkheid om het nachtleven van 
de Drosselgasse in te duiken en te genie
ten van de heerlijke wijntjes en de Duitse 
“Gemütlichkeit”.

Dag 2: Wiesbaden
Na het ontbijt rijden we naar Wiesbaden, 
een prachtige stad met Kurpark, casino, 
warmwaterbronnen, … We starten ons 
bezoek boven Wiesbaden met een bezoek 
aan de Neroberg en de Russisch ortho
doxe kerk. Het middagmaal gebruiken we 
van op de Neroberg met een prachtig uit
zicht over de stad Wiesbaden. Namiddag 
dalen we terug af naar het centrum voor 
een begeleide stadswandeling langsheen 
het Kurpark, het casino, de warmwater
bronnen, … Aansluitend vrije tijd voor 
wat shopping en een terrasje.
Voor we terugkeren naar Rüdesheim 
brengen we nog een bezoekje aan de im
posante sektkellerei van Henkell. Deze we
reldberoemde champagnekelder met een 
indrukwekkende marmerzaal in rococo

stijl, 200.000 
vaten en een 
7 verdiepin
gen tellende 
wijnkelder zijn absoluut een bezoekje 
waard. We sluiten de rondleiding natuur
lijk af met een degustatie van deze lekker 
champagne of in het Duits “sekt”.
Voor het avondmaal keren we terug naar 
Rüdesheim waar ons een heerlijk 4gan
gen “Eendenmenu” te wachten staat. En 
onder onze servet ontdekken we nog een 
klein geschenkje als aandenken aan het 
“eendenhotel”. ’s Avonds is er natuurlijk 
weer de mogelijkheid om de Drosselgas
se in te duiken.

Dag 3: Niederwalddenkmal
Voormiddag rijden we met de bus naar 
het Niederwald Denkmal. Aan het stand
beeld van Germania ontdekken we een 
prachtig panorama over Rüdesheim en 
de Rijnvallei. Voor de wandelaars is er een 
mooie wandeling van 45min doorheen 
de wijnvelden terug naar het centrum van 
Rüdesheim. De nietwandelaars hebben 
de mogelijk om met het kabelbaantje bo
ven de wijngaarden terug naar beneden 
te zweven. Nadien is er nog wat vrije tijd 
in het centrum van Rüdesheim. Het mid
dagmaal gebruiken we terug in ons hotel 
om aansluitend een boottocht te maken 
op de Rijn in de richting van de Loreley
rots. Na de boottocht nemen we afscheid 
van de Rijn en vatten de terugreis richting 
België aan. Onderweg nog een pauze 
voor het vrijblijvende avondmaal.

HOTEL TRAPP ***

RÜDESHEIM

Een uitstekend hotel gelegen in het cen
trum van Rüdesheim op slechts enkele 
passen van de beroemde Drosselgasse. 
Alle kamers zijn comfortabel en licht inge
richt en voorzien van een moderne badka
mers voorzien van al het nodige comfort. 

’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuf
fet en ’s avonds een 4gangen avondmaal. 
Eveneens de laatste avond worden we 
verwend met een vermaard Eendenmenu, 
met nog een kleine verrassing onder de 
serviet.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel Trapp***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het 

avondmaal de 1e dag t.e.m. het mid
dagmaal de 3e dag

3 Inkomgelden, degustatie Henkell, boot
tocht

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 40
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 288
per persoon

VOL PENSION

2017
11 t/m 13 oktober
3 dagen
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Donau Rivier Cruise
Passau – Wenen – 
Budapest – Bratislava – 
Wachau

2017
24 t/m 29 oktober
6 dagen

cruise

Scheep met ons in op de DCS Amethyst****S voor een wondermooie riviercruise over 
de Donau. We vertrekken vanuit Passau en vervolgens doen we Wenen – Budapest en 
Bratislava aan. Natuurlijk is er de mogelijkheid deze steden te bezoeken. Via de schil-
derachtige Wachau-streek met de barokke abdij van Melk keren we terug naar Passau. 
Een unieke belevenis langsheen 2000km Donau rivier.

24 okt. 2017 02.00u vertrek vanuit Wellen richting Passau (760 km)
 Bij aankomst vrije tijd in het centrum van Passau voor een bezoekje.
 Inschepen vanaf 14.30u met om 16.00u het vertrek richting Wenen.
25 okt. 2017 12.00u aankomst in Wenen met aansluitend facultatief stadsbezoek.
 18.00u vertrek richting Budapest.
26 okt. 2017 09.30u aankomst in Budapest met aansluitend facultatief stadsbezoek.
 21.00u vertrek richting Bratislava.
27 okt. 2017 13.00u aankomst in Bratislava met aansluitend facultatief stadsbezoek.
 16.30u vertrek richting de Wachau.
28 okt. 2017 08.00u aankomst in de Wachaustreek met facultatief bezoek aan de 
 abdij van Melk.
 13.30u vertrek terug richting Passau.
29 okt. 2017 10.00u aankomst in Passau en ontscheping en vertrek terug naar België 
 met de bus.

DCS AMETHYST ****S 
 

Onze verblijfplaats is de luxueuze DCS 
Amethyst****S. Zonnedek, loungebar, 
voor treffelijk restaurant, leeshoek, fitness, 
whirlpool, … alles is voorzien voor een 
ontspannende riviercruise. Alle kajuiten op 
het Maindeck en Rheindeck zijn uitgerust 
met douche en toilet, tv, radio, airco, tele
foon, safe en haardroger.

Inbegrepen:
3 Transfers Wellen – Passau – Wellen met 

onze recente luxe autocar
3 5 overnachtingen op de DCS 

Amethyst****S
3 Verblijf in VOL PENSION met ontbijtbuf

fet, middagmaal en avondmaal
3 Dagelijks namiddag koffie en koek
3 Soepje bij inscheping de 1e dag
3 Welkomscocktail en welkomsdiner
3 Apfelstrudelshow
3 Galadiner met ijsparade
3 Afscheidscocktail
3 Boordprogramma met o.a. crewshow, 

quiz, piratenavond, …
3 Dagelijks muziek in de Panoramabar
3 Bagageservice bij aankomst en vertrek
3 Haventaksen
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen, inkomgelden, …

Toeslagen:
+ Culin. uitstap Hongaarse Pusta : +v 49 pp
+ Uitstappenpakket : +v 154 pp
+ Annulatie en reisbijstandsverzekering : 
 + 6% van de reissom

Standaard kajuit TYPE M1 (Maindeck)  

2persoons kajuit met venster (kan niet geopend worden)
Type M1 als single kamer : + v 400

Standaard kajuit TYPE R1 (Rheindeck)  

2persoons kajuit met frans balkon en groot panorama  
schuifvenster    Type R1 als single kamer : + v 600

Uitstappenpakket : + w 154 pp

Breng een bezoek aan de steden Wenen, Budapest en Bratislava. Op de terugreis is 
er nog een uitstap doorheen de prachtige wijnstreek de Wachau met bezoek aan 
de Stift Melk.

w 948
per persoon

w 1348
per persoon
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Tsjechië
PILSEN – PRAAG – KARLOVY VARY

Dag 1: Via de Duitse autosnelwegen gaat 
het richting de Tsjechische grens in Roz
vadov. We rijden Tsjechië binnen en be
reiken zo onze verblijfplaats Pilsen. We 
nemen onze intrek in het Courtyard Pilsen 
Hotel. Kamerverdeling en avondmaal.

Dag 2: Voormiddag brengen we onder 
leiding van onze gids een bezoek aan 
de stad Pilsen. Het oude stadscentrum 
met de kathedraal, de synagoge en het 
klooster. Het middagmaal gebruiken we 
in het restaurant van de brouwerij Pilsner 
Urquell met nadien een geleid bezoek 
aan deze indrukwekkende brouwerij. Af
sluiten doen we natuurlijk met een frisse 
pint. Na het bezoek is er nog vrije tijd in 
het centrum van Pilsen voor een terrasje. 
Avondmaal in ons hotel.

Dag 3: Vandaag staat er een daguitstap 
naar Praag op het programma. Bij aan
komst beginnen we ons bezoek vanaf de 
Praagse burcht langsheen het Strahov
klooster, het Cerin Paleis, de Lorettohei
ligdommen, het Burchtplein, de St. Vitus
kathedraal, het Oude Koninklijke Paleis 
en het Gouden Straatje. We wonen de 
aflossing van de wacht bij en gebruiken 
daarna ons middagmaal in het centrum 
van Praag. 
Namiddag zetten we onze verkenning 
van Praag verder via de Malastrana (de 
Kleine Zijde) met de Koningsweg, de St. 
Nicolaskerk, de Kampa, de Karlsbrug, het 
Clementinum en de marktplaats met het 
astronomisch uurwerk in de oude stad. 
Nadien voorzien we wat vrije tijd voor 
een terrasje. Voor de liefhebbers kan er 
nog een facultatieve wandeling via het 
Wenceslasplein, het Obecni Dum en de 
Celetna gemaakt worden.

Doorheen de Joodse Wijk eindigen we 
aan de Moldau waar we inschepen voor 
een boottocht met buffetmaaltijd aan 
boord.

Dag 4: Vandaag rijden we naar Karlovy 
Vary. Dit stadje is het beroemdste van alle 
kuuroorden die Tsjechië rijk is. Prachtig 
gelegen in de heuvels van noordweste
lijk Tsjechië. In Karlovy Vary zelf, en in de 
directe omgeving, ontspringen zo’n 80 
warme bronnen, die hun ontstaan danken 
aan het feit dat zij onder aan de voet van 
het vulkanische Ertsgebergte liggen. De 
warme bronnen leveren het geneeskrach
tige zout en zwavelhoudende water op 
dat vooral een gunstige werking heeft op 
de spijsvertering en de stofwisseling. 
We maken een begeleide wandeling 
door heen de historische binnenstad van 
dit kuuroord met zijn warmwaterbronnen 
en badhuizen. En gaan natuurlijk proeven 
van het heilzame, warme bronwater. In het 
chicste hotel van de stad, in Hotel Pupp, 
gebruiken we ons middagmaal. Namid
dag nog wat vrije tijd om te flaneren in dit 
kuuroord. Op de terugweg richting Pilsen 
houden we nog halt aan de Bohemia Sekt 
kelders voor een bezoekje en natuurlijk 
ook een glaasje sekt.

Dag 5: Na het ontbijt verlaten we Pilsen en 
vertrekken terug huiswaarts via de Tsje
chische en Duitse autosnelwegen. Regel
matige haltes onderweg.

COURTYARD 
by Marriott Hotel Pilsen****

Trakteer uzelf op ruimte, comfort en he
dendaagse gemak in het Courtyard Pilsen. 
U zal onder de indruk zijn van de stijlvolle 
hotel accommodatie, bekroonde service 
en uitstekende locatie in het hart van Pil
sen, de Cultuurhoofdstad van 2015.  

In uw kamer kan u genieten van gratis Wi
Fi en luxe beddengoed, evenals premium 
toiletartikelen en een 42inch TV. Geniet bij 
Pils’n’Grill restaurant voor het ontbijtbuf
fet in de ochtend, of voor de buffet avond 
maaltijd.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Courtyard Pilsen 

Hotel****
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het 

avondmaal de 1e dag t.e.m. het ontbijt 
de 5e dag

3 Alle inkomgelden, degustaties en boot
tocht

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 95
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 564
per persoon

VOL PENSION

2017
27 t/m 31 oktober
5 dagen
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LLORET DE MAR

2017
27 okt. t/m 04 nov. 
9 dagen

spanje

Lloret de Mar, is ongetwijfeld de meest levendige en populairste badplaats aan de Costa 
Brava.  Er is voor elk wat wils : leuke winkeltjes, discotheken, gezellige cafés, strand, 
cocktailbars,…  
De mooie palmenboulevard nodigt uit voor 
een romantische avondwandeling langs 
het strand. Op vlak van cultuur mag u onze 
uitstap naar de stad van Gaudi, Barcelona 
zeker niet missen!

FERGUS STYLE  
PLAZA PARIS ****

 

Dit uitstekend 4sterren hotel is gelegen in 
het historisch centrum van Lloret de Mar 
en op 300m van het strand. Het recent ge
renoveerde hotel beschikt over zeer mooie 
kamers voorzien van al het nodige comfort 
zoals airco, tv, safe, telefoon, bad/douche.
Verder is er een buitenzwembad, jacuzzi, 
solarium, gratis ligstoelen, tvlounge, WiFi
zone, fitnessruimte en een splinternieuwe 
wellness en spa zone (betalend).

Het verblijf is op basis van vol pension. 
De uitstekende maaltijden zijn in buffet
vorm inclusief water en wijn en welkomst
drink.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Nachtreizen heen en terug
3 6 overnachtingen in VOL PENSION  

vanaf het middagmaal de 2e dag t.e.m. 
het ontbijt de 8e dag

3 Water en wijn bij de maaltijden
3 Welkom drink + infoavond
3 Toeristen taks inbegrepen
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Inkomgelden, boottochten,…
5 Uitstappen ter plaatse

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 96
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 369per persoonVOL PENSION

Prijs 1e kind 14 jaar v 141
Prijs 2e kind 14 jaar v 225
Prijs 3e volwassene  v 334

Toeslag All Inclusive + v 79 per persoon
Vanaf 11.00u tot 23.30u zijn volgende dranken inbegrepen  huiswijn, sangria, 
water, frisdranken, koffie, thee, bier, cocktails en lokale alcoholische dranken. 
Merkdranken aan 50% korting. Eveneens zijn er diverse snacks inbegrepen!
Boeken bij reservatie van de reis !
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noord-
frankrijk

OPAALKUST
SAINT-OMER

Dag 1: Lille
We vertrekken vanuit Wellen richting de 
FransVlaamse hoofdstad Lille. Lille (ook 
wel Rijsel genoemd) is het economische 
hart van het noorden van Frankrijk. Deze 
stad heeft een belangrijke historische 
stadskern met veel bezienswaardigheden. 
Bezoek aan deze prachtige stad waar de 
bouwstijlen lopen van ArtDéco tot uiterst 
modern. We wandelen door de oude stad 
en over de grote pleinen. Middagmaal in 
Lille.
Namiddag maken we een rondrit met 
onze bus doorheen FransVlaanderen. 
De gids leidt u door de kleine dorpjes en 
plaatsjes van FransVlaanderen. Rechts en 
links ziet u de bordjes op de restaurants, 
de straten met échte Vlaamse namen. 
Ontdek de smokkelroute van deze grens
streek. Na de rondrit rijden we verder 
Frankrijk binnen naar onze verblijfplaats 
SaintOmer. Bij aankomst nemen we onze 
intrek in het Ibis Hotel SaintOmer Cen
tre***. Kamerverdeling en avondmaal.

Dag 2: La Coupole, Boulogne-sur-mer en 
de Opaalkust
Na het ontbijt rijden we naar La Coupole. 
Loop door de donkere gangen waar gelui
den van bombardementen en werkplaat
sen klinken om de koepel van La Coupole 
te bereiken. Hilter wilde hier V2raketten 
afvuren om Londen en Antwerpen de 
verwoesten. In het huidige moderne mu
seum vindt u twee routes ‘NoordFrankrijk 
tijdens de bezetting’ en ‘Van geheime wa
pens tot het veroveren van de ruimte’
Middagmaal. Na het middagmaal bezoe
ken we de oude stad BoulognesurMer. 
BoulognesurMer, een verrassende parel 
op twee stappen van de Kanaaltunnel, 
ligt in het hart van de Opaalkust. 2.000 
jaar geschiedenis, gekenmerkt door de 

Romeinen, de Engelsen, Napoleon... Een 
rijke geschiedenis die u verteld wordt via 
talloze gebouwen en monumenten: een 
beltoren uit de twaalfde eeuw, prachtige 
stadsmuren uit de dertiende eeuw, een 
Museumburcht die u beslist moet be
kijken, een indrukwekkende kathedraal, 
middeleeuwse crypte… We maken een 
wandeling doorheen de havenstad en 
maken een rondrit met de bus langsheen 
de prachtige kust van de Twee Kapen 
namelijk Cap BlancNez en ook Cap Gris
Nez. De allergrootste attractie is dat men 
vandaar de Engelse kust kan zien liggen 
met hun krijt witte rotsen. Ook houden we 
halt in enkele schilderachtige kustdorpjes. 
Voor het avondmaal keren we terug naar 
onze verblijfplaats SaintOmer.

Dag 3: Saint-Omer en Audomarois
We starten de dag met een rondleiding 
doorheen onze verblijfplaats SaintOmer. 
Het indrukwekkende erfgoed van de stad 
is door de eeuwen heen steeds weer ver
rijkt. De gids leidt u van het hofje van de 
kathedraal tot de stadsmuren in het park 
om de winkelstraten, marktpleinen en 
stadspaleizen te tonen van de stad die in 
de Middeleeuwen tot over de grenzen be
kend was. Middagmaal in SaintOmer.
Namiddag maken we een boottochtje 
door de Audomaroispolders. Naast 
heuvels, vlaktes en bossen bestaat het 
landschap rond SaintOmer ook uit een 
3700ha groot polderlandschap waar de 
mens al sinds de 12de aan werkt. Dit dras
sige gebied met een uiterst gevarieerde 
fauna en flora kreeg van UNESCO de er
kenning als biosfeerreservaat. Een gebied 
vol verrassingen.
Na de boottocht is er nog vrije tijd in het 
centrum van SaintOmer alvorens we de 
terugreis aanvatten in de late namiddag.

HOTEL IBIS  
SAINT OMER CENTRE***

Het hotel ligt in het centrum van Saint
Omer. De praktische en uitnodigende ibis 
kamer is uitgerust met het Sweet Bed by 
ibis en biedt alles wat u wilt: een tweeper
soonsbed, een bureau, internet, een tv met 
alle belangrijke zenders en een badkamer. 
Ontbijt in marktstijl. Vitaminerijk, vers en 
overheerlijk eten! 
Ontbijtbuffet met vers gebakken brood, 
gebak en madeleines, een breed scala aan 
fruit, vleeswaren, kaas, eieren, regionale 
producten, ontbijtgranen enz. Glutenvrije 
producten op aanvraag.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Ibis Hotel Saint

Omer Centre***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf middag

maal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e dag
3 Inkomgelden, boottocht, plaatselijke 

gidsen, bezoeken, …
3 Middagmalen inclusief water en wijn
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Ontbijt 1e dag en avondmaal 3e dag
5 Dranken bij de avondmalen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 60
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 336
per persoon

VOL PENSION

2017
10 t/m 12 november
3 dagen
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SEIZOENSAFSLUITER 
IMST

2017
25 t/m 29 november
5 dagen

oostenrijk

HOTEL 
HIRSCHEN ***

  

Gelegen net buiten het centrum van Imst.  
Alle kamers in typisch Oostenrijkse stijl bie
den al het nodige comfort zoals bad/dou
che, wc, haardroger, telefoon en tv.   Ook is 
er een lift aanwezig in het hotel.   ’s Mor
gens is er een zeer uitgebreid ontbijtbuffet, 
’s middags voorzien we een middaglunch 
en ’s avonds is er een 4gangen menu met 
saladebuffet.  Ook is er een Wellness Oase 
met overdekt zwembad, sauna’s en zwem
vijver met ligweide.

Dag 1: Heenreis
De heenreis verloopt via de Duitse au
tosnelwegen. In Füssen rijden we via de 
grenstunnel Oostenrijk binnen. Via de 
Fernpas bereiken we onze verblijfplaats 
Imst in Tirol en het Hotel Hirschen***.

Dag 2: Kaunertal
De Kaunertaler Gletsjer is vanuit het dal 
bij Feichten bereikbaar over de 26 km lan
ge GletsjerPanoramastrasse met 29 haar
speldbochten. De weg  wordt wel eens de 
mooiste bergweg van de Alpen genoemd. 
De Kaunertaler Gletsjerstrasse naar de 
eeuwige sneeuw, het gletsjerski en het 
wandelgebied loopt langs het 6 kilometer 
lange Kaunertaler stuwmeer, onstuimige 
beken en frisgroene bergweiden. Ook 
wordt het Gepatschhaus gepasseerd, één 
van de oudste berghutten van de Duitse 
Alpenvereniging. De altijd witte top van 
de 3535 meter hoge Weissseespitze blijft 
vrijwel overal tijdens de bergrit zichtbaar. 
De tocht eindigt op een hoogte van 2750 
meter bij het gletsjerrestaurant. Hier ge
nieten we van ons middagmaal met een 
prachtig zicht over de gletsjer. In de na
middag keren we via dezelfde weg terug 
naar beneden en onze verblijfplaats Imst.

Dag 3: Innsbruck
We rijden richting de Glockengiesserei 
van Grassmayr in Innsbruck. Hier leren we 
alles over hoe een klok gefabriceerd en 
gestemd wordt. Na het bezoek rijden we 
naar het centrum van de stad waar we het 
middagmaal gebruiken. Namiddag kan u 
vrij genieten van de prachtige kerstmarkt 
van Innsbruck. Zes kerstmarkten, 200 
kraampjes en een 14 meter hoge kerst
boom van Swarovski kristallen, wie kerst 
wil vieren in de Tiroler bergen, zit in Inns

bruck goed. Vanaf het Gouden Dak tot aan 
de Hungerburg, 300 meter boven de stad; 
kerst is overal. In de late namiddag keren 
we terug naar onze verblijfplaats Imst.

Dag 4: Stams
Voormiddag vertoeven we in onze ver
blijfplaats en genieten van de faciliteiten 
van het hotel. Het middagmaal gebruiken 
we in ons hotel. Namiddag rijden we naar 
het wondermooie klooster van Stams voor 
een geleid bezoek aan dit religieuze oord. 
Tijdens onze rondleiding door het kloos
ter zijn kostbare schatten en prachtige 
kamers te bewonderen. Denk aan mooie 
plafondschilderingen, stucwerk en het 
smeedijzeren hekwerk die het klooster 
sieren. De Bernardizaal, het Heilig Bloed, 
en de ‘Prälatentrap’ worden gerekend tot 
de prachtstukken van het klooster. U kunt 
aansluitend de klooster winkel bezoeken, 
waar zelfgemaakte producten zoals jam, 
honing, fijne sterke dranken en likeuren 
worden verkocht. Na het bezoekje is er 
nog een lekker stuk afpelstrudel met kof
fie in de Orangerie van de Stift Stams.

Dag 5: Terugreis
Na enkele dagen genieten in Imst en 
omgeving moeten we helaas terug huis
waarts keren. We nemen afscheid van de 
familie Staggl en rijden via de Duitse au
tosnelwegen terug richting België.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachting in Hotel Hirschen***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het 

avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag
3 Drank bij al de maaltijden
3 Verwelkoming met hotelinfo
3 1 x een Tiroler Spezialitätenbuffet
3 1 x een aperitief met feestmenu
3 1 x apfelstrudel met koffie in Stams
3 Muziek en dansavond
3 Gebruik van Wohlfühloase met sauna’s, 

dampfbad en overdekt zwembad.
3 Nederlandstalige plaatselijke gids
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Persoonlijke uitgaven

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 25
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 398per persoonVOL PENSION
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frankrijk
KERST IN DE ELZAS

Dag 1: Straatsburg
We vertrekken vanuit Wellen en gaan 
via de Luxemburgse en Franse autosnel
wegen richting de stad Straatsburg. Bij 
aankomst vrij middagmaal in het stads
centrum. Sinds 1570, ontplooid de stad 
Straatsburg de kerstmarkt rond zijn pres
tigieuze kathedraal. Met ongeveer 300 
chalets, verdeeld over tien locaties in het 
hart van de stad, is dit één van de groot
ste kerstmarkten in Europa. De kerstmarkt 
laat u kennismaken met een traditionele 
Elzasser kerst, authentiek en warm, waar 
u ambachten, regionale gerechten en de
coraties typisch voor de Elzasser kerst te 
vinden zijn. Eveneens werd de kerstmarkt 
van Straatsburg in 2015 voor het 2e jaar 
op rij bekroond met de titel van “Beste 
kerstmarkt van Europa”.

In de late namiddag rijden we verder 
naar Orbey waar de familie Beaulieu ons 
verwelkomt met een aperitiefje en waar 
we onze intrek nemen in onze kamers. ’s 
Avonds genieten we van een 3gangen 
avondmaal.

Dag 2: Riquewihr en Colmar
Na het ontbijt vertrekken we richting het 
mooiste stadje van de Elzas aan de Route 
de Vin, Riquewihr. In deze adventsperiode 
tooit Riquewihr zich met kerstversierin
gen: slingers, ballen en duizenden licht
jes vullen de straten. Flaneer op de grote 
ambachtelijke kerstmarkt en ontdek de 
feeërieke omgeving van de stad aan de 
Dolderpoort in al haar charme. Natuurlijk 
mag een bezoekje aan een wijnkelder 
langs de Route de Vin niet ontbreken.
Voor het vrije middagmaal rijden we 
naar Colmar. De kersttradities geven Col

mar een bijzondere uitstraling… Colmar 
ontvangt u met open armen en troont u 
langs de verlichte voetgangersstraten, op 
ontdekkingstocht langs de vijf kerstmark
ten rondom Place des Dominicains, Petite 
Venise en Koïfhus. Een waaier van anima
ties maken kerst in Colmar tot een unieke 
gebeurtenis: concerten, verhalen, een 
reusachtige brievenbus van de Kerstman, 
een verlichte schaatsbaan op Place Rapp.
Voor het avondmaal keren we terug naar 
onze verblijfplaats in Orbey.

Dag 3: Kaysersberg en Obernai
Na het ontbijt rijden we richting de Vallei 
van de Kaysersberg. Traditie en authen
ticiteit troef in een van de charmantste 
dorpjes van de Elzas. De keizerlijke stad 
nodigt u uit om binnen te stappen in 
een sprookjesachtige en magische we
reld, in het middeleeuwse en pittoreske 
kader van de 17e eeuw. Jaarlijks komen 
er een dertigtal ambachtslui van allerlei 
slag: pottenbakken, bloemsierkunst, glas
blazen, houten speelgoed, zijde, juwelen. 
Aarzel bovendien niet om de lekkernijen 
en specialiteiten van de regio te proeven: 
warme wijn, peperkoek en de befaamde 
kleine kerstgebakjes, de “Bredele”.

We rijden verder naar Obernai voor het 
vrije middagmaal. Authenticiteit en gas
tronomie op de kerstmarkt van Obernai. 
Het stadje van SintOdilia tooit zich met 
dennen en lichtjes, een lust voor het oog 
van jong en oud. Alle aanwezige produ
centen op de Markt van de Gastronomie 
komen uit de Elzas en bieden hoogwaar
dige gastronomische producten aan.
In de namiddag keren we dan terug huis
waarts via de Franse en Luxemburgse au
tosnelwegen.

HOTEL
AUX BRUYÈRES ***

Dit eenvoudig 3sterren hotel is gelegen in 
het dorpje Orbey midden in het centrum 
van de Elzas. Aan de voet van de Routes 
des Crêtes en in de unieke vallei van de 
Kaysersberg. Alle kamers beschikken over 
bad of douche, toilet, tv, kluis, haardroger 
en internet. Verder beschikt het hotel over 
een lift, sauna, leeshoek, speelhoek, bar en 
een aparte ontbijtruimte. 

Een lekkere traditionele Franse keuken 
waar de familie Beaulieu met streekpro
ducten werkt. 

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel  

Aux Bruyéres***
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. het ontbijt 3e dag
3 Bezoeken aan de kerstmarkten
3 Degustatie en bezoek wijnkelder
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 45
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 268
per persoon

HALF PENSION

2017
15 t/m 17 december
3 dagen
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Dag 2: 
Na het Super Breakfast Buf
fet rijden we naar de Zaanse 
Schans, een unieke woonwerk
buurt met verschillende musea, 
molens, ambachten, restaurants 
en een bezoekerscentrum. Het 
geeft een uitstekende indruk 
hoe de Zaanstreek er in de 17e 
en 18e eeuw heeft uitgezien. 
De Zaanse Schans is één van de 
toeristische topattracties van 
Nederland. Voor het vrije mid
dagmaal keren we terug naar 
het centrum van Amsterdam. 
Nadien is er een vrije namid
dag voorzien voor eventueel 
een bezoek aan één van de 
talrijke Amsterdamse musea 
zoals het Rijksmuseum, het Van 
Gogh Museum, het Anne Frank 
Huis,… of maak een wande
ling in het Vondelpark en kuier 
gezellig rond in de omgeving 
van het Leidseplein of langs 
de Leidse gracht... natuurlijk al
les gehuld in een mysterieuze 
kerstsfeer. ’s Avonds keren we 
terug huiswaarts.

KERST CITY TRIP 
AMSTERDAM

2017
16 en 17 december
2 dagen

nederland

RADISSON BLU  
HOTEL AMSTERDAM AIRPORT **** 

Het hotel heeft 281 
kamers, de kamers 
zijn van alle ge
makken voorzien 
zoals gratis draad
loos internet, een 
minibar, een flat 
screen tv en koffie 
en thee faciliteiten. 
De standaard ka
mers zijn volledig 
uitgerust met ruime werktafel, luxe meubilair en individuele 
klimaatregeling maakt het comfort compleet. Bovendien is er 
gratis, snel en draadloos internet. 

Begin elke nieuwe dag met het Super Breakfast Buffet in het 
 Talavera Restaurant. Roerei, worstjes, bacon en gebakken toma
ten met vers fruit, vleeswaren en versgebakken broodjes. Ook 
komt u er de traditionele Nederlandse specialiteiten tegen, zo
als hagelslag en muisjes. Samen met een breed assortiment aan 
etenswaren bevat het buffet ook verse sinaasappelsap en smoo
thies en versgezette koffie, cappuccino en espresso.

Dag 1: 
Vertrek vanuit Wellen richting 
Amsterdam. Bij aankomst be
ginnen we onze verkenning 
van de stad via de beroemde 
kanaaltjes met een grachten
rondvaart (inbegrepen). Vrij 
middagmaal in het stadscen
trum. Namiddag zetten we 
onze verkenning verder via een 
stadswandeling door de histo
rische kern via de Dam naar de 
Herengracht, de Keizersgracht 
en de Prinsengracht, naar Am
stel, waar in de 17e eeuw de 
voorname burgers woonden. 
Wie wil kan ook hun namiddag 
op eigen initiatief invullen en 
hebben de gelegenheid om de 
gezellige Amsterdamse sfeer 
op te snuiven,  de verschillende 
kerstmarkten te ontdekken of 
te kuieren door de verlichte 
winkelstraten. ’s Avonds voor
zien we nog een avondmaal 
(inbegrepen) alvorens we naar 
ons hotel net buiten Amster
dam rijden. Inbegrepen:

3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 overnachting in Radisson Blu Hotel 

Amsterdam Airport****
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal de 1e dag t.e.m. het ontbijt de 2e 
dag

3 ’s Morgens een Super Breakfast Buffet 
en ’s avonds een 3gangen avondmaal

3 Grachtenrondvaart van 75min
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 30
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 157per persoonHALF PENSION
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frankrijk
KERST CITY TRIP 

PARIJS

Dag 1: 
We vertrekken vanuit Wellen richting 
de Franse hoofdstad, Parijs. Onderweg 
houden we halt voor een vrijblijvende 
koffiepauze. Nog voor het middaguur 
komen we in Parijs aan waar we onze 
eerste wandeling beginnen aan de 
voet van de heuvel van Montmartre. 
Langs de trappen of per funiculaire 
bereiken we het hoogste punt van 
Parijs en tonen jullie de stad aan onze 
voeten. We lopen langs de beroemde 
basiliek SacréCoeur en nemen een 
kijkje op het Place du Tertre dat door 
portretschilders en toeristen inge
palmd wordt. Onze tocht gaat verder 
door het oorspronkelijke dorp dat 
Montmarte ooit was. Eenmaal terug 
aan de voet van de berg rond Place 
Pigalle is er mogelijkheid voor het 
vrije middagmaal. 

We zetten de rit verder naar de buurt 
van de Eiffeltoren waar we via een 
wandeling langs één van de Parijse 
kerstmarkten komen en een grandi
oos uitzicht hebben op de toren. Wie 
wil shoppen in ‘les Grands Magasins’ 
(Lafayette en Printemps) kan daar ook 

terecht. Wie nog wat ‘Parijs’ wil zien 
moet zeker mee op een tochtje met 
onze gids naar de Madeleinekerk en 
de Place Vendôme. Naast de histori
sche bouwwerken zullen jullie ook 
kennismaken met de luxeboetiekjes 
en watertanden bij de vitrines van 
Fouquet. Ook de deelnemers aan deze 
wandeling krijgen nog de gelegen
heid om even te rusten, en waarom 
niet in het beroemde Café de la Paix? 
Vrij avondmaal in de buurt van de 
opera. Vanaf de opera vertrekken we 
met de autocar naar het hotel via een 
sightseeing tour over de wereldbe
roemde ChampsElysées, langs de Arc 
de Triomphe en het park van Mon
ceau. We nemen onze intrek in Hotel 
IBIS Paris 17 Clichy Batignolles***.

Dag 2: 
Na het ontbijt maken we een uitge
breide sightseeing die begint met een 
rondje rond La Défense en La Grande 
Arche. Daarna rijden we de binnen
stad in via de Arc de de Triomphe en 
de Champs Elysées. We laten jullie 
de voornaamste gebouwen, boule
vards en pleinen zien zoals: Place de la 
Concorde, het Louvre, Quartier Latin, 
NotreDame, de nieuwe Opéra, … Een 
wandeling in de buurt van de kathe
draal voor een kort bezoek aan het Ile 
de la Cité, het oorspronkelijke hart van 
Parijs. Er volgt de mogelijkheid voor 
een vrij middagmaal in het Quartier 
Latin. (Wie onmiddellijk naar de kerst
markt wil, kan met de bus mee). Vanaf 
de oudste brug van de stad komen we 
onder de blik van ‘le Vert Galant’ bij het 
intieme Place Dauphine en slenteren 
we door het Louvre naar de Champs 
Elysées. Hier kunnen we afronden met 
een bezoek aan de kerstmarkt. 

Daarna zoeken we onze autocar op 
en vertrekken terug naar huis. Op de 
terugreis wordt er nog gestopt langs 
de autosnelweg voor het avondmaal.

HOTEL IBIS 
PARIS 17 CLICHY BATIGNOLLES *** 

Uw comfort is onze prioriteit. Ontspan in de fitness
ruimte of bij het zwembad. Neem een pauze in de 
bar of in een van onze restaurants. Direct toegang 
tot de ChampsElysées via metrolijn 13. Dicht bij 
Montmartre en de SacréCoeur. De nieuwe ibis ka
mer is voorzien van het nieuwe Sweet Bed by ibis 
voor ultiem comfort, met een tweepersoonsbed of 
2 aparte bedden, bureau, internet, laminaatvloer, 
badkamer en lcd flatscreen tv met alle belangrijke 
zenders. 
Ontbijt in marktstijl. Vitaminerijk, vers en overheer
lijk eten! Ontbijtbuffet van 06.30 tot 10.00 uur met 
vers gebakken brood, gebak en madeleines, een 
breed scala aan fruit, vleeswaren, kaas, eieren, regio
nale producten, ontbijtgranen enz. Glutenvrije pro
ducten op aanvraag.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 overnachting in Hotel IBIS Paris 17 

Clichy Batignolles***
3 Verblijf in een 2persoonskamer met 

rijkelijk frans ontbijtbuffet
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middag en avondmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Inkomgelden, bezoeken, boottocht, …

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 35
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 145
per persoon

KAMER MET ONBIJT

2017
27 en 28 december
2 dagen
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WANDELVAKANTIES

wandelen

Winterwandel reis Achenkirch – Achensee, Oostenrijk  – 05 t/m11 februari 2017 – 7 dagen

Inbegrepen: • Vervoer met luxe autocar • 6 overnachtingen in Hotel Fischer Wirt*** • Verblijf in half pension 
• Gratis gebruik van sauna en dampbad • 1 x namiddag koffie en koek • 1 x boerenbuffet-avond met muziek 
• 1x fakkelwandeling met Glühwein • Uitstap naar Pertisau • Alle taksen en diensten
Niet inbegrepen: • Middagmalen • Dranken bij de maaltijden • Inkomgelden
Toeslagen: • Grote single kamer met balkon: + v 90 • Kleine single kamer zonder balkon: geen toeslag (slechts 5 beschikbaar)  
• Annulatie en reisbijstandsverzekering: + 6% van de reissom

Wandel City Trip Wenen, Oostenrijk – 07 t/m12 mei 2017 – 6 dagen

Inbegrepen: • Vervoer met luxe autocar • 1 tussenovernachting in Stadthotel Gürtler in Amstetten 
• 4 overnachtingen in Hotel Wiental**** in Pressbaum • Verblijf in half pension • Uitgebreid bezoek aan 
de stad Wenen met o.a. Schönbrunn, Opera,  de Sissiappartementen, Huntertwasser, … 
• Alle taksen en diensten
Niet inbegrepen: • Middagmalen • Dranken bij de maaltijden • Inkomgelden
Toeslagen: • Single kamer: + v 68 • Annulatie en reisbijstandsverzekering: + 6% van de reissom

Wandelvakantie Jungholz – Tannheimertal, Oostenrijk – 25 juni t/m 01 juli 2017 – 7 dagen

Inbegrepen: • Vervoer met luxe autocar • 6 overnachtingen in Berghotel Tirol Jungholz**** in Tannheimertal
• Verblijf in half pension • Uitstap naar de Wieskirche en de abdij van Ettal • Gratis gebruik van zwembad, 
sauna, whirlpool en kegelbaan • Alle taksen en diensten
Niet inbegrepen: • Middagmalen • Dranken bij de maaltijden • Inkomgelden
Toeslagen: • Single kamer: + v 84 • Single kamer zonder balkon : geen toeslag (aantal is beperkt) • Annulatie en reisbijstands
verzekering: + 6% van de reissom

Wandelvakantie Helgoland – Stade, Noord-Duitsland – 07 t/m 11 augustus 2017 – 5 dagen

Inbegrepen: • Vervoer met luxe autocar • 4 overnachtingen in Hotel Ramada Hotel Stade***S
• Verblijf in half pension • Uitstap en wandeling naar het Altes Land en Buxtehude • Daguitstap naar 
Helgoland (boot niet inbegrepen!) • Op de terugreis nog een bezoek aan Bremen • Alle taksen en diensten
Niet inbegrepen: • Middagmalen • Dranken bij de maaltijden • Bootovertocht heen en terug naar Helgoland • Inkomgelden
Toeslagen: • Single kamer: + v 80 • Annulatie en reisbijstandsverzekering: + 6% van de reissom

Wandelvakantie Filzmoos, Oostenrijk – 27 augustus t/m 03 september 2017 – 8 dagen

Inbegrepen: • Vervoer met luxe autocar • 7 overnachtingen in Alpenhotel Wurzer*** • Verblijf in half 
pension vanaf het avondmaal de 1e dag t.e.m. het ontbijt de 8e dag • Uitstap naar Ramsau am Dachtstein
• Uitstap naar Hallstatt en de Gosausee • Gratis gebruik ‘Erlebnispark Filzmoos’ • Alle taksen en diensten
Niet inbegrepen: • Middagmalen • Dranken bij de maaltijden • Inkomgelden
Toeslagen: • Single kamer: + v 70 • Annulatie en reisbijstandsverzekering: + 6% van de reissom

w 465
per persoon

w 475
per persoon

w 489
per persoon

w 365
per persoon

w 519
per persoon

Al deze wandelreizen worden begeleid door onze ervaren wandelgids, Francis. Naast verschillende wandelingen worden er ook enkele uitstappen 
georganiseerd in de omgeving. Iedere wandelaar kan op zijn of haar eigen tempo meewandelen. Voor inlichtingen en uitgebreide informatie 
betreffende deze wandelvakanties kan u steeds terecht bij onze ervaren wandelgids: 
Francis Quetin: 0497.87.10.45 (na 18.00u) - wandel@reizenbaus.be
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Assistance Personen
•  onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder 

vrijstelling) en onbeperkte repatriëringskosten
•  medische nabehandelingskosten in België tot v 6.250, na 

een ongeval in het buitenland
•  dekking van gemotoriseerde sporten
•  catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot v 600/

pers.
•  verlenging of verbetering van het verblijf om medische 

redenen
•  morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in 

het buitenland: v 50/dag
•  vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
•  opsporings- en reddingskosten tot v 6.250
•  terugbetaling skipass, geboekte sportactiviteiten en ge

huurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie

Assistance Voertuigen 
•  in België vanaf 10 km van de woning en in heel Europa
•  pechverhelping en sleping
•  repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en 

de huisdieren
•  verzending van wisselstukken
•  juridische bijstand
•  transport van de verzekerde inzittenden
•  caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

Home Assistance
•  bijstand bij zware schade aan de woning
•  kosten voor slotenmaker
•  informatiedienst

Kapitaal Reisongevallen
•  vergoeding tot v 12.500/pers.  

bij overlijden en blijvende  
invaliditeit na een ongeval  
in het buitenland

reizen baus
Allianz Global Assistance

Exlusive Europe Selection

Annulering
Terugbetaling van de annulerings of wijzigingskosten van 
de reis tot v 10.000/pers. in geval van
•  ziekte, incl. voorafbestaande ziekte, ongeval, overlijden van 

de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel
•  zelfmoord van een familielid
•  overlijden van kat, hond of paard
•  schade aan de woning
•  ontslag
•  echtscheiding of feitelijke scheiding
•  uitzetting uit de huurwoning
•  diefstal van identiteitsdocumenten of visum,  

weigering van visum
•  adoptie
•  orgaantransplantatie
•  annulering van het cultureel of sportief, 

evenement dat het hoofddoel van de reis was
•  annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid

Compensatiereis
•  waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van 

 vroegtijdige terugkeer tot v 10.000/pers.

Reisgoed
•  vergoeding tot v 2.000/pers. igv diefstal, beschadiging, 

verlies of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar 
vervoer

•  GSM, laptop en sportmateriaal verzekerd
•  tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij 

laattijdige aankomst in het buitenland.

Uniek op de markt, een formule met exclusieve waarborgen: 
de bescherming bij uitstek voor reizen binnen Europa !

Kostprijs

6% van de 

reissom
Allianz Global Assistance
Zwaluwenstraat 2  1000 Brussel, België
Tel: +32 2 290 64 68  www.allianzassistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch,
toegelaten onder het codenummer 2769
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reizen baus
Bijzondere 

voorwaarden

Klachten
Eventuele klachten moeten worden inge
diend op de plaats waar de reden van de 
klacht zich voordoet, bij de reisleiding of 
de chauffeur, hotelier, enz. … zodat men 
de nodige vaststellingen kan verrichten 
en zo nodig wanneer de klacht rechtvaar
dig lijkt, een oplossing vinden.

Aansprakelijkheid van de reizigers
Minderjarige kinderen moeten in het be
zit zijn van een geldige KidsID met foto. 
Wanneer de kinderen niet samen reizen 
met het gezinshoofd, moeten zij houder 
zijn van een document met de toelating 
van de ouders, gewettigd op het gemeen
tehuis. Vrijwillige of onvrijwillige schade 
door de reiziger toegebracht aan derden, 
vervoermiddelen of in het hotel enz. valt 
ten zijne lasten.

Hoteldirectie
De hoteldirectie behoudt zich het recht 
bij aankomst na een nachtreis de kamers 
pas vrij te geven vanaf 15.00 uur.

Dieren
Dieren zijn niet toegelaten op onze auto
cars.

Inschrijvingen
De inschrijving kan enkel gebeuren 
door betaling van een voorschot van 
w 85 per persoon (tenzij anders ver-
meld). Het inschrijven houdt in dat men 
de algemene reisvoorwaarden kent (zie 
bestelbon) en iedere deelnemer wordt 
verondersteld er kennis van te hebben 
genomen.

Betaling
Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor 
vertrek betaald te worden.  Daarna ont
vangt u de nodige reisdocumenten.

Annulering of reiswijziging  
door de organisator
De reisweg kan door de organisator ten 
alle tijden gewijzigd worden. De organisa
tor behoudt zich het recht van opzegging 
zonder vergoeding wanneer een reis niet  
kan doorgaan bij gebrek aan voldoende 
deelnemers (minimum 25 deelnemers). 
In dit geval wordt de reiziger minstens 14 
dagen voor vertrek verwittigd en worden 
alle betaalde voorschotten terugbetaald.

Annulering door de reiziger 
Annulering wegens ziekte, ongeval, hos
pitalisatie, overlijden familielid brengen 
volgende kosten mee:  
•  meer dan 30 dagen voor vertrek: 
 v 25 per persoon.
•  van 30 tot 22 dagen voor vertrek:
 15% van de reissom.
•  van 21 tot 8 dagen voor vertrek:
 50% van de reissom.
•  van de 7de dag tot de dag van vertrek:
 90% van de reissom. 
•  niet aanwezig bij vertrek:
 100% van de reissom.

Bagage
Maximum toegelaten bagage : 1 reiskoffer 
p.p. (max. 20kg) + 1 stuk handbagage.

Drukfouten
Ondanks onze zorgvuldigheid bij het sa
menstellen van de informatie in deze bro
chure en op onze website, kunnen wij niet 
aansprakelijk gesteld worden voor druk 
en zetfouten. 

Garantiefonds reizen
Om onze klanten nog méér garantie te 
bieden zijn wij, Reizen Baus nv, aangeslo
ten bij het Garantiefondsreizen, Metrolo
gielaan 8, 1130 Brussel. Ons polis nummer: 
9911.0046.00/5121
Wij volgen de reisvoorwaarden van de 
Geschillencommissie Reizen vzw.
Zie achterkant bestelbon.

Reisformaliteiten autocarvakanties 
•  geldige identiteitskaart (vervaldatum 

controleren).
• Kids-ID voor kinderen minder dan  

12 jaar.
• EZVK: Europese ziekteverzekerings

kaart van de mutualiteit.

 U kan bij ons ook terecht 
   voor al uw vliegvakanties, 

  cruises en 

   autovakanties. 

 Wij zijn een officieel erkend partner van 

  Thomas Cook, Pegase, 
       Imagine, MSC Cruises, …
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Zonneveldweg 61
B3830 Wellen
T  011 37 62 04
E info@reizenbaus.be
W www.reizenbaus.be

OPEN
Maandag tot vrijdag van 9u12u & 13u18u. Zaterdag, zondag enfeestdagen gesloten.

w w w. r e i z e n b a u s . b e

     Voor al uw vragen, 

 informatie en reservaties 
   kan u ons steeds 
     contacteren 
    tijdens de kantooruren

Printdorp.com
  van idee tot uiting


