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als je meereist, merk je het verschil

REIZEN BAUS 2017-18
DAG
UITSTAPPEN   
NAJAAR 2017

Tijd voor een daguit-
stapje! Heerlijk, er even 
tussenuit. Genieten van 
een dagje shoppen of 
naar het voedingssalon.
Of wat dacht je van een 
cultuurevenement zo-
als de imposante groep 
doedelzakspelers of 
een magische wande-
ling in de Efteling. Of 
hou je meer van folklo-
re: een bloemencorso 
of het carnaval in Keu-
len. Keuze te over.
Reserveer vandaag!

10.09.2017 Bloemencorso Loenhout v 29 08.30u

05.10.2017 Marcienne Collection kleding en breigoed v 15 13.00u

16+17+20.10.2017 Voedingssalon Brussel 2017 v 18 08.30u 
 inclusief gratis inkomkaart! 

11.11.2017 Oberhausen Shopping Center v 20 08.00u

11.11.2017 Düsseldorf, dagje shoppen v 20 08.00u

11.11.2017 Keulen opening Carnaval + shopping v 20 08.00u

17.11.2017 Seizoensafsluiter 2017 v 55 11.00u
 Inbegrepen : vervoer, glaasje cava, 3-gangen middagmaal met 1 drankje 

 + koffie, 2 drankjes tijdens de show, broodmaaltijd met koffie + 3u show  

 met Andrea Schön & Mike in Gasthof Delicia in Riemst.

18.11.2017 Music Show Scotland in Antwerpen v 69 17.00u

 Het geluid van de pipes en drums zwelt aan. Een imposante formatie  

 van meer dan 100 doedelzakspelers en drummers marcheren door de  

 kasteelpoort naar buiten…het begin van een schitterend spektakel.

25.11.2017 Winter Efteling v 58 09.15u

 De Efteling in de winter is nog magischer dan in de zomer,  

 kom met ons mee en geniet van het sprookjesbos in de sneeuw,  

 en talloze attracties en shows.

OPENDEURDAGEN 2018
vrijdag  5 januari 2018 > 16.00 – 20.00u

zaterdag  6 januari 2018 > 13.00 – 18.00u

zondag  7 januari 2018  > 13.00 – 18.00u

www.reizenbaus.be

KERST
VERRASSING   

5 december 2017

Vertrek om 09.30u 
Terug in Wellen ±17 u.

v 42
zie advertentie
volgende blz.
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Kerst in NederlandKerst in Duitsland

04 + 12.12.2017 Aken kerstmarkt    v17
 09.00u Wellen – 09.25u Genk station – 09.40u Maasmechelen carpool

09 + 11.12.2017 Düsseldorf kerstmarkt    v 20
 08.00u Wellen – 08.25u Genk station – 08.40u Maasmechelen carpool

05 + 19.12.2017 Keulen kerstmarkt    v 20
 08.00u Wellen – 08.25u Genk station – 08.40u Maasmechelen carpool

30.11 + 18.12.2017 Oberhausen kerstmarkt + Centro Shopping    v 20
 08.00u Wellen – 08.25u Genk station – 08.40u Maasmechelen carpool

KERST    2017

Kerstverrassingsreis
05.12.2017

Inbegrepen: vervoer, ontvangst met koffie en glühwein, 
broodlunch met koffie, pauze met 1 wijntje of biertje of 
advocaat met slagroom, bezoek, superloterij, Brusselse 
wafel met slagroom en warme kersen met koffie/thee.

Vertrek : 09.30u > Terug in Wellen omstreeks 17.00u.

MEERDAAGSE REIZEN  NAJAAR 2017

Dordrecht,  
de grootste kerstmarkt 
van Nederland
16.12.2017

In de historische binnenstad kun je, tussen honderden 
 
kramen en meerdere podia, genieten van een ultieme  
kerstsfeer. De honderden monumenten die de stad rijk is en de iconische binnenhavens vormen het decor voor 
een route van kramen en pagodes. 

Vertrek: 08.00u Wellen

27.09 – 01.10.2017  Alpenländischer Musikherbst in Ellmau 5 d v 579
De Alpenländischer Musikherbst in Ellmau is al meer dan 20 jaar het middelpunt van de Duitse Schlagermu-
sik. Ook in 2017 worden weer de grote superstars van de volks- en schlagermuziek verwacht zoals natuurlijk 
Hansi Hinterseer, Die Amigos, Beatrice Egli, das Nockalm Quintett, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Marc 
Pircher, Melissa Naschenweng  en Anita en Alexandra Hofmann. Kortom een echte topaffiche die u zeker niet 
mag missen.  Wees er héél snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Inbegrepen: vervoer – 4 overnachtingen in Hotel Fischer*** – verblijf half pension vanaf avondmaal 1e dag 
t.e.m. ontbijt 5e dag – dranken bij avondmalen (bier, frisdrank, water, wijn) – inkom alle concerten met ger-
eserveerde zitplaatsen – Openingsgala – Frühshoppen – Bauernmarkt – eigen reisbegeleiding.

11 – 13.10.2017  Langs de oevers van de Rijn, Rüdesheim 3 d v 288
3 dagen op ontdekking langsheen de mooiste plekjes aan de Rijn. Koblenz met het Deutsches Eck, Rüdes-
heim met de Drosselgasse, Wiesbaden met de warmwaterbronnen en de Henkell Sekt kellerei en natuurlijk 
een boottochtje.
Inbegrepen: vervoer – 2 overnachtingen in Hotel Trapp*** - verblijf in vol pension vanaf avondmaal 1e dag 
t.e.m. middagmaal 3e dag – inkomgelden – degustatie Henkell sekt – boottocht – eigen reisbegeleiding.

24 – 29.10.2017  Donau Rivier Cruise : Wenen – Budapest – Bratislava 6 d va. v 948
Scheep met ons in op de DCS Amethyst****S voor een wondermooie riviercruise over de Donau. We ver-
trekken vanuit Passau en vervolgens doen we Wenen – Budapest en Bratislava aan. Via de schilderachtige 
Wachau-streek met de barokke abdij van Melk keren we terug naar Passau. 
Inbegrepen: transfers Wellen-Passau-Wellen – 5 overnachtingen op de DCS Amethyst****S – verblijf in vol 
pension – dagelijks namiddag koffie en koek – soepje bij inscheping – welkomscocktail en welkomsdiner – 
apfelstrudelshow –  galadiner met ijsparade – afscheidscocktail – boordprogramma – dagelijks muziek in de 
piano bar – bagageservice bij aankomst en vertrek – haventaksen.

€ 42 € 20



REISKRANT NAJAAR 2017 - VOORJAAR 2018

011
37 62 04

RESERVEER TIJDIG
van maandag tot vrijdag

9-12 u. en 13-18 u.
of via www.reizenbaus.be

als je meereist, merk je het verschil

Seizoensafsluiter in ImstMuzikaal feest in Oostenrijk

Lloret de Mar  
SPANJE
Tijdens de Allerheiligenvakantie nog even 
genieten van de Spaanse zon? Dat kan, reis samen 
met ons mee naar de Costa Brava en geniet van een 
 heerlijk weekje zon, zee en strand. 
All inclusive mogelijk mits toeslag!

Inbegrepen:  vervoer – nachtreizen heen en terug – 6 overnach-
tingen in Hotel Plaza Paris****  – verblijf in vol pension vanaf 
middagmaal 2e dag t.e.m. ontbijt 8e dag – water en wijn bij de 
maaltijden – welkom drink – toeristentaks.

27 – 31.10.2017  Pilsen – Praag – Karlovy Vary 5 d v 564
3 steden, 3 verschillende karakters. Pilsen : de stad van het bier, Praag : de beroemde Gouden Stad en Karlovy 
Vary : een mondain kuuroord. Dit alles overgoten met een glaasje lekkere Bohemia Sekt.
Inbegrepen: vervoer – 4 overnachtingen in Courtyard by Marriott Hotel Pilsen**** – verblijf in vol pension 
vanaf het avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag – alle inkomgelden – degustatie Pilsner Urquell – boot-
tocht – eigen reisbegeleiding.

25 – 29.11.2017  Seizoensafsluiter Imst, Oostenrijk 5 d v 398
Inbegrepen: vervoer – 4 overnachtingen in Hotel Hirschen*** - verblijf in vol pension vanaf het avondmaal 
1e dag t.e.m. het ontbijt 5e dag – dranken bij alle maaltijden – verwelkoming met hotelinfo – 1 x Tiroler 
Spezialitätenbuffet –  
1 x aperitief met feestmenu – 1 x apfelstrudel met koffie – muziek en dansavond – gebruik wellness – 
 Nederlandstalige plaatselijke gids.

15 – 17.12.2017  Kerst in de Elzas, Frankrijk 3 d v 268
Ontdek Kerst in de Elzas: het mooiste van alle Kerstfeesten! Dankzij meer dan honderd kerstmarkten ver-
deeld over de hele streek kunt u de unieke Kerstsfeer in de Elzas meebeleven. Op het programma: steden en 
dorpen, versierd met duizenden lichtjes, markten waar u allerlei heerlijkheden kunt proeven, ambachtelijke 
markten waar u kennis maakt met de regionale expertise. Wij bezoeken verschillende kerstmarkten zoals 
Straatsburg, Riquewihr, Colmar, Kayersberg en Obernai.
Inbegrepen: vervoer – 2 overnachtingen in Hotel Aux Bruyéres***– verblijf in half pension vanaf avondmaal 
1e dag t.e.m. ontbijt 3e dag – vrije bezoeken aan de diverse kerstmarkten – degustatie en bezoek wijnkelder 
– eigen reisbegeleiding.

16 – 17.12.2017  Kerst City Trip Amsterdam 2 d v 157
Amsterdam is de stad van de mogelijkheden. De hoofdstad van Nederland laat dat nog maar eens zien bij 
de kerstdagen. Een kerstmarkt? Hier vind je er verschillende, in alle soorten, maten, kleuren en geuren. 
Inbegrepen: vervoer – 1 overnachting in Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport**** - verblijf in half pension 
vanaf het avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt 2e dag – ’s morgens een Super Breakfast Buffet – grachtenrond-
vaart 75min – eigen reisbegeleiding.

27 – 28.12.2017  Kerst City Trip Parijs 2 d v 145
Kerstshopping in Parijs? Of langsheen de mooiste plekjes van Parijs? Het kan allemaal, volg onze gids en ont-
dek wat Parijs te bieden heeft of ga naar hartenlust vrij shoppen in Parijs. Inbegrepen: vervoer – 1 overnach-
ting in Hotel Ibis Paris 17 Batignoles*** - verblijf in kamer met ontbijt – eigen reisbegeleiding.

9 dagen
27.10-04.11.17

€ 369

BEGELEIDE VLIEGREIS 

Gran Canaria  
SPANJE
Prachtige stranden met fijn goudkleurig zand, uitge-
strekte duinen en een zon die winter en zomer schijnt. 
In het noorden vind je een subtropische flora, terwijl de 
landschappen in het zuiden je aan Afrika doen denken.  
Las Palmas en de toeristische centra staan in het teken van 
plezier en vertier. De duinen zorgen dan weer voor de za-
lige rust.

Inbegrepen:  7 overnachtingen in het uitstekende Sentido Prin-
cess Gran Canaria****, een trendy ingericht 4-sterrenhotel enkel 
voor volwassenen, met centrale ligging in Playa del Inglés - verblijf 
in vol pension met ontbijt, lunch, en dinerbuffet met show-coo-
king – transfers Wellen-Zaventem-Wellen – transfer Las Palmas-
hotel-Las Palmas – vluchten met Brussels Airlines (of Thomas 
Cook) excl. maaltijden – eigen Baus-reisbegeleiding.

8 dagen
07-14.03.2018

€ 945



REISKRANT NAJAAR 2017 - VOORJAAR 2018

011
37 62 04

RESERVEER TIJDIG
van maandag tot vrijdag
9-12 u. en 13-18 u.
of via www.reizenbaus.be

als je meereist, merk je het verschil

Genieten van de zon  
in Malgrat de Mar

Wandelen in Oostenrijk

Zonneveldweg 61
B-3830 Wellen
T  011 37 62 04
E info@reizenbaus.be
W www.reizenbaus.be

OPEN
Maandag tot vrijdag van 9u-12u & 13u-18u. Zaterdag, zondag enfeestdagen gesloten.

20 – 26.01.2018 Winter Wandel Vakantie Lechtal, Bach – Oostenrijk 7 d va. v 465
Inbegrepen:  vervoer – 6 overnachtingen in Hotel Alpenblick*** – verblijf in half pension vanaf avondmaal 1e dag t.e.m. 
ontbijt 7e dag – muziekavond – fakkelwandeling – kegelavond – eigen wandelgids en reisbegeleiding.

10 – 17.05.2018 Wandelvakantie Eiland KRK – Kroatië 8 d       v 535
Inbegrepen: vervoer – 2 tussenovernachtingen in Oostenrijk tijdens de heen en terugreis – 5 overnachtingen in Dra-
zica Resort in Krk – verblijf in half pension vanaf avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt 8e dag – dranken bij de avondmalen 
in Drazica Resort – 1 x galadiner met muziek  – uitstap naar Baska – bezoek Bled en Vintgarkloof – eigen wandelgids en 
reisbegeleiding.

14 – 21.04.2018 Malgrat de Mar, Spanje (nachtreizen heen en terug) 8 d v 388
Verblijf in het Alegria Maripins**** in vol pension inclusief water en wijn bij de maaltijden. 
All Inclusive mogelijk : + u 65 pp. Kamer met zeezicht mogelijk : + u 25 pp.

25 – 29.04.2018 Bedevaartreis Lourdes, Frankrijk 5 d v 455
Nachtreis heen / dagreis terug. Verblijf in Hotel Padoue**** in vol pension, gelegen op 100m van het Heiligdom. 
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. Volg onze gids en ontdek alles wat Lourdes u te bieden heeft!

29.04 – 01.05.2018 Het einde van WOI 14-18 in Ieper en omgeving 3 d v 295
De Slag van Passendaele, het Tyne Cote Cemetery, het Duitse militaire kerkhof Langemark, Essex Farm met John MacCrae, 
Mesen, Ploegsteert, Poperinge Lyssenthoek Military Cemetery, … Dit alles afgewisseld met een lekker bezoekje aan de 
koekjes van Jules Destrooper. En natuurlijk mag ook de Last Post in Ieper niet ontbreken.
Inbegrepen:  vervoer – verblijf in VOL PENSION vanaf middagmaal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e dag  
– inkomgelden – rondritten – eigen reisbegeleiding – plaatselijke gids.

16.01.2018 De Gezelligste Winterrevue in Postel v 49 10.00u 
 met o.a. Laura Lynn, Garry Hagger, Marjan Berger, Jason Bradley, … 
 Inbegrepen: vervoer, middagmaal, show en avondlunch.

03.02.2018 Solden Shoppen in Oberhausen Centro Shopping v 20 08.00u 
 Profiteer van kortingen tot wel 70% tijdens de “Winterschlussverkauf” in Duitsland. 
 Opstapplaatsen: Wellen + Genk station + Maasmechelen carpool.

22.02.2018 De Knotsgekke Show III in Postel v 50 10.00u 
 met o.a. Jan Van Dyck, Daisy Thys, Shirley & Benny, Tommeke, Ivann, Franky Boy, … 
 Inbegrepen: vervoer, middagmaal, show en avondlunch.

10.03.2018 Hansi Hinterseer in Ethias Arena – Hasselt v 73        ticket + bus 
 Alle tickets zijn categorie 1, recht voor podium blok 5 + 6 vanaf rij 8 v 67        enkel ticket

27.02.2018 Verrassingsreis n° 1 v 58 08.30u 
28.02.2018 Inbegrepen: vervoer, koffie + koffiekoek, rondleiding, middaglunch, bezoek, 3-gangen avondmaal. 
01.03.2018 ! Reservaties voor de verrassingsreizen zijn pas mogelijk vanaf dinsdag 2 januari 2018 om 09.00u !

19.04.2018 Kastelruther Spatzen in de Lotto Arena – Antwerpen v 83        ticket + bus 
 Alle tickets zijn categorie 1, recht voor podium blok 132 + 133, inclusief vervoer heen en terug.

21.04.2018 Shopping Utrecht v 20         08.00u 
 Grootste shoppingcenter van Nederland Hoog Catharijne. Inbegrepen: vervoer. 

WANDELREIZEN   VOORJAAR 2018 

DAGUITSTAPPEN   VOORJAAR 2018

MEERDAAGSE REIZEN   VOORJAAR 2018


