
BUSREIZEN

EINDEJAARSPROGRAMMA 2017
DORTMUND KOOPZONDAG !

Al voor de 119e keer vindt de, naar men zegt, groot-
ste kerstmarkt in Duitsland plaats met ruim 300 
kraampjes in de binnenstad. Voor geïnteresseerden 
organiseert de VVV ook rondleidingen. In Dortmund 
kan je bovendien gezellig shoppen, zeker op een 
koopzondag als vandaag!

3 DECEMBER 2017: € 28,00

OBERHAUSEN CentrO

Adembenemende kerstversieringen, drie kerstmark-
ten en een prachtige lichtshow op de promenade… 
150 chalets rond het winkelcentrum bieden je een 
traditionele kerstmarkt. Maar buiten dat alles, blijft 
CentrO ook gewoon dé place to be om heerlijk te 
shoppen !

9 DECEMBER 2017: € 27,00

ESSEN

De wellicht mooiste kerstmarkt van Duitsland telt 
ook dit jaar om en bij de 250 kraampjes. Typisch is 
de grote variëteit aan culturen met hun culinaire ver-
lokkingen. 
Sinds 1951 wijdt Essen de verlichting jaarlijks aan een 
ander thema. Dit jaar is dat Slovenië. 

9 DECEMBER 2017: € 27,00

RIJSEL

Deze kerstmarkt is dé plaats voor een origineel kerst-
cadeau. Rijsel pakt dit jaar uit met een nog feeëriekere, 
nieuwe verlichting. Zak tegen 16u af naar het hart van 
de kerstmarkt en ervaar hoe nóg meer lichtjes het 
overnemen van het donker !

9 DECEMBER 2017: € 27,00

BRUGGE

In de prachtige binnenstad van Brugge vinden elk jaar 
twee gezellige kerstmarkten plaats. 
Met al haar attracties en cultureel erfgoed is deze stad 
sowieso al een must-see in ons land.

10 DECEMBER 2017: € 25,00

DORDRECHT

De honderden monumenten in de historische bin-
nenstad en de iconische binnenhavens vormen het 
decor voor de grootste en meest sfeervolle kerst-
markt van Nederland.

16 DECEMBER 2017: € 23,00

VALKENBURG

Valkenburg staat garant voor een op z’n minst apar-
te kerstmarkt die staat opgesteld in de verschillende 
grotten die de stad rijk is.
Opgelet, inkomprijzen van de grotten zijn niet inbe-
grepen !

10, 23 DECEMBER 2017: € 22,00

KORTRIJK AVONDBEZOEK !

Trek je warmste wintertrui aan en kom de sfeer 
opsnuiven op de Kortrijkse kerstmarkt. Meer dan 
50 chalets veroveren het centrum. De stad Kortrijk 
herbergt trouwens heel wat geschiedenis, erfgoed en 
verborgen parels!

16 DECEMBER 2017: € 25,00

CANTERBURY

Heerlijk shoppen: van unieke, authentieke handelaars 
tot wereldbekende ketens. Gezellig eten en drinken 
in één van de koffiehuisjes, tea shops en pubs… Een 
middeleeuwse goochelshow of kerstliederen, wie 
weet wat je pad zal kruisen in Canterbury ?

16 DECEMBER 2017: € 55,00
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KEULEN

De kerstmarkten van Keulen dompelen de stad in 
een feestelijke stemming tijdens de Advent. De mooi-
ste en bekendste is de kerstmarkt aan de Dom.

2, 16 DECEMBER 2017: € 27,00
8, 12, 19 DECEMBER 2017: € 26,00

DÜSSELDORF

In Düsseldorf spreidt de kerstmarkt zich over verschil-
lende straten en pleinen! Bovendien biedt de stad veel 
mogelijkheden om nóg meer uit uw dag te halen.

2, 9 DECEMBER 2017: € 27,00
15 DECEMBER 2017: € 26,00

TRIER

De kerstmarkt van Trier is dé kerstmarkt bij uitstek 
als je op zoek bent naar een authentieke en gezellige 
sfeer. De kleine kerstmarkt telt zo’n 100 kraampjes en 
creëert dankzij de Romaanse gebouwen van de stad 
een nostalgisch gevoel.

2 DECEMBER 2017: € 32,00
15 DECEMBER 2017: € 30,00

AKEN

Heinde en verre staat deze kerstmarkt bekend om z’n 
uitzonderlijk huislijke, bijna familiale sfeer.

1, 12, 19 DECEMBER 2017: € 22,00
2, 9, 16 DECEMBER 2017: € 23,00

MAASTRICHT

Magisch Maastricht is compleet vernieuwd. Naast ver-
schillende nieuwe activiteiten, krijgt de kerstmarkt een 
nog meer nostalgische uitstraling.
Naast een vernieuwde kerstmarkt, biedt Maastricht 
nog steeds eindeloos shopping plezier !

9 DECEMBER 2017: € 23,00
17, 22 DECEMBER 2017: € 22,00

DUISBURG

Elk jaar verandert de binnenstad van Duisburg in een 
sfeervolle kerstmarkt. 
Wedden dat je ’s avonds bij een glaasje verwarmende 
glühwein belooft om volgend jaar terug te komen?

16 DECEMBER 2017: € 27,00

UTRECHT
WINKELS 7/7 OPEN !

Dit weekend verandert de binnenstad in een 
winters paradijs, het Knüssfest. Traditionele kraampjes, 
duurzame kerstgeschenken, je vindt het allemaal op 
de Utrechtse kerstmarkt!
Leuk voor de shopaholics: de winkels in Utrecht zijn 
7/7 open. En dus ook op zondag !

17 DECEMBER 2017: € 26,00

DESIGNER OUTLET 
ROERMOND

Winkelen in ruim 120 winkels met meer dan 200 
topmerken, dat kan in het Designer Outlet Roermond. 
Dit winkelparadijs biedt dagelijks 30 tot 70% korting 
op producten van topdesigners. 
Voor genieters zijn er koffiebars, voor kinderen een 
speeltuin. En er is gratis WiFi in het hele gebouw.
Bovendien geniet u als onze klant van een Fashion 
Passport voor 10% extra korting op uw aankopen!

10, 19 DECEMBER 2017: € 22,00

SHOWNAMIDDAG 
KAASBOERIN

Een vrolijke kerstshow, dat is wat u van deze 
shownamiddag mag verwachten. Na het 3-gangen 
diner geven o.a. Gunther Neefs, Michael Lanzo, 
Herbert Verhaeghe, Ive Renaarts het beste van 
zichzelf om u te entertainen. We sluiten af met een 
avondmaaltijd!

Diner
Soepje van bospaddenstoelen
**
Kalkoenmedaillon met saus, warme groenten en 
aardappelgarnituur
**
Dessert

Inbegrepen: diner, show en avondmaaltijd
Niet inbegrepen: dranken

11 DECEMBER 2017: € 49,00
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BERNKASTEL PARIJS

Bernkastel is als wijnstad een ideale bestemming voor een weekendje weg. In de 
adventstijd baadt de stad in licht en gezelligheid. Dit weekend staat bol van de 
activiteiten. Uniek is de aankomst van de fakkelzwemmers op zaterdagavond!

De ‘stad van de liefde’, en dát in de kerstperiode… Onder l’Arche de Défense, 
rond de Eiffeltoren, langs de Champs-Elysées… Verspreid over de stad vindt u op 
elk pleintje wel een kerstmarkt terug. Aan wie denkt dat de échte kerstmarkten 
alleen in Duitsland te vinden zijn, bewijzen we graag het tegendeel!

3 DAGEN - LOGIES EN ONTBIJT hotel bernkasteler hof

1 DECEMBER 2017: € 189,00
2 DAGEN - LOGIES EN ONTBIJT hotel ibis paris porte de clichy

9 DECEMBER 2017: € 129,00 SINGLE: + € 35,00

VOORJAARSPROGRAMMA 2018

UMBRIË

Het bergachtige groene hart van Italië. In dit land zijn de groene, zacht glooiende 
heuvels begroeid met vooral wijn- en olijfgaarden. Umbrië wordt gekenmerkt 
door oude ommuurde heuvelstadjes met steile straatjes die getuigen van een rijke 
cultuurgeschiedenis.
Dag 1 ’s Ochtends vertrek vanuit Herentals tot in Zwitserland voor overnachting.
Dag 2 Na het ontbijt gaat het naar Castell’Arquato in Piacenza, een buitengewoon 
mooi middeleeuws dorp dat wordt overschaduwd door La Rocca Viscontea, een 
machtige burcht uit de 14e eeuw. ’s Namiddags reizen we door tot Passignano.
Dag 3 Eerst ontbijt. Daarna door naar Gubbio, een stadje waar de middeleeuwen 
nog aanwezig zijn in het doolhof van steegjes en trappen. Van op het Piazza della 
Signoria heb je een prachtig zicht over de omgeving. Na een vrije lunch door naar 
de Abbazia di San Salvatore di Montecorona in Umbertide, één van de belangrijkste 
abdijen in Umbrië.
Dag 4 Eerst naar het vestingstadje Bevagna, een stadje met een intact middeleeuws 
stadsplan en een prachtige monumenten. Daarna door naar Montefalco, het 
‘Balkon van Umbrië’, met de museumkerk van San Francesco. Op de heuvels rond 
Montefalco wordt een druif verbouwd die één van de beste rode wijnen van Italië 
geeft!
Dag 5 Na het ontbijt gaat het met de trein naar Perugia. Onze gids loodst je langs 
alle pittoreske hoekjes, mooie kerken en stadspoorten.
Dag 6 ’s Morgens bezoeken we Assisi met zijn basiliek ter ere van de heilige 
Franciscus. Met taxi’s bezoeken we o.a. San Damiano waar het Sint-Franciscus zijn 
Zonnelied schreef en Carceri boven in de heuvels, waar hij zich terugtrok met zijn 
broeders. 
Dag 7 Eerst naar “la città d’oro”, Arezzo. Een stadje met een bloeiende 
sieradenindustrie, maar ook met mooie middeleeuwse decors. Na een lunch door 
naar Cortona, gesticht in de Etruskische periode. Dat zien we nog steeds in de 
versterkte stadsmuren en de talrijke prachtige paleizen en kerken.
Dag 8 Na ons ontbijt vertrekken we uit Passignano richting Oostenrijk voor een 
overnachting. Onderweg houden we halt in Mantova, één van de belangrijkste 
kunststeden van Noord-Italië dat sinds 2008 op de Werelderfgoedlijst van Unesco 
staat.
Dag 9 We zetten onze weg richting huis verder en komen tegen de avond weer 
in België aan.

9 DAGEN - HALF PENSION hotel la vela 

7 APRIL 2018: € 725,00  SINGLE: + € 100,00

COSTA BRAVA

Wie denkt dat de Costa Brava alleen is bestemd voor feestende jongeren, heeft het 
mis. Het is hier natuurlijk absoluut genieten van zon, zee en strand (en voor wie wil 
een feestje), maar deze ruige kuststreek heeft meer te bieden. Véél meer.
Dag 1 ’s Avonds verlaten we België voor een nachtrit naar Spanje.
Dag 2 Vanochtend komen we aan in onze verblijfplaats Pineda de Mar. 
Ontbijtbuffet. We nemen vandaag vrijaf en bieden u de gelegenheid om te shoppen 
en de buurt te verkennen.
Dag 3 Onze eerste uitstap gaat naar Gerona. Het historische centrum is prachtig 
en doet door de vele kleine straatjes en ontelbare trappen erg knus aan. Overal in 
de stad kom je sporen van een lange geschiedenis tegen. 
Dag 4 Vandaag gaat het naar Blanes, bekend om zijn twee botanische tuinen, 
samen goed voor meer dan 13.000 wonderbaarlijke, kleurrijke plantensoorten!
Dag 5 ’s Ochtends vertrek naar Barcelona. Middeleeuwse, gezellige pleintjes maar 
ook hypermoderne architectuur en imposante avenida’s. Eén dag is niet genoeg om 
een aardige indruk te krijgen van deze stad. 
Dag 6 Haast nergens in Spanje stap je zo tastbaar het verleden binnen als in 
het Catalaanse dorpje Besalú. Het is zonder twijfel één van de best bewaarde 
middeleeuwse dorpjes in Spanje. 
Dag 7 Eén dag was voor u niet genoeg om te proeven van alle facetten van 
Barcelona? De bouwwerken van Antoni Gaudi nog niet bezocht? Stap dan vandaag 
zeker weer mee op de bus!
Dag 8 Tossa de Mar is een gezellige badplaats, gelegen in een mooie baai met een 
groen achterland. Onder de middeleeuwse toren kunt u zalig rondkuieren langs de 
ontelbare boetiekjes. 
’s Avonds genieten we nog van een diner in ons hotel, vooraleer we ’s nachts terug 
naar huis rijden.
Dag 9 ’s Ochtends komen we aan in België.

9 DAGEN - HALF PENSION aqua hotel promenade  

7 APRIL 2018: € 445,00 SINGLE: + € 95,00



Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals - Verg. A 1097
Tel. 014 21 21 12 - travel@deduinen.be - www.deduinen.be
Openingsuren: ma-vrij: 9.15-18.00 u. - zat: 9.15-16.00 u.

ELZAS

De Elzas is een zeer aantrekkelijke streek met een rijke traditie. Schilderachtige 
wijndorpjes liggen her en der verscholen in het groen en geven de omgeving iets 
gemoedelijks. 
Dag 1 Vertrek ’s morgens. Na een vrije lunch bezoeken we in Plainfaing de 
Confiserie des Hautes-Vosges, waar traditionele Vogezen-snoepjes worden 
gemaakt. Over de Col du Bonhomme rijden we door naar ons hotel voor 
kamerverdeling, avondmaal en overnachting.
Dag 2 Na het ontbijt brengt de bus ons naar Colmar. Wandeling door het oude 
stadsgedeelte en het indrukwekkende ‘Petite Venise’. In de namiddag gaat het naar 
Eguisheim en Turckheim, schilderachtige stadjes met talloze vakwerkhuisjes.
Dag 3 Onze eerste halte is de Grand Ballon, de hoogste top van de Vogezen 
met een schitterend uitzicht. Daarna langs de ‘Route des Crètes’ tot het pittoreske 
Ribeauvillé, compleet met vestingswal, stadspoort en torens uit de 14e eeuw. We 
sluiten de dag af met een wijnproeverij.
Dag 4 Na het ontbijt houden we even halt in het mooie Obernai vooraleer we 
doorrijden naar Straatsburg met zijn mooie kathedraal en de oude typische buurt 
‘La Petite France’. Na een vrije lunch zetten we weer koers huis.

4 DAGEN - HALF PENSION motel restaurant au bois le sire

10 MEI 2018: € 395,00 SINGLE: + € 100,00

WINTERBERG

4 DAGEN - HALF PENSION hotel hessenhof

14 FEBRUARI 2018: € 395,00 SINGLE: + € 35,00

Winterberg is een perfecte bestemmingen voor een korte skitrip. Ook al zijn het 
geen Alpen, het echte wintersportgevoel is er absoluut te beleven.
De Skiliftkarussell bij Winterberg is veruit het grootste en meest bekende 
skigebied van het Sauerland. Er is de laatste jaren zo veel geïnvesteerd in de liften 
en de infrastructuur van Winterberg, dat sommige gebieden in de Alpen er jaloers 
naar kijken.

AMSTERDAM

3 DAGEN - HALF PENSION van der valk hotel volendam

19 MEI 2018: € 295,00 SINGLE: + € 100,00

Amsterdam is, net als Parijs, een ideale bestemming voor een citytrip dicht bij 
huis. De stad is zowel oerhollands als uiterst cosmopolitisch tegelijk. Liefst 178 
nationaliteiten vinden er hun thuis. En toch is de hoofdstad van Nederland een stad 
op mensenmaat, met een bruisende gezelligheid.
Dag 1 Vertrek ’s ochtends naar Amsterdam, waar tram 2 ons langs de mooiste 
tramlijn ter wereld (volgens National Geographic Traveler) tot aan het centraal 
station voert. Onze gids neemt u mee op pad langs de hoogtepunten van de stad. 
We passeren langs o.a. de Waag en het begijnhof. In de namiddag staat een bezoek 
aan het Anne Frank Huis op het programma.
Dag 2 In de voormiddag bieden we de gelegenheid tot een rondvaart over de 
Amsterdamse grachten. Doet u liever wat anders? Onze gids neemt u graag mee 
voor een bezoek aan de Museumwijk. De namiddag vatten we samen in twee 
woorden: shoppen en plezier! Waar de Kalverstraat alle grote ketens huisvest, vind 
je in de 9 straatjes de kleine, originele en exclusieve winkeltjes.
Dag 3 Na het ontbijt gaat het naar de Marken. Geleide wandeling door dit 
bijzonder en authentiek stukje Nederland. Tegen de middag rijden we door naar 
Volendam, niet voor niets een dorp dat sinds 1880 al door beroemde schilders 
werd bezocht en vereeuwigd. Niet voor niets een dorp dat werd bezongen als de 
parel van de Zuiderzee. Terugrit naar huis.

VENETIË

8 DAGEN - HALF PENSION hotel le soleil

3 FEBRUARI 2018: € 745,00 SINGLE: + € 105,00

Carnaval is in Venetië uitgegroeid tot een bezienswaardigheid. Alleen als u er 
midden in zit, beseft u dat dit een stuk geschiedenis is. 
We hebben voor u bovendien enkele uitstappen in petto:
Nr. 1 Met de boot varen we naar het eiland Burano. Dit is het mooiste eilandje 
uit de regio, bekend om zijn kantwerk en felgekleurde huisjes. We nemen ook een 
kijkje bij de schuine klokkentoren van de 16e-eeuwse San Marinokerk.
Nr. 2 Aquileia ( 181 v.Chr.) is één van de best uitgegraven steden ter wereld. Ze is 
opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Bij een bezoek aan de basiliek 
lopen we over de glazen vloer boven 750m² prachtige mozaïeken.  
Nr. 3 Grado  ligt op een klein langgerekt schiereiland met havens en stranden. 
De binnenstad met haar pleintjes, kleurige huizen en zijn Romaanse basiliek zijn in 
Zuid-Europese sfeer gebouwd.
Nr. 4 Padua, de stad van St. Antonius en één van de belangrijkste kunststeden in 
Italië, met o.a. de Capella della Scrovegni.


