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Daguitstap 
Nieuwpoort 
vismijn en 
Oostende

07u4507u45 08u15 06u3006u30 06u30 09u0009u00 - 07u0007u00 -

Noorwegen 07u20 06u50 07u30 07u30 06u20 07u00 08u00 08u30

ONZE OPSTAPPLAATSEN:  

Gent, bushalte De Lijn Graaf van Vlaanderenplein

Antwerpen, bushalte Crowne Plaza hotel Gerard le Grellelaan 10

Sint-Niklaas, parking zwembad naast hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57

Turnhout, ingang Stadspark Parklaan 56

Herentals, parking De Duinen Aarschotseweg 28

Heist-op-den-Berg, station Halfstraat

Hasselt, station Stationsplein 2

Leuven, parking Bodart Veilingweg

GRATIS OPHAALDIENST
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BESTEMMINGEN Afreisdata 2021

8 dagen Zuid-Tirol 15/8

7 Daguitstap Nieuwpoort vismijn & Oostende 28/8 18/9 2/10
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TELEFONISCH OF PER E-MAIL BOEKT U UW VAKANTIE 
uit deze brochure het gemakkelijkst. Om deze reservatie vlot te laten 
verlopen, noteert u best vooraf de nodige gegevens: uw gewenste 
bestemming, de afreisdatum, het aantal dagen, het aantal personen 
(naam en voornaam), de geboortedata van de personen die meereizen, 
uw adres en uw gewenste opstapplaats. Na uw reservatie sturen wij 
u zo snel mogelijk een bevestiging op. Kijk deze bevestiging goed na 
op de juiste schrijfwijze, teken voor akkoord en nadien bezorgt u ons 
deze terug. Vervolgens betaalt u het voorschot bij bevestiging en het 
saldo (1 maand voor afreis). 

KINDEREN moeten over een kids-ID beschikken. Reizen zij alleen, 
dan moeten ze een attest kunnen voorleggen van de bevolkingsdienst, 
met de toestemming van de ouders om alleen te reizen. Kinderen tot 

en met 11 jaar krijgen een korting van 25% indien ze de kamer delen 
met twee volwassenen. 

DRANKEN aan tafel zijn niet inbegrepen. 

EXCURSIES zijn steeds bij de prijs inbegrepen. Toegangsgelden zijn 
niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Volgorde van de excursies 
kan worden aangepast in functie van weersomstandigheden en 
openingstijden. 
Op alle reizen uit deze brochure is BEGELEIDING  door een gids 
voorzien. De dienstvergoeding voor de chauffeur en reisleider is 
inbegrepen. Het staat u natuurlijk wel vrij om hen achteraf nog eens 
extra te belonen indien u dat wenst. 

NUTTIGE TIPS

ANNULATIE- EN
REISVERZEKERING
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Gaat u ook liever op vakantie met een gerust gevoel? Bij Touring hebben wij een speciale verzekering verkregen voor onze busreizen tegen heel 
scherpe prijzen!

• medische kosten;  
• onbeperkte repatriëring bij ongeval of ziekte op de bestemming;  
• indien u op vakantie vroeger dient terug te keren naar België in geval van een overlijden of omwille van een ziekenhuisopname van een familielid 

tot de 2de graad (ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, neven en nichten); 
• indien uw bagage tijdens de reis verloren zou gaan, is uw bagage en de inhoud verzekerd tot € 1.000,00 per persoon. 

De prijs van de verzekering is een percentage dat wordt berekend op het totaalbedrag. Daarom kan de uiteindelijke prijs van de verzekering 
verschillen van onderstaande vanaf prijzen. 

Annulatieverzekering 5,4% + € 3,00 poliskosten

Annulatie- en reisverzekering 6,5% + € 3,00 poliskosten
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8 DAGEN   LERMOOS

DAG 1 > BELGIË - LERMOOS
We vertrekken ‘s morgens voor een rechtstreekse rit via de Duitse 

snelwegen naar Lermoos. We stoppen regelmatig en maken tijd vrij voor 

een middagmaal. Via Ulm, Memmingen en Füssen bereiken we al snel de 

Oostenrijkse grens. Van daar gaat het via Reutte tot onze verblijfplaats in 

Lermoos. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel 

Edelweiss.

DAG 2 > LERMOOS EN GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
Eerst doen we een grondige verkenning in ons prachtige bergdorp 

Lermoos. Na de middag rijden we naar het Duitse Garmisch-

Partenkirchen, gelegen bij de Beierse Alpen. Naast restaurants en

winkels biedt de stad met haar middeleeuwse huizen een mooie 

architectuur. Dit is natuurlijk zeer uitnodigend om de prachtige gebouwen 

en bezienswaardigheden te ontdekken tijdens onze rondleiding. Tevens 

houden we een leuke fotostop bij de beroemde springschans.

DAG 3 > IMST
Na de middag trekken we naar Imst, idyllisch gelegen waar het Gurgltal 

en het Inntal samenkomen. Het heeft een authentiek centrum en 

een rijke geschiedenis. De mooie traditionele winkeltjes vormen een 

trekpleister voor toeristen. U heeft de gelegenheid om het natuurlijke 

verschijnsel Rosengartenschlucht te bezoeken.

DAG 4 > INNTAL
In de voormiddag vertrekken we voor een fantastische dagtrip vol 

adembenemende landschappen afgewisseld met leuke steden. Het 

Ötztal, een bekend zijdal van het Inntal, is een smal trog dal dat door 

meerdere bergstortingen in terrassen werd opgedeeld. Vervolgens 

rijden we in Sölden de Gletsjerstrasse op tot de Tiefenbach- en de 

Rettenbachgletsjer. Hier zijn we op 2675m hoogte en kunnen we een 

kabelbaan nemen die ons laat zweven boven het eeuwige ijs tot 3200m. 

Na de middag rijden we naar Umhausen. Daar volgen we de bergweg 

naar Niederthai waar we genieten van een prachtig uitzicht op het 

Ötztal en de 150m hoge Stuibenwaterval. Avondmaal en overnachting.

DAG 5 > FÜSSEN
U geniet in de voormiddag van vrije tijd in Lermoos. Na de middag 

rijden we naar Füssen. Deze middeleeuwse stad is tevens het eindpunt 

van de Romantische Strasse. U vindt er een gezellig stadscentrum waar 

u heerlijk kunt � aneren langs de winkels en waar u bij goed weer een 

terrasje kunt doen in de hoofdstraat.

DAG 6 > FERNPASS EN MÖTZ
‘s Ochtends rijden we over de Fernpass en het Mieminger-plateau naar 

Mötz. Nadien vervolgen we onze route tot Innsbruck, de hoofdstad 

van Tirol. Na ons middagmaal kan u er genieten van een geleide 

stadswandeling. Later in de namiddag bezoeken we het mondaine 

Seefeld.

DAG 7 > PANORAMAWEG
Vandaag hebt u de mogelijkheid om te genieten van al wat de streek ons 

te bieden heeft. Denk hierbij aan de vele wandelmogelijkheden, waarbij 

de Panoramaweg de absolute topper is. We kunnen gebruik maken van 

de plaatselijke liften naar de Grubigstein, de Mariënberg in Biberwier of 

de Zugspitze en de Ehrwalder Alm in Ehrwald. Liefhebbers kunnen naar 

de spectaculaire loopbrug Highline 179 bij Reutte.

DAG 8 > LERMOOS - BELGIË
Na het ontbijt verlaten we Lermoos en rijden we via Reutte naar de 

Duitse grens. Via Kempten, Memmingen en Ulm reizen we verder richting 

Karlsruhe. Onderweg krijgt u de gelegenheid om een middagmaal te 

nuttigen. Over de Duitse snelwegen gaat het in de namiddag verder 

richting België en de door u gekozen afstapplaats.

HOTEL EDELWEISS - LERMOOS
www.edelweiss.at

Ligging: in het centrum van Lermoos
Faciliteiten: lift, bar, restaurant, binnenzwembad, openlucht 
relaxatiebad, wellness, WiFi, 2x week ‘s avonds livemuziek
Verblijfsformule: half pension
Afreis op zondag: 4 juli, 11 juli, 1 augustus, 8 augustus 2021

Prijs per persoon: € 699,00 - supplement single: € 100,00/week

“Niet te verbazen dat Lermoos sedert vele jaren een 
geliefkoosde bestemming is voor talrijke Vlamingen. 

Door zijn unieke ligging, aan de voet van de Zugspitze, 
geniet Lermoos een bevoorrechte plaats in de 

prachtige bergwereld van Tirol. Wandelaars komen 
er ten volle aan hun trekken want het aanbod aan 

bewegwijzerde wandelingen is onuitputtelijk. 
Daarnaast is het ook een uitgelezen kans om de 

omgeving te verkennen.“
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“Italië is het land van de zon, van zuiderse schoon-
heid, de prachtige natuur en van de indrukwekkende 

kunststeden. Het Italiaanse Zuid-Tirol nodigt u uit 
op een onvergetelijke vakantie! U verblijft er aan de 
voet van de wereldberoemde Dolomieten, een bij-
zonder ideale ligging voor prachtige uitstappen.“

8 DAGEN   ZUID-TIROL 

DAG 1 > BELGIË - AUER
We vertrekken ‘s morgens voor een rechtstreekse rit naar onze 

vakantiebestemming. Via de Duitse snelwegen gaat het over Stuttgart, 

Ulm en langs de Fernpas richting Innsbruck. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops, om uiteindelijk verder te reizen richting Brennerpas. 

Even voorbij Bolzano ligt onze verblijfplaats Auer. Kamerverdeling, 

diner en overnachting in ons hotel.

DAG 2 > BOLZANO
Deze Italiaanse stad staat bekend om haar cultuurmix. Het oude 

stadscentrum met de gotische domkirche is bekend voor zijn dak met 

kleurige patronen en sierlijke tonen. Maar uiteraard kan men er ook 

een bezoek brengen aan het archeologisch museum waar de 5300 

jaar oude ijsman Ötzi te bekijken is. Bolzano is ook de uitgelezen stad 

om te wandelen, te winkelen en om 14de- en 15e eeuwse fresco’s te 

bezichtigen.

DAG 3 > GARDAMEER
Na het ontbijt vertrekken we naar het grootste en mooiste der Italiaanse 

meren, het Gardameer. We rijden van Sirmione in het zuiden tot Riva 

del Garda in het noorden. Sirmione is dé parel in het zuiden van het 

Gardameer. Dit pittoreske stadje bevindt zich op een schiereiland dat 

4 km in zee uitsteekt en biedt u een wirwar aan kleine straatjes en 

een imposant kasteel als entree tot de stad. Langs de oevers van het 

meer genieten we volop van de prachtige � ora met wijngaarden, ceders, 

palmbomen, citrus- en olijfbomen en een overvloed aan kleurrijke 

bloemen. Wie wil, kan een boottocht maken op het meer dankzij de 

leuke en regelmatige ferryverbindingen tussen de badplaatsen. In de late 

namiddag keren we voldaan terug naar ons hotel.

DAG 4 > MERANO 
Merano is een prachtig kuuroord met mooie promenades langs 

de rivier de Passirio. Het belangrijkste gebouw van de stad is de 

St.-Nikolauskerk. Zeker niet te vergeten is de Laubengasse, de 

hoofdstraat van het oude Merano, met zijn typische gevels, de vele 

moderne winkels en terrasjes! Avondmaal en overnachting in ons 

verblijfshotel.

DAG 5 > DOLOMIETEN RONDRIT
Vandaag starten we onze dag in de Valle di Fassa. In dit dal ligt Canazei, 

met een jarenlange traditie in gastvriendelijkheid, adembenemende bergen 

en de gunstige ligging als poort naar de beroemde bergen als de Sella en 

de Pordoi. We passeren de bergpassen van die twee bergen en rijden naar 

het Val Gardena, dat garant staat voor spectaculaire bergen, veel zon en 

een heerlijke Italiaanse sfeer. Tijdens deze uitstap krijgt u de gelegenheid 

om met een kabelbaan tot op 2950 meter hoogte te klimmen.

DAG 6 > DE AARDPIRAMIDEN 
In de voormiddag rijden we langs de stad Bolzano en nemen we de 

spectaculaire autoroute door de wijngaarden naar het plateau van  

Renon/Ritten. Na een korte wandeling bereiken we het uitzichtpunt 

op een uitzonderlijk natuurfenomeen: de aardpiramiden.

DAG 7 > KALTERER SEE
U heeft rustig de tijd om rond te kuieren in onze verblijfsplaats Auer. Of 

heeft u zin om te wandelen? Dan is het vandaag de ideale gelegenheid 

om een mooie wandeling te maken rond de Kalterer See.

DAG 8 > AUER - BELGIË
We vertrekken ‘s ochtends vroeg na het ontbijt en rijden via de 

Brennerpas over de Oostenrijkse en Duitse snelwegen richting België. 

Onderweg houden we de gebruikelijke stops. ‘s Avonds komen we aan 

bij uw gekozen afstapplaats.

HOTEL MARKUSHOF - AUER/ORA  
www.hotelmarkushof.it

Ligging: in het oude centrum van Auer
Faciliteiten: verwarmd buitenzwembad, tuin met zonnige 
ligweide, restaurant met overdekt terras (regionale en Italiaanse 
gerechten), gratis WiFi, kamers met een houten vloer en balkon, 
eigen badkamer, ontbijtbuffet, wellness ruimte
Verblijfsformule: half pension
Afreis op zondag: 15 augustus 2021

Prijs per persoon: € 699,00 - supplement single: € 155,00
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10 DAGEN   NOORWEGEN

DAG 1 > BELGIË - KIEL
Vanuit onze opstapplaatsen vertrekken we ’s ochtends via de Neder-

landse en Duitse autosnelwegen richting Kiel waar we inschepen voor 

een nachtelijke vaart naar het Zweedse Göteborg.

DAG 2 > GÖTEBORG - BEITOSTOLEN
Ontbijtbuffet aan boord van onze ferry. Onderweg passeren we 

ontelbare meren en eilandjes. We bereiken voor de middag de Noorse 

grens bij de Svinesundbrug. Na een vrije lunch rijden we verder langs 

Oslo tot in Beitostolen. Avondmaal en overnachting.

DAG 3 > BEITOSTOLEN - GEIRANGERFJORD
Na het ontbijt beginnen we een tocht door een indrukwekkend berg-

landschap naar de Geirangerfjord. De route gaat langs kristalheldere 

bergmeren en kruist de pasroute van het Valdres gebergte. Op de 

bergtoppen wordt u beloond met een schitterend panoramisch uit-

zicht! In Lom bezoeken we de Stavkirke, een kerk die dateert uit 1200. 

Natuurlijk mag een boottocht in de Geirangerfjord niet ontbreken. 

DAG 4 > LOEN
Langs de oevers van het meer van Olden naar de Briksdalgletsjer. 

Deze gletsjer is één van de weinige gletsjers die eenvoudig te bereiken is.  

In de namiddag via Lunde en Erdal langs meren, water en metershoge 

sneeuw naar Grotli en terug naar Loen.

DAG 5 > FJAERLAND - BERGEN
Na het ontbijt vertrek langs de mooie Innvikfjord en de Jölstrameer 

naar Fjaerland. U geniet hier van de uitzichten op de eeuwige ijswereld 

van het blauwe lichtende Jostedalsbreen. Na een leuke cruise komen 

we aan in Gudvangen en zo verder naar Bergen. 

DAG 6 > BERGEN
Vandaag vertoeven we de volledige dag in het prachtige Bergen. De 

dagelijkse vismarkt van Bergen herinnert aan de tijd dat de schilder-

achtige haven vol lag met vissersboten. Deze stad werd ruim 900 

jaar geleden gesticht. Vroeger was Bergen het handelscentrum tussen 

Scandinavië en de rest van de wereld.

DAG 7 > HARDANGERFJORD - GEILO
In de namiddag verlaten we Bergen en rijden we naar de Hardanger-

fjord. Langs de Hardangerfjordvegen, de boomgaard van Noorwegen, 

naar Bruravik. We ontdekken de prachtige waterval Vöringsfossen. 

Door een eenzame hoogvlakte rijden we verder tot in Geilo.

DAG 8 > KONGSBERG - OSLO
Na het ontbijt bewonderen we één van de mooiste wegen van 

Europa, nl. de route van Buskerud (Geilo) naar Telemark (Kongsberg). 

Terug naar Oslo via Kongsberg en Drammen. Na het vrije middagmaal 

volgt een uitgebreid stadsbezoek.

DAG 9-10 > OSLO - KIEL - BELGIË
Vertrek na het ontbijt. Bezoek aan Oslo en vervolgens naar de haven 

waar we ‘s avonds inschepen voor de afvaart naar Kiel. Na het ontbijt 

op het schip rijden we via Duitsland en Nederland verder door naar 

uw gekozen afstapplaats.

“Beleef tijdens deze prachtige reis de ongerepte 
Noorse natuur! Nergens ter wereld zijn zulke 

imposante kusten te vinden. Zo is er de 
Geirangerfjord, als het ware geklemd tussen steile 

bergwanden die tot wel 1000m hoogte reiken! 
We bezoeken ook schitterende steden als 

Oslo en Bergen.” 

HOTELS EN OVERTOCHTEN PER FERRY

Ligging: hotels zijn gelegen in het centrum van de steden
Faciliteiten: receptie, ontbijtruimte, restaurant/bar, WiFi, 
comfortabele kamers met bad/douche, airco, haardroger, wc en 
TV, 2-persoons binnenkajuit met Stena Line en Color Line
Verblijfsformule: half pension
Afreis op maandag: 12 juli 2021

Prijs per persoon: € 1750,00 - supplement single: € 595,00
2-persoonsbuitenkajuit: + € 59,00 per persoon
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1 DAG   NIEUWPOORT EN OOSTENDE 

VOORMIDDAG > NIEUWPOORT
‘s Ochtends vertrekken we vanuit de opstapplaatsen richting de 

kust. In de voormiddag bezoeken we Nieuwpoort en de beroemde 

eeuwenoude vismijn. Met een lokale gids maken we een prachtige 

wandeling in en rond de vismijn die dateert uit de 12de eeuw. Vroeger 

was Nieuwpoort de trekpleister voor de visvangst en de visverkoop. 

Sinds enige tijd staat deze stad bekend omwille van haar overheer-

lijke grijze Noordzeegarnalen. Tijdens deze wandeling komen we meer 

te weten over de garnaalvissers. U krijgt tevens ook een inkijk in de 

vismijn hoe de garnalen worden gekookt, wat het verschil is tussen de 

soorten vissen, enz. Daarna krijgt u een mooi zicht op het volledige 

proces van het lossen tot de verkoop.

NAMIDDAG > OOSTENDE
Na het middagmaal (niet inbegrepen) ontdekken we de koningin 

der badsteden: Oostende. U heeft er de mogelijkheid om een leuke 

tentoonstelling van James Ensor te bekijken of om samen met onze gids 

een stadsrondleiding te volgen langs de hoogtepunten van Oostende. 

De shopliefhebbers kunnen zich laten gaan in één van de gezellige 

winkelstraten. En wie denkt aan onze Belgische kust moet natuurlijk 

zeker eens een strand– of dijkwandeling hebben gedaan vooraleer we 

terugkeren naar onze afstapplaatsen. Tot slot heeft u de mogelijkheid 

om ‘s avonds onderweg te eten in een wegsnelrestaurant. Aankomst 

aan de eerste afstapplaats omstreeks 19u30.

Inbegrepen

Vervoer per luxe autocar, bezoek aan de vismijn en begeleide 

stadswandeling in Oostende

AFREIS: 28 AUGUSTUS 2021, 18 SEPTEMBER 2021
2 OKTOBER 2021

Prijs per persoon: € 37,00

Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, inkomgelden (behalve de 

rondleiding in de vismijn), middag- en avondmaal



Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals Verg. A 1097

Tel. 014 21 21 12

travel@deduinen.be - www.deduinen.be

Openingsuren: ma - di - do - vr : 9.15-12.00 u. & 13.00-18.00 u. 

voorlopig wo en zat: gesloten

steeds per mail bereikbaar

@deduinen

De reizen uit deze brochure kan u ook reserveren bij:
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REISBUREAU DE POLDER Verg A 5455

Groenendaallaan 385 – 2030 Antwerpen – Tel. 03/541 18 57
travel@depolder.be – www.depolder.be




