Begeleide
reizen

INHOUD

NUTTIGE
TIPS

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.

BESTEMMINGEN
8 dagen
8 dagen

TELEFONISCH OF PER E-MAIL BOEKT U UW VAKANTIE

Lermoos........................................................
Zuid-Tirol ......................................................

uit deze brochure het gemakkelijkst. Om deze reservatie

Pag.

Datum

4

16/6, 18/9

5

DRANKEN aan tafel zijn niet inbegrepen.

vlot te laten verlopen, noteert u best vooraf de nodige ge-

1/8

gevens: uw gewenste bestemming, de afreisdatum, het

EXCURSIES zijn steeds bij de prijs inbegrepen. Toegangs-

aantal personen (naam en voornaam), de geboortedata

gelden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

van de personen die meereizen, uw adres en uw gewenste

Volgorde van de excursies kan worden aangepast in
functie van weersomstandigheden en openingstijden.

8 dagen

Vierwoudstedenmeer ......................................

6

24/7, 14/8

opstapplaats.

9 dagen

Kappl ............................................................

7

29/7

Na uw reservatie sturen wij u zo snel mogelijk een

Op alle reizen uit deze brochure is BEGELEIDING door een

5 dagen

Fietsvakantie Limburg Allein ............................

8

9/8

bevestiging op. Kijk deze bevestiging goed na op de juiste

gids voorzien behalve op de daguitstappen naar de kerst-

schrijfwijze, teken voor akkoord en nadien bezorgt u

markten. De dienstvergoeding voor de chauffeur en reis-

1-3 dagen

Kerstmarkten dagreizen en 3 dagen .................. 10

ons deze terug. Vervolgens betaalt u het voorschot bij

leider is inbegrepen. Het staat u natuurlijk wel vrij om hen

bevestiging en het saldo (1 maand voor afreis).

achteraf nog eens extra te belonen indien u dat wenst.

G R AT I S
OPHA ALDIENST
ONZE OPSTAPPLAATSEN

10-18/12, 19/12, 28/12

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

A N N U L AT I E EN REISVERZEKERING

Turnhout, ingang Stadspark - Parklaan 56
Gaat u ook liever op vakantie met een gerust gevoel?

Herentals, parking De Duinen - Aarschotseweg 28

Bij Touring hebben wij een speciale verzekering verkregen

Heist-op-den-Berg station - Halfstraat

voor onze busreizen tegen heel scherpe prijzen!
Dankzij deze Touring verzekering bent u in heel

Hasselt station - Stationsplein 2

Europa gedekt tegen:

Leuven, parking Bodart - Veilingweg

Antwerpen

Sint-Niklaas

Turnhout

Heist
op den
Berg

Gent

Leuven

Herentals

Hasselt

05u30

04u50

05u30

05u30

04u20

05u00

06u00

06u30

•

medische kosten;

•

onbeperkte repatriëring bij ongeval of ziekte op

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.

de bestemming;

•

indien u op vakantie vroeger dient terug te keren

Annulatieverzekering

vanaf € 6,00/persoon/dag

Reisverzekering

vanaf € 5,00/persoon/dag

Annulatie- en
reisverzekering

vanaf € 27,00/persoon/dag

naar België in geval van een overlijden of omwille

Zuid-Tirol, Kappl
Lermoos,
Vierwoudstedenmeer
Fietsvakantie

van een ziekenhuisopname van een familielid tot
de 2de graad (ouders en grootouders, kinderen en

06u30
08u30

05u50
07u50

05u30
08u30

05u30
08u30

05u20
07u20

06u00
-

07u00
09u00

07u30
09u30

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.

Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Contacteer hiervoor ons reisbureau.
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LERMOOS

8

DAGEN

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.

DAG 1 • BELGIË - LERMOOS

DAG 6 • FERNPASS EN MÖTZ

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
verblijfsplaats in Lermoos. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel Edelweiss.

s Ochtends rijden we over de Fernpass en de Mieminger-platte 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 2 • GARMISCH-PARTENKIRCHEN EN REUTTE

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.

In de voormiddag rijden we naar het Duitse GarmischPartenkirchen, gelegen bij de Beierse Alpen. Naast restaurants en
winkels biedt de stad met haar middeleeuwse huizen een mooie
architectuur. Tevens houden we een leuke fotostop bij de beroemde
springschans. In de namiddag rijden we door naar Burg Ehrenberg
bij Reutte. Liefhebbers kunnen hier kennismaken met de spectaculaire loopbrug Highline 179 uit 2015 die verbindt Burg Ehrenberg met
Burg Claudia. Beide burchten moesten de handelsroute beschermen die er 400 m onderdoor loopt.

DAG 3 • IMST

Na de middag trekken we naar Imst. Waar het Gurgldal en het Inndal samenkomen ligt dit idyllisch met een authentiek centrum en
een rijke geschiedenis. De mooi traditionele winkeltjes vormen een
trekpleister voor toeristen. U heeft de gelegenheid om het natuurlijke verschijnsel Rosengartenschlucht te bezoeken.

DAG 7 • PANORAMAWEG

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.

DAG 4 • KAUNERTAL

Van alle zijdalen van het Inntal is het Kaunertal het grootste en
wellicht ook het mooiste. Diep dringt dit smalle dal, met zijn steile
hellingen en donkergroene bossen, de Oetztaler Alpen binnen. Een
unieke habitat waar sinds de jaren 50 terug steenbokken in het wild
leven. We houden halt bij de Märchenwiesdamm die een stuwmeer
afsluit en rijden door tot de eeuwige sneeuw. Later op de dag stoppen we in Landeck. Avondmaal en overnachting.

HOTEL EDELWEISS - LERMOOS 4****
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

DAG 5 • FÜSSEN EN MITTENWALD

U geniet in de voormiddag van de middeleeuwse stad Füssen wat
tevens ook het eindpunt van de Romantische Strasse is. U vindt
er een gezellige stadscentrum waar u heerlijk kunt flaneren langs
de winkels en waar u bij goed weer een terrasje kunt doen in de
hoofdstraat. In de namiddag rijden we verder naar het Beierse Mittenwald. De stad profileert zich als een kuuroord waar zelden mist
komt te hangen. We doen een stadswandeling om de prachtige
gevelschilderijen te bewonderen: de Luftmalereien. Uiteraard kan u
ook het museum en de kerk bezoeken.
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AFREIS:

ZONDAG: 16 JUNI, 18 SEPTEMBER 2022

PRIJS PER PERSOON:

729,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

100,00 EURO

Z U I D -T I RO L

Italië is het land van de zon, van zuiderse schoonheid, 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 bijzonder ideale
ligging voor prachtige uitstappen.

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
moderne winkels en terrasjes! Avondmaal
en 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 en om te winkelen of
om de 14de- en 15de 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
ﬂora 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

8

DAGEN

DAG 6 • DE AARDPIRAMIDEN

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.

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 5 • DOLOMIETENRONDRIT

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.

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 7 • 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 3***
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: 		MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022
PRIJS PER PERSOON:

735,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

155,00 EURO
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V I E RW O U D ST E D E N M E E R

8

DAGEN

KAPPL

Zwitserland is een van de eerste vakantielanden die Europa kende, al in de 18de eeuw werd de schoonheid

van de natuur door toeristen beschreven. Het Zwitserse landschap is enorm veelzijdig, het bezit prachtige meren
en gletsjers, imposante bergen en machtige dalen, beroemde passen en tunnels.
De luchtzuiverheid en tegelijk de eeuwige sneeuw zijn te verklaren door het hoogteverschil:
4500 m tussen het laagste en het hoogste punt in Zwitserland.

DAG 1 • HERENTALS – EMMETTEN

We vertrekken ‘s morgens voor een rechtstreekse rit via de Franse snelwegen. We
stoppen regelmatig en maken wat tijd vrij
voor een middagmaal. Via Luxemburg rijden we naar Metz. Verder via de Elzas naar
Basel aan de Zwitserse grens. Van daar
gaat het richting Luzern en via het Vierwoudstedenmeer tot onze verblijfplaats.
Aankomst in het hotel. Kamerverdeling,
avondmaal en overnachting.

DAG 2 • LUZERN

Na het ontbijt brengen we een bezoekje aan
Luzern. Luzern is één van de mooiste steden
van Zwitserland, rijk aan bezienswaardigheden. Zo zijn er de wereldberoemde Kapelbrug, de Museggmuur, de Jezuïetenkerk,
de Speuerbrug, het Leeuwenmonument en
het Cultuur- en Congrescentrum. We doen
een stadswandeling, houden een vrij middagmaal en brengen nog wat tijd door aan
het Vierwoudstedenmeer. Avondmaal en
overnachting in ons hotel.

DAG 3 • STOOS - BRUNNEN

Na het ontbijt rijden we richting Stoos, een
bergdorp waar geen auto’s mogen rijden.
We bereiken het dorp met één van de steilste treintjes ter wereld (een stijging van
meer dan 78%). Deze tocht is een echte
belevenis. Nadien rijden we naar Brunnen,
de plaats van het Zwitserse mes Victorinox.
Hier kwam koning Ludwig II naar de alpenhoorn luisteren. Vrije tijd voor middagmaal
en wandeling langs het meer. Terug naar
het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 4 • ALTDORF – EINSIEDELN
- KÜSSNACHT

Vandaag maken we een tocht door het
Berner Oberland. We bezoeken Altdorf, de
stad van de vrijheidsstrijder Willem Tell.
Deze beroemde held heeft hier een standbeeld en een museum. Het herinnert ons
aan de ontstaansgeschiedenis van Zwitserland. En er wordt hier wijn gemaakt, mogelijk gaan we daar dieper op in. Dan verder
naar Einsiedeln, een bekend pelgrimsoord
van de Zwarte Madonna. Vrij middagmaal.
Daarna naar Küssnacht met stop aan de
Astridkapel die werd opgericht ter herinnering aan onze koningin Astrid die hier
in 1935 verongelukte. Terug naar het hotel
voor avondmaal en overnachting.
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DAG 5 • LAUTERBRÜNNEN GRINDELWALD

Via Interlaken rijden we naar Lauterbrünnen voor een bezoek aan de Trümmelbachfälle. Dit zijn 7 watervallen die zich
met een trommelgeluid door de rotsen naar
beneden storten. Daarna verder naar het
gletsjerdorp Grindelwald. Hier nemen we
de tandradbaan naar de Kleine Scheidegg.
Vanop deze bergpas op 2061 m hoogte is er
een prachtig zicht op de Mönch, de Eiger
en de Jungfrau. De unieke kans om drie van
Zwitserlands hoogste bergen op één foto
vast te leggen! Terug naar het hotel voor
avondmaal en overnachting.

DAG 6 • AARESCHLUCHT - BERN

In de voormiddag maken we een korte
wandeling door de Aareschlucht, een natuurlijke kloof die op haar smalste punt
amper één meter breed is. Dan naar de
Zwitserse hoofdstad Bern voor een vrij middagmaal. De oude binnenstad is gekenmerkt door talloze bruggen en fonteinen.
Het is een bloemenstad met veel groen en
kunst. We maken er een stadswandeling
langs de bekende Berenkuil, het Bondshuis,
de Munster die met de 100 m hoge toren
boven de binnenstad uitsteekt, het Raadhuis en de Zytglogge-toren die met zijn

astronomische klok een boeiend spel van
figuren op gang brengt. Terug naar het
hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 7 • URNERSEE - ISENTHAL

Na het ontbijt rijden we over de historische
Axenweg naar Flüelen. Hier schepen we in
voor een boottocht op de Zuid-oostarm
van het Vierwoudstedenmeer, de Urnersee.
Dit stukje meer is omgeven met steile berghellingen zodat het wel op een Noors fjord
lijkt. In Isleten stappen over op speciale kleine
postbusjes die ons via een smalle bergweg
naar het mooie bergdorpje Isenthal brengen.
Vrij middagmaal. Nadien bezoek aan een
houtsnijder, een traditie hier. Na nog wat
vrije tijd keren we terug naar Flüelen.
Vervolgens terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 8 • EMMETTEN – HERENTALS

Na het ontbijt verlaten we het Berner
Oberland en rijden via Luzern naar de Franse grens in Basel. Dan doorheen de Elzas en
via Metz over Luxemburg naar Herentals.
Onderweg houden we de nodige haltes en
krijgt u de gelegenheid om een middagmaal te gebruiken.

SEEBLICKEN HÖCHENHOTEL 3***
WWW.HOTELSEEBLICK.CH
LIGGING
op wandelafstand van het kleine centrum van Emmetten, op 750m van cafés en
restaurants, op 5 km van het centrum van Beckenried (aan het meer), prachtig
panoramisch uitzicht over het meer

FACILITEITEN
SPA ruimte met fitness en stoombad, gratis WiFi, bar en restaurant, ’s ochtends ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangenmenu. Alle kamers zijn uitgerust met balkon met uitzicht
op het meer, bad/douche, TV en airco.

VERBLIJFSFORMULE

half pension

AFREIS: 		ZONDAG 24 JULI, 14 AUGUSTUS 2022
PRIJS PER PERSOON:

1290,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

70,00 EURO

DAG 1 • HERENTALS - KAPPL

’s Avonds vertrekken we rond 21u00 vanuit Lille via Herentals
en Houthalen richting Oostenrijk. Onderweg houden we de
gebruikelijke stops.

DAG 2 • KAPPL + SEE

Aankomst ’s ochtends in het hotel Post in Kappl rond 8u00
(afhankelijk van het weer en de verkeersomstandigheden).
Na een uitgebreid ontbijtbuffet maken we een dalwandeling naar
het buurdorpje See. Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 3 • GRÜBELSEE + SAMNAUN

Diegenen die graag een stevige wandeling maken, neem ik mee
naar de Grübelsee. Voor zij die liever houden van een rustig dagje,
kunnen met de 5 liften naar Samnaun gaan. Hier kan je sigaretten,
parfum en sterke drank taksvrij kopen. In Samnaun is er altijd wel
iets te beleven. Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 4 • IMST

Vandaag maken we een wandeling in Rosengartenschlugt in Imst.
Uiteraard mag de langste rollercoaster ter wereld niet ontbreken.
Wie vandaag zin heeft in een fikse wandeling, neem ik mee naar
de Breitspitze in Galtür. Heel mooie wandeling! ’s Avonds gaan we
karabijnschieten. Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 5 • ISCHGL

Na het ontbijt wandelen we allemaal naar de Heidelberghutte in
Ischgl. We verdelen ons wel in 2 groepen, eentje vanuit het mittelstation, dit is afwisselend klimmen en dalen maar wel altijd over
brede weg. De andere groep vertrekt in Ischgl vanaf de Idjoch langs
de Greitspitze en Val Gronda. Deze route is wel zwaarder maar ook
zeker zo mooi. Voor de terugweg nemen we allen de taxi.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 6 • GALTÜR EN MADLEINSEE

Vandaag staan er 2 dalwandelingen op het programma; ze gaan
dan wel allebei naar Kappl, de ene vertrekt van aan de Zeinissee
in Galtür, de andere van in Mathon/Galtür. We proberen elkaar te
treffen zodat we allen samen het laatste stuk kunnen wandelen.

DAG 7 • BIELERHÖLE

Voor zij die graag een rustige wandeling maken, gaan we vandaag
deels wandelen aan de Bielerhöle. Deze wandeling bevindt zich
rustig rond het meer ofwel gaan we eens een keertje tot aan het
kruis daar. Mensen die vandaag toch nog graag een pittige wandeling maken, kunnen zich altijd uitleven aan de Madleinsee. Dit is
echt een heel knappe wandeling vertrekkende vanuit Ischgl-dorp.

DAG 8 • KAPPL

Vooraleer we terugreizen naar België kunnen we ons eerst nog even
ontspannen met vissen aan het meer. Eerst mogen we onze eigen
forel vangen, die wordt dan proper gemaakt en voor ons bereid. Dit
doen we ondertussen toch al enkele jaren om af te sluiten, steeds
kei lekker en gezellig. Na het avondeten rijden we om 21u terug naar
huis zodat we, bij vlot verloop, tegen 8u weer thuis zijn.

HOTEL POST 4****
WWW.POST-KAPPL.AT
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DAGEN

LIGGING
in het centrum van Kappl, op 170m van de bushalte,
supermarkt en winkels op wandelafstand van het hotel

FACILITEITEN
salon, bar en restaurant, wijnkelder, receptie, wellness,
half-pension (’s morgens: uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds 4-gangenmenu met dagelijks keuze uit 3 verschillende
hoofdgerechten).
Ook een apart kindermenu is te verkrijgen; standaard kamers
met badkamer met bad of douche en haardroger, wc, TV,
telefoon, gratis WiFi.

AFREIS: 		VRIJDAG 29 JULI 2022
PRIJS PER PERSOON:

480,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

35,00 EURO
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F I E T S VA K A N T I E
L I M B U RG A L L E I N

5

INFO & BOEKEN: 014 21 21 12
of TRAVEL@DEDUINEN.BE

DAGEN

HOTEL VAN DER VALK SIPPENAEKEN 4****
WWW.HOTELSTEIN.NL

M

eestal vlak, in de Voerstreek 2 korte hellingen
en op dag drie in Duitsland één korte klim.
Circa 70 km per dag, altijd van knooppunt tot
knooppunt. Iedereen rijdt op zijn eigen tempo
en je eigen fiets kan mee.
Deze prachtige fietsvakantie bieden wij aan
in samenwerking met vzw Fietsvakanties
Lichtaart.

DAG 1 • BELGIË - SIPPENAEKEN EN MAASTRICHT (61 KM FIETSEN)

Nadat de autocar is ingeladen rijden we omstreeks 9:00u vanuit Herentals naar Sippenaeken in de Voerstreek. Rond de middag
starten we met de fietsrit op het dorpsplein van Sippenaeken en fietsen langs de gezellige dorpen van de Voerstreek. In Teuven
is het even bergop naar de Plank. In Eisden komen we aan de Maas en fietsen we richting Maastricht, bergaf met de Maas mee.
Weldra fietsen we door Maastricht langs het Vrijthof en de Grote Markt. Maastricht is dé stad van André Rieu en ook van Benny
Neyman. In de buurt van Sippenaeken woont de zanger Heintje Simons op een oud kasteel.

LIGGING
in een rustige omgeving, op 1 km van het Julianakanaal, op
1,5 km van de Maas, in het centrum van het dorpje Urmond

FACILITEITEN
receptie, restaurant, gratis WiFi, wasservice, afgesloten en
overdekte fietsenstalling, elektrisch oplaadpunt voor fietsen, alle
kamers met douche en wc, TV en airco.

VERBLIJFSFORMULE
uitgebreid ontbijt en driegangen keuzemenu

AFREIS: 			

DINSDAG 9 AUGUSTUS 2022

PRIJS PER PERSOON:

465,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

80,00 EURO

NIET INBEGREPEN:
persoonlijke uitgaven, inkomgelden, middagmalen

DAG 2 • SIPPENAEKEN – MAASEIK EN THORN (68 KM FIETSEN)

We fietsen vaak langs de Maas, eerst door Nederland daarna door België. Maaseik is goed gekend door de Gebroerders Van Eyck,
de wereldberoemde schilders. In Maaseik werden in de 18e eeuw heel wat Bokkenrijders gefolterd en terechtgesteld. In Thorn was
er vroeger een damesklooster. Na de Franse Revolutie vluchten de kloosterdames en de rijke mensen weg uit Thorn op de vlucht
voor de Franse. De gewone mensen van het dorp gingen in de grote huizen wonen maar moesten belasting betalen naargelang
het aantal ramen. Vele ramen werden daarom dichtgemetst. Om niet aan deze nare tijd herinnerd te worden werden jaren later
de huizen witgekalt.

DAG 3 • SIPPENAEKEN – BRUNSUMMER HEIDE (71 KM FIETSEN)

Vandaag fietsen we in de voormiddag voornamelijk in Brunsummer Heide. Deze regio wordt gekenmerkt door de vele verschillende koolmijnen. De mijn in Treeborg Brunsum was de grootste van Nederland. Tussen de mijn van Treeborg en de mijn van Geleen
liep er een onderaardse mijngang van wel 13 km. In de mijn van Brunsum verongelukten op vrijdag 13 juli 1928 dertien koolputters bij een mijnongeluk. De drie zusjes Kowalczyck waren kinderen van de mijn en werden beroemd met de rock countrygroep
Pussycat. Ze wonen nog steeds in Brunsum. Na de Brunsummer heide fietsen we langs de Nato Airbase en de vallei van de Rode
Beek even Duitsland in richting de oude Limburgse stad Sittard. Onderweg zien we in de kleine dorpen grote vierkantshoeven die
vroeger zelfs met elkaar verbonden waren door een onderaardse gang om te ontspannen aan de Bokkenrijders. Sittard is de stad
van Toon Hermans en van Jo Erens, de zanger en auteur van het Limburgse Nationale Lied “Limburg Allein”.

DAG 4 • SIPPENAEKEN – LIMBURGSE HEIDE (60 KM FIETSEN)

Na het ontbijt vertrekken we met de fiets voor een prachtige rondrit door de Limburgse Heide. Eerst fietsen we langs de Maas
naar één van de mooiste dorpen van Vlaanderen: Oud Rekem en daarna langs kleine landwegen en nieuwe fietspaden richting
Opgrimbie en natuurlijk ook het vroegere koninklijk domein Frydheim. We fietsen over de mooie lange nieuwe fietsbrug
naar de Tuinwijk in Eisden. In het vroegere mijnwerkersdorp fietsen we langs de Sint Barbarakerk of de Kathedraal van
de Mijnwerkers. Aan het Casino houden we even halt om bij te tanken. In het huis van mijnwerkers vonden vroeger
vergaderingen, zangwedstrijden en feesten plaats. Een deel van de film “Marina” van Rocco Granata werd hier
opgenomen. Langs de Maasdorpen Leut en Meeswijk verlaten we het Nationaal Park Maasmechelse Heide en
fietsen we terug naar het hotel.

DAG 5 • SIPPENAEKEN – BOCHOLT – HERENTALS (92 KM FIETSEN)

Na het ontbijt checken we uit en verlaten we Sippenaeken langs de Zuid Willemsvaart en het
kanaal Bocholt – Herentals. Deze gezellige kanalen hebben een prima fietspad met regelmatig
een café om de mens en de fiets innerlijk te versterken. Langs het kanaal zijn er nog oude
fabriekssites van vroegere en huidige zinkfabrieken. Wie te veel fietsen langs het kanaal
eentonig vindt, kan twee zijsprongen maken: langs het centrum van Bree of langs de
Lommelse Sahara. Bijna in Herentals bemerken we aan de rechterkant in Lichtaart
in de verte Bobbejaanland van Bobbejaan Schoepen.
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KERSTMARKTEN EN
3-DA AGSE KERSTREIS
DUITSL AND 2022

INFO & BOEKEN: 014 21 21 12
of TRAVEL@DEDUINEN.BE

3

DAGEN

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022

DAG 1 • BOPPARD - RÜDESHEIM

We vertrekken ‘s ochtends vanuit Herentals, via de Duitse
autosnelwegen richting Rüdesheim. Vrij middagmaal onderweg.
In Boppard stoppen we voor een rondvaart over de Rijn langs
de Loreley (niet inbegrepen). Verder naar ons hotel in
Rüdesheim. Stadsverkenning en bezoek aan de grootste
kerststal met levende ﬁguren. Avondmaal en overnachting
in het hotel.

DAG 2 • KOBLENZ

Mönchengladbach

€ 23,00

Roermond shopping

€ 23,00

Bonn

€ 27,00

Keulen

€ 27,00

ZONDAG 11 DECEMBER 2022
Aken

€ 23,00

Düsseldorf, Duisburg

€ 27,00

Maastricht

€ 23,00

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

Na het ontbijt vertrek naar Koblenz. Wij doen eerst een
uitgebreide stadswandeling en gaan met de Seilbahn over de
Rijn naar de ongenaakbare Ehrenbreitstein (niet inbegrepen).
Na het vrije middagmaal is er ruim tijd om de uitgebreide
kerstmarkt te bezoeken. Nadien avondmaal en overnachting
in ons hotel.

Aken

€ 23,00

Valkenburg

€ 23,00

Maastricht

€ 23,00

DAG 3 • KEULEN

Aken

€ 23,00

Oberhausen Centro

€ 27,00

Essen

€ 27,00

Maastricht, Valkenburg

€ 23,00

Bochum

€ 27,00

Keulen, Bonn

€ 27,00

Na het ontbijt zakken we af naar Keulen.
We oriënteren ons in de stad. Vrij middagmaal ter plaatse
(niet inbegrepen). Nadien krijgt u ruim de gelegenheid om de
kerstmarkt aldaar te bezoeken. In de late namiddag rijden we
met een koﬀer vol mooie herinneringen terug naar de door uw
gekozen opstapplaats.

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

ZONDAG 18 DECEMBER 2022

HOTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE 3 SUP ***
WWW.HOTEL-ALTDEUTSCHE-WEINSTUBE.DE

Valkenburg, Maastricht

€ 23,00

Düsseldorf, Mönchengladbach

€ 27,00

LIGGING

Roermond shopping

€ 23,00

In het centrum van Rüdesheim

Aken

€ 23,00

FACILITEITEN

Keulen, Bonn

€ 27,00

Moderne en comfortabele kamers voorzien van alle comfort
met tv, telefoon en badkamer met bad/douche en toilet.
Restaurant (’s avonds 3-gangenmenu), eigen wijngoed
met Rieslingwijnen, ontbijtruimte, receptie.

VERBLIJFSFORMULE
half pension: ontbijt, 3-gangenmenu

AFREIS:
19 DECEMBER 2022 en 28 DECEMBER 2022
PRIJS PER PERSOON:

295,00 EURO

TOESLAG SINGLE:

59,00 EURO

NIET INBEGREPEN:
10

persoonlijke uitgaven, inkomgelden, middagmalen

HERENTALS
DE DUINEN

ANTWERPEN
DE POLDER

SINT-NIKLAAS
HOTEL SERWIR

TURNHOUT
STADSPARK

Oberhausen, Essen, Bochum,
Dortmund, Duisburg, Düsseldorf

08u00

07u15

06u40

08u45

Roermond, Valkenburg,
Maastricht, Aken,
Mönchengladbach, Keulen, Bonn

09u30

08u45

08u10

10u15

3-daagse Koblenz

08u00

07u30

07u00

08u30

OPSTAPUREN

KORTING
VOOR KIDS

-25%
t.e.m. 12 jaar
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AARSCHOTSEWEG 28 | 2200 HERENTALS | +32 14 24 80 84 | +32 496 44 61 27 | TRAVEL@DEDUINEN.BE
ALLE REIZEN EN UITSTAPPEN ZIJN OOK BOEKBAAR IN HET REISBUREAU VAN DE POLDER,
GROENENDAALLAAN 385 | 2030 ANTWERPEN | +32 3 541 18 57 | TRAVEL@DEPOLDER.BE

