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NUTTIGE TIPS
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
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bushalte Graaf van Vlaanderenplein
bushalte Crowne Plaza hotel
station
ingang Stadspark
parking De Duinen
station
parking Bodart

Antwerpen

Gent
Antwerpen
Hasselt
Turnhout
Herentals
Heist-op-den-Berg
Leuven

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

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

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.
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9 DAGEN

UMBRIË

“Umbrië, dat is het bergachtige groene hart van Italië. In deze
streek zijn de groene, zacht gloeiende heuvels begroeid met
vooral wijn– en olijfgaarden. Hier heerst nog rust en kalmte
over de pittoreske dorpjes. Umbrië wordt voornamelijk gekenmerkt door oud ommuurde heuvelstadjes met steile straten
die getuigen van een rijke cultuurgeschiedenis. De streek is
minder bekend dan Toscane, maar net daardoor minder overspoeld door toerisme.“

en terracotta dakpannenhuizen. Vanaf de moderne benedenstad klimt
u naar boven. Eenmaal boven gekomen op het Piazza della Signoria,
het centrum van de stad, wordt u rijkelijk beloond met een schitterend
uitzicht over de omgeving. De Abbazia di San Salvatore di Montecorona
in Umbertide is met haar klokkentoren, kerk en crypte één van de belangrijkste Benedictijnse abdijen in Umbrië. Het uitzicht op deze plaats is
onbeschrijflijk mooi. Z’n eenvoud maakt deze 1000 jaar oude plaats zo
bijzonder. Avondmaal en overnachting in ons hotel in Passignano.

DAG 1 > BELGIË - PIOTTA

DAG 4 > BEVAGNA - MONTEFALCO

‘s Ochtends vroeg vertrekken we vanuit de verschillende opstapplaatsen
naar Italië. Onderweg houden we halt om even te stoppen voor ons
middagmaal (niet inbegrepen).Via Straatsburg, Basel en Luzern rijden we
verder over de Zwitserse autosnelwegen naar onze overnachtingsplaats
in de omgeving van Piotta. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Het mooie vestingstadje Bevagna - gelegen te midden in het groen - is
een fraai Romeins stadje, gelegen aan de Clitunno rivier en doorkruist
door de Via Flamina. U heeft er de tijd om een bezoek te brengen aan
het Romeinse theater, het Forum, het thermencomplex of de restanten
van de Romeinse tempel. Montefalco dankt haar bijnaam “Balkon van
Umbrië” aan de buitengewone panoramische ligging vanwaar men
de hele Valle Umbra kan overzien. Het stadje ligt op de top van een
heuvel en wordt omringd door stadsmuren met vijf stadspoorten.
De unieke fresco’s van renaissance schilders zijn vast en zeker niet te
missen in de Heilige Agostinuskerk! Op de heuvels rond Montefalco
wordt de Sagrantinodruif verbouwd die één van de beste rode wijnen
van Italië geeft! Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 2 > PIOTTA - PASSIGNANO
Na het ontbijt rijden we langsheen Lugano, Como en Milaan. Rond
de middag komen we aan in het mooie middeleeuws dorp Castell’
Arquato. De machtige burcht La Rocca Viscontea in dit dorp staat
bekend als één van de meest bijzondere burchten uit de omgeving.
Via steegjes met lage steenrode rijtjeshuizen kom je op het mooie
Piazza Monumentale. Hier vindt u één van de oudste kerken daterend
uit 756!
‘s Namiddags reizen we door tot Passignano, onze verblijfplaats aan
het Trasimeense meer.

DAG 3 > GUBBIO - UMBERTIDE
In Gubbio is de middeleeuwse structuur goed bewaard gebleven. Het
vormt een mooie samenhang met zijn doolhof van steegjes, trappen

DAG 5 > PERUGIA
In de voormiddag rijden we naar Perugia. Deze stad combineert de
oude geschiedenis met een jonge uitstraling door de wereldberoemde
universiteit. Het is onmogelijk alle pittoreske hoekjes, mooie kerken en
stadspoorten te vermelden. De gids neemt je mee op pad langs een
boeiend parcours! Nadien terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 6 > ASSISI
‘s Morgens bezoeken we deze heilige stad met haar basiliek ter ere
van Franciscus. In de namiddag rijden we met taxi’s naar San Damiano. Hier ligt het klooster waar Sint Franciscus zijn Zonnelied schreef.
Vervolgens rijden we naar de Carceri, boven in de heuvels, waar
Franciscus zich terugtrok met zijn broeders. Verder bereiken we de
top van de Monte Subasio en de Verrijzenisberg (1300m). Langs het
middeleeuws dorpje Collepino (korte stop) zetten we onze rit verder
richting Spello voor een adembenemend uitzicht over de groene heuvels!

met versterkte stadsmuren, paleizen en kerken. Avondmaal en over
nachting in ons verblijfshotel.

DAG 8 > PASSIGNANO - COMOMEER
‘s Ochtends verlaten we ons hotel voor een leuke terugrit waarbij
we een stop houden in het authentieke Parma. Onze gids biedt u de
mogelijkheid om hier even een wandeling te maken en te lunchen.
’s Avonds komen we aan in ons verblijfshotel aan het Comomeer.

DAG 9 > COMOMEER - BELGIË
DAG 7 > AREZZO - CORTONA
Arezzo is de sieradenstad bij uitstek in deze streek. U maakt hier kennis met een typisch middeleeuws dorp. In de namiddag bezoeken we
het heuvelachtige Cortona. Deze stad is een culturele uitvalsbasis

Na het ontbijt rijden we via de Zwitserse en Franse autosnelwegen
richting België. Onderweg houden we voldoende stops. ’s Avonds
stoppen we in de omgeving van Luxemburg voor ons avondeten (niet
inbegrepen). Verder naar de door u gekozen afstapplaats in België.

HOTEL LA VELA
www.hotellavela.it
half pension
Ligging: vlakbij het meer en het centrum van Passignano
Faciliteiten: lift, bar, restaurant, terras, airco, WiFi

AFREIS: 4 APRIL 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:
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OPHAALUUR

€ 895,€ 150,-
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12 DAGEN

RONDREIS KROATIË
DAG 8 > ZADAR - PLITVICE MEREN
Na het ontbijt zetten we koers richting het Kroatische binnenland.
We bezoeken één van ‘s werelds beroemdste parken die tevens is
opgenomen op de UNESCO erfgoedlijst! Het Plitvice domein bestaat
uit 16 meren die met elkaar verbonden zijn door indrukwekkende
watervallen. Avondmaal en overnachting in het hotel in de omgeving
van Gospic.

DAG 9 > PLITVICE MEREN - ZAGREB
De Kroatische hoofdstad is een typische culturele stad waar u de
prachtige architectuur kan koppelen aan gezellige winkels, bars en
restaurants. In Zagreb kan je ook naar hartenlust shoppen in de
binnenstad. Wekelijks tref je er tal van marktjes aan die een leuke
afwisseling bieden tijdens uw bezoek. In het nieuwe stadsgedeelte, dat
iets lager ligt t.o.v. het oude stadsgedeelte, zal je voornamelijk moderne
architectuur terugvinden. In de late namiddag bent u vrij om de stad
zelf te verkennen of om mee te gaan met onze gids. Tegen de avond
rijden we naar ons hotel in Zagreb voor avondmaal en overnachting.

DAG 10 > ZAGREB
“Kroatië is het land bij uitstek met een perfecte combinatie
tussen prachtige badplaatsen, lekkere lokale en internationale
keuken, gastvrije inwoners, ongerepte natuur en authentieke
gebouwen. Kortom, er staat jou een onvergetelijke reis te
wachten!“

DAG 1 > BELGIË - ROHRDORF
Vanuit onze opstapplaatsen in België vertrekken we richting ZuidDuitsland. Onderweg houden we voldoende halte om even onze benen
te strekken. In de omgeving van Mannheim genieten we van ons
middagmaal (niet inbegrepen). Tegen de avond komen we aan in ons
overnachtingshotel in Rohrdorf voor ons avondmaal en overnachting.

DAG 2 > ROHRDORF - LJUBLJANA
Na het ontbijt vertrekken we ‘s ochtends naar de hoofdstad van
Slovenië. Ljubljana werd volgens de legende gesticht door de
Argonauten onder leiding van de Griekse prins Jason. Nadat ze het
Gulden Vlies hadden gestolen, zeilden ze naar het Westen en belanden
zo op de Ljubljanica rivier. De draak die Jason in de moerassen wist
te overmeesteren is het symbool van Ljubljana. Deze stad is bekend
omwille van zijn authentiek kasteel “Ljubljanski Grad”. U heeft ook de
tijd om te shoppen in de gezellige winkelstraten. Avondmaal en overnachting in Ljubljana.

DAG 3 > LJUBLJANA - ROVINJ
Istrië wordt ook wel eens het Toscane van Kroatië genoemd omwille
van de combinatie van het azuurblauwe water, spectaculaire verge
zichten, prachtige natuur en natuurlijk ook de authentieke architectuur. In de romantische stadskern van Rovinj treft u smalle straatjes
en gezellige restaurants aan. Ideaal om te ontspannen na een leuke
excursiedag! Avondmaal en overnachting in Rovinj.

DAG 4 > ROVINJ

Vandaag maken we een leuke stadstour langs de must sees van Zagreb
zoals bv. Mirogoj, één van de mooiste begraafplaatsen van Europa.
Verder zoeken we nog de gezellige straatjes op zodat u een mooi
beeld heeft van de historische gebouwen. Het niet te missen hoogtepunt van Zagreb is de Katarinin Tag waar u van een schitterend uitzicht
geniet! Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dankzij de Romeinse heerschappij ziet u tal van Venetiaanse koophuizen en kerken. Onze gids laat u kennis maken met de troeven van
Rovinj. Vergeet zeker niet een bezoek te brengen aan de Sint-Eufemia
kerk. Of je maakt een leuke wandeling op de gezellige boulevard waar
je de visvangst van de dag kan bewonderen of je droomt weg in één
van de talrijke bars en restaurants langs het strand. Tegen de avond
keren we terug naar ons verblijfshotel.

DAG 11 > ZAGREB - ROHRDORF
Na het ontbijt laden we onze koffers in en vertrekken we met onze
bus terug richting Zuid-Duitsland voor onze tussenovernachting.
Tijdens deze mooie rit doorkruisen we het noorden van Kroatië en
het groene bergachtige Slovenië om uiteindelijk via de Oostenrijkse
autosnelwegen naar Rohrdorf te rijden. Onderweg houden we uiteraard de nodige stops. In de late namiddag komen we aan in ons hotel
voor avondmaal en overnachting.

DAG 5 > ROVINJ - OPATIJA
Opatija, gelegen in de Kvarner-regio, is één van de bekendste regio’s
van Kroatië. Deze badplaats biedt u tal van mogelijkheden: u vindt
er een lange wandelpromenade, parken, hotels en natuurlijk ook vele
gebouwen in verscheidene kunststijlen. Na het middagmaal maken we
een boeiende wandeling door Opatija met onze eigen gids. Avondmaal en overnachting in Opatija.

DAG 12 > ROHRDORF - BELGIË
DAG 6 > OPATIJA - ZADAR
Tegen de middag komen we aan in Dalmatië. Dit is de grootste regio
van Kroatië met veel UNESCO-Werelderfgoedsites, kleine eilandjes
en natuurparken. Zadar, dat werd gesticht in het jaar 900 v.C., heeft
gedurende de jaren heen vele heersers gekend. Daardoor vindt u
verscheidene kunststijlen terug op de gebouwen. Vanaf 1993 was de
stad volledig van de Kroaten en zijn de gebouwen gerestaureerd met
behoud van het historisch erfgoed.Vergeet zeker het Zee-orgel niet te
bezoeken! Avondmaal en overnachting in Zadar.

DAG 7 > ZADAR
Vandaag kan u Zadar op eigen houtje ontdekken. We maken een korte wandeling langs de Riva boulevard, musea en het Diocletiaans Paleis
met kelderzalen. Wie wil kan genieten van een prachtig uitzicht over
de stad vanop de Marjans Hill. In café Vidilica kan u rustig genieten van
een heerlijk drankje. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel
in Zadar.

In de voormiddag vertrekken we vanuit ons hotel via de Duitse auto
snelwegen naar België.Via München, Augsburg en Ulm rijden we verder
naar de omgeving van Stuttgart voor een middagmaal (niet inbegrepen).
Na de middag rijden we verder via Mannheim, Koblenz en Keulen
richting België en daarna naar de door u gekozen afstapplaats.

HOTELS (overnachtingshotel in Zuid-Duitsland:

)

half pension
Ligging: hotels in Slovenië en Kroatië zijn gelegen in de stadskern, in Zuid-Duitsland en Zagreb is het
centrum goed bereikbaar met tram of bus.
Faciliteiten: receptie, ontbijtruimte, restaurant/bar, WiFi, comfortabele kamers met bad/douche,
airco, haardroger, wc, flatscreen-tv, wellness ruimte in alle hotels in Kroatië, sommige hotels in Kroatië
beschikken over een wijnkelder.

AFREIS: 2 MEI 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:

€ 1390,€ 260,-

Deze prachtige Istrische stad kan je zelf of met onze gids verkennen.
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8 DAGEN

ZUID-TIROL
“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 verblijfshotel.

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 > DOLOMIETENRONDRIT
Vandaag starten we onze dag in de Valle di Fassa. In dit dal ligt
Canazei, met een jarenlange traditie in gastvriendelijkheid, adem
benemende 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
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. In de Dominikanerkiche zijn er mooie
14de– en 15de-eeuwse fresco’s te bezichtigen. Men kan 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 te winkelen.

In de voormiddag rijden we langs de stad Bolzano en nemen we
de spectaculair aangelegde autoroute door de wijngaarden naar het
plateau van Renon-Ritten. Na een korte wandeling bereiken we het
uitzichtpunt op een uitzonderlijk natuurfenomeen: de aardpiramiden.
We bezoeken tevens ook het idyllische Castelrotto waar alpineskiër
Peter Fill werd geboren. Hier treft u voornamelijk kleine straten en een
pittoresk dorpsplein aan. Na een leuke wandeling keren we terug naar
ons verblijfshotel.

DAG 3 > GARDAMEER

DAG 7 > KALTERER SEE

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 schier
eiland 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.

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. Dit
meer is het warmste meer van de Alpen en ligt midden in de wijn– en
boomgaarden op slechts 10 km van ons verblijfshotel.

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.

DAG 4 > MERANO
Merano is een prachtig kuuroord met mooie promenades langs
de rivier de Passirio. Het belangrijkste gebouw van de stad is de

HOTEL MARKUSHOF - AUER/ORA
www.hotelmarkushof.it
half pension
Ligging: in het oude centrum van Auer
Faciliteiten: verwarmd buitenzwembad, tuin, restaurant met terras (regionale en Italiaanse gerechten), gratis
WiFi, kamers met een houten vloer en balkon, eigen badkamer, ontbijtbuffet, wellness ruimte

AFREIS: 31 MEI 2020 EN 15 AUGUSTUS 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:
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OPHAALUUR
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4 DAGEN

CAMBRIDGE & EAST-ANGLIA

“Deze regio in Oost-Engeland strekt zich uit over verschillende
graafschappen. Met zijn vredige waterwegen, eeuwenoude
dorpen, het adembenemende merengebied The Broads en de
prachtige kustlijn biedt deze streek enorm veel mogelijkheden
om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Natuurlijk mag een
bezoek aan de universiteitsstad Cambridge niet ontbreken! “

4 DAGEN

COTSWOLDS

ronduit betoverend! De Wren Library van Trinity College en de Bridge
of Sights in St. John’s College behoren tot de absolute top! In de late
namiddag maken we een begeleide wandeling door het centrum van
Cambridge inclusief een heerlijke Gin tasting. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 3 > BURY ST EDMUNDS - AUDLEY END
DAG 1 > BELGIË - IPSWICH - NEWMARKET
‘s Ochtends vertrekken we via Antwerpen naar Calais voor onze
overtocht met de ferry naar Engeland. Vanuit Dover rijden we via
Londen naar Hatfield. We bezoeken het kasteel waar ooit Elisabeth I
het grootste deel van haar jeugd doorbracht in de Old Palace. In de
late namiddag nodigen we jullie uit voor een heerlijke afternoon high
tea. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in Newmarket.

In de voormiddag maken we een wandeling doorheen Bury St Edmunds
en bezoeken we de ruïnes van de Abbey en de kathedraal. Na de
lunch rijden we naar het fraaie landhuis van Audley End. Aansluitend
maken we nog een wandeling doorheen de tuin en de stallen om de
paarden te bewonderen. Daarna gaat het naar Lavenham, bekend om
zijn vele Middeleeuwse vakwerkhuizen en de Guildhall. We maken er
een korte wandeling vooraleer we terug naar het hotel rijden. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

DAG 2 > ELY - CAMBRIDGE
Na het ontbijt rijden we naar Ely voor een bezoek aan één van de
mooiste kathedralen van Engeland. In de omgeving van de imposante
kathedraal staan ook nog enkele middeleeuwse gebouwen, waaronder
het Oliver Cromwell House. Daarna reizen we verder naar Cambridge
voor een uitgebreid bezoek aan de stad die gedomineerd wordt door
zijn meer dan 800 jaar oude universiteit. De universiteitsgebouwen zijn

DAG 4 > CAMDEN MARKET - BELGIË
Rond de middag komen we aan in Camden, ten noorden van Londen,
waar u iets kan eten en de fantastische lokale markt kan bezoeken. Vrij
middagmaal ter plaatse (niet inbegrepen). Daarna rijden we terug naar
Dover voor de overtocht per ferry. Aangekomen in Calais rijden we
verder naar de door u gekozen afstapplaats.

“Dorpjes met cottages, landhuizen en kastelen liggen hier te
sluimeren in een landschap van groene heuvels en valleien, de
“rolling hills” van de Cotswolds! Tijdens deze reis bezoeken
we ook Bath. Deze imposante stad werd reeds in de tijd van
de Romeinen druk bezocht om zijn geneeskrachtige warm
waterbronnen. Gewoon prachtig, absoluut een hoogtepunt
van deze trip. “

DAG 1 > BELGIË – OXFORDSHIRE
’s Ochtends vertrekken we richting Calais, waar we inschepen voor de
overtocht naar Dover. Vandaar rijden we richting Newbury, Wantage
en Uffington. Hier hebben de Kelten in de eerste eeuw voor Christus
de grond afgegraven in de vorm van een gestileerd paard, zodat de
witte kalksteenbodem zichtbaar werd. Na de middag bezoeken we
Avebury met zijn megalithische tempel van reuzestenen daterend uit
1900 voor Christus. In de latere namiddag rijden we door naar ons
hotel in Oxford voor avondmaal en overnachting.

indrukwekkende sites! Naast de Bath Abbey bezoek je de Roman
Baths, die een goede indruk geven van unieke Romeinse thermen en
de tempel van Sulis Minerva.

DAG 3 > PAINSWICK EN GLOUCESTER
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Painswick, oftewel “the Queen
of the Cotswolds”. We bezoeken er de prachtige Rococo Garden.
Het meest spectaculaire deel van de tuin is de moestuin, die vanaf
1970 gerestaureerd werd. Die ligt achter een mooi 18e-eeuws huis
en toont een mix van weelderige bloemen, groenten en fruitsoorten.
Na een vrije lunch rijden we naar Gloucester, voor een bezoek aan de
Gloucester Cathedral. We houden ook halt bij de plaatselijke Beatrix
Potter shop en museum, gevestigd in het huisje dat ook in de vele
illustraties voorkomt. We maken nog een wandeling door de Historic
Dockyards, een absolute topattractie in Gloucester. De laatste halte
van vandaag ligt in Lacock, een schilderahtig dorpje waar niet alleen
heel wat BBC-producties werden opgenomen, maar waar ook het huis
staat van de ouders van Harry Potter in de film “De Steen der Wijzen”.

DAG 2 > CASTLE COMBE EN BATH
In de voormiddag rijden we naar Castle Combe, dat bekend staat als
“the prettiest village in England”. Dat het tot de mooiste dorpjes van
Engeland behoort, weten ook filmregisseurs. Castle Combe diende
dan ook regelmatig als filmlocatie voor bv. “War Horse” van Steven
Spielberg. Ook in de eerste “Dr. Doolittle” film herken je het decor
als je door Castle Combe loopt. Daarna gaat het naar Bath, opgenomen in de Werelderfgoedlijst van Unesco. Je vindt er dan ook enkele

Na het ontbijt zetten we alweer koers richting Dover. Vooraleer we
terug varen naar Calais, geven we u nog graag de gelegenheid voor
een bezoek aan het kasteel van Windsor. In de namiddag schepen we
weer in en keren we terug naar Frankrijk om daarna door te rijden
naar huis.

BEST WESTERN HEATH COURT HOTEL

OXFORD WITNEY HOTEL - OXFORDSHIRE

www.bw-heathcourt.co.uk
half pension

oxfordwitneyhotel.co.uk
half pension

Ligging: in het centrum van Newmarket, op 400m van High Street (hoofdstraat van Newmarket).

Ligging: aan de stadsrand van Witney, op 20min stappen van het centrum, prachtig uitzicht over het park
en achterliggend meer.

Faciliteiten: restaurant, bar, lounge ruimte, liften, 24-uurs receptie, gratis WiFi, elke kamer beschikt over
een comfortabel bed, WiFi, TV, telefoon, badkamer met douche/bad, wc, haardroger.

Faciliteiten: comfortabele kamers met bad/douche, wc, TV, ontbijtruimte, receptie, restaurant, bar

AFREIS: 21 MEI 2020 (HEMELVAART)

AFREIS: 7 NOVEMBER 2020

Prijs per persoon:
Toeslag single:
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DAG 4 > OXFORDSHIRE – BELGIË

OPHAALUUR

Prijs per persoon:
Toeslag single:

€ 565,€ 120,A’pen
06u30

Turnhout
05u30

Heist
05u30

Gent
07u30

Leuven
05u00

Herentals
06u00

Hasselt
05u30

OPHAALUUR

€ 495,€ 169,-

A’pen
06u30

Turnhout
05u30

Heist
05u30

Gent
07u30

Leuven
05u00

Herentals
06u00

Hasselt
05u30
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8 DAGEN

LERMOOS
“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.“

Vervolgens rijden we in Sölden de Gletsjerstrasse op tot deTiefenbach- 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
in ons hotel.

DAG 1 > BELGIË - LERMOOS

DAG 5 > FÜSSEN

We vertrekken ‘s morgens voor een rechtstreekse rit via de Duitse snel
wegen 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.

U geniet in de voormiddag van vrije tijd in Lermoos. Na de middag
rijden we naar Füssen. Deze middeleeuwse stad is tevens het eindpunt
an de Romantische Strasse. U vindt er een gezellig stadscentrum waar u
heerlijk kunt flaneren langs de winkels en waar u bij goed weer een terrasje
kunt doen in de hoofdstraat. Een bezoek aan het Heimatmuseum en het
museum voor schilderkunst behoren hier tot de must sees. Avondmaal
en overnachting in ons verblijfshotel.

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-Parten
kirchen, gelegen bij de Beierse Alpen. Dit kuuroord draait grotendeels
op het toerisme en is bij uitstek heel bekend binnen de skiwereld. 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 rond
leiding. Tevens houden we een leuke fotostop bij de beroemde springschans. Hier wordt traditioneel rond de jaarwisseling het Vierschansentoernooi georganiseerd. Uiteraard zorgt dit evenement voor duizenden
liefhebbers. Wie zal er dit jaar met de trofee naar huis gaan?

DAG 6 > FERNPASS EN MÖTZ
‘s Ochtends rijden we over de Fernpass en de Miemingerplatte naar
Mötz. Stams kondigt zich reeds van verre aan door de torens van het
statige complex van de Cisterciënzer abdij. In feite is het klooster de
laatste rustplaats voor de vorsten van Tirol. Later werd het een soort religieus centrum. Nadien vervolgen we onze route tot Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. We nemen onze tijd om een hapje te eten en beleven
er een begeleide stadswandeling langs de belangrijkste bezienswaardig
heden. Nadien rijden we verder naar het mondaine Seefeld en Mösern
waar de Vredesklok hangt, de grootste vrijhangende klok in de Alpen.

DAG 7 > PANORAMAWEG
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 beschilderde huizen, boetieks en traditionele
winkeltjes vormen een trekpleister voor toeristen. U heeft de gelegenheid om de Rosengartenschlucht te bezoeken, een stukje natuurschoon
waar ieder naar eigen vermogen zover als wenselijk kan intrekken.

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
DAG 4 > INNTAL
In de voormiddag vertrekken we voor een fantastische dagtrip vol adembenemende landschappen afgewisseld met leuke steden. Eén van de
bekendste zijdalen van het Inntal is het Ötztal. Dit is een smal trog
dal, dat door meerdere bergstortingen in terrassen werd opgedeeld.

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
half pension
Ligging: in het centrum van Lermoos.
Faciliteiten: lift, bar, restaurant, binnenzwembad, openlucht relaxatiebad, wellness,
WiFi, 2x week ‘s avonds livemuziek.

AFREIS: 7 JUNI, 5 JULI, 12 JULI, 2 AUGUSTUS, 30
AUGUSTUS
Prijs per persoon:
Toeslag single:

12

OPHAALUUR

€ 695,€ 95,-/week
A’pen
05u30

Turnhout
05u30

Heist
05u30

Gent
05u00

Leuven
05u00

Herentals
06u00

Hasselt
06u30
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10 DAGEN

NOORWEGEN

“Beleef tijdens deze prachtige reis de ongerepte Noorse
natuur! Nergens ter wereld zijn zulke imposante kusten te
vinden. Zo is er het Geirangerfjord, als het ware geklemd
tussen steile bergwanden die tot wel 1000m hoogte reiken!
We bezoeken ook schitterende steden als Oslo en Bergen.”

DAG 1 > BELGIË - KIEL
Vanuit onze opstapplaatsen vertrekken we ‘s ochtends via de Nederlandse en Duitse autosnelwegen richting het Duitse Kiel. Onderweg
houden we de gebruikelijke stops om zo via Bremen en Hamburg
onze ferry te bereiken. In Kiel schepen we in voor een nachtelijke vaart
naar het Zweedse Göteborg. Aan boord geniet u van een heerlijk
diner in buffetvorm. Overnachting aan boord van het schip.

DAG 2 > GÖTEBORG - BEITOSTOLEN
Ontbijtbuffet aan boord van onze ferry. Aankomst in Göteborg waarna
we via de Zweedse autosnelwegen de Westkust afrijden richting
Noorwegen. Onderweg passeren we ontelbare meren en eilandjes.
Een oase van rust en een lust voor het oog! We bereiken voor de
middag de Noorse grens bij de Svinesundbrug. Na een vrije lunch
rijden we verder langs Oslo door het bosrijke Begnadal over Fagernes
tot in Beitostolen. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 3 > BEITOSTOLEN - GEIRANGERFJORD
Na het ontbijt beginnen we een tocht door een indrukwekkend berglandschap naar de beroemdste fjord van Noorwegen, het Geiranger
fjord. De route gaat langs kristalheldere bergmeren en kruist de pasroute van het Valdresgebergte. Op de bergtoppen wordt u beloond
met een schitterend panoramisch uitzicht! In Lom bezoeken we de
Stavkirke, een kerk die dateert uit 1200. Vervolg van onze route tot
op de berg Dalsnibba. Hier kunnen we genieten van een prachtig
zicht over het Geirangerfjord. Ook een boottocht in dit fjord mag niet
ontbreken. Eenmaal terug aan land gaat het over Stryn naar Loen aan
de Nordfjord. Avondmaal en overnachting in het hotel.

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.
Je mag zelfs op het ijs lopen. In de namiddag via Lunde en Erdal langs
meren, water en metershoge sneeuw naar Grotli en terug naar Loen.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 5 > FJAERLAND - BERGEN
Na het ontbijt vertrek langs de mooie Innvikfjord en langs de
Jölstrameer naar Fjaerland. U geniet hier van de uitzichten op de eeuwige

ijswereld van het blauwe lichtende Josteldalsbreen. We maken er een
leuke cruise van een tweetal uren in de Sognefjord met als hoogte
punt het binnenvaren van de zeer enge Naeroyfjord. Aankomst in
Gudvangen. Langs de Tvindewaterval naar Voss en over Dale tot
Bergen. Avondmaal en overnachting in ons hotel in Bergen.

DAG 8 > KONGSBERG - OSLO
Na het ontbijt verlaten we Geilo richting Kongsberg. We volgen hier
één van de mooiste wegen van Europa, nl. de route van Buskured
(Geilo) naar de regio Telemark (Kongsberg). Terug naar Oslo via
Kongsberg en Drammen. Na het vrije middagmaal volgt een uitgebreid
stadsbezoek. Avondmaal en overnachting in ons hotel in Oslo.

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. In de stalletjes liggen honderden
soorten vis hoog opgestapeld. Deze stad werd ruim 900 jaar geleden
gesticht. Vroeger was Bergen het handelscentrum tussen Scandinavië
en de rest van Europa. Na een leuke stadswandeling heeft u vrije tijd
in het centrum van Bergen. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 9 > OSLO - KIEL
Vertrek na het ontbijt. Bezoek aan het “Munch Museet” dat hoofdzakelijk
de voornaamste werken toont van Edvard Munch (1863-1944), de
belangrijkste Noorse schilder. Hierna rijden we naar de haven voor
de overtocht naar Kiel. We schepen in op de ferry die ons vannacht
naar het Duitse Kiel brengt. Avondmaal en overnachting op onze ferry.

DAG 10 > KIEL - BELGIË
DAG 7 > HARDANGERFJORD - GEILO
In de namiddag verlaten we Bergen en rijden we naar de Hardanger
fjord in Norheinsund. Langs de Hardangerfjordvegen, de boomgaard
van Noorwegen, naar Bruravik. We houden even halte bij de hoge
watervalVöringsfossen. Door een eenzame hoogvlakte rijden we verder
tot in Geilo. Avondmaal en overnachting in ons hotel in Geilo.

Na het ontbijt aan boord van de ferry, ontschepen we in Kiel en rijden
we terug richting België. Onderweg houden we voldoende halt om
even te ontspannen. Via Hamburg naar Bremen waarna we een pauze
houden om te lunchen (niet inbegrepen). Na de middag rijden we
via Osnabrück en Munster richting Duisburg en Eindhoven. ‘s Avonds
komen we aan in de door u gekozen afstapplaats.

HOTELS EN OVERTOCHTEN PER FERRY
half pension
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.

AFREIS: 10 JULI 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:

14

OPHAALUUR

€ 1750,€ 475,-

A’pen
05u30

Turnhout
06u30

Heist
05u30

Gent
05u00

Leuven
05u00

Herentals
06u00

Hasselt
05u30

15

8 DAGEN

ZUID-WEST ZWEDEN
“Bewonder de typische havensteden van Zuid-West Zweden
met elk hun eigen verhaal en geschiedenis. Tijdens uw bezoek
wisselen we af tussen de historische gebouwen en modernere
steden waarbij het commerciële centrum en de haven nooit
veraf zijn. Tevens bieden we u een unieke blik op de prachtige
sculpturen op het eiland Tjörn!“

DAG 1 > BELGIË - TRAVEMÜNDE
We vertrekken ‘s morgens via Nederland en Bremen naar Hamburg.
Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. We reizen door naar
Travemünde voor onze overtocht met TT-line naar het Zweedse
Trelleborg. Avondmaal en overnachting aan boord van deze luxueuze
ferry met alle nodige voorzieningen.

DAG 4 > HALMSTAD
In de voormiddag komen we vanuit Malmö aan in Halmstad. Deze
moderne stad biedt u tal van mogelijkheden: hier kan u citytrippen en
heerlijk tot rust komen in de binnenstad. We maken een korte wandeling door het centrum waarna we genieten van een vrij middagmaal.
Na de lunch ontdekken we verder het stadscentrum. U kan er shoppen
of cultuur opsnuiven in het prachtige theater, de stadsbibliotheek,
Halmstads Slott of tot rust komen in één van de vele groene parken.
Naast deze toeristische faciliteiten is Halmstad ook gekend voor haar
havenactiviteit en als commerciële centrum van de provincie Halland.
Langs de Nissan rivier kan je ook romantisch flaneren tot aan het
strand. Avondmaal en overnachting in het hotel in het centrum.

DAG 5 > GÖTEBORG
DAG 2 > TRAVEMÜNDE - MALMÖ
Na het ontbijt aan boord van onze ferry schepen we uit en rijden
we verder naar de schitterende havenstad Malmö. Dit is de derde
grootste stad van Zweden en bloeit dankzij haar havenactiviteit sinds
de 18e eeuw. De oude stad, omringd door een kanaal, is tevens het
kloppende hart van Malmö met talrijke winkels, bars, restaurants,
musea, leuke pleinen en prachtige historische gebouwen. Vrij middag
maal in het centrum. Alle bezienswaardigheden liggen op wandel
afstand van elkaar zoals het 16e eeuwse stadhuis en de 14e eeuwse St
Petrikerk. Breng zeker een bezoek aan het idyllische plein Lilla Torg of
het Malmö Museer museum.

Na het ontbijt in het hotel bezoeken we samen met onze gids het
centrum van de tweede grootste stad van Zweden: de Drakenfabriek,
het Haga district, de Götaplatsen, de groene botanische tuin, enz...

DAG 6 > VÄNERN MEER
Voor de liefhebbers staat er nog een sculpturenpark op het programma.
Dit unieke park bestaat uit unieke grote sculpturen in een adembe
nemende landschap. In de late namiddag geniet u nog van vrije tijd in
het centrum van Uddevalla vooraleer we tegen de avond naar ons
hotel rijden voor avondmaal en overnachting.

DAG 7 > VÄNERN MEER - GÖTEBORG
DAG 3 > MALMÖ
Vandaag kan u de binnenstad van Malmö verder ontdekken: hetzij op
uw eigen ritme of hetzij met onze eigen gids. Wat denk je van de
designtoren Turning Torso Malmö? Deze wolkenkrabber is 190m hoog
en één van de opvallendste bouwwerken in Malmö.Tijdens uw bezoek
mag je ook zeker niet vergeten om het plein Stortorget te bewon
deren. Dit plein dateert uit 1530 en is het grootste plein van de stad.
Hier treffen we ook het stadhuis, het Kramer hotel en het Kockska
huset (het huis van Jörgen Kock) aan. Vrij middagmaal in het centrum
(niet inbegrepen). Na de middag maken we o.a. tijd voor een bezoek
aan het Malmöhuss slott: een historisch fort uit de 16e eeuw, meteen
ook het oudste fort van Scandinavië. We ontspannen nog even aan
één van de vijvers in het Folkets Park. Of kom tot rust op één van de
gezellige terrasjes in deze groene long van Malmö. Tegen de avond
keren we terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

EN

Vrije tijd in Vänersborg vooraleer we de terugrit aanvatten naar
Göteborg. ‘s Middags lunchen we in Uddevalla (niet inbegrepen)
waarna u de mogelijkheid heeft tot een begeleid bezoek in deze industriestad. Deze stad werd vroeger opgewaardeerd doordat een Schots
zakenman in de stad investeerde. Historisch is er afwisselend door
Denemarken en Noorwegen gevochten om deze stad te veroveren.
Hierdoor zijn een aantal monumenten vernield. ‘s Avonds gaan we aan
boord van het schip in Göteborg. Avondmaal op het schip waarna we
heerlijk rusten terwijl we terug naar Duitsland varen.

DAG 8 > KIEL - BELGIË
Na het ontbijt ontschepen we in Kiel waarna we de terugrit naar
België aanvatten. Onderweg houden we de nodige stops voor het
middagmaal en om even te ontspannen. Via Duitse en Nederlandse
snelwegen naar België.

HOTELS IN ZWEDEN

half pension
Ligging: alle hotels zijn gelegen in het centrum of aan de stadsrand.
Faciliteiten: receptie, bar en restaurant, ontbijtruimte, comfortabele kamer met
bad of douche, wc en TV.

AFREIS: 2 AUGUSTUS 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:

16

OPHAALUUR

€ 1360,€ 240,-

A’pen
11u30

Turnhout
12u30

Heist
11u30

Gent
11u00

Leuven
11u00

Herentals
12u00

Hasselt
11u30
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8 DAGEN

KARINTHIË
“Deze zonnigste provincie in Oostenrijk biedt u schitterende
meren, langgestrekte bergmassieven, ruisende beken, glooiende Alpenweiden en vele historische bezienswaardigheden.
In dit zuidelijkste puntje van Oostenrijk is de subtropische sfeer
voelbaar: Karinthië staat bekend omwille van haar typische
gastvrijheid en adembenemende uitzichten!“

aan, afwisselend met leuke bars en restaurants. Breng zeker een bezoek
aan het Ljubljana Castle op de heuvel vanwaar je een panoramisch
uitzicht hebt op Ljubljana zelf. Slenter rond in de binnenstad of geniet
van een heerlijk drankje langs het water. Bewonder één van de
gezellige marktjes of ontspan even in het Tivoli park in hartje Ljubljana.
Diegene die wensen kunnen een bezoek brengen aan Ljubljana Zoo.
Avondmaal en overnachting in ons hotel in Seeboden.

DAG 1 > BELGIË - SEEBODEN
We vertrekken ‘s morgens via Aken, Keulen en Frankfurt richting
München. Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. We reizen
verder langs Salzburg door de Tauerntunnel naar onze verblijfsplaats
Seeboden. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

DAG 2 > WÖRTHERSEE EN KLAGENFURT
Na het ontbijt rijden we via Villach naar Klagenfurt. We brengen een
bezoek aan Minimundus, de wereld in het klein. Aansluitend bezoeken
we de stad Klagenfurt en voorzien we vrije tijd. In de namiddag maken
we een mooie rit langs de Wörthersee tot aan het schiereilandje
Maria-Wörth. Op de bloemenpromenade langs het meer is het mooi
wandelen. In Keutschach heeft u de gelegenheid om met de lift de
uitkijktoren Pyramidenkogel te bestijgen. Avondmaal en overnachting
in ons verblijfshotel.

DAG 3 > MALTATAL, KÖLBREINSPERRE EN GMÜND
IN KÄRNTEN
In de voormiddag bereiken we via de Maltahochalmstrasse met zijn
ontelbare watervallen de hoogst gelegen stuwdam van Oostenrijk, de Kölnbreinsperre. We maken een wandeling op de dam en
bezoeken het bergkristallenmuseum. Op de terugweg bezoeken we het
authentieke Gmünd. Dit ommuurd middeleeuws kunststadje met vier
wachttorens uit 1346 is één van de oudste stadjes van Karinthië. Het
centrum van Gmünd bloeit van de talloze winkeltjes, smalle straatjes
en de culturele gebouwen. Geïnteresseerden kunnen het indruk
wekkende Porsche automuseum bezoeken.

DAG 4 > LJUBLJANA
Na het ontbijt rijden we even de grens over naar het groene Slovenië.
We rijden voorbij het meer van Bled om vervolgens aan te komen in
de hoofdstad Ljubljana. Slovenië staat bekend omwille van de prachtige
natuur, wellness, wijngebieden en groene landschappen en ook voor
haar lokale en Mediterrane keuken. In het pittoreske centrum van Ljubljana tref je tijdens onze wandeling mooie architecturale gebouwen

DAG 5 > VILLACH
In de voormiddag komen we aan in Villach, de tweede grootste stad
van Karinthië. Het centrum van Villach situeert zich rond de Hauptplatz die gedomineerd wordt door pastelkleurig geschilderde huizen
uit de barokke periode. In de smalle straatjes maak je kennis met de
lokale ambachten. Verder tref je er zowel de lokale als de internationale keuken aan in één van de vele restaurants en bars. Uiteraard is
het mogelijk om te shoppen in één van de talrijke winkels. Als afsluiter
maken we ook een boottocht over de Ossiacher See. Tegen de avond
komen we aan in ons hotel voor het avondmaal en overnachting.

DAG 6 > HEILIGENBLUT EN GROSSGLOCKNER
We starten de dag met een mooie rit door het Mölltal. Via Winklern
gaat het tot Heiligenblut. Hier bezoeken we de bedevaartskerk en het
kerkhof voor bergbeklimmers. Daarna beklimmen we de Kaiser-FranzJosefs-Höhe tot 2.400 meter hoogte, met blik op de Grossglocker.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

DAG 7 > FAAK AM SEE
‘s Ochtends rijden we naar het prachtige Faak Am See. Dit meer
behoort niet tot de grootste meren van Karinthië maar is vooral
bekend omwille van haar helderblauw water. Het feit dat je alleen
betalend toegang krijgt tot het meer is iets heel bijzonder voor deze
streek. Na onze rit rond het meer genieten we van een vrij middagmaal. In de namiddag bezoeken we de unieke Zitrusgarten, gelegen
ten zuiden van Faak Am See. Tijdens het bezoek zal u versteld staan
van de verscheidenheid aan citrussen en citrustuinen die men hier
aanbiedt. Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

DAG 8 > SEEBODEN - BELGIË
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan richting België. Over de
Duitse snelwegen via München, Würzburg, Frankfurt en Aken rijden
we terug naar de verschillende afstapplaatsen.

HOTEL BELLEVUE AM MILSTÄTTER SEE - SEEBODEN
www.bellevue.or.at
half pension
Ligging: aan het Millstätter meer, op 700m van het centrum, prachtig uitzicht over
het meer.
Faciliteiten: comfortabele kamers met bad/douche, wc, TV, ontbijtruimte, pooltafel,
wellnesscentrum, fitnessruimte, receptie, restaurant, bar met terras, binnenzwembad

AFREIS: 20 SEPTEMBER 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:
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OPHAALUUR

€ 845,€ 105,A’pen
05u30

Turnhout
05u30

Heist
05u30

Gent
05u00

Leuven
05u00

Herentals
06u00

Hasselt
06u30
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7 DAGEN

LOURDES

“Lourdes is het Franse bedevaartsoord bij uitstek en tevens
het trefpunt van gelovigen uit alle hoeken van de wereld. Als
je dan nog bedenkt dat het gelegen is in het midden van de
ongerepte natuur van de Pyreneeën, dan zal het niemand
verbazen dat jaarlijks zowat vier miljoen mensen de weg naar
Lourdes vinden.“
Tijdens ons verblijf krijgt u ruim de kans om Lourdes beter te leren
kennen. We maken onder andere kennis met het Lourdes van
Bernadette. Onze gids maakt u graag wegwijs in het centrum en alle
heiligdommen. U krijgt de gelegenheid om de internationale mis bij
te wonen. Ook de Nederlandstalige mis kunt u bijwonen, die wordt
gevolgd door een begeleide kruisweg. Omdat de omgeving van Lourdes
veel meer te bieden heeft dan de rol van bedevaartsoord, nemen
onze chauffeur en gids u graag mee op stap tijdens enkele excursies.

Gaat u ook liever op vakantie met een gerust gevoel? Via Touring kunnen wij u
verschillende verzekeringsformules aanbieden! Dankzij deze Touring verzekering

GAVARNIE

bent u in heel Europa gedekt tegen:

Via een prachtige weg door de bergen komen we in Gavarnie, een
klein Pyrenees dorpje. We verkennen deze regio te voet, te paard
of per ezel. Het mythische Cirque de Gavarnie is sinds 1997 door
de UNESCO opgenomen voor zijn natuurlijke en culturele waarden.
Bewonder hier vooral de waterval, de hoogste van Europa!

• 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

BARTRÈS EN OMGEVING

overlijden of omwille van een ziekenhuisopname van een familielid tot de 2de

Nauwelijks 3 kilometer ten noorden van het centrum van Lourdes ligt
het gehucht Bartrès. Hier verbleef Bernadette kort na haar geboorte
bij de familie Arravents. Later kwam ze hier vaak terug om schapen te
hoeden. Op de plaats waar ze gewoonlijk bij haar kudde was, staat nu
een kapelletje.

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 € 1.500,00 per persoon.

STADSBEZOEK PAU
De prijs van de verzekering is een percentage dat wordt berekend op het

Bezoek aan Pau, hoofdstad van de Atlantische Pyreneeën, met het
prachtige kasteel van Hendrik IV en de vele trendy winkels. Gelegenheid tot shopping of bezoek musea.

totaalbedrag. Daarom kan de uiteindelijke prijs van de verzekering verschillen van
onderstaande vanaf prijzen.

COL DU TOURMALET
De Col du Tourmalet is een bergpas in de Pyreneeën. De 2115 meter
hoge passage is vooral bekend geworden dankzij de Ronde van Frankrijk,
waarin ze in 1910 voor het eerst werd opgenomen. Geen enkele andere
berg is sindsdien zo vaak beklommen als de Tourmalet. Voor wie geen
hoogtevrees heeft en ook eens wil proeven van het unieke Pyreneeënlandschap van de Ronde van Frankrijk, is dit een bijzonder leuke uitstap.

Annulatieverzekering

5,4%

Annulatie- en reisverzekering

6,5%

De voorwaarden en tarieven zijn beschikbaar op ons kantoor.

HOTEL DES ROSIERS - LOURDES
http://www.hotelrosiers.com/
half pension
Ligging: in het centrum van Lourdes, op 800m van het Santuario en de grotten
Faciliteiten: gerenoveerde comfortabele kamers met bad/douche, wc, TV, restaurant, bar en
lounge, receptie, tuin, terras met zicht op de Gave, de Pic du Jer en de Pyreneeën.

AFREIS: 13 SEPTEMBER 2020
Prijs per persoon:
Toeslag single:
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OPHAALUUR

€ 675,€ 139,-

A’pen
05u30

Turnhout
04u30

Heist
04u30

Gent
06u30

Leuven
04u00

Herentals
05u00

Hasselt
04u30
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DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
(van toepassing vanaf 1 april 2011)
Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot
reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling.
Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de
reisbemiddelaar die de
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure
moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.
Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden
kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de
betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of
bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de
reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de
informatie waardoor
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.
Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die
redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van
de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator
ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform
de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de
reiziger, al dan niet via de
namens de reisorganisator optredende reisbemi delaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of
gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet
werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
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Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien,
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover
de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde
wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger
recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de
reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij
de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van
de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden
bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de
reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten
laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke
reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan
een derde, die wel
moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie.
De overdrager
dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval,
de reisbemiddelaar,
van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden
tot de betaling van de
totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator
en/of de -bemiddelaar
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten
van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator
de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan
op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de
reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of
een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing
vragen van artikel 11.
Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract
verbreekt wegens een
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de
keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke
of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo
de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit
is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk
terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op
grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op
een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis,
niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene
termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken
niet is inbegrepen.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen
niet konden worden vermeden.
Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten
waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de

voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk
verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit
verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze
alternatieven om
deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een
gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger
schadeloos stellen.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80
fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

ALGEMENE REISVOORWAARDEN
Artikel 18 Arbitrage
of Rechtbank VZW
VAN DE GESCHILLENKOMMISSIE
REIZEN

Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe
te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator
en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden
of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de
reis bedragen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het
contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond
van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag
hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen,
ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel
door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
om deze andere verstrekkers van diensten aan te
- hetvan
feit ofde
er alreisorganisator
dan niet een verzekeringsovereenkomst
in de prijs is begrepen of door de reizispreken.
ger desgewenst kan worden aangegaan om de
kosten
dekken
van annulering doorisdevoor
reiziger de daden van nalatigheid van zijn aangestel2. teDe
reisorganisator
of de repatriëringskosten bij ongeval of ziekte, en
vertegenwoordigers,
zo jaden
welkeen
de algemene
voorwaarden van die handelend in de uitoefening van hun functie,
overeenkomst
zijn. aansprakelijk
Reizigers van niet Belgische
evenzeer
als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde
3. Indien
een welke
internationaal
instanties
te informeren
formaliteiten zij verdrag van toepassing is op een in het
moeten
vervullen. tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkcontract
heid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of
beperkt.
4.Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade
en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot
tweemaal de reissom.
5.Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari
1994 van toepassing.
Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/
of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger
beoordeeld.

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan
heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor
de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2.Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij
via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na
ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een
dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om
de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van
4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen
enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de
Geschillencommissie
Reizen:
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
- fax: 02 277 91 00
- Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
- e-mail: clv.gr@skynet.be

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN.
1. De prijzen zijn per persoon en omvatten:
- diensten zoals vermeld en beschreven
- verblijf in hotel met maaltijden zoals beschreven in de reisprogramma’s
- de BTW, volgens het tarief van toepassing op 1/1/2020
1/1/11
- de diensten van eenn nederlandstalige reisleider
- alle voorziene uitstappen

Artikel 16 klachtenregeling
1.Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij
de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier,
melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de
reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte
Prijs
totis gebaseerd
de reisorganisator.
Art. rechtstreeks
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of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen
vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen
ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure,
een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk
of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een
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8. Annulatie/wijziging door de reiziger.
Wij raden iedereen aan een annulatie- en bijstandsverzekering af te sluiten! Annulatie
van een reis wordt aan volgende kosten onderworpen:
- tot 42 dagen voor afreis: 2 50,- per persoon
- van 41 tot 21 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
- van 20 tot 14 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
- van 13 tot 8 dagen voor afreis: 50% van de reissom.
- van 7 tot 3 dagen voor afreis: 75% van de reissom.
- minder dan 3 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
Het is echter toegelaten vervangers te zoeken mits tijdige verwittiging.
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De reizen uit deze brochure kan u ook reserveren in de volgende kantoren :
REISBUREAU DE POLDER Verg A 5455
Groenendaallaan 385 – 2030 Antwerpen – Tel. 03/541 18 57
travel@depolder.be – www.depolder.be

Verantwoordelijke uitgever: De Duinen nv - info@deduinen.be

Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals Verg. A 1097
Tel. 014 21 21 12
travel@deduinen.be - www.autocars.deduinen.be
Openingsuren: ma-vrij: 9.15-12.00 u. & 13.00-18.00 u.
zat: 9.15-12.00 u. & 13.00-16.00 u.

