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GRATIS OPHAALDIENST
Gent, bushalte Graaf van Vlaanderenplein • Antwerpen, Crown Plaza Hotel • Hasselt, station • Veerle, Bravo Tours • Turnhout, ingang Stadspark 

• Herentals, De Duinen • Heist-op-den-Berg, Station • Leuven, parking Bodart •Mol, Van Rompaey Travel

 A’pen Veerle Gent Leuven Herentals Hasselt 
  Turnhout/Heist

Apeldoorn 06.30u 06.30u 06.00u 06.00u 07.00u 06.30u
Champagne 06.30u 05.30u 07.00u 05.00u 06.00u 05.30u
Elzas 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Moezel 06.30u 06.30u 06.00u 06.00u 07.00u 07.30u
Cotswolds 06.00u 05.00u 06.30u 04.30u 05.30u 05.00u
Isle of Wight 06.00u 05.00u 06.30u 04.30u 05.30u 05.00u
Praag 05.00u 05.00u 04.30u 04.30u 05.30u 06.00u
Zwarte Woud 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Lourdes 06.00u 05.00u 06.30u 04.30u 05.30u 05.00u
Haute Savoie 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Dordogne 06.00u 05.00u 06.30u 04.30u 05.30u 05.00u
Lermoos 06.30u 06.30u 06.00u 06.00u 07.00u 07.30u
Provence 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Salzburgerland 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Venetië 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Slovenië 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Toscane 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Adr. Kust 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 06.30u
Noorwegen 05.30u 05.30u 05.00u 05.00u 06.00u 05.30u
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TELEFONISCH OF PER E-MAIL BOEKT U UW VAKANTIE uit deze 
brochure het gemakkelijkst. Om deze reservatie vlot te laten verlopen, 
noteert u best vooraf de nodige gegevens: de bestemming, de afreisda-
tum, het aantal dagen, het aantal personen, naam en voornaam van alle 
deelnemers, de leeftijd van de meereizende kinderen, uw naam en adres, 
de gewenste opstapplaats. Na de reservatie sturen wij zo snel mogelijk een 
bevestiging op. Deze kijkt u even na, u tekent voor akkoord en bezorgt 
ze ons terug. Met de bijgeleverde overschrijvingsformulieren betaalt u het 
gevraagde voorschot (zo snel mogelijk) en het saldo (1 maand voor de 
afreis). Daarna krijgt u van ons de reisdocumenten. 
Voor inlichtingen of reservaties kan u natuurlijk ook rechtstreeks in ons 
kantoor terecht.

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 indien ze de kamer 
delen met twee volwassenen.

DRANKEN aan de tafel zijn nooit inbegrepen, tenzij anders vermeld.

EXCURSIES INBEGREPEN
• De excursies zijn steeds in de prijs inbegrepen. 

• Toe gangsgelden zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

 
Teneinde de reizigers de grootst mogelijke GARANTIE te bieden, zijn wij 
lid van het Garantiefonds Reizen. 

BEGELEIDING. Op alle reizen uit deze brochure is begeleiding voorzien. 
De dienstvergoeding voor chauffeur en reisleider is inbegrepen. Het staat 
u natuurlijk wel vrij om hen achteraf nog eens extra te belonen indien u 
dat wenst.

Wenst u een REISVERZEKERING? U kan bij ons een annulatie- en  
bijstandsverzekering afsluiten. Deze is niet verplicht, maar wij raden het toch 
steeds ten stelligste aan. 

NUTTIGE TIPS Reserveer vóór 
01/05/2014 en geniet van 

een extra korting 
van € 5,- per dag!

REIZEN MET EIGEN WAGEN 
• Alle hotels uit dit programma kunnen worden 
gereserveerd voor hen die liever met hun eigen 
wagen reizen. Wij zorgen graag voor de reservatie 
en een reisroute. 

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

AUTOCARS HEIDEBLOEM Verg A 1079

Tongerse Steenweg 53 – 3620 Lanaken – Tel. 089/71 00 11 
info@heidebloem.be – www.heidebloem.be

BRAVO TOURS Verg A 1467

Vorstsebaan 35 – 2431 Laakdal – Tel. 014/84 08 81
info@bravotours.be – www.bravotours.be

 

Reizen De Duinen
Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals Verg. A 1097
Tel. 014 / 21 21 12 • Fax 014 / 23 09 66
travel@deduinen.be • www.deduinen.be
Openingsuren: ma-vrij: 9.15-18.00 u. - zat: 9.15-16.00 u.
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TOPTUINEN 
NEDERLAND
2 dagen

Nederland is het tuinland bij uitstek, met vele uitzonderlijke en unieke 
tuinen! We starten met de zeer originele tuin Ampies Berg, middagmaal 
en leuk intermezzo met een boottochtje tussen de tuintjes van Giet-
hoorn, daarna een unieke exotische tuin in de Orchideeënhoeve, en ’s 
anderendaags de kasteeltuin van Paleis Het Loo en de voorbeeldtuinen 
van Appeltern. Twee dagen tuinverrukking! Sommige tuinen tonen ons 
ook de huidige tuintrends en kunnen helpen bij de aanleg of verbetering 
van eigen tuin.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Via Turnhout en Eindhoven naar Ampies Berg in ’t Harde, een originele 

tuin aangelegd door Ampie Bouw, geïnspireerd door het Oostenrijks 

landschap met meer dan 1000 soorten verschillende bloemen en 

planten. Ook watervallen, klaterende beken en hoogteverschillen van 

maar liefst 15 meter. Tussendoor kan je ook genieten van een “bakje 

koffie of thee”. Om 11.30 uur verlaten we deze wonderlijke tuin en rij-

den naar Luttelgeest voor een bezoek aan de Orchideeënhoeve, een 

waar tropisch paradijs. U kunt er wandelen tussen honderden exoti-

sche planten in verschillende thematuinen, zoals de Tropische Tuin, de 

Maleisische tuin, de Taiwanese tuin, de Vlindertuin… Later vervolgen 

we onze weg naar het nabijgelegen bekende schilderachtige plaatsje 

Giethoorn voor een terrasje. Daarna naar ons hotel in Apeldoorn, 

voor avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag staat Paleis Het Loo op het programma. Dit paleis 

was van 1686 tot 1975 de favoriete residentie van de Nederlandse 

Koninklijke familie. Sinds 1984 kan het paleis bezocht worden, nadat 

men het samen met de omringende tuinen in de oorspronkelijke 17de 

eeuwse staat terugbracht. Het interieur van het paleis geeft een goed 

beeld van de levensstijl van de Oranjes en bovendien zijn de barokke 

tuinen met pergola’s, beelden en vazen tot dusver uniek in Europa. 

Tegen de middag rijden we naar Appeltern voor een bezoek aan de 

bekende Toontuinen van Appeltern. Deze bezorgen 13 hectare tuin-

plezier met o.a. 190 verschillende voorbeeldtuinen. Alvast een zeer 

mooie afsluiter van deze tweedaagse. Omstreeks 17.30 uur verlaten 

we Appeltern, nog een halte onderweg en dan terug naar Herentals.

HOTEL 
CANTHAREL 
Comfortabele kamers met bad of douche en wc. Fitnessruimte 
Welness met sauna, turks stoombad, diverse voetbaden en 
verwarmde waterbedden. Ervaren gids en chauffeur. Luxueuze 
autocar met alle nodige comfort.

afreis: 29 mei 2014 
Prijs per persoon: € 125,-
Toeslag single: € 40,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25% Verblijf op basis 

van half pension
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CHAMPAGNE
2 dagen

HOTEL 
MERCURE REIMS CATHÉDRALE  
Modern, comfortabel hotel aan de oevers van het Marnekanaal. 
Op wandelafstand van de kathedraal en het centrum van 
Reims. Alle kamers hebben bad, toilet, airco, radio, tv en zijn 
bovendien recent totaal gerenoveerd! Verblijf op basis van half 
pension. Het avondmaal bestaat uit 4 gangen, inclusief water, 
wijn en koffie.

afreis: 27 september 2014 
Prijs per persoon: € 185,-
Toeslag single: € 40,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

Ook u krijgt waarschijnlijk zo’n feestelijk gevoel als u aan champagne 
denkt. De streek waar die sprankelende drank vandaan komt, is een feest 
op zich. Bent u van plan een uitstapje te maken richting Frankrijk, dan is 
la Champagne meteen een uitstekende keuze. Deze regio heeft inderdaad 
alles in zich wat Frankrijk tot zo’n op en top vakantieland maakt. De na-
tuur, de historische steden, de gastronomie van topniveau, en vooral… le 
Champagne.

DAG 1
Vertrek ’s morgens. Rechtstreekse rit via Brussel, Valenciennes, St-Quen-

tin tot Reims, door zijn centrale ligging ook wel eens de hoofdstad van 

Champagne genoemd. In de namiddag geleid bezoek aan Reims, met 

o.a. de kathedraal en het Palais du Tau (het kathedraal-museum met 

de beelden uit de galerij der koningen). Check-in en avondmaal in ons 

hotel. 

DAG 2
Na het ontbijt staat een bezoek aan het mooie Parc Régional de la 

Montagne de Reims op het programma. Dit natuurpark van 50.000 ha 

strekt zich uit tussen Reims, Châlons-en-Champagne en Epernay. Het 

omvat verschillende dorpen, bossen, heuvels en dalen, maar vooral 

natuurlijk wijngaarden. In het schilderachtige Hautvillers wordt het graf 

bezocht van Dom Pérignon, de monnik die volgens de overlevering 

de methode vond om witte wijn te veranderen in champagne. Op de 

tocht door deze prachtige streek mag een bezoek aan een champag-

nekelder niet ontbreken. Daarna vertrek richting België.

Verblijf op basis 
van half pension
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ELZAS
3 dagen

HOTEL 
IBIS COLMAR HORBOURG-WIHR  
Comfortabel hotel vlakbij de Elzasser wijnroute en direct bij het 
oude centrum van Colmar. Het hotel heeft een brasserie, terras en 
24u-snackservice. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning. 

afreis: 12 september 2014
Prijs per persoon: € 249,-
Toeslag single: € 75,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

De Elzas is een zeer aantrekkelijke streek met een rijke traditie. Schilder-
achtige wijndorpjes liggen her en der verscholen in het groen en geven 
de omgeving iets gemoedelijks. We bezoeken op deze reis natuurlijk ook 
Straatsburg met La Petite France, het best bewaarde gedeelte van de oude 
stad. Uiteraard mag ook een wijnproeverij tijdens deze reis niet ontbreken!

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ’s morgens. Via Luxemburg, Metz, Nancy, Baccarat en St. Dié 

tot Plainfaing. Vrij middagmaal onderweg. In Plainfaing bezoeken we 

de Confiserie des Hautes-Vosges, een ambachtelijke onderneming 

die traditionele Vogezen-snoepjes produceert. Verder over de Col du 

Bonhomme en Kaysersberg tot onze verblijfplaats Colmar Horbourg-

Wihr. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag brengen we een uitgebreid bezoek aan Colmar. 

Wandeling door het oude stadsgedeelte en de indrukwekkende wijk 

‘Petite Venise’. Vrij middagmaal. De uitstap brengt ons in de namiddag 

tot Eguisheim en Turckheim, schilderachtige stadjes met talloze vak-

werkhuizen. Eguisheim is gebouwd in cirkels rond zijn versterkt kasteel 

en ook de historische stad Turckheim heeft zijn patrimonium door de 

eeuwen heen weten te bewaren. De traditie van de nachtwaker wordt 

er eveneens in ere gehouden.

DAG 3
In de voormiddag rijden we tot het pittoreske Ribeauvillé, compleet 

met vestingwal, stadspoort en torens uit de 14e eeuw. Bezoek met 

proeverij in een tophuis voor Elzasser wijnen. Kort na de middag ko-

men we aan in Straatsburg voor een bezoek aan de stad met zijn 

kathedraal en de oude typische buurt ‘La Petite France’. Daarna rijden 

we dan via Saverne en Luxemburg richting België en de verschillende 

afstapplaatsen.

Verblijf op basis 
van half pension



7

De Duitse Moezelstreek is vlakbij en 
oogt in elk seizoen erg romantisch. Ideaal 
voor een weekendje genieten van natuur, 
architectuur en gezelligheid. Wijngaarden, 
bossen, heuvels, de Moezel, gezellige dorpen en 
steden zijn maar enkele van de ingrediënten die 
je naar de Duitse Moezel brengen. De gemoedelijkheid 
van de lokale bevolking en de korte afstand naar deze vakantiebe-
stemming dragen zeker ook bij tot het succes.
De mogelijkheden voor de toeristen zijn enorm uitgebreid. De gastrono-
men kunnen overal terecht voor heerlijke gerechten voorzien van uitmun-
tende streekwijnen. Archeologen en mensen die van een beetje geschiede-
nis houden, vinden hier heel wat Romeinse restanten. Ook aan de mensen 
die een actieve vakantie willen doorbrengen, werd gedacht. Toeristische 
diensten hebben dag- en meerdaagse tochten uitgestippeld voor wande-
laars en fietsers.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ’s morgens en via de snelweg richting Luik naar Koblenz. Deze 

stad, gelegen aan de monding van de Moezel in de Rijn, dankt haar 

naam aan haar ligging. Ze gaat terug op het Latijnse confluentes, sa-

menvloeiing. We maken een wandeling door het oude centrum van 

Koblenz met tal van bezienswaardigheden. Daarna laten we ons door 

een kabelbaan naar Vesting Ehrenbreitstein voeren. Deze burcht strekt 

zich 118 meter boven de Rijn uit. Het is één van de sterkste na 1815 in 

Europa gebouwde vestingen, die tot vandaag haast volledig behouden 

bleef. Na een indrukwekkend bezoek (en uitzicht) rijden we verder 

naar ons hotel in Treis-Karden.

DAG 2
We starten onze dag in Cochem. Cochem is een uitgesproken toe-

ristenstadje. Naast de bekende wijn domineert de wereldberoemde 

Reichsburg die hoog boven de stad reeds van ver te zien is. Het is even 

klimmen tot aan de Reichsburg, maar de beloning die je boven krijgt 

MOEZEL
3 dagen

HOTEL SCHLOSS-HOTEL PETRY  
Charmant hotel in Karden aan de Moezel en een trefpunt voor de 
culinaire genieter. Het hotel beschikt naast een bowlingbaan ook over 
uitgebreide en nieuwe wellnessmogelijkheden. In de lounge met open 
haard of de tuin kunt u rustig genieten van alles wat het hotel u te 
bieden heeft.

afreis: 7 juni 2014
Prijs per persoon: € 215,-
Toeslag single: € 30,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

is niet min. Verder is het oude marktplein 

Moezelromantiek ten top. De markt is het be-

langrijkste middelpunt van Cochem met de mooie 

fontein (1767) omgeven door fraaie vakwerkhuizen en 

waaraan het raadhuis grenst. 

In de namiddag zetten we koers naar een sprookjesachtig kas-

teel, Burg Eltz. Dit is een van de belangrijkste burchten in Duitsland. 

Sinds 1157 is het de residentie van de graven van Eltz. Er werd 500 jaar 

lang aan gebouwd, waardoor zowel middeleeuwse alsook gebouwen 

in renaissance stijl ontstonden. De ligging van het kasteel is ook won-

dermooi. Dat ontdekt u vast zelf… 

DAG 3
We volgen de Moezel tot in Zell, met name bekend om de ‘Zeller 

Schwarze Katz’, de naam van de lokale Moezelwijn. De zwarte kat is 

tevens het merkteken van de gemeente. De sage wil dat een zwarte 

kat blazend op één van de drie wijnvaten sprong, toen wijnkooplieden 

uit Aken een keuze moesten maken uit de vaten. Uiteindelijk kozen 

de kooplieden voor het vat dat verdedigd werd door de zwarte kat.

Onze rit gaat verder naar Bernkastel. Bernkastel behoort tot de meest 

geliefde plaatsen langs de Moezel en mag zich het centrum van de 

Mittelmosel noemen. Boven Bernkastel verheft zich de ruïne van Burg 

Landshut, een voormalige zomerresidentie van de Trierse aartsbis-

schoppen. Echter, niet deze burcht is het hoogtepunt van het stadje, 

maar het historische marktplein met zijn wondermooie vakwerkhui-

zen!

Nu onze driedaagse er op zit, vertrekken we huiswaarts.

Verblijf op basis 
van half pension
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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 tevens Bath. Deze imposante 
stad werd reeds in de tijd van de Romeinen druk bezocht om zijn genees-
krachtige warmwaterbronnen. Gewoon prachtig, absoluut een hoogtepunt 
van deze trip. 

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Met de Shuttle naar Folkestone. Vandaar richting Newbury, Wantage 

en Uffington, middagstop langs een wegrestaurant. Wandeling naar de 

White Horse of 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. Vlakbij bevindt 

zich ook nog een dolmen. Na de middag bezoeken we Avebury met 

zijn megalithische tempel van reuze stenen daterend uit 1900 v.C. Van-

daar gaat het naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag rijden we naar Castle Combe, één van de mooiste 

Cotswolds dorpjes. Daarna gaat het naar Bath, vrij middagmaal, geleide 

stadswandeling en mogelijkheid tot het bezoeken van de Bath Abbey, 

de Roman Baths. Aansluitend vrije tijd. Daarna terug naar onze verblijf-

plaats voor avondmaal en overnachting.

DAG 3
Na het ontbijt rijden we naar Painswick, ook wel “the Queen of the 

Cotswolds” genoemd. Vervolgens bezoeken we de nabijgelegen Ro-

coco Garden. Gelegenheid tot middagmaal. Dan gaat het naar Glou-

cester, voor een bezoek aan Gloucester Cathedral en de nabijgelegen 

Beatrix Potter shop en museum. We maken nog een wandeling door-

heen de Historic Dockyards, een topattractie in Gloucester, alvorens 

we naar Lacock rijden, een schilderachtig Cotswoldsdorpje waar heel 

wat BBC-producties werden opgenomen. Terug naar ons hotel voor 

avondmaal en overnachting.

DAG 4
Na het ontbijt rijden we naar Maidenhead voor een boottocht op de 

Thames naar Windsor en Eton. Vrij middagmaal en gelegenheid tot 

een bezoek aan het kasteel van Windsor. Vervolgens gaat het naar 

Folkestone, vanwaar de Shuttle ons naar Calais brengt. Via de Franse 

en Belgische autowegen keren we terug naar de verschillende afstap-

plaatsen.

BATH & THE 
COTSWOLDS
4 dagen

HOTEL
OXFORD WITNEY FOUR PILLARS  
Prachtig luxe hotel in de typische stijl van de Cotswolds. 
Ruime kamers voorzien van alle hedendaags comfort, heerlijke 
vers bereide gerechten, hier komt u écht met vakantie.

afreis: 4 september 2014 
Prijs per persoon: € 395,-
Toeslag single: € 75,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25% Verblijf op basis 

van half pension
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De ‘Garden Isle‘ is de perfecte plaats voor een ontspannende vakantie. 
Wat is er beter dan te relaxen in frisse lucht en op ontdekking te gaan 
langs pittoreske dorpjes met de typische ‘cottage’-huisjes ? Het eiland 
Wight is een prachtig eiland met een ongerepte natuur en een fascine-
rend verleden. Onze vakantie is niet compleet zonder een bezoek aan 
Koningin Victoria’s favoriete vakantiehuis aan zee. 

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ‘s morgens via Antwerpen naar Calais voor de overtocht per 

ferry naar Dover. Daarna door het golvende landschap van Zuid-En-

geland naar Brighton. Gelegenheid tot middagmaal en een kort stads-

bezoek. Bezienswaardigheden hier zijn vooral het Royal Pavilion en de 

“Lanes” in het oude stadsgedeelte. Daarna gaat het naar Portsmouth, 

waar we met de ferry naar het eiland Wight gebracht worden. Vanuit 

Fishbourne gaat het rechtstreeks verder naar onze verblijfsplaats Shan-

klin. Kamerverdeling en avondmaal.

DAG 2
Tijdens de voormiddag brengen we een bezoek aan Newport, de 

hoofdstad van het eiland. Daarna rijden we naar GodshilI. Wandeling 

en vrije tijd in dit pittoreske stadje. Gelegenheid tot middagmaal. Via 

Chale en de “White Mouse Inn” naar Ventnor voor een bezoek aan de 

Botanische tuin. Aansluitend naar Shanklin voor een wandeling door-

heen de Shanklin Chine en zo langs de kust terug naar ons hotel voor 

avondmaal en overnachting.

DAG 3
Na het ontbijt begeven we ons naar Osbourne House, de vroegere 

zomerresidentie van Koningin Victoria. Daarna gaan we naar Brighsto-

ne voor een bezoek aan het plaatselijk museum. Via Freshwater naar 

Alumn Bay en de Needles. Gelegenheid om met de stoeltjeslift naar 

het strand af te dalen of te voet naar beneden te wandelen. Langs de 

kustweg met zijn prachtige uitzichtpunten houden we een fotostop 

aan de Blackgang Chine. Daarna naar het hotel voor avondmaal en 

overnachting.

DAG 4
Na het ontbijt rijden we via Shalfleet naar Yarmouth voor een wande-

ling. Vandaar gaat het naar Winkle Street, de meest gefotografeerde 

straat van het eiland. Vervolgens bezoeken we de ruïnes van Caris-

brooke. Kort na de middag stoppen we in Shanklin Old Village. Vrij 

middagmaal en aansluitend vrije tijd. Bij voldoende belangstelling is er 

in de late namiddag de mogelijkheid om deel te nemen aan een unieke 

Ghostwalk. Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 5
Vroeg ontbijt. We verlaten Shanklin en met de overzet gaat het via 

Fishbourne terug naar Portsmouth. Langsheen de Zuidkust van En-

geland rijden we naar Arundel. Bezoek aan het kasteel en tuinen, Vrij 

middagmaal. In de late namiddag bereiken we Dover waar het met de 

ferry terug tot Calais gaat. Daarna via Franse en Belgische snelwegen 

terug huiswaarts.

HOTEL
THE SHANKLIN  
Comfortabel hotel met panoramisch uitzicht op de baai van-
uit lounge, bar en restaurant. Alle kamers zijn mooi ingericht. 
Overdekt en verwarmd zwembad, sauna, gym, bowling, 
darts,... ‘s Avonds dansgelegenheid in de gezellige “Starlite 
Room”. Uitstekende keuken.

afreis:  16 augustus 2014 
Prijs per persoon: € 475,-
Toeslag single: € 75,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

ISLE OF 
WIGHT
5 dagen

Verblijf op basis 
van half pension
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PRAAG
5 dagen

De betoverende stad Praag wordt ook wel de Parel van het Oosten 
genoemd. En terecht: met haar prachtige oude centrum, de ontelbare 
historische bezienswaardigheden en een magische sfeer doet zij haar 
bijnaam alle eer aan. Naast alle bekende monumenten als de Tyntoren 
op het oude plein, de Karlsbrug en de indrukwekkende Burcht, is Praag 
ook een zeer sfeervolle stad met veel terrasjes en eetgelegenheden. 
Bovendien is er ’s avonds genoeg te beleven, ook op gebied van theater 
en concerten. Praag, een hoofdstad om U tegen te zeggen!

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ’s morgens over de Duitse snelwegen richting Aken, Keulen, 

Frankfurt. Halte voor vrij middagmaal.Verder via Würzburg, Nürnberg 

tot de Tsjechische grens en via Pilzen tot Praag. 

Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel. 

DAG 2 TOT 4
Vrij verblijf in Hotel Ibis Praha Old Town op basis van half pension.

DAG 5
Na het ontbijt afreis richting Duitse grens. Over Nürnberg, Frankfurt 

en Keulen gaat de reis verder huiswaarts.

HOTEL IBIS PRAHA OLD TOWN
Modern hotel gelegen in het historische deel van Praag en op 
slechts 5 minuten stappen van het Wenceslasplein. Cultuur, 
muziek, schoonheid, … alles op loopafstand van ons hotel. 
Mooie kamers voorzien van al het nodige comfort. In de bar 
worden snacks geserveerd. 

afreis: 24 augustus 2014 
Prijs per persoon: € 395,-
Toeslag single: € 125,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

GELEGENHEID TOT BEZOEK AAN DE HOOGTEPUN-
TEN EN KLEINE HOEKJES VAN DEZE PRACHTIGE 
STAD:
1. Eerste kennismaking Praag
We worden met de bus tot boven het burchtcomplex gebracht en 

vandaar bezoeken we het Strahovklooster met zijn unieke biblio-

theek. Langs het Cerninpaleis gaat het naar Loreto en vervolgens 

naar de burcht met de St.-Vituskathedraal, het koninklijk paleis met 

de Vladislavzaal, de St.-Jorisbasiliek en natuurlijk ook het beroemde 

Gouden Straatje! ’s Avonds volgt er nog een kroegentocht in het 

drukke stadscentrum.

2. Mala Strana – Oude stadsgedeelte
Met de autocar naar de overzijde van de Moldau. We toeren langs 

het Wallenstein-paleis, de Belgische ambassade, het Mala Strana-

plein, de St.-Nicolaaskerk, het Lichtensteinpaleis en de Amerikaanse 

en Duitse ambassades. Na de middag gaan we naar het Kindje Jezus 

van Praag en naar het hart van Mal Strana met het Maltezerplein, 

de Franse ambassade en het schiereiland Kampa. Over de Karls-

brug en dwars door het centrum van de oude stad wandelen we 

richting hotel. Onderweg passeren we langs de Tynkerk, het raad-

huis met de astronomische klok, het Jan Husmonument en vele 

prachtige gevels!!

3. Joodse wijk en vrije tijd Praag
Over de Parizka gaat het naar de Joodse wijk met de oude  

synagoge en het Joods kerkhof.Verder op onze weg zien we het 

Representatie-huis, het Wenceslasplein met het Grand Hotel Eu-

ropa, het Jan Pallach monument, het nationaal museum en de Maria 

Sneeuwkerk. In de namiddag voorzien we de nodige vrije tijd om 

te shoppen, te wandelen, een terrasje te doen, te genieten van…

GELEGENHEID TOT EEN AVOND “LATERNA MA-
GICA”: EEN TOTAAL SPEKTAKEL VAN TONEEL, FILM, 
BALLET, MIMIEK, MUZIEK EN LICHTEFFECTEN!

Verblijf op basis 
van half pension
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Hoge bergen en indrukwekkende kloven, uitgestrekte hoogvlaktes en ro-
mantische dalen, weiden, bossen en heldere beekjes, rivieren en meertjes: 
het Zwarte Woud lijkt wel weggelopen uit een prentenboek. Al meer dan 
100 jaar komen toeristen hier genieten van de zuivere lucht. Wist U trou-
wens dat het Zwarte Woud een bijzonder geneeskrachtig klimaat heeft 
en de zon hier meer schijnt dan elders ? Deze mooie streek, als het ware 
het spiegelbeeld van de franse Vogezen, is de bestemming bij uitstek voor 
een korte vakantie in de groene natuur. Dit is de streek van de koe-
koeksklokken en de Bollenhoeden, waar de traditionele klederdracht nog 
dagelijks gedragen wordt en waar gastvrijheid het dagelijkse leven kleurt.

BEKNOPT PROGRAMMA:

DAG 1
Vertrek ’s morgens richting Namen en Luxemburg. Voorbij het Franse 

Metz gaat het richting Straatsburg om zo in het prachtige gebied van 

het Zwarte Woud toe te komen. Tijdens de reis houden we natuur-

lijk halte voor een vrije lunch. Onze verblijfplaats Obersimonswald is 

het ideale uitgangspunt voor al onze uitstappen. Kamer verdeling en 

avondmaal.

DAG 2 TOT 5
Vrij verblijf in Hotel Engel. Naast de vele wandelmogelijkheden die 

deze streek te bieden heeft, kan u ook heerlijk genieten van uw verblijf 

in dit hotel. Geniet van een terrasje in de zon en van al het aangename 

dat ons hotel te bieden heeft.

DAG 6
Na het ontbijt vatten we onze terugreis aan. We verlaten het Zwarte 

Woud via Freudenstadt en Baden-Baden. Vrij middagmaal. Tegen de 

avond arriveren we terug aan de verschillende afstapplaatsen.

OP ONZE ONTDEKKINGSTOCHT DOOR HET ZWAR-
TE WOUD VOORZIEN WE VOLGENDE UITSTAPPEN :
1. Freiburg 
Een bezoek aan de hoofdstad van het Zwarte Woud mag u zeker 

niet missen. We ontdekken er de oude binnenstad met de Münster 

en het Rathaus. Vrij middagmaal. De terugreis in de namiddag gaat 

via het mooie Höllental tot Titisee.

2. Triberg – Schönwald – Gutach – Haslach
In Triberg zetten we de indrukwekkende watervallen op de gevoe-

lige plaat. Daarna gaat de reis verder via Schönwald, de bakermat 

van de koekoeksklokken. In Gutach stappen we het unieke open-

luchtmuseum Vogtsbauernhof binnen. Hier vinden we een boeiend 

overzicht van het leven in de 16de en 17de eeuw. De ovaalvormige 

binnenstad van Haslach is nog gedeeltelijk ommuurd en heeft di-

verse fraaie vakwerkhuizen: dé plaats bij uitstek voor een overheer-

lijk stukje Schwarzwalder kirschtorte.

3. Titisee en Schluchsee
We maken een mooie tocht langs een prachtig stukje natuur-

schoon om uiteindelijk te arriveren aan de Titisee. Daarna verder 

tot Schluchsee, het grootste meer van het Zwarte Woud. De te-

rugreis gaat via Sankt Blasien en de Feldberg.

HOTEL ENGEL
Mooi en gezellig familiehotel. Alle kamers zijn comfortabel inger-
icht met douche, toilet, televisie. Verder beschikt het hotel over 
sauna, solarium en fitness. 

afreis: 10 augustus 2014 
Prijs per persoon: € 399,-
Toeslag single: € 66,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

ZWARTE 
WOUD
6 dagen

Verblijf op basis 
van half pension
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Lourdes, hét Franse bedevaartsoord bij uitstek, het trefpunt van de gelovi-
gen uit alle hoeken van de wereld. Als je dan nog bedenkt dat het gelegen 
is temidden de ongerepte natuur van de Pyreneeën, dan zal het niemand 
verbazen dat jaarlijks zowat vier miljoen mensen de weg naar Lourdes 
vinden.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ‘s morgens via de snelwegen richting Parijs. Onderweg zijn 

de gebruikelijke stops voorzien. Vrij middagmaal. Verder zuidelijk over 

de Franse snelwegen om tegen de avond in Lourdes toe te komen. 

Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 2 TOT 5
Vrij verblijf in hotel Des Rosiers. Tijdens ons verblijf zijn er geleide be-

zoeken voorzien aan de verschillende heiligdommen en bezienswaar-

digheden: de Crypte, de geboorteplaats van Bernadette, het museum, 

… Er is ook volop gelegenheid tot het bijwonen van godsdienstige 

plechtigheden: de zegening van de zieken, de processie, eucharistie-

vieringen, …

DAG 6
Na een vroeg ontbijt vertrek te Lourdes. Terugreis over de Franse 

snelwegen. Onderweg de gebruikelijke stops. Aankomst tegen de 

avond en terugkeer naar de verschillende afstapplaatsen.

LOURDES
6 dagen
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HOTEL 
DES ROSIERS  
Gerenoveerd hotel met restaurant, bar en lounge. Er zijn 82 kamers 
met bad of douche en toilet. ‘s Avonds kunt u tot rust komen in de 
tuin en op ht schaduwrijk terras met zicht op de Gave, de Pic du Jer 
en de Pyreneeën.

afreizen: 10 juni en 14 september 2014
Prijs per persoon: € 425,-
Toeslag single: € 95,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

TIJDENS ONS VERBLIJF PLANNEN WE DE VOLGENDE UITSTAPPEN:
1. Gavarnie
Via een prachtige weg door de bergen komen we in Gavarnie, een 

klein Pyrenees dorpje. Gelegenheid tot wandeling, eventueel te paard 

of per ezel. Aan de voet van de ‘Cirque de Gavarnie’ ontspringt de 

Gave. 

2. Bartrès en omgeving
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 haar kudde hoedde staat 

nu een kapelletje.

3. Stadsbezoek Pau
Bezoek aan Pau, hoofdstad van de Atlantische Pyreneeën, met het 

prachtige kasteel van Hendrik IV en de vele trendy winkels. Gelegen-

heid tot shopping of bezoek musea.

3. Pyreneeën en 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.

Verblijf op basis 
van vol pension
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Welkom in de Haute-Savoie, het hartje van de Alpen! De vallei van Abon-
dance biedt ons een enig mooi bergkader tussen het Léman-meer en de 
bergen van de Chablais. Adem de gezonde lucht van de alpenweiden en 
geniet van de omgeving tijdens de uitstappen richting Zwitserland, Mont 
Blanc, het kuuroord Evian-les-Bains en het plaatsje Yvoire. Maar ook het 
kleine dorpje Les Lindarets zal u bekoren. Geiten lopen er vrij rond door 
de straatjes en winkels. Geniet ook van de karakteristieke gastronomie en 
proef zeker eens van de wereldberoemde kaas “Abondance”.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ’s morgens via Metz, Straatsburg en Colmar. Onderweg voor-

zien we de nodige stops voor het middagmaal. Daarna verder over 

Basel, Bern en Fribourg. Via de pas de Morgins komen we zo in de 

Vallée d’Abondance. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in 

Hotel L’Ensoleillé. Verblijf is voorzien in half pension. 

Dag 2 tot 5

Vrij verblijf in Hotel L’Ensoleillé. 

Dag 6 

Vrije dag in onze verblijfsplaats. Tijdens deze vrije dag is een bezoek 

aan de plaatselijke markt zeker aan te bevelen. Ofwel kunt u met het 

lokaal vervoer op ontdekking in de omgeving. Zo is het nabijgelegen 

Châtel een bezoekje meer dan waard.

Dag 7

Vertrek na het ontbijt. Via Thonon, langs het Lac Leman rijden we naar 

Genève. Via Bourg-en-Bresse en Dole naar Dijon. Onderweg voorzien 

we de gebruikelijke stops. Daarna over Dijon, Nancy, Metz en Luxem-

burg richting België en de verschillende afstapplaatsen. 

HAUTE 
SAVOIE
7 dagen
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HOTEL L’ENSOLEILLE
Gezellig 2* hotel in het centrum van het dorp La Chapelle 
d’Abondance. Alle kamers hebben balkon met prachtig zicht 
op de bergen en zijn voorzien van badkamer en tv. Heerlijke 
keuken met produkten van het “huis”. Verwarmd zwembad 
met jacuzzi. 

VOLGENDE EXCURSIES STAAN ONS PROGRAMMA

1. Lac de Montriond – Les Lindarets
In de voormiddag bezoek aan de abdijkerk en het klooster van 

Abondance. In de namiddag rijden we naar het meer van Montriond 

voor een wandeling. Daarna maken we kennis met het charmante 

bergdorpje Les Lindarets.

2. Chamonix
Via de Pas de Morgins naar Monthey en via Martigny en de Col de 

Forclaz naar Chamonix, gelegen aan de voet van de Mont-Blanc. 

Geleide wandeling doorheen dit luxueuze skioord. Nadien vrije tijd 

of met de tandradbaan naar Montenvers voor een enig mooi zicht 

over de Alpen.

3. Lac Leman – Genève – Yvoire – Evian
In de voormiddag rijden we naar Genève. Eerst een wandeling langs 

het meer en vervolgens brengen we met een toeristisch treintje een 

bezoek aan de oude bovenstad. Ook een boottocht op het Lac Leman 

is hier een must. Daarna volgt een geleide wandeling doorheen Yvoire 

en aansluitend vrije tijd. Tenslotte brengen we nog een bezoek aan 

het kuuroord Evian-les-Bains, bekend van het gelijknamige bronwater.

4. Gruyères – Montreux
Daguitstap naar Gruyères in Zwitserland. In de voormiddag brengen 

we een bezoek aan een kaasmakerij. Daarna brengt de bus ons naar 

het hoger gelegen Gruyères. Geleide wandeling en vrije tijd voor bv 

een bezoek aan het kasteel. In de namiddag staat tenslotte Montreux 

op het programma.

afreis: 7 september 2014
Prijs per persoon: € 595,-
Toeslag single: € 145,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25% Verblijf op basis 

van half pension



16

In het zuidwesten van Frankrijk ligt het op twee na grootste  
departement van Frankrijk, de Dordogne. De naam is ontleend 
aan de rivier de Dordogne die ontspringt in de Auvergne in het 
midden van Frankrijk uit de riviertjes de Dorde en de Dogne. 
De Dordogne: de geliefde vallei bekend om zijn kronkelende rivier, groen 
en heuvelachtig landschap met Middeleeuwse stadjes en ruïnes. Onaan-
getast natuurschoon met een terugblik in de prehistorie.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1 
Vertrek ’s morgens en via de snelwegen naar Orléans. Vrij middagmaal en 

verder via Limoges naar onze verblijfplaats in la Roque Gageac. Kamerver-

deling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan Sarlat, een middel-

eeuwse stad ontstaan rondom een grote benedictijnse abdij. Vrije tijd en 

mogelijkheid voor het middagmaal. In de namiddag maken we een 2 uur 

durend bezoek aan Château de Castelnaud.

DAG 3
In de voormiddag maken we een geleide wandeling in Souillac. Vooral 

het oude klooster en de romaanse kloosterkerk uit de 12e eeuw zijn het 

bezichtigen waard. De gedeeltelijk verwoeste klokkentoren van de 11e 

eeuwse Sint-Maartenskerk is te bezichtigen. In de namiddag rijden we via 

Cressensac naar Turenne, Collonges-la-Rouge, korte geleide wandeling en 

DORDOGNE
8 dagen
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HOTEL LE PERIGORD  
Aangenaam 2* hotel, gelegen in een park van 2 hectare, dat 
comfort en vriendelijkheid biedt. De kamers zijn uitge-
rust met airconditioning, douche of badkamer, toilet, bidet, 
televisie en telefoon. Lekkere keuken, zwembad en mooie 
tuin. 

afreis: 24 augustus 2014 
Prijs per persoon: € 725,-
Toeslag single: € 175,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

vrije tijd. In Martel maken we tevens een korte geleide wandeling en tijd om 

vrij rond te kuieren. Aanvang terugrit la Roque Gageac..

DAG 4
Les Eyzies de Tayac bezoeken we in de voormiddag. Jullie genieten van vrije 

tijd en mogelijkheid lunch. Daarna gaat het richting Peyzac-le-Moustier voor 

een bezoek aan La Roque Saint-Christophe. De enorme rotspartij verheft 

zich als een piek boven de Vézère. Via Montignac (waar de wereldberoem-

de grotten van Lascaux zijn) rijden we terug naar het hotel.

DAG 5
‘s Morgens gaan we per lift naar Rocamadour voor een geleid bezoek, vrije 

tijd en mogelijkheid tot lunch. Het dorp lijkt gebouwd op 3 verdiepingen : 

beneden het eigenlijke dorp, een eind hoger de kerk en helemaal bovenaan 

het kasteel. Van op afstand lijkt het of het geheel tegen een verticale rots-

wand is aangebouwd ; een fantastisch uitzicht!  Even verder bezoeken we 

de spectaculaire grot Gouffre de Padirac. Eenmaal met de lift op de bodem 

van de enorme grot aangekomen staat u bij het begin van een uitgebreid 

onderaards gangenstelsel met een opeenvolging van rivieren, meren, ton-

nen zware stalagmieten van tientallen meters lengte. Terugrit naar het hotel.

DAG 6
In Cahors maken we in de voormiddag een korte geleide wandeling. 

Vrije tijd en mogelijkheid tot middagmaal. Het is een gezellige marktstad 

die vooral bekend is vanwege zijn wijnen. Daarna verder naar de Grotte 

de Pech-Merle. Rondleiding door de grot (Het is er fris en erg nat, neem 

warme kleding en goed schoeisel mee). 

DAG 7
Mogelijkheid tot het maken van een boottocht in de vallei in de voormid-

dag. Met de boten van ‘Les Gabares Norbert’ ontdekt u langs het water 

een verrassende concentratie van de meest sprekende monumenten van 

de Perigord. Gevolgd door vrije tijd in La Roque Gageac en terug naar het 

hotel. 

DAG 8
Na het ontbijt vertrek huiswaarts. Vrij middagmaal onderweg. Aan-

komst tegen de avond.

Verblijf op basis 
van half pension
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Niet te verbazen dat Lermoos sedert vele jaren een geliefkoosde pleis-
terplaats 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. In het 
gezellige en levendige dorpscentrum vindt u talrijke winkels, restaurants 
en terrasjes. Wij wensen u een gezonde en zonnige vakantie in dit mooi 
stukje Oostenrijk.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ’s morgens en rechtstreekse rit via de Duitse snelwegen. 

Regelmatige stops en vrije tijd voor middagmaal. Via Ulm, Memmin-

gen en Pfronten bereiken we al snel de Oostenrijkse grens. Van daar 

gaat het via Reutte tot onze verblijfplaats in Lermoos. Kamerverdeling, 

avondmaal en overnachting.

DAG 2 TOT 7
Vrij verblijf in hotel Edelweiss op basis van half pension.

DAG 8
Ontbijt. Afreis uit Lermoos en via Reutte naar de Duitse grens. Via 

Kempten en Ulm richting Karlsruhe. Vrij middagmaal. Over de Duitse 

snelwegen gaat het in de namiddag verder richting België en de diverse 

afstapplaatsen. Aankomst in de vooravond.

DAG 8
Ontbijt. Afreis uit Lermoos en via Reutte naar de Duitse grens. Via 

Kempten en Ulm richting Karlsruhe. Vrij middagmaal. Over de Duitse 

snelwegen gaat het de namiddag verder richting België en de diverse 

afstapplaatsen. Aankomst in de vooravond.

LERMOOS
8 dagen
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HOTEL 
EDELWEISS  
Schitterend 4* hotel met enorm veel faciliteiten:
zeer comfortabele kamers voorzien van bad of douche, wc, tv. 
Uitstekende keuken met ontbijtbuffet en ’s avonds menukeuze. 
Wekelijks dansavond. Schitterend zwemparadijs met groot 
zwembad, whirlpool, sauna, dampbad, solarium, fitnessruimte.

afreizen 8 dagen 15 dagen

08/06  € 595,- 
06/07 en 13/07  € 625,- € 1035,-
03/08 en 10/08  € 625,- € 1035,-
31/08 en 07/09  € 595,- € 959,-

Toeslag single:  € 91,-  € 182,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

ENKELE UITSTAPPEN DIE U NIET MAG MISSEN:
1 Innsbruck
Over de Fernpass en de Miemingerplatte naar Mötz. We volgen het Inntal tot Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. In de voormiddag brengen we 

een bezoek aan de skischans. ’s Namiddags bent u vrij om de stad met of zonder gids te gaan verkennen.

2 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. De gletsjer van het Kaunertal is de jongste gletsjer van Tirol! In de namiddag halte in Landeck.

3 Garmisch-Partenkirchen
Deze internationaal bekende Beierse stad behoort weliswaar niet tot Tirol, maar mag geenszins op het programma ontbreken tijdens een verblijf 

in Lermoos. 

4 Oberammergau
Oberammergau is het dorp in Bayern dat vooral bekend is vanwege de passiespelen die er om de tien jaar opgevoerd worden in het Passions-

spielhaus. Bij onze verkennende wandeling bekijken we de schitterende kleurrijke gevelschilderijen doorheen het hele dorp, de zogenaamde 

Luftmalereien. Prachtige voorbeelden daarvan zijn het hotel Wittelsbach, het Pilatushaus waar we kunstenaars aan het werk zien, en het hotel 

Post. In talloze winkels kan men rustig, vooral religieus houtsnijwerk bewonderen.

5  Vilsalpsee
Langs het Tannheimertal naar de enig mooi gelegen Vilsalpsee (halve dag). In de ongerepte natuur kan je hier wandelen rond het 1,2 kilometer 

lange meer, een tochtje maken met roeibootje of gewoon een terrasje doen. Alleen de flora omvat meer dan 700, deels zeer zeldzame, planten-

soorten. Ook enkele met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de alpen-salamander, kan je hier met een beetje geluk vinden.

Verblijf op basis 
van half pension
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Nog steeds oefent de Provence een magische aantrekkingskracht uit op 
de reiziger. Geen wonder, voor een streek die geniet van een uitzonder-
lijk mild klimaat en die pronkt met ontelbare kunsthistorische schatten. 
Komt daarbij nog een ongekende natuurpracht, de zonovergoten zuiderse 
landschappen met geurige plantengroei (lavendel, thijm, olijf- en amandel-
bomen),… We maken ook kennis met de Camargue, de meest exotische 
streek van de Provence. Een uitgestrekte vlakte, waar wilde paarden en 
stieren nog in vrijheid leven en hun territorium delen met de flamingo’s. 
We verblijven in het centraal gelegen Orange.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Afreis ‘s morgens. Via de Belgische en Franse autowegen over Dijon, 

Beaune en Lyon richting Avignon. Gebruikelijke stops onderweg en 

tijd voor vrij middagmaal. Verder tot onze verblijfplaats in Avignon. 

Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2 TOT 7
Vrij verblijf in het hotel.

DAG 8
Ontbijt en rechtstreekse terugreis over de Franse snelwegen naar de 

verschillende afstapplaatsen.

PROVENCE
8 dagen
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HOTEL PARADOU 
Voel je welkom in het rustig gelegen en sympathieke driesterrenhotel 
Paradou. In de tuin is een openluchtzwembad met zonneterras en 
tennisbaan. De kok van het hotelrestaurant is gespecialiseerd in het 
bereiden van de smaakvolle en kleurrijke traditionele gerechten van 
de Provence. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, haardro-
ger, badkamer met bad of douche en toilet en een balkon of terras.

VOLGENDE UITSTAPPEN STAAN OP HET PROGRAMMA:
1. Avignon – Nîmes
In de voormiddag brengen we een bezoek aan Avignon, met het 

pauselijk paleis en de beroemde “Pont d’Avignon”. Via de Pont du 

Gard gaat het verder naar Nîmes. Ten tijde van de Romeinse over-

heersing had Nîmes reeds een belangrijke functie en hiervan getuigen 

nog tal van overblijfselen uit deze periode. Rond de kathedraal vinden 

we een wirwar van schilderachtige straatjes. Een wandeling doorheen 

het oude stadsgedeelte mag dus niet ontbreken op ons programma.

2. St. Rémy – Lex Baux de Provence
Na het ontbijt rijden we naar St. Rémy, gelegen aan de poort van de 

Alpilles, een keten van kalkheuvels. Hier werd Nostradamus geboren 

en ook Van Gogh heeft er een tijdlang gewoond en gewerkt. Vlakbij 

vinden we het plateau des Antiques, met het mooiste en best be-

waarde mausoleum uit de Romeinse oudheid. Daarna rijden we via 

Fontvieille en de Moulin de Daudet naar Les Baux de Provence, een 

dorp met een wel heel roemrijke geschiedenis. In de late namiddag 

houden we nog halt bij de indrukwekkende burcht van Tarascon.

3. Salon de Provence
Vrije voormiddag in Salon voor bezoek aan de typische Provençaalse 

markt. In de namiddag maken we een wandeling in Salon, met een 

bezoek aan het museum en huis van Nostradamus.

4. Fontaine-de-Vaucluse – Mont Ventoux  
In de voormiddag bezoeken we Fontaine-de-Vaucluse, waar de  

Italiaanse dichter Petrarca graag verbleef. Het stadje is bekend omwille 

van één van de grootste springbronnen ter wereld. Daarna maken 

we een tocht over het Massief van de Mont Ventoux. In de namiddag 

houden we nog halt in Vaison-la-Romaine, een must voor liefhebbers 

van Romeinse ruïnes. Het stadje is ook bekend geworden door het 

jaarlijkse muziekfestival en het ligt in het hart van een landbouwstreek 

waar heel wat regionale producten (truffels, wijn, honing, lavendel…) 

worden gewonnen.

5. Arles - Camargue
In de voormiddag rijden we via Arles (korte stadswandeling) en door-

heen de Camargue naar Aigues-Mortes. Het lijkt wel alsof de tijd hier 

is blijven stilstaan. Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan 

het beroemde bedevaartsoord Saintes-Maries-de-la-Mer.

6. Aix-en-Provence 
Geleide wandeling door de geboortestad van de beroemde schilder 

Cézanne.

afreis: 3 augustus 2014 
Prijs per persoon: € 725,-
Toeslag single: € 275,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

Verblijf op basis 
van half pension
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SALZ-
BURGER-
LAND
8 dagen

Oostenrijk is het land voor de actieve vakantie: de Alpenwereld verkennen, 
frisse berglucht opsnuiven, uitstappen naar de prachtige meren, … kort-
om volop energie bijtanken. Het doel van deze reis is het Salzburgerland. 
Het indrukwekkende van dit gebied wordt weerspiegeld in de namen van 
zijn bergen: de Grossglockner, de Grossvenediger, de Hoher Dachstein, de 
Hochkönig. Een schitterende bergwereld, prachtige Alpenmeren, bossen en 
weidse almen, dat zijn de ingrediënten van het Salzburgerland.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek in Herentals en via de snelweg richting Aken, Keulen (koffie-

stop onderweg) verder richting Frankfurt, Nürnberg. Vrij middagmaal 

onderweg. Aansluitend naar Flachau, onze verblijfplaats. Ontvangst met 

welkomstdrank, kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2 TOT 7
We verblijven in het hotel Forellenhof in halfpension.

DAG 8
Afreis na het ontbijt. Snelweg richting Salzburg en de Duitse grens, via 

Rosenheim en München richting Nürnberg. Gelegenheid tot middag-

maal onderweg. Verder via Keulen terug naar België.
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HOTEL 
FORELLENHOF 
Overdekt zwembad met whirlpool, sauna, solarium en dampbad
Comfortabele kamers met draadloos internet, tv, haardroger, bad 
of douche, wc, kluis… Ontbijtbuffet. ’s Avonds 4-gangenmenu 
met menukeuze. De vermelde excursies. Ervaren gids en chauf-
feur. Luxueuze autocar met alle nodige comfort.

afreis: 20 juli 2014
Prijs per persoon: € 575,-
Toeslag single: € 95,-

DEZE UITSTAPPEN MAG U NIET MISSEN:
1.Salzburg
We verkennen deze prachtige stad onder leiding van een plaatselijke 

gids en bezoeken o.a. de kathedraal, de Mozartplatz, de Residenzplatz 

en de Getreidegasse met het geboortehuis van Mozart. Tijdens de 

vrije tijd is er voldoende gelegenheid om de Residenz of het kasteel 

Hohensalzburg te bezoeken of te flaneren in de winkelstraten.

2.  Grossglockner
De Grossglocknerhohalpenstrasse was de eerste weg die een gemo-

toriseerde oversteek van de Alpen mogelijk maakte. Wij volgen deze 

bergweg vanaf Zell am See over de Hochtor en de Edelweissspitze 

met een 30-tal haarspeldbochten tot aan de Kaizer-Franz-Jozefs-Höhe 

waar we vanop 2369m zicht hebben op de hoogste berg van Oos-

tenrijk, de Grossglockner (3.798m). Daar kunnen we een tandradspor 

gebruiken om de Pasterze-gletsjer te bereiken of genieten van het 

natuurmuseum.

3.  Liechtensteinklamm
Reeds sinds 1875 worden talloze mensen gefascineerd door de brui-

sende watervallen en kolkende watermassa’s in deze uitermate smalle 

kloof. Een romantisch en indrukwekkend maar bovenal onvergetelijk 

schouwspel!

4.  Zoutmijnen van Hallein
Zout wordt en werd in Salzburg ook wel ‘het witte goud’ genoemd. 

Aan het zout heeft Salzburg immers haar rijkdom te danken. Op 

meerdere plaatsen in de omgeving werd zout gewonnen, maar in de 

zoutmijn in Hallein gebeurde dit al in de tijd van de Kelten. Gekleed 

in het witte mijnwerkerspak rijden we met het treintje diep de berg-

schachten in. Een film in 4 delen is de rode draad doorheen het be-

zoek. Het gebruik van de dubbele roetsjbaan en een tochtje op het 

zoutmeer maken van het bezoek een spectaculair gebeuren.

5. Jägersee
Een rustige namiddag naar het Kleinarltal, waar we aan de mooie kris-

talheldere Jägersee, bij een wandeling rond het meer rust en verpo-

zing vinden, en genieten van een terrasje midden de prachtige natuur.

Verblijf op basis 
van half pension
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DAG 1
 Via alle opstapplaatsen en de Duitse grens via Karlsruhe en het Zwar-

te Woud door naar Stuttgart en via München naar de Oostenrijkse 

grens. Avondmaal en overnachting.

DAG 2
Via Innsbruck en de Europabrug bereiken we de Brennertop met de 

Italiaanse grens.

We dalen af door het soms ruige Eisacktal  naar Trento  voor bezoek. 

Een bezoek aan het mooie Piazzo Duomo is al de moeite waard.

Door de “ Val Sugana” langs het Meer van Caldonazza naar het rustige 

stadje Bassano del Grappa aan de voet van de Vooralpen. We wande-

len door het historisch centrum en/of pikken een terrasje. Heel bijzon-

der is de “Ponte Vecchio”, een overdekte houten brug over de Brenta-

rivier. Door naar ons hotel in Lido di Jeselo voor 6 overnachtingen. 

DAG 3
Vrije ochtend in Lido di Jeselo voor verkenning, relaxen op het ho-

telterras of zwemmen! Na de middag vertrekken we naar de haven 

van Punta Sabbioni, waar een privéboot  ons  via de Venetiaanse La-

gune  naar het San Marcoplein in Venetië brengt. De Musea Guggen-

heim en Gallereia dell’Academia komen bij ons bezoek zeker aan bod. 

Ons avondmaal gebruiken we in een plaatselijk restaurant in Venetië. 

Daarna voor de liefhebbers nog een avondwandeling of nagenieten op 

een terrasje. Om ca. 22.00u weer met de boot naar Punta Sabbioni. 

Aankomst in ons hotel ca. 23.00u.

DAG 4
Via de lagune en Mestre over de route van de Brenta Riviera met 

zijn mooie villa’s en prachtige tuinen op naar Stra.   Hier bezoeken 

we de Villa Pisani, omringd door een zeer mooi park. Deze villa uit 

de 18e eeuw is gedecoreerd met wandschilderingen van Tiepolo en 

werd in 1807 gekocht door Napoleon. Na dit bezoek rijden we naar 

Padua,  de stad van St. Antonius en een der belangrijkste kunststeden 

van Italië. Hier brengen we een bezoek aan de Il Santo, de Baasiliek van 

St, Antonius met zijn graftombe, maar ook de Capella della Scrovegni 

met fresco’s van Giotto, het Palazzo della Ragione, de Kerk van Eremi-

tani, het Baptisterium en het magische decor van het Prato delle Valle.

DAG 5
Vanuit Punta Sabbioni maken we een boottocht naar het eiland Bu-

rano. Dit is het mooiste eilandje bekend om zijn kantwerk (vanaf 16e 

eeuw) en schilderachtige felgekleurde huisjes. We wandelen langs de 

kleurrijke straatjes en de met bloemen versierde balkons en kanalen 

en nemen een kijkje bij de schuine klokkentoren van de 16e eeuwse 

San Marionokerk. Hierna vertrekken we weer naar Venetië en bezoe-

ken zoveel mogelijk wat er nog op ons verlanglijstje staat. Samen met 

de gids of alleen, alles mag.

 VENETIË 
EN NOORD-
ITALIË 
   8 dagen
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HOTEL 
SIRENETTA 
Dit viersterrenhotel biedt kamers met badkamer en wc, 
airconditioning, televisie... Geniet van de Italiaanse zon in 
het verwarmde zwembad of onder de parasol.

DAG 6
Door de Golf van Venetië gaan we vandaag in Oostelijke richting naar 

Aquileia en Grado.

Aquileia (gesticht in 181 v. Chr.) is een van de best uitgegraven steden 

ter wereld en opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco.   Bij 

een bezoek aan de Basiliek loopt u over de glazen vloeren boven de 

750m2 prachtige mozaïeken. In de crypte zijn fresco’s uit de 12e eeuw 

en naast de Basiliek staat het Baptisterium uit de 5e eeuw en de 11e 

eeuwse Campanile. In de Via Sacra loopt u langs de restanten van de 

antieke Romeinse haven. 

Even verder richting kust ligt  Grado. Dit stadje wordt gevormd door 

een klein langgerekt schiereiland met aan de ene kant havens en aan 

de andere kant uitgestrekte stranden. Tijdens een wandeling komt u in 

een mediterrane sfeer, want de binnenstad met haar pleintjes, kleurige 

huizen en zijn Romaanse Basiliek zijn in de Zuid-Europese stijl gebouwd. 

Rondom de haven zijn gezellige terrassen en leuke winkeltjes voor de 

liefhebbers.

DAG 7
Na het uitchecken rijden we via Verona naar Bergamo dat aan  de rand 

van de Povlakte en aan de voet van de Alpen ligt. Bergamo heeft een 

bijzonder sfeervolle historische kern waarin prachtige bouwwerken uit 

de Middeleeuwen en de Renaissance de toon aangeven. Heel fraai ziet 

u de oude bovenstad, de Città Alta, op een heuvel liggen. Rondom het 

oude stadshart vormen stoere, in de 16e eeuw door de Venetianen 

opgerichte muren een uitkijkbalkon.

In Noordelijke richting rijden we verder via Como en de Zwitserse 

grens naar Piotta (Zw.) voor avondmaal en overnachting.

DAG 8
Door de Gotthardtunnel en langs het Vierwoudstedenmeer volgen we 

de oevers van het meer naar Luzern. Daarna via Basel en door de Elzas 

en langs Metz richting Luik en Eindhoven.

afreis: 31 augustus 2014
Prijs per persoon: € 675,-
Toeslag single: € 75,-

Verblijf op basis 
van half pension
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Dit groene land van de Adriatische kust zal u aangenaam verrassen. On-
voorstelbaar hoeveel natuurschoon dit land tussen Alpen en Adriatische 
Zee te bieden heeft. Bovendien herbergt het zo’n schat aan cultuur en 
valt er zoveel te ontdekken, dat zelfs de meest passieve vakantieganger 
de kriebels krijgt en uitstappen gaat maken. Ontdek met ons de talrijke 
schilderachtige stadjes en de zonovergoten stranden.

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vertrek ‘s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt richting München. 

Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. Verder richting Salz-

burg en de Tauerntunnel. Avondmaal en overnachting in de omgeving.

DAG 2
Na het ontbijt vervolg van de reis richting Villach en Sloveense grens. 

Van Kranjska Gora, door het gebergte van de Karawanken tot aan 

het meer van Bled. Halte aan het wereldberoemde meer met zijn 

pittoresk eilandje. Verder over Kranj, Ljubljana en Postojna tot onze 

verblijfplaats Portoroz. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 3 TOT 6
Vrij verblijf in het hotel. Er zijn in de omgeving zoveel hoogtepunten 

die een bezoeker niet mag missen, dat u bijna een keuze moet maken.

DAG 7
Na ons ontbijt verlaten we Portoroz en vatten de terugreis aan. Over 

Triëste, Venetië, Padova en Vicenza gaat het tot Verona. Halte voor 

kort bezoek aan de stad van Romeo en Julia. Verder over Trento en 

Bolzano richting Innsbruck tot het plaatsje Mils in Tirol. Avondmaal en 

overnachting.

DAG 8
Vertrek na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwegen gaat 

het richting België en de verschillende afstapplaatsen.

SLOVENIË
8 dagen
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HOTEL
LIFECLASS HOTELS  
We verblijven in het fantastische 4* hotelcomplex LifeClass 
Hotels en Spa. Alle kamers zijn voorzien van airco, bad/
douche,toilet, radio en tv, minibar. Enig mooi zwembad en 
zeer lekkere buffetten. 

TIJDENS ONS VERBLIJF PLANNEN 
WIJ DE VOLGENDE UITSTAPPEN.

1. Bezoek aan de hoofdstad Ljubljana
Daguitstap naar één van de aangenaamste en gemoedelijkste hoofd-

steden van Europa. Het straatbeeld van Ljubljana wordt gekenmerkt 

door speelse  barok- en jugendstilgebouwen. De verkeersluwe plei-

nen en promenaden met terrasjes en restaurants zorgen voor een 

ontspannen sfeer. Kortom: een stad om rustig van te genieten. 

   

2. Postojna, het kasteel Predjama en het wijngoed Vinakoper
De grotten van Postojna herbergen één van de grootste druipsteen-

formaties ter wereld, met een ongelooflijke rijkdom aan vormen en 

kleuren.  Niet te verwonderen dat tot op heden miljoenen mensen 

in deze grotten zijn afgedaald.  In de namiddag rijden  we verder 

naar Predjama, ongeveer 10 km ten noordwesten van Postojna. Daar 

bezoeken we het kasteel, dat er spookachtig weggedoken ligt onder 

de overhangende rotsen. Op de terugweg maken we nog een kleine 

stop in Koper, voor een wijndegustatie bij de plaatselijke wijnboer 

Vinakoper. Een heerlijke afsluiter van de dag !  

3. Lipica, Hrastovlje en Piran 
In de voormiddag gaat deze uitstap naar de wereldberoemde paar-

denstoeterij van Lipica, .Hier worden al van in 1580 de lippizaner-

paarden getraind. In de namiddag rijden we verder tot Hrastovilje. 

Dit schilderachtige Karstdorp ligt boven het Rizana-dal, 25 km ten 

oosten van Portoroz.  We bezoeken hier het bijzondere kerkje met 

indrukwekkende fresco’s.  Ook het vermelden waard is dat het kerkje 

is opgenomen op de lijst van Werelderfgoed van de Unesco. Om 

de dag af te sluiten maken we nog een stop in Piran, zonder twijfel 

het  mooiste stadje van de Sloveense Rivièra.  De nauwe straatjes, de 

romantische pleintjes en de strandpromenade nodigen uit tot een 

ontdekkingstocht die menig bezoeker zal verbazen.

4. Een vleugje Kroatië
De havenstad Porec is meer dan 2000 jaar oud. In het historische 

centrum, dat vol staat met bijzondere monumenten, bezoeken we  de 

Euphrasius-basiliek (6de eeuw) met zijn marmeren zuilen en gouden 

mozaïeken. Daarna rijden we verder tot het charmante Rovinj, wel-

licht het mooiste stadje van Istrië. Op de weg daarheen maken we 

nog een fotostop bij de wondermooie Limski-fjord ! 

afreizen:  12 juli 2014 en 13 september 2014
Prijs per persoon: € 495,-
Toeslag single: € 105,-

Verblijf op basis 
van half pension
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Nergens in Europa is de harmonie tussen mens, stad en natuur zo voel-
baar als in Toscane: een prachtig kleurenpalet van groen, okergeel en 
bruin. Dit alles doorpriemd met cypressen op de zacht glooiende hellin-
gen! De dorpen en steden op de heuvelruggen: altijd en overal kondigen ze 
zich van ver aan. De bakermat van de Renaissance, de tedere madonna’s 
en bovenal culinair genot: Toscane is een goede keuze voor een prachtige 
vakantie!!!

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Vroeg in de morgen over de Duitse snelwegen richting Innsbruck. Ge-

bruikelijke stops onderweg en tijd voor vrij middagmaal. Overnachting 

in het plaatsje Mils of omgeving. Kamerverdeling, avondmaal en over-

nachting.

DAG 2
Na het ontbijt verder via de Brenner richting Bolzano. Langs de Adige, 

door een mooie natuur zakken we geleidelijk af naar Verona en Mo-

dena. Kort bezoek aan het centrum van deze oude 

universiteitsstad. Vrij middagmaal. Verder door naar onze verblijfplaats 

Montecatini.

DAG 3 TOT 7
Vrij verblijf in Hotel Astoria.

DAG 8
Na het ontbijt, vertrek uit Montecatini. Via Bologna, Modena en Ver-

ona gaat het richting Innsbruck. Vrij middagmaal onderweg. Een korte 

halte voorzien we nog in Verona voor bezoek aan de stad: de Arena, 

Romeo en Julia, … Kamerverdeling, avondmaal en overnachting in Mils 

of omgeving.

DAG 9
Vertrek na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwegen gaat 

het richting België en de verschillende afstapplaatsen.

TOSCANE
9 dagen
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HOTEL ASTORIA
Modern hotel, naast het Tettuccio Spa Center, in het meest 
rustige en elegante gedeelte van de stad. Ruime kamers met 
telefoon, balkon en tv. Mooie tuin, zonneterras en verwarmd 
zwembad. 

TIJDENS ONS VERBLIJF WORDEN DE VOLGENDE  
UITSTAPPEN AANGEBODEN:

1. Lucca - Pisa
In de voormiddag rijden we naar Lucca met zijn immense wallen en 

prachtige kerken, de oude Romaanse en Gotische straatjes met het 

huis en de toren van de familie Guinigi, het Amfitheater, San Fredo, 

… In de namiddag rijden we naar Pisa. Op het plein der mirakelen 

zien we de beroemde scheve toren, de Dom, het Baptisterium en de 

Camposanto.

2. Firenze
Bezoek aan Firenze, de bakermat van de Renaissance en een stad 

met een onovertroffen kunstpatrimonium. Bij een wandeling krijgt u 

een mooi beeld van deze stad, met o.a. de Dom, de Ponte Vecchio, 

de vluchtgang van Vasari, het Pitti paleis, het huis van Dante, piazza 

Michelangelo en San Miniato, enz…

3. Siena
Door het prachtige Toscaanse landschap rijden we naar Siena. We 

bezoeken San Domenico met de H.Catharina, de unieke Piazza del 

Campo, het prachtige plein in de vorm van een schelp, de “fontein van 

de vreugde” en de Dom met de mooiste kerkvloer ter wereld.

4. Volterra – San Gimignano
In Volterra bezoeken we het oude centrum met het pittoreske dom-

plein, het Baptisterium, de oude straatjes en het Etruskisch museum.

Vrij middagmaal. Nadien doorreis naar San Gimignano, het stadje met 

zijn 13 overgebleven middeleeuwse torens. Geniet van de mooie 

fresco’s in de Dom en de St.-Augustinuskerk en van het lekkerste 

Italiaanse ijs!

afreis: 26 april 2014
Prijs per persoon: € 675,-
Toeslag single: € 75,-

Verblijf op basis 
van half pension
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DAG 1
Vertrek ’s morgens langs de verschillende opstapplaatsen over Luik 

richting Strasbourg. Overnachting in Zwitserland.

DAG 2
We zetten verder koers richting Italië. Langs Milaan en Bologna rijden 

we naar Pesaro, waar we ons hotel vinden.

DAG 3 TOT 7
Verblijf in half pension

DAG 8
Vandaag vangen we de terugrit aan. We rijden langs het Garda meer 

richting Tirol, waar we ’s avonds eten en slapen.

DAG 9
Vanuit Oostenrijk rijden we door Duitsland richting België naar de 

verschillende afstapplaatsen.

ADRIA-
TISCHE 
KUST 
9 dagen

TIJDENS ONS VERBLIJF WORDEN DE VOLGENDE UITSTAPPEN AANGEBODEN:

1. San Marino
Deze kleine republiek is een enclave omringd door Italië. Het land 

is iets groter dan 61 km² en heeft een bevolking van ruim 30.000 

inwoners. Daarmee heeft de staat de kleinste bevolking van alle leden 

van de Raad van Europa. San Marino zou in het jaar 301 gesticht zijn 

door de heilige Marinus, een monnik en steenhouwer die probeerde 

te ontkomen aan de christenvervolging. Daarmee zou het de oudste 

nog bestaande republiek ter wereld zijn.

Het heuvelachtige land met het hoogste punt ‘Monte Titano’ op 756 

meter hoogte, staat bekend om het belastingvrije winkelen, de mooie 

architectuur en de vergezichten. Het nationale symbool van San Ma-

rino zijn drie torens die op verschillende hoogte op de Monte Titano 

staan. De eerste van de drie torens is toegankelijk voor toeristen. Bui-

ten de kapel, kanonnen en de voormalige gevangenis, kan je genieten 

van een schitterend panorama over San Marina.

2. Urbino en Fano
Na het ontbijt trekken we richting Urbino. Dit is een van de meest 

imponerende cultuurplaatsen van Italië en door de Unesco op de lijst 

van het cultureel werelderfgoed geplaatst. Een ringmuur omarmt de 

aantrekkelijke oude stad. De kathedraal dateert uit de 19e eeuw. De 

moeite is het Palazzo Ducale, heel zwaar ogend aan de buitenkant, 

maar kunstzinnig langs binnen. Onlosmakelijk met Urbino verbonden 

is de schilder Rafaël, van wie werken de bezichtigen zijn in de Galleria 

Nazionale delle Marche. Na de middag staat Fano op ons programma. 

Hier vinden we monumentale ruïnes van een Romeinse muur en 

stadspoort. Met het Palazzo della Ragione en de Logge San Michele 

hebben ook de middeleeuwen en de renaissance hun sporen nagela-

ten in het stadsbeeld.
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HOTEL
ELVEZIA  
Alle kamers in dit hotel hebben een klein balkon, een aparte 
badkamer met douche, gratis wifi, airconditioning en televisie. 
Het restaurant bevindt zich op de vierde verdieping en geeft 
gelegenheid tot uitstekende gastronomische maaltijden.

afreis: 20 september 2014
Prijs per persoon: € 525,-
Toeslag single: € 175,-

Verblijf op basis 
van half pension

3. Ravenna
Ravenna is klein, overzichtelijk, vriendelijk en heel interessant. Een ken-

nismaking met Ravenna vang je best aan op de Piazza del Popolo, in 

het centrum van de stad. De voornaamste bezienswaardigheden be-

vinden zich immers in de buurt. De Duomo is niet meteen de meest 

opvallende kerk maar heeft behalve een fraaie klokkentoren ook een 

prachtige spreekstoel en enkele sarcofagen. Ook de kerk van Sant’Ap-

polinare Nuovo oogt sober aan de buitenzijde, maar dat staat in schril 

contrast met wat het interieur te bieden heeft. 

4. Macerata, Loreto, Recanati, Monte Conero, Abdij van Fiastra
Vandaag een rit langs minder bekende stadjes. Laat u beroeren door 

de schoonheid van de middeleeuwse stadsmuren van Macerata, door 

de historische uitstraling van Recanati en de gezelligheid van bede-

vaartsoord Loreto. Net voor Ancona wordt de vlakke kust abrupt 

doorbroken door een bruusk oprijzende kalkklomp, Monte Coreno. 

Zijn bergflanken lopen bijna tot aan de zee en scheiden een reeks 

prachtige baaien van elkaar. Een van de hoogtepunten is het bezoek 

aan de abdij van di Chiaravalle di Fiastra. Prachtig gelegen tussen de 

uitgestrekte bossen, vinden we hier dit best bewaard gebleven cister-

ciënzerklooster van Italië. 

5. Gubbio
Gubbio is een middeleeuwse stad en ligt op de steile hellingen van 

de Monte Ingino. De kerken, paleizen en huizen zijn allen opgetrokken 

uit het gele kalksteen uit de berg. In het centrum van de stad, vanaf 

de Piazza Grande, is een prachtig uitzicht op de stad en het omlig-

gende land. Aan dit plein staat ook het gemeentehuis en het Palazzo 

dei Consoli. Wat hoger op de berghelling ligt het Palazzo Ducale, een 

paleis gebouwd rond 1470, en de Duomo Santi Mariano e Giacorno, 

een kathedraal uit de 13e eeuw.
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NOOR-
WEGEN
10 dagen

Beleef op deze reis de prachtige natuur van het Noorse fjordenland! 
Nergens ter wereld zijn zulke imposante kusten te vinden. Zo is er de 
Geirangerfjord, als het ware geklemd tussen steile bergwanden die tot wel 
1000 meter hoogte reiken! Indrukwekkend. Maar er is meer dan bergen, 
fjorden, watervallen, gletsjers en eeuwig zingende bossen. We bezoeken 
ook schitterende steden als Oslo en Bergen, met zijn schilderachtig ha-
venkwartier. Laat u betoveren door het rijk van de Vikingen, trollen en 
sprookjes. De Noorse Fjorden… een droom van een reis!

BEKNOPT PROGRAMMA  

DAG 1
Over de Duitse snelwegen richting Bremen en Hamburg tot Kiel.  

‘s Avonds inschepen op de ferry van Stena Line voor een nachtelijke 

vaart naar het Zweedse Göteborg. Aan boord geniet u van een heer-

lijk Noors buffet. Overnachting.

DAG 2
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Göteborg. Langs de Zweedse 

Westkust gaat het richting Noorwegen. Onderweg passeren we ontel-

bare meren en eilandjes. Een oase van rust en een lust voor het oog! 

We bereiken de Noorse grens bij de Svinesundbrug. Vrij middagmaal. 

Nadien verder langs Oslo, door het bosrijke Begnadal over Fagernes 

tot Beitostølen. Avondmaal en overnachting.

DAG 3
Na het ontbijt beginnen we een tocht door een indrukwekkend 

berglandschap naar de beroemdste fjord van Noorwegen, de Gei-

rangerfjord. De route gaat langs kristalheldere bergmeren en kruist 

de pasroute van het Valdresgebergte. Schitterend panorama op de 

bergtoppen en gletsjers. Verder door naar Lom voor een bezoek 

aan de Stavkirke, een kerk die dateert uit het jaar 1200. Vervolg van 

onze route tot op de berg Dalsnibba. Hier kunnen we genieten van 

een prachtig zicht over de Geirangerfjord. Ook een boottocht in de 

Geirangerfjord mag niet ontbreken. Gewoon indrukwekkend!! Eén-

maal terug aan land gaat het over Stryn naar Loen aan de Nordfjord. 

Avondmaal en overnachting.

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

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

sneeuw naar Grotli en terug naar Loen. Avondmaal en overnachting. 

DAG 5
Na het ontbijt vertrek langs de mooie Innvikfjord en langs het Jölstra-

meer naar Fjaerland. U geniet hier van de uitzichten op de eeuwige ijs-

wereld van het blauw lichtende Jostedalsbreen. Cruise van een tweetal 

uren in de Sognefjord met als hoogtepunt het binnenvaren van de 

zeer enge Naeroyfjord.Ongelooflijk dat een schip zich een weg kan 

banen tussen de duizend meter hoge, bijna loodrechte rotswanden. 

Aankomst in Gudvangen. Langs de Tvinde-waterval naar Voss en over 

Dale tot Bergen. Avondmaal en overnachting.

DAG 6
Bezoek aan Bergen en vrije tijd. De dagelijkse vismarkt van Bergen 

herinnert aan de tijd dat de schilderachtige haven vol lag met vissers-

boten. In de stalletjes liggen honderden soorten vis hoog opgestapeld. 

Avondmaal en overnachting.

DAG 7
In de namiddag verlaten we Bergen en rijden we naar de Hardangerf-

jord in Norheimsund. Langs de Hardangerfjordvegen, de boomgaard 

van Noorwegen, naar Bruravik. Halte bij de hoge waterval Vöringsfos-

sen. Door een eenzame hoogvlakte rijden we verder tot Geilo. Avond-

maal en overnachting in Geilo.
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DAG 8
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 (Kongberg). Terug naar Oslo via Kong-

berg en Drammen. Na het vrije middagmaal volgt een uitgebreid  

stadsbezoek . Avondmaal en overnachting.

DAG 9
Vertrek na het ontbijt. Bezoek aan het “Munch Museet” dat hoofdza-

kelijk de voornaamste werken toont van Edvard Munch (1863 – 1944) 

de belangrijkste Noorse schilder. Hierna rijden we naar de haven voor 

de overtocht naar Kiel. Avondmaal, overnachting en ontbijt aan boord 

van het uiterst luxueuse cruise schip.

DAG 10
Aankomst in Kiel omstreeks 10u00 en doorreis langs de Duitse snel-

wegen richting België en de verschillende afstapplaatsen.

ONZE HOTELS 
Comfortabele 3 en 4*hotels, voorzien van alle nodige comfort. 

OVERTOCHTEN
Overtochten Kiel-Göteborg met Stena Line en Oslo-Kiel met 
Color Line. Maaltijden aan boord in buffetvorm. Verblijf in twee-
persoonsbinnenhutten, voorzien van douche en toilet.

afreis: 4 juli 2014
Prijs per persoon: € 1550,-
Toeslag single: € 395,-
Kinderen t.e.m. 11 jaar:  -25%

INBEGREPEN:Boottocht Geirangerfjord!Cruise Sognefjord!Oversteek fjord Bruravik tot Brimnes!

Verblijf op basis 
van half pension
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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 toepas-
sing op de contracten tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling zoals verstaan onder de 
Belgische wet van 16 februari 1994 tot rege-
ling 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, schrif-
telijk 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 in-
gevolge 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 reisor-
ganisator 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 pas-
poorten 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 nationa-
liteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of 
consulaat(aten) informeren welke administra-
tieve 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 vertrek-
datum, volgende inlichtingen aan de reizigers
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aanslui-
tingen 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 instan-
ties 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 kalen-
derdagen is niet van toepassing in geval van 
laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reis-
bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrek-
ken 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 con-
tract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemid-
delaar 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 reis-
bemi delaar, van de reisorganisator de schrifte-
lijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die 
van de reisbevestiging of gebeurt de beves-
tiging 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.

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 pre-
cieze 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 aanlei-
ding 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 zon-
der vergoeding verbreken. In dit geval heeft de 
reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling 
van al de bedragen die hij aan de reisorganisa-
tor heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengeko-
men, 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 reis-
som 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 reisorgani-
sator 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 bren-
gen en hem in te lichten over de mogelijkheid 
het contract te verbreken zonder kosten, ten-
zij 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 aan-
gebrachte 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 reisorga-
nisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang 
van de reis, het contract verbreekt wegens een
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandig-
heid, 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 schadeloosstel-
ling voor het niet-uitvoeren van het contract, 



35

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 vertrekda-
tum 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 onaf-
hankelijk zijn van de wil van diegene die zich 
erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden wor-
den vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-
uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belang-
rijk deel van de diensten waarop het contract 
betrekking heeft, niet zal kunnen worden 
uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle no-
dige 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 voorgeno-
men 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.

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 hoog-
ste 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, overeen-
komstig 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 onver-
minderd het recht van de reisorganisator om 
deze andere verstrekkers van diensten aan te 
spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van 
nalatigheid van zijn aangestelden en vertegen-
woordigers, handelend in de uitoefening van 
hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor 

zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toe-
passing is op een in het contract tot reisorga-
nisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprake-
lijkheid 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.

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 ontvangst-
bewijs 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 rechtstreeks tot 
de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredi-
gend opgelost of kon de reiziger onmogelijk 
ter plaatse een klacht formuleren, dan moet 
hij uiterlijk één maand na het einde van de 
reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar 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 nastre-
ven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling 
binnen een termijn van
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrok-
ken 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 verzoeningsregle-
ment en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze 
overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) 

hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke 
partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal 
de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement be-
schreven eenvoudige procedure, zal een onpar-
tijdige verzoener daarna contact opnemen met 
de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven.
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

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank
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 arbitrageproce-
dure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro 
kan elke verwerende partij via aangetekende 
brief aan de eiser een arbitrageprocedure wei-
geren. 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 mogelijk-
heid 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 presta-
tie die aanleiding gaf tot het geschil) geen min-
nelijke 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 alge-
meen 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
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