2021

CULTUURTRIPS
VLIEGVAKANTIES

CRUISES

ZONVAKANTIES

DAGUITSTAPPEN

FIETS- EN WANDELVAKANTIES

CITYTRIPS

BEGELEIDE RONDREIZEN

ONZE TROEVEN ?
+ Correcte service aan een correcte prijs:
een kwalitatief programma en mooie hotels
+ Ervaring en creativiteit met aandacht voor details
+ Familiebedrijf met persoonlijke behandeling
voor, tijdens en na de reis
+ Heel centrale opstapplaatsen in uw gemeente!
Of afgesloten parking.
+ Nederlandstalige reisleiders met heel veel
vakkennis
+ Heel verzorgde en supermooie hotels

BESTE REIZIGER,

+ Geen onoverzichtelijke prijstabellen of extra’s

A good life is a collection of good moments! En één van deze herinneringen is zeker

+ Meer dan 100 verschillende reizen,
een heel gevarieerd aanbod

en vast uw jaarlijkse vakantie. 2020 heeft heel wat teweeg gebracht in ons leven, maar
laat ons hopen op een beter 2021. Daarom presenteren we opnieuw met veel trots ons
nieuw vakantiemagazine. De ideale vakantie ziet er voor iedereen anders uit. Daarom
vindt u een grote diversiteit in ons programma. Maar één ding is zeker. Wie wil reizen

GROEPSREIZEN
A-LA-CARTE

zonder zorgen, kan zeker bij ons terecht. Stap samen met ons in een wereld van reizen
en... geniet!

Team Reizen Suﬃs

Bent u ook op zoek naar een onvergetelijke reis
met uw vereniging, school of bedrijf?

RESERVEREN

OPSTAPPLAATSEN

Tijdig reserveren heeft steeds zijn voordelen.
De plaatsen in de autocar worden toegekend volgens de datum van inschrijving. Ook geniet u van
tal van kortingen bij het vroeg boeken.

Om onze klant een extra service te bieden, zorgen
we voor een parking van € 1,50 per dag, inclusief
verzekering tegen brand en diefstal, te reserveren
bij inschrijving. Uw parkingvoucher krijgt u bij betaling en dient zichtbaar te worden aangebracht
aan de voorruit van het voertuig. Daarnaast hebben we een ophaaldienst. Het is mogelijk dat dit
gebeurt met een transferbusje.

U kan bij ons op allerlei manieren reserveren. Via
onze site is de reservatie in een handomdraai gebeurd. U kan ook telefoneren tijdens de kantooruren of bij ons langskomen.
Na reservatie ontvangt u de reservatiepapieren
bij u thuis via de post of via mail; 1 exemplaar is
voor u, een ander moet u ondertekend naar ons
terugsturen.
Drie weken voor afreis ontvangt u alle laatste
info met zitplaatsnummers, opstapplaats en vertrekuur. Denk eraan, de zitplaatsen worden toegekend volgens datum van inschrijving en betaling
van het voorschot.
Wat u zeker moet vermelden bij inschrijving:
• Bestemming
• Afreisdatum
• Aantal personen
• Officiële naam en voornaam (identiteitskaart)
van alle deelnemers
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Gsm-nummer (verplicht door te geven)
• E-mailadres
• Of u een verzekering wenst
• Het type van de kamer
• Gewenste opstapplaats
• Gegevens van uw wagen,
indien je onze parking
wenst te gebruiken

Een daguitstap of een meerdaagse reis?
Eerder een samengesteld programma of toch
liever een à-la-carteprogramma?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Graag helpen wij u bij het organiseren en uitwerken van uw reis, zowel voor het vervoer
als voor andere diensten, zoals hotelaccomodatie, restaurants, musea, reisleiders,...

Bij reservatie kunt u bespreken met ons kantoorteam welke opstapplaats u verkiest. Het definitieve uur van ophaling en de bevestiging van de
opstapplaats zullen vermeld zijn op de laatste
reisdocumenten. We halen u zo dicht mogelijk bij
huis op. De prijs hiervan is € 10 per persoon per
reis (afstand buro - opstapplaats < 20 km), € 15
per persoon per reis (afstand buro - opstapplaats
> 20 km). Gelieve steeds 10 minuutjes voor het
vertrekuur aanwezig te zijn. Zo hoeft de autocar
niet te wachten. We vragen om uw keuze (parking/ophaaldienst) bij de reservatie te melden.
Opstapplaatsen kunnen niet meer gewijzigd worden minder dan 3 weken voor vertrek. U kunt zich
natuurlijk ook laten brengen door familie of vrienden. Vraag informatie in ons reiskantoor.
Door het drukke verkeer kunnen ophaaldiensten
soms tijdrovend zijn.
Maak gebruik van onze centrale
vertrekplaats in Poperinge.

Jaarlijks organiseren we talloze groepsreizen
voor bedrijven, scholen en verenigingen. Met
onze ervaring zijn we overtuigd dat we u kunnen helpen.
Bepaal zelf de opstapplaatsen!
Vertrouw ons uw fietsvakantie toe, we beschikken immers over een fietsaanhangwagen!
Contacteer ons!
Ons team zal u persoonlijk en vakkundig
adviseren.

Brugge

Oostende

Aalter

Nieuwpoort
De Panne

Torhout
Diksmuide

Veurne

Tielt

Deinze
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Waregem
Poperinge

Oudenaarde

Harelbeke

Ieper

Wervik

BOEK ONLINE: WWW.SUFFIS.BE

Gentbrugge

Kortrijk

Geraardsbergen
Ronse

ZOMERPROGRAMMA 2021
10 april

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

13 mei

KOPENHAGEN (vliegvakantie)

4 dagen

pag. 08

16 mei

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

22 mei

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

28 mei

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

3 juni

LLORET DE MAR

15 dagen

pag. 49

7 juni

PROVENCE

8 dagen

pag. 18

7 juni

LOURDES

6 dagen

pag. 09

9 juni

PUGLIA (vliegvakantie)

8 dagen

pag. 22

26 juni

VERRASSINGSREIS

2 dagen

pag. 20

3 juli

TUINREIS NORMANDIË

2 dagen

pag. 43

5 juli

FIETSVAKANTIE MAINE-ET-LOIRE

6 dagen

pag. 27

10 juli

ZWARTE WOUD

6 dagen

pag. 21

16 juli

LLORET DE MAR

10 dagen

pag. 49

17 juli

THÜRINGEN & BUGA2021

5 dagen

pag. 24

21 juli

EMILIA ROMAGNA

9 dagen

pag. 14

23 juli

ELZAS

4 dagen

pag. 40

23 juli

LLORET DE MAR

10 dagen

pag. 49

27 juli

LYON

6 dagen

pag. 34

30 juli

LLORET DE MAR

10 dagen

pag. 49

31 juli

FIETSVAKANTIE MÜNSTER

5 dagen

pag. 28

2 augustus

ROMANTISCHE STRASSE

6 dagen

pag. 41

6 augustus

LLORET DE MAR

10 dagen

pag. 49

7 augustus

PARIJS

2 dagen

pag. 33

12 augustus

LISSABON (vliegvakantie)

4 dagen

pag. 25

13 augustus

LLORET DE MAR

10 dagen

pag. 49

15 augustus

EFTELING

2 dagen

pag. 36
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Altĳd vakantie!

Citytrip

17 augustus

CRUISE OP DE DONAU

9 dagen

pag. 38

27 augustus

GIETHOORN & VOLLENHOVE (Bloemencorso)

3 dagen

pag. 44

31 augustus

CRUISE OP DE DONAU

9 dagen

pag. 38

3 september

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

4 september

PRAAG EN DE BOHEMEN

8 dagen

pag. 30

7 september

CRUISE OP DE DONAU

9 dagen

pag. 38

9 september

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

15 september

FIETSVAKANTIE LAAG HOLLAND

3 dagen

pag. 29

15 september

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

17 september

WANDELVAKANTIE EIFEL

3 dagen

pag. 11

17 september

MALLORCA (vliegvakantie)

8 dagen

pag. 16

18 september

KARINTHIË

9 dagen

pag. 06

21 september

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

25 september

AMSTERDAM

2 dagen

pag. 20

27 september

LLORET DE MAR

15 dagen

pag. 49

1 oktober

NORMANDIË

3 dagen

pag. 12

5 oktober

RHODOS (vliegvakantie)

8 dagen

pag. 37

7 oktober

FLEVOLAND - VELUWE

4 dagen

pag. 13

16 oktober

BONN

2 dagen

pag. 36

30 oktober

LLORET DE MAR

9 dagen

pag. 49

31 oktober

BERLIJN

5 dagen

pag. 17

6 november

ARDENNEN

2 dagen

pag. 32

9 november

THAILAND (vliegvakantie)

15 dagen

pag. 46

23 november

THAILAND (vliegvakantie)

15 dagen

pag. 46

3 december

FRANKFURT AM MAIN

3 dagen

pag. 45

11 december

PARIJS

2 dagen

pag. 33
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Altĳd vakantie!

DUITSLAND

9-DAAGSE KARINTHIË

OOSTENRIJK
Karinthië
SLOVENIË

ITALIË

Karinthië, de zonnigste provincie van Oostenrijk, zal je verrassen met zijn spectaculaire meren, zijn adembenemende bergmassieven, de prachtige valleien en zijn vele middeleeuwse dorpjes. Karinthië staat bekend voor zijn gastvrijheid en zijn
unieke landschap. Kom mee en ontdek!

DAG 4

DAG 1
Vanuit Poperinge gaan we via Belgische en Duitse autosnelwegen richting Ulm om te overnachten.

Na het lekkere ontbijt gaan we verder de streek verkennen.
Genietend van het natuurschoon rijden we naar Gurk, waar
we een bezoek brengen aan de indrukwekkende Dom. De
vele wandschilderijen, het hoogaltaar en vooral de crypte met
100 steunzuilen zijn zeker een bezoek waard. We vervolgen
onze weg naar Sankt Veit an der Glan, waar we het middagmaal nemen en er een wandeling maken. Iets verder ligt, op
een hoge rots, één van de beroemdste en indrukwekkendste
burchten van Oostenrijk, Burg Hochosterwitz. De tocht ernaar
toe en het bezoek zijn beiden spectaculair te noemen.

DAG 2
Na het lekkere ontbijt en de goede nachtrust zetten we onze
weg verder. In de voormiddag komen we aan in Berchtesgaden, waar we vrij het middagmaal nemen en de zoutmijn
bezoeken. Na dit bezoek rijden we verder naar ons verblijfshotel Hotel Kärntnerhof.

DAG 3

HOTEL EN LIGGING
Familie- en Sporthotel Kärntnerhof ligt in
het gezellige Bad Kleinkirchheim.

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant, spa met binnenzwembad, sauna en stoombad, tuin

Vandaag gaan we zuidwaarts, richting Wörthersee, waar we
in de voormiddag een bezoek brengen aan Klagenfurt.
Klagenfurt wordt gekenmerkt door een gezellige mediterraanse sfeer, zijn historische Oude Stad, de fabelachtige
Lindwurm-fontein, ... Aan mooie architectuur zeker geen
gebrek! We proeven van dit alles tijdens onze wandeling. Na
de middag rijden we tot aan het schilderachtige schiereiland
Maria Wörth (wandeling). Om de dag af te sluiten genieten
we nog eventjes van het gezellige toeristenoord Velden, het
Knokke van bij ons.

DAG 5
Het stadje Gmund is vooral bekend geworden doordat de
firma Porche hier gevestigd was. Uiteraard brengen we een
bezoek aan het enige private Porsche Automuseum in
Europa. Nadien rijden we door het Maltatal, ook wel eens het
'dal van het vallende water' genoemd. Via de Malta Hochalmstrasse komen we aan de grootste stuwdam van Europa, de
Kölnbreinsperre. Een wandeling met adembenemende uitzichten mag en zal zeker niet ontbreken.

KAMERS
De comfortabele kamers zijn voorzien
van gratis wifi, tv, telefoon, minibar, safe
en badkamer met bad of douche, toilet,
badjassen en haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. In Kärntnerhof
genieten we van een zalig, uitgebreid
ontbijtbuffet met verse streekproducten en
's avonds van een viergangenmenu met
voorgerecht, soep, keuze uit drie hoofdgerechten en dessert.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen
Kärntner Card wel inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 96
Citytax ter plaatse te betalen

DAG 6
In de voormiddag kunnen de wandelaars onder ons de
kabelbahn nemen in Bad Kleinkirchheim en een geleide
wandeling maken van max. 2 u. Kort na de middag vertrekken we naar Villach, ook wel eens de geheime hoofdstad van
Karinthië genoemd. Villach was ooit een belangrijk handelscentrum. Op het middeleeuwse plein zie je prachtige, pastelkleurige geschilderde huizen uit de barokke periode. We gaan
op zoek naar Paracelsus en gaan ook eens kijken waar keizer
Karel in 1552 zeven weken woonde. Een restaurantje, een bar

“

WERD JE BEGENADIGD
MET EEN OF ANDER
TALENT?

WEES DE ZON
EN LAAT IEDER VAN
JOUW GLOED
GENIETEN.

of gezellig wat shoppen, ook hier hebben we even tijd voor.
Op de terugweg verkennen we de apenberg.

DAG 7
Vandaag maken we kennis met een stukje natuur vol glooiende bergtoppen, heldere bergmeren en groene bergweiden.
In de voormiddag rijden we naar de Millstätter See. Haar
prachtige kleurenspel en het kristalheldere drinkwater met
een hoog gehalte aan mineralen verleiden ons tot een gezellige boottocht. Na het middagmaal rijden we over de
Nockalmstrasse, een prachtige 35 km lange panoramaweg
in Karinthië. De weg verbindt Innerkrems met Ebene Reichenau. De route slingert zich in 52 haarspeldbochten, waar we

constant getrakteerd worden op indrukwekkende uitzichten.
Dit gebied werd uitgeroepen tot Nationaal Park & Biosphärenpark Nockberge, beschermd door UNESCO om de
biodiversiteit en het ecosysteem te bewaren. Een stukje
Karinthië die we u niet willen ontnemen.

DAG 8
Spijtig maar we moeten vandaag Oostenrijk verlaten. We
rijden via Traunstein en de Chiemsee richting Ulm voor overnachting.

DAG 9
Na ons lekkere ontbijt nemen we de Duitse autosnelwegen
richting thuishaven.

Paracelsus
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9-DAAGSE KARINTHIË
*boeking na 15 maart 2021: € 1.068

€ 1.028*

AFREISDATUM

18 september 2021

HIPPE CITYTRIP NAAR KOPENHAGEN

ZWEDEN

Kopenhagen, hoofdstad van Denemarken, is een hippe citytrip. Haar reputatie van designstad, groene stad en shoppingstad

DENEMARKEN
Kopenhagen

is terecht. Op deze vierdaagse stadsverkenning bezoeken we de stad grondig. Kopenhagen, stad van de zeemeermin,
Carlsberg, smørrebrød, hippies, kunst, Borgen,… maar er is meer. We gaan ook met de trein tot Louisiana, prachtig gelegen
aan de oevers van de Sont. Louisiana is een cultuurtempel zoals je er maar weinig vindt in Europa.

hotel doen we via de Frelsers Kirke en de beurs van Kopenhagen, waarvan de toren bestaat uit vier in elkaar gedraaide
drakenstaarten.

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Het Wakeup Copenhagen Bernstorffsgade
Hotel is ideaal gelegen om Kopenhagen te
ontdekken.

Transfer naar Brussel vanuit Poperinge. Onze vlucht is zo geboekt dat we rond de middag al kunnen inchecken in ons
centraal gelegen hotel. We verliezen weinig tijd en gaan op
verkenning in het hartje van Kopenhagen. Het vlakbij gelegen
stadhuis en het astronomisch uurwerk is onze eerste halte.
Daarna wandelen we door Strøget, de bekende winkelpromenade. Hierna steken we door via de bekende Nyhavn met
haar kleurrijke koopmanshuizen en haar jachthaven. Een
pauze is hier zeker en vast een must! Daarna verkennen we
Kopenhagen verder te voet en passeren we de foodhallen,
om dan wat te kuieren door Latinerkvarteret, de oude universiteitswijk. We passeren ook de Franciscanenmarkt en de
Sint-Petruskerk om de dag te eindigen aan de Rundetarn.
Een 36 m hoge toren met een tredeloze wenteltrap en een
observatorium. Terug via Strøget naar ons hotel.

FACILITEITEN

DAG 3
Het Louisiana is een must onder de Deense musea, één van
de belangrijkste kunstmusea ter wereld. De exposities doen
regelmatig internationaal stof opwaaien. Met zijn ligging aan
de overkant van de oevers van de Sont is Louisiana een
schitterende daguitstap. ’s Morgens nemen we de trein (ongeveer 30 minuten sporen). We nemen de tijd om o.a. de
Giacomettikunst te bewonderen. Rond een klein meer ligt een
groene exporuimte met veel landart-objecten. Die avond is
er ook de mogelijkheid om Tivoli te gaan verkennen. Tivoli is
één van de bekendste pretparken van Europa, pal in het centrum van de stad. Alleen al het park is een bezoek waard.

Receptie, ontbijtruimte, bar en lift

KAMERS
De kamers zijn compact maar doelgericht
met douche, lavabo, toilet, tv, gratis wifi,
airco.

REGIME
Kamer en ontbijt

UITSTAPPEN

DAG 2

Inbegrepen

Amalienborg, het politieke hart van Denemarken. We bezoeken het plein. Vier kolossale panden uit de 18e eeuw, het koninklijk paleis en de regeringsgebouwen. Deze ochtend staat
koninklijk Kopenhagen op het programma. Vlakbij ook de
Marmorkirke met haar hoge koepel. Daarna wandelen we
verder tot Kastellet, een vesting met een kazerne en een
voormalig soldatenkwartier. Onderweg stoppen we uiteraard
bij de bekendste vrouw van de stad: de kleine zeemeermin.
Na de vrije lunch: een compleet andere stad: Christianshavn… Een wijk met contrasten, veel verzet en de komst van
hippies en alterno’s: de vrijstaat Christiania was in de jaren
70 een feit. Vandaag is Christiania een leuke buurt met veel
straatkunst, muziek en originele winkeltjes… een verplichte
halte voor wie in Kopenhagen komt. Terugkeren naar het

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

FORMALITEITEN
Zie pag. 5

TRANSPORT
Poperinge – Zaventem – Poperinge
Vlucht: Brussel – Kopenhagen – Brussel

EXTRA
Single: € 102
Citytax ter plaatse te betalen

DAG 4
Vandaag gaan we opnieuw op verkenning in Kopenhagen.
Zondagmorgen sporen we met de metro naar de toekomst:
Ørestad, Dubai in het klein aan de Sont. Hypermodern en
milieuvriendelijk zijn de trefwoorden. Een stadslandschap van
3,1 km² met parken, meren en kanalen dat het stadsleven
verenigt met creatieve werkplaatsen voor wetenschap en
media. Lunchen doen we opnieuw in het oude stadsdeel en
na de middag bekijken we Kopenhagen nog eens opnieuw
vanop een rondvaartboot. Een stad waar je van zult houden!
Terug in Brussel staat een autocar ons op te wachten om
terug te keren naar Poperinge.
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4-DAAGSE CITYTRIP KOPENHAGEN
*boeking na 15 maart 2021: € 643

€ 618*

AFREISDATUM

13 mei 2021

OVERNACHTING OP HEEN- EN TERUGREIS

BELGIË

LOURDES, STEEDS WEER UNIEK

FRANKRIJK
Lourdes is een typisch Pyrenees stadje. De unieke sfeer die Lourdes zó speciaal maakt, zal u zeker betoveren. Lourdes is
de grootste katholieke bedevaartsplaats van Frankrijk, waar jaarlijks miljoenen pelgrims en toeristen naartoe komen. Bezoek
het heiligdom en luister naar de mooiste verhalen over de verschijningen van Maria. Volg het pad van Bernadette, voel de
kracht, … Ontdek en beleef Lourdes!
SPANJE

Lourdes
heid om op eigen initiatief rustig te wandelen langs de rivier
de Gave, om te shoppen, of individueel plechtigheden te volgen. Maar voor wie ook eens wil proeven van de prachtige
bergstreek is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
excursie onder begeleiding. We nemen de kabeltrein naar de
Pic du Jer en genieten op een hoogte van 1000m van een
geweldig 360° uitzicht over Lourdes, de Pau-vlakte en de
Pyreneeën. Daarna mogelijkheid om de Middeleeuwse burcht
van Lourdes te bezoeken. Ze herbergt een prachtig museum
gewijd aan de ambachten en tradities van de streek. Avondmaal in het hotel.

DAG 1
Via de autosnelwegen dwarsen we Frankrijk richting het
Zuiden met de nodige stops onderweg. In de namiddag
houden we halt aan een dorp met een verleden, Oradour-surGlane, ‘le Village Martyr’. Liefst 642 inwoners werden
vermoord tijdens een wraakactie uitgevoerd door de SS op
10 juni 1944. Een plaats waar het leven op slag ophield en
waar in al die jaren alles onveranderd is gebleven. We houden
dit aangrijpend bezoek kort en rijden nadien verder naar
Limoges waar we nog een wandeling maken en deze avond
ook zullen overnachten.

DAG 2

HOTEL EN LIGGING
Hotel Eliseo is een stijlvol viersterrenhotel
op slechts 75 m van de Heiligdommen, aan
de voet van de Calvarieberg.

Na het ontbijt verlaten we Limoges en rijden richting
Rocamadour. We houden halt voor een kort bezoek aan dit
bedevaartsoord en nemen ook hier het middagmaal. Direct
na de middag zetten we onze reis verder naar Lourdes, waar
we in de late namiddag toekomen. We hebben nog tijd voor
een wandeling alvorens aan tafel te gaan.

FACILITEITEN
Lounge, salon, solarium, panoramisch
terras, receptie, restaurant en lift

KAMERS
De ruime kamers zijn voorzien van tv,
telefoon, gratis safe, airco, badkamer met
bad, toilet en haardroger.

REGIME
Vol pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een ontbijtbuffet en 's avonds van
een driegangenmenu.

UITSTAPPEN

DAG 3
Vandaag verkennen we gans de dag Lourdes. Bezoek aan de
Heiligdommen: de Rozenkransbasiliek, de basiliek van de
Onbevlekte Ontvangenis, de wonderlijke grot Massabielle, de
bron, de baden, de Esplanade en de ondergrondse Pius Xbasiliek. Gelegenheid tot gezamenlijke deelname aan het
programma van de plechtigheden o.a. aan de grot van
Massabielle, de sacramentsprocessie. Na het avondmaal in
het hotel gelegenheid tot de deelname aan de Kaarsjesprocessie. Wie wenst kan uiteraard steeds individueel deelnemen aan deze plechtigheden. Onze reisleider zal u graag
alle info meegeven.

DAG 5
Deze voormiddag voorzien we vrije tijd in Lourdes. Wie dit
wenst kan nog deelnemen aan plechtigheden, nog wat wandelen of aankopen doen. Na het middagmaal zetten we onze
terugreis in en rijden we naar Brive-La-Gaillarde. Hier maken
we nog een mooie wandeling, genieten van een lekker
avondmaal en een deugddoende nachtrust.

Inbegrepen - uitgez. dag 4: Pic du Jer

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

DAG 4

DAG 6

Na het ontbijt zetten we onze bezoeken verder met onder
andere het bezoek aan het geboortehuis van Bernadette
Soubirous. Lunch in het hotel. Na de middag is er mogelijk-

Na een lekker ontbijt keren we terug via de Franse autowegen. We doorkruisen prachtige streken en bereiken Poperinge rond 21 uur.
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EXTRA
Single: € 154
Citytax ter plaatse te betalen

6-DAAGSE LOURDES
*boeking na 15 maart 2021: € 720

€ 695*

AFREISDATUM

7 juni 2021

WANDELVAKANTIE IN DE EIFEL
NEDERLAND

DE

DUITSLAND
BELGIË

Deudesfeld

VULKANEIFEL: VAN NATURE ‘GOED’

De Eifel, gelegen in het Rijnland-Palts is de beste uitvalbasis voor onze 3-daagse wandelvakantie. In een combinatie van
natuur en cultuur beleven we deze bijzondere streek met zijn vulkaanlandschap in “slow motion”. De wandelingen zijn be-

FRANKRIJK

LUXEMBURG

geleid door onze eigen Suffis-gids. We stappen steeds in lussen en er kan gekozen worden voor gedeeltelijke of volledige
deelname aan de tochten. Deze wandelvakantie is geschikt voor ieder type wandelaar.

DAG 3
Vandaag moeten we spijtig genoeg deze mooie streek alweer
verlaten. Maar niet getreurd; wandelwegen zijn er nog genoeg
op onze terugweg. Het Groothertogdom Luxemburg is een
ideale plek om volop van de natuur te genieten. We wandelen
langs één van de mooiste lussen, een deel van de beroemde
Mullerthal Trail, gelegen in de buurt van het gezellige stadje
Echternach.

DAG 1
Vroeg in de morgen rijden we richting Luik, Verviers en Sankt
Vith over de Duitse grens naar Prüm waar we tegen de middag aankomen. In de bekende kloosterkerk van Prüm gaan
we even het graf begroeten van Lotharius, kleinzoon van
Karel de Grote.

HOTEL EN LIGGING
Hotel zur Post in Deudesfeld is een
charmant en familiaal hotel.
We worden hartelijk ontvangen en zullen er
van een uitstekende keuken genieten.

FACILITEITEN
Receptie, restaurant, stube, tuin, mooi
terras en wellness (gratis voor hotelgasten)

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van tv, telefoon,
gratis wifi, badkamer met douche en toilet.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. De lekkere keuken
biedt ons een uitgebreid ontbijtbuffet.
Ook het avondmaal is in buffet.
Middagmaal dag 2 inbegrepen

UITSTAPPEN
Inbegrepen, alsook de versnapering
tijdens de wandeltocht

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 36
Citytax ter plaatse te betalen

Na het middagmaal trekken we onze wandelschoenen aan.
Vanuit het centrum van de stad stappen we richting Kalvarienberg en volgen het schilderachtige riviertje de Mehlenbach.
Deze wandeling gaat door bochtige valleien afgewisseld met
kleine stukjes bos en dan weer akkers en weiden, waarlangs
de smalle wandelpaadjes lopen. Met onze autocar rijden we
naar Gerolstein, gekend voor zijn mineraalwater. Hier gaan
we tijdens onze wandeling op zoek naar enkele natuurlijke
bronnen. Tegen de avond komen we moe maar voldaan aan
in onze vaste verblijfplaats hotel Zur Post in Deudesfeld.

Onze wandelroutes zijn zo samengesteld dat er onderweg en
op het eindpunt een versnapering voorzien is.
Deze wandelvakantie is écht iets voor stappers en natuurliefhebbers! Laat ons samen deze wandelvakantie beleven, ten
voeten uit!

DAG 2
Na het lekkere ontbijt vertrekken we te voet vanuit ons hotel.
Zowel in de voor- als in de namiddag maken we een luswandeling temidden het vulkaanlandschap. Het middagmaal
wordt in het hotel genomen. Vanuit de Brunenplatz met zijn
waterbron lopen we via de Waldweg de bossen in. We gaan
eveneens op zoek naar de Meerfelder Maar, een typisch vulkaanmeer op het Meerfelder-pfad. ’s Avonds genieten we van
een verzorgd diner. Liefhebbers kunnen nagenieten in de gezellige ‘biergarten’.

Mogelijkheid om één of beide lussen te stappen.
Alternatief programma voor niet-wandelaars.

11
3-DAAGSE VULKANEIFEL
*boeking na 15 maart 2021: € 314

€ 299*

AFREISDATUM

17 september 2021

BELGIË

HET VEELZIJDIGE NORMANDIË

Normandië
Het verleden van de regio Normandië bestaat niet alleen uit een oorlogsgebeuren. Normandië biedt veel meer dan dat! Er
FRANKRIJK

is de prachtige kustlijn, er zijn de pittoreske stadjes en dorpen: Honfleur, Bayeux, Pont-l’Évêque. Behalve de top-bestemmingen zoals de landingsstranden en de Mont Saint-Michel zijn er nog heel wat pareltjes te ontdekken aan de Normandische
kroon. En uiteraard komt ook de gastronomie aan bod met de culinaire hoogstandjes als calvados, cider, kazen, oesters …
Een paradijs voor fijnproevers. In Rouen gaan we natuurlijk op zoek naar de sporen van Jeanne d’Arc.
Kortom, een regio waar Vlamingen graag komen!

DAG 1
Vanuit Poperinge en via de Noord-Franse kustlijn, brengt de
autocar ons naar Rouen. Na de nodige sanitaire haltes komen
we nog voor de middag aan in de hoofdstad van de regio
Normandië. De stad staat bekend om zijn historische heldin
Jeanne D’Arc. Samen met de kathedraal Notre-Dame
behoort de binnenstad met zijn Rue du Gros Horloge tot
één van de belangrijkste bezienswaardigheden. We verlaten
Rouen in de late namiddag en houden nog een halte in
Lisieux waar we de basiliek van Sainte-Thérèse bezoeken,
op één na het grootste bedevaartsoord in Frankrijk. Daarna
verder naar Caen voor overnachting.
tijdens ons bezoek, aan de oesterkwekerij. In de namiddag
brengen we een kort bezoek aan Sainte-Mère-Église waar
soldaat John Steele in juni 1944 met zijn valscherm aan de
kerktoren bleef hangen. In Bayeux aangekomen worden we
verwacht om het legendarische tapijtwerk van koningin
Mathilde van Vlaanderen te bewonderen.

DAG 3

Na het ontbijt rijden we naar Cherbourg. We maken een onvergetelijke reis naar de diepten van de zee tijdens ons bezoek aan het unieke museum La Cité de la Mer. We hebben
ook de mogelijkheid om ‘Le Redoutable’, 's werelds grootste
onderzeeër, te ontdekken. Hier krijgen we echt zin om ontdekkingsreiziger te worden en een onvergetelijk avontuur te
beleven. Rond de middag komen wij aan in Saint-Vaast-laHougue, een gekende vissers- en jachthaven maar eveneens
een bekend oestercentrum. Wellicht proeven we ook oesters,

Vandaag moeten we wat vroeger uit de veren. Na het ontbijt
rijden we naar Pont l’Évêque in het hartje van de Pays
d’Auge. We hebben een afspraak bij één van de bekendste
en oudste Calvadosproducenten, Père Magloire. Proeven is
hier zeker aan de orde! Rond de middag bereiken we Honfleur, het havenstadje met zijn ‘vieux port’ en de houten kerk
Sainte-Cathérine. We laten ons verleiden door de vele terrasjes en de lekkere visschotels. Na het vrij middagmaal verkennen we met onze gids de historische stad met zijn nauwe
straatjes en zijn vele kunstateliers. Stilaan wordt het tijd om
huiswaarts te keren maar we eindigen in schoonheid met een
laatste bezoek aan Étretat en zijn beroemde krijtrotsen. Na
dit bezoek zetten we onze terugreis in richting thuisfront.

3-DAAGSE NORMANDIË

€ 307*

DAG 2
HOTEL EN LIGGING
Hotel des Quatrans is gelegen in het centrum van Caen.

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant en lift

KAMERS
De gezellige, eigentijdse kamers zorgen
voor rust en sereniteit. Allen zijn voorzien
van gratis wifi, tv, telefoon en badkamer
met douche, toilet en haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een ontbijtbuffet en 's avonds van
een verzorgd driegangenmenu.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 58
Citytax ter plaatse te betalen

*boeking na 15 maart 2021: € 322

AFREISDATUM

1 oktober 2021

Enkhuizen

Harderwĳk
NEDERLAND

UNIEKE COMBINATIE: FLEVOLAND-VELUWE
Een hele provincie opbouwen uit het niets... Zo is Flevoland ontstaan: 'man-made' land, dik vier meter onder zeeniveau,
beschermd door kilometers dijk. Heldere lijnen, de lucht, de ruimte, de rust, het moderne. Dit alles is Flevoland. Waar eerst
alleen water was, vindt u nu prachtige natuur, cultuur & bezienswaardigheden.

BELGIË

DAG 3

Op ons te bezoekenlijstje staan Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum. De gouden gebouwen van rond de voormalige
Zuiderzee vormen hier een compleet dorp. Ontmoet de bewoners, bezoek het kaaspakhuis en kijk mee bij de smid.
Weet jij wat een boerenleenbank is? Kom het ontdekken! We
rijden over de Markerwaarddijk richting hotel.

Urk wordt terecht ook wel de parel van Flevoland genoemd.
Dit voormalig eiland heeft een prachtige dorpskern waar het
heerlijk wandelen is. Toch is Urk vooral bekend als vissersplaats. Aan de haven heerst altijd bedrijvigheid. Passagiersschip Zuiderzee voert ons langs het nieuwe windmolenpark
in het IJsselmeer nabij Urk. Waar anders dan in het Hanzestadje Hattem, met zijn middeleeuwse stadskern en de vele
pittoreske geveltjes, is het werk van Anton Pieck beter op zijn
plaats. Terecht is hier dan ook in 1984 het ‘Huis voor Anton
Pieck’ gevestigd. Zijn kenmerkende 'sprookjesachtige' stijl is
dan ook duidelijk terug te vinden in de vormgeving van het
museum.

DAG 2

DAG 4

Deze morgen rijden we door Flevoland richting Harderwijk.
Deze Hanzestad is de moeite om te bezoeken. Tijdens onze
wandeling leren we dat de geschiedenis vele sporen heeft
nagelaten, maar ook dat er een gezellige sfeer hangt. Hoe
kan het ook anders met de Veluwe in de voortuin en het water
in de achtertuin?
Deze namiddag gaan we op ontdekking in de Veluwe. Meer
dan 300 jaar kozen de Oranjes de Veluwe om er te wonen, te
werken, voor ontspanning en voor vrije tijd. Nu kun jij koninklijk flaneren in de historische baroktuinen van het Paleis Het
Loo. ‘The Garden of Earthly Worries’ is een presentatie van
vier imposante eigentijdse sculpturen naar ontwerp van de
architect Daniel Libeskind.

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en wilde dieren. De
Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland én Europa.
Het is de savanne van het Noorden. In het Natuurbelevingcentrum kom je alles te weten over het natuurgebied en de
dieren die er leven. Als je terug wilt gaan in de tijd, dan ben
je in Willemstad aan het juiste adres. Deze vestingstad is één
groot monument. Tijdens een wandeling trekken de roerigste
perioden uit de vaderlandse geschiedenis voorbij. Tegenwoordig staan de stadspoorten wagenwijd open voor de genietende gast en trakteert het u op een bijzondere combinatie
van historische gastvrijheid en een indrukwekkend natuurgebied. Via de autowegen rijden we naar Poperinge terug.

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Het charmant en familiaal hotel De Vossenberg ligt in het gezellige dorp Vierhouten.
Het motto van het hotel is: ontspannen en
genieten!

FACILITEITEN
Receptie, gezellige bar, zonneterras, tuin,
restaurant en gratis wifi

KAMERS
De comfortabele en toffe kamers beschikken over tv, telefoon, gratis wifi, koffie/thee
faciliteiten en een badkamer met bad &
toilet.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een uitgebreid ontbijtbuffet en
's avonds van een uitstekend driegangenmenu.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 57
Citytax ter plaatse te betalen

4-DAAGSE FLEVOLAND-VELUWE
*boeking na 15 maart 2021: € 469

€ 444*

AFREISDATUM

07 oktober 2021

9-DAAGSE EMILIA-ROMAGNA

Emilia-Romagna
Cattolica
ITALIË

De parel aan de Adriatische Zee gelegen ten oosten van zijn hoofdstad Bologna, is een welvarende streek. Emilia-Romagna
is niet alleen een landbouwstreek, maar je vindt er ook tal van prachtige kunststeden met kathedralen, basilieken alsook
stranden en bergen. Op gastronomisch vlak is dit een topper overgoten met lokale wijnen. Een mix waarin iedereen zijn
gading vindt. Reis met ons mee en we ontdekken samen de zuidelijke hoogtepunten van deze streek.

DAG 1
Via de Duitse autosnelwegen rijden we naar de omgeving van
Ulm waar we overnachten.

DAG 2
Na het ontbijt zetten we onze reis verder. We rijden Oostenrijk
binnen. Via de Fernpass, Innsbruck en de Brennerautostrade
komen we voorbij de Europabrug (korte halte voorzien). We
vervolgen onze weg via Noord-Italië met zijn prachtige
streken en komen voorbij grote steden als Verona en Modena
om uiteindelijk op onze bestemming Rimini toe te komen.
Overnachten doen we in hotel Waldorf Palace in Cattolica.

HOTEL EN LIGGING
We verblijven in het 4-sterrenhotel Waldorf
Palace, gelegen aan het gezellig toeristisch haventje van Cattolica.

DAG 4

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant, lift, verwarmd
buitenzwembad, whirlpool en fitnessruimte

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van airco, gratis
wifi, kluisje, tv, telefoon en balkon. De badkamer is uitgerust met douche en toilet.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een heerlijk ontbijtbuffet en ook
voor het avondeten ter plaatse is een buffet voorzien.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen
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DAG 3
Vandaag starten we rustig met in de voormiddag een bezoek
aan oud-Rimini, de stad van Cesare Borgia. We krijgen er een
rondleiding waarbij we meer zullen horen en zien over de Italiaanse familie de Malatesta’s, de Italiaanse dichter en filosoof
Dante Alighieri en zijn meesterwerk La Divina Commedia.
Ook de Arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, ...
staan op het programma. Nadien is er wat vrije tijd om te verdwalen in de kleine straatjes van Rimini.

Een pareltje op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is het historisch centrum van San Marino, gelegen op de berg Titano
tussen de vele wijngaarden. We betreden de ommuurde stad
door één van de toegangspoorten en bezoeken de hoogtepunten, zoals de basiliek, de Palazzo Pubblico, Piazza della
Libertà, ... Ondertussen genieten we van geweldige uitzichten, van een gezellig terrasje maar ook taksvrij shoppen mag
niet ontbreken.

DAG 5
Vandaag staat de stad van de mozaïeken op ons programma.
Ravenna wordt beschouwd als een belangrijke schatkamer
van vroegchristelijke en Byzantijnse kunst. De vele kleurrijke
mozaïeken, die we te zien krijgen, vertellen de pracht en praal
van de vroegchristelijke fantasiewereld. Tussen 482-565 was
Ravenna onder Byzantijns gezag en de restanten daarvan zijn
nog overal te zien.

VERZEKERING

DAG 6

Zie pag. 64

Het pelgrimsoord Assisi is zonder twijfel meer dan een
bezoek waard. Assisi is niet alleen de geboorteplaats van
Franciscus maar ook van Clara, de stichteres van de Arme
Klaren. Het stadje is gelegen op de helling van de berg

EXTRA
Single: € 174
Citytax ter plaatse te betalen

“

DAG 7
Vandaag bezoeken we Urbino, de stad van de rode baksteen,
genesteld in de groene heuvels. Het Palazzo Ducale, het
mooiste renaissancepaleis van Italië, steekt triomfantelijk
boven de stad uit. Urbino was de thuisbasis van vele kunstenaars en architecten. Je kunt er gezellig flaneren in de vele
smalle en steile straatjes. Urbino is eveneens een levendige
universiteitsstad met een zeer mooie neoclassicistische kathedraal. Binnenin zijn er werken van Barocci te bewonderen.
Ook de casa di Raffaello verdient onze aandacht.

I WAS OFFERED
A FREE VILLA

IN HOLLYWOOD,
BUT I SAID NO
THANK YOU,

DAG 8

I PREFER TO LIVE

Spijtig genoeg moeten we reeds afscheid nemen van EmiliaRomagna. Genietend van de prachtige streek rijden we
dwars door Zwitserland naar Mulhouse voor overnachting.

IN ITALY

Ennio Morricone

Subasio. We bezoeken de basiliek van Franciscus, de Piazza
del Comune met de tempel van Minerva en de basiliek van
Santa Chiara. Op de terugweg is er nog tijd voor een bezoek
aan de basiliek Santa Maria degli Angeli.

DAG 9
Na ons lekker ontbijt nemen we de Franse autosnelwegen
richting thuishaven.

15
9-DAAGSE EMILIA-ROMAGNA
*boeking na 15 maart 2021: € 1.067

€ 1.027*

AFREISDATUM

21 juli 2021

FRANKRIJK

SPANJE

Mallorca

BETOVEREND EILAND MALLORCA
Deze vakantie in Mallorca breng je door op het grootste eiland van de Balearen. Met zijn levendige badplaatsen aan
prachtige stranden, lange boulevards en de bruisende hoofdstad Palma de Mallorca, is dit eiland in de Middellandse Zee
al jaren een populaire vakantiebestemming. Naast zon, zee, strand kent het Spaanse eiland ook een lekkere keuken, heerlijke
wijnen en prachtige bezienswaardigheden. Bovendien is het slechts twee uur vliegen. Ga met ons mee en maak kennis
met dit schitterend, veelzijdig eiland!

HOTEL EN LIGGING
Hotel Belvedere is gelegen in San Agustin
vlak aan de baai van Palma en op 5 km
van Palma de Mallorca. Het hotel is omgeven door een mooie tuin en biedt een
vriendelijke service aan. Een hotel dat jong
en oud zal bekoren.

FACILITEITEN
Receptie, bars, restaurants, pizzeria, lift,
zoetwaterzwembad met 2 bubbelbaden,
zonneterras, gratis ligzetels aan zwembad,
handdoekenservice (betalend), animatie
overdag en 's avonds. Gratis shuttle naar
het Palma Novastrand.

UITSTAPPEN
Er zijn tal van excursiemogelijkheden:
• Authentiek Mallorca: ontdek het leven in de typische
dorpen, hun keuken en bezoek aan parelfabriek.
• Mallorca Off road: 4x4 safari
• Mallorca Eilandtour: Hier maak je kennis met het eiland
op een andere manier.

KAMERS
Alle kamers beschikken over airco, telefoon, gratis wifi, tv, balkon en badkamer
met toilet, douche en haardroger.

REGIME
All inclusive waarbij je ongetwijfeld zal
genieten van de lekkere gevarieerde buffetten, een cocktail, ... Zie kader.

UITSTAPPEN
Niet inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

FORMALITEITEN
Identiteitskaart geldig tot na retour

ALL INCLUSIVE

INBEGREPEN

Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, snacks
(11-18u. en 22-23u.), selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.), pingpong, bubbelbad, beachvolley, waterpolo, aquagym, aerobic, animatie overdag en 's avonds, miniclub en minidisco

Transfer Poperinge – luchthaven Oostende –
Poperinge
Vlucht Oostende – Mallorca – Oostende
Transfer luchthaven – hotel – luchthaven
Bagage op de vlucht (1 koffer 20 kg + 1 handbagage per persoon)

EXTRA
Single: € 119
Citytax ter plaatse te betalen

16
Indien boeking vóór 15 februari 2021

- € 25 per persoon EXTRA KORTING

8-DAAGSE ALL IN MALLORCA
*boeking na 15 maart 2021: € 899

€ 859*

AFREISDATUM

17 september 2021

Berlĳn

BELGIË

5-DAAGSE VERWONDERING BERLIJN

DUITSLAND
Bij veel reizigers staat Berlijn hoog in het lijstje als favoriete citytrip. Volledig terecht. Deze multiculturele stad biedt ontzet-

FRANKRIJK

tend veel: een geschiedenis met veel littekens, een ongeziene heropbouw, een dynamische en vooruitstrevende lifestyle.
Wij verkennen dit jaar de stad met de autocar wat ons natuurlijk veel extra opties biedt naar het grondig verkennen van de
Duitse hoofdstad.

DAG 3
DAG 1
Op weg naar Berlijn! Onderweg wordt u door verhalende
achtergrondinfo en films op een comfortabele manier langs
de Belgische, Nederlandse en Duitse snelwegen tot in hartje
Berlijn gebracht. Onderweg is er nog een bezoek: een grenspost tussen voormalig West en Oost is bewaard gebleven.
We houden halt, gelukkig niet voor een controle maar wel om
een idee te krijgen van wat de splitsing tussen West en Oost
betekende. Bij aankomst in Berlijn is er de check-in en krijgt
u alle uitleg over de hotelomgeving en de mogelijkheden ter
plaatse.

HOTEL EN LIGGING
Leonardo Hotel Berlin Mitte bevindt zich in
het centrum van Berlijn, waar de wereldbefaamde Friedrichstrasse en de Speerivier elkaar ontmoeten. We genieten van
een uitstekende service.

FACILITEITEN
Bar/lounge, restaurant, gratis wifi, lift,
terras, gratis fitnesscentrum, sauna
(€ 5 /dag p.p.)

KAMERS
De moderne, frisse kamers zijn uitgerust
met tv, telefoon, minibar, koffie- en theefaciliteiten, gratis wifi, airco, badkamer met
bad/douche, wc en haardroger.

Geschiedenis voorop vandaag. We starten onze dag in de
sombere Stasi-gevangenis. We krijgen er een rondleiding en
horen verhalen die decennia lang geheimen waren. Nadien
brengt de bus ons tot aan de Brandenburger Tor, één van de
symbolen van de Koude Oorlog. Na de vrije lunch kunnen
fietsers mee op verkenning door Berlijn. Geen nood: wie liever niet fietst, kan met de bus hetzelfde parcours afleggen en
zal alle bezienswaardigheden even goed kunnen bekijken.
We passeren o.a. het Holocaustmonument, Potsdamer Platz,
Tiergarten, Schloss Bellevue en nog zo veel. In de vooravond
gaan we de koepel van de Rijksdag bezoeken. Dit historische
gebouw is sinds de jaren 90 bekroond met een glazen koepel
van Sir Norman Foster. Onvergetelijk.

DAG 2
We starten aan Berlijns hoogste: de Fernsehtoren. Icoon van
de DDR. Gevestigd op de Alexanderplatz. Het eerste deel van
de dag verkennen we Berlijn te voet, met name het stadsdeel
Mitte. Een mooie wandeling loodst ons langs allerlei klassieke
bezienswaardigheden: Nikolaiviertel, Berliner Dom, Neue
Wache, Bebelplatz en Gendarmenmarkt. Daar wacht de bus
ons op. Berlijn is heel uitgestrekt dus is een autocar hier wel
aangewezen voor het tweede deel van de verkenning. Via
Checkpoint Charlie, het Joods museum, de wijk Kreuzberg,
de Gedächtniskirche en KaDeWe leren we de structuur van
de stad beter kennen. Overal nemen we de tijd om de
bezienswaardigheden rustig te gaan bekijken.

REGIME
Kamer en ontbijt. We genieten 's morgens
van een uitgebreid, lekker ontbijtbuffet.

UITSTAPPEN

DAG 4
Potsdam is een klassieke uitstap vanuit Berlijn, maar terecht.
Deze stad getuigt van het verleden van dit land. Frederik de
Grote en Schloss Sanssouci. De Hollandse wijk, de Glienicker
Brücke enz. Na het bezoek keren we terug naar Berlijn. We
verkennen de hoofdstad nog verder met de autocar. Op het
programma nog: het Olympisch Stadion, Schloss Charlottenburg, Hauptbahnhof, Bernauer Strasse (met bezoek) en
Prenzlauer Berg. Alles op een rustig tempo met de juiste
duiding en nodige stops. Voor de liefhebbers is er die avond
nog een rondrit met de autocar langs Berlin by night!

Inbegrepen

DAG 5

TOEGANGSPRIJZEN

Na ons ontbijtbuffet vatten we de terugreis aan. Maar nu met
een ervaring rijker! De nodige stops, muziek en films brengen
u op een comfortabele manier helemaal terug tot in
Poperinge.

Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 170
Citytax ter plaatse te betalen

5-DAAGSE BERLIJN
*boeking na 15 maart 2021: € 549

€ 524*

AFREISDATUM

31 oktober 2021

BELGIË

ALS GOD IN DE PROVENCE EN CAMARGUE
FRANKRIJK

Ontdek samen met ons de verschillende gezichten van de Provence. Men vindt er de meest karaktervolle zuiderse stadjes
en dorpjes van Frankrijk zoals Arles, de Romeinse stad waar Vincent Van Gogh zo van hield, Orange met zijn wekelijkse
Provençaalse markt en Nîmes met zijn beroemde theatre Antique. De geuren en kleuren van deze prachtige streek oefenen

Arles

nog steeds een magische aantrekkingskracht uit op zijn bezoekers. Heel even verlaten we de Provence om een bezoek te
brengen aan de Camargue. Daar kunnen we nog halfwilde paarden, stieren en flamingo’s spotten. We komen er de uitgestrekte
vlaktes tegen met de typische zoutpannen. Het is een reis waar je gegarandeerd kleurrijke herinneringen aan overhoudt.

DAG 1
Vanuit Poperinge rijden we via Rijsel, Arras richting Reims en
Troyes; de zuidelijke Champagnestreek. Eens in Bourgondië
aangekomen nemen we de autoweg richting Dijon, Lyon en
komen we tegen de avond aan in ons hotel.

gelegen middeleeuws dorp ‘Les Baux de Provence’. We
eindigen de dag met een bezoek aan ‘La Petite Provence du
Paradou’, een zeer boeiende expositie over de ‘santons’, de
‘kleine heiligen’ van de Provence.

DAG 3
Vandaag wordt er een bezoek gebracht aan Nîmes, het
Franse Rome in de Provence. Na een stadsbezoek met een
aantal monumenten zoals de Arena en Maison Carrée begeven wij ons naar Pont du Gard, een aquaduct gebouwd
door de Romeinen en meer dan 2000 jaar oud. We eindigen
de dag met een bezoek aan het autovrije stadje Uzès met zijn
gezellige steegjes en pleinen.

HOTEL EN LIGGING
Voor deze reis kozen we voor het aangename Hotel Le Mas des Ponts d'Arles,
op slechts enkele minuten van Arles.
Laat u verleiden door de rust, de gezelligheid, de natuur, het openluchtzwembad en
het groene park met directe toegang tot de
oevers van de Petit Rhône.

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant, buitenterras en
openluchtzwembad

KAMERS
De comfortabele kamers hebben zicht op
de tuin of op het park en zijn voorzien van
airco, gratis wifi, tv en badkamer met bad,
toilet en haardroger, balkon of terras.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Ontbijtbuffet en voor
het diner is er een driegangenmenu voorzien, inclusief 1/4 l. wijn en koffie.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
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EXTRA
Single: € 238
Citytax ter plaatse te betalen

DAG 2
Na ons ontbijt bezoeken we Arles en maken er tijdens onze
stadswandeling kennis met de Arena, het Antiek Theater en
de kerk van St. Trophime. Wij gaan ook langs het café Van
Gogh. Vrij middagmaal in de stad en wat vrije tijd. Vervolgens
brengen wij een bezoek aan een mooi geklasseerd en hoog

DAG 4

“

Vandaag is het marktdag in Orange en genieten we van heel
wat verse streekproducten. Een ideale plaats om ons een
souvenir van de Provence aan te schaffen. Verder is er in de
namiddag een bezoek aan het antiek theater waar we in
bewondering staan over de bouwkunst van de Romeinen.

EN PROVENCE,

LE SOLEIL SE LÈVE
DEUX FOIS,
LE MATIN ET

DAG 5
We maken een tocht door de Camargue en rijden naar de
versterkte middeleeuwse stad Aigues Mortes. Na een korte
wandeling zetten we onze tocht verder zuidwaarts naar LesSaintes-Marie-de-la-Mer. Onze gids vertelt ons de boeiende
verhalen over dit bedevaartsoord. Na het middagmaal maken
we een boottocht op de Rhône. Nadien hebben we nog wat
vrije tijd in Les-Saintes-Marie-de-la-Mer.

APRÈS LA SIESTE.

DAG 6
Aangekomen in Avignon bezoeken we het prachtige en
stoere Palais des Papes. En natuurlijk wandelen we ‘sur le
Pont d’Avignon’. Er is een mogelijkheid om de stad te
verkennen met een toeristisch treintje. Na het vrij middagmaal
rijden we naar Fontaine de Vaucluse. Via een oude watermolen gaan we op zoek naar de bron van de Sorgue.

DAG 7
Vandaag rijden we vanuit Malaucènes met de autocar de
Mont Ventoux op. Deze reus van de Provence schenkt ons
een uitzonderlijk panorama over de bergketen van de Alpen
tot aan de Middellandse Zee. Bij de afdaling gaat het richting
Sault. Op de middag verblijven we in dit gezellige stadje en
in de namiddag worden we verwacht bij de Nougatfabriek
Boyer. Vervolgens rijden we naar Vaison La Romaine. En om
de dag in schoonheid te eindigen is er een bezoek én degustatie voorzien in een wijnkelder in Vacqueyras.

Yvan Audouard

“

DAG 8

L'OLIVIER EST

Heel vroeg in de morgen verlaten we, met spijt in het hart,
deze prachtige streek en vatten onze terugreis aan.

UN ARBRE FAMILIER
EN PROVENCE,
À TEL POINT
QU'ON L'APPELLE
PAR SON PRÉNOM.

Jean-Marc Lenglen
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8-DAAGSE PROVENCE EN CAMARGUE
*boeking na 15 maart 2021: € 989

€ 949*

AFREISDATUM

7 juni 2021

VERRASSINGS REIS
Valies inpakken en niet weten waar naartoe te reizen. Als dit niet spannend is! In 2021 zullen we u verrassen met een
gezellige mix van cultuur en natuur, zelfs onze smaakpapillen zullen we kunnen uittesten. Onze verrassingsreis ‘Destination
unknown’ blijft een succesformule om telkens weer naar uit te zien! Reis mee, ontdek en geniet!

DAG 2
HOTEL EN LIGGING

Na het ontbijt rijden we naar onze volgende bestemming, een
wandeling met gids door een middeleeuws dorpje gevolgd
door een bezoek dat zeker de moeite waard is. Hier nemen
we het middagmaal. Op de terugweg houden we nog even
halt in één van de mooiste dorpjes van ??? voor ons laatste
bezoek. Nadien mogelijkheid om vrij avondmaal te nemen.
De terugkomst is voorzien rond 21 uur.

We logeren in een traditioneel, gerenoveerd
hotel op wandelafstand van een stadje.

FACILITEITEN
Bar, receptie, restaurant, tuin met terras,
relaxruimte met sauna

KAMERS
De kamers zijn voorzien van tv, telefoon,
lift, safe, badkamer met bad/douche en
haardroger.

REGIME
Vol pension vanaf het eerste middagmaal
t.e.m. laatste middagmaal. We genieten
van een ontbijtbuffet, voor de 2 lunches
van een broodmaaltijd en voor het diner
is een driegangenmenu voorzien.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Vijf bezoeken inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

DAG 1
Via de autosnelweg rijden we naar onze bestemming. Bij aankomst worden we ontvangen met koffie/thee en een koek.
Daarna worden we opgewacht en staat er een verrassende
en interessante wandeling op ons programma. Na het middagmaal is er terug een bezoek voorzien waar we ogen te
kort komen. Als afsluiter testen we nog eventjes onze smaakpapillen. Ondertussen zijn we al laat in de namiddag en
krijgen jullie nog even de tijd om een terrasje te doen in het
leuke stadje.

EXTRA
Single: € 40
Citytax ter plaatse te betalen

2-DAAGS VERRASSINGSWEEKEND
*boeking na 15 maart 2021: € 319

€ 309*

AFREISDATUM

26 juni 2021

BELEEF DE HERFST IN AMSTERDAM
Amsterdam scoort toeristisch gezien hoge toppen. De Nederlandse hoofdstad blijft een trekpleister en dat dankzij haar gezellige sfeer en vele bezienswaardigheden, allemaal op wandelafstand. Tijdens dit weekend laten wij u de stad kennen op
een aangenaam tempo. Levendige pleinen, bekende musea en grachtpanden passeren de revue. Ook een volledig vernieuwd stadsdeel gaan we voor het eerst met Reizen Suffis nader bekijken. Logeren doen we in een hippe buurt.
HOTEL EN LIGGING
Motel One Amsterdam ligt vlak bij het
groene Amstelpark. Aan de hand van design
toont Motel One Amsterdam zich op zijn
best.

FACILITEITEN
Bar, lift, moderne ontbijtruimte en gratis
wifi

KAMERS
De kamers stralen rust en ontspanning uit.
Ze beschikken over badkamer met
douche, toilet, haardroger. Er is eveneens
airco, tv en gratis wifi voorzien.

REGIME
Kamer en ontbijt. Het ontbijtbuffet met
heel wat biologische producten zorgt voor
een goede start van de dag.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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DAG 1
We rijden Amsterdam
binnen langs de Amstel.
Op slechts enkele kilometers van de drukke
binnenstad ervaren we
hoe groen Amsterdam
ook is. Hierna gaan we
tot aan de Albert Cuypmarkt met het beeld
van de legendarische
André Hazes. Na de
verkenning van het Museumplein (met Van
Gogh en het Rijksmuseum) is er tijd voor een vrije lunch ter hoogte van het Leidse
Plein. Hierna stappen we verder langs de grachtengordel en
passeren we de 9 straatjes, het Anne Frankhuis en de Jordaan. Talrijke verhalen maken de wandeling boeiend en vaak
verrassend. Uiteindelijk komen we aan bij de Dam en het
Damrak. Tijd voor shopping, een museum of een typische
bruine kroeg is er zeker nog. In de buurt van ons hotel is de
wereldkeuken vertegenwoordigd. Het wordt dus geen moeilijke opdracht om iets naar uw smaak te vinden. Na het vele

stappen, verrassende
toffe verhalen en een
lekker diner zullen we
genieten van een zalige
nachtrust in Motel One
Amsterdam.

DAG 2
We starten onze dag
aan het Centraal Station. Maar deze keer
gaan we op verkenning
in Amsterdam-Noord.
Deze buurt kende de
afgelopen 10 jaar een
echte metamorfose. Oude scheepsdokken zijn veranderd in
trendy woonbuurten of spectaculaire publiekstrekkers zoals
de A’dam of het Filmmuseum Eye. We pikken er een aantal
projecten uit. Terug in de oude stad is er tijd voor een stadsrondvaart. Na de vrije lunch gaan we via het Rokin, de Bloemenmarkt en het Rembrandtplein naar Gassan Diamond voor
een rondleiding in een diamantslijperij. In de vooravond keren
we terug richting Poperinge, wellicht zijn we een onvoorwaardelijke topfan van de Nederlandse hoofdstad geworden.

EXTRA
Single: € 39
Citytax ter plaatse te betalen

2-DAAGSE AMSTERDAM
*boeking na 15 maart 2021: € 209

€ 199*

AFREISDATUM

25 september 2021

6-DAAGSE ZWARTE WOUD
DUITSLAND
BELGIË

De natuur in het Zwarte Woud is oogstrelend. Mooie valleien, prachtige bossen, wijngaarden en goede wandelpaden
strekken zich uit in het hele gebied. Het is voor velen één van de mooiste vakantiebestemmingen in Duitsland. De donkere
wouden wisselen af met uitgestrekte weiden en heuvels. Vrolijk bebloemde gevels, gezellige wandelstraatjes, pleintjes met
Zwarte Woud

unieke fonteintjes, barokke kerken en magnifieke vakwerkhuizen vormen een ideaal kader voor een deugddoende vakantie.
We verblijven in Mittelschwarzwald en van daaruit verkennen we het hele Zwarte Woud!

DAG 1
We rijden dwars door de Ardennen richting het Zwarte Woud.
Onderweg is er tijd voor de nodige stops. In Strasbourg rijden
we de Rijn over, de natuurlijke grens tussen Frankrijk en
Duitsland. We houden halt in Gengenbach. Onze eerste
kennismaking met een parel uit het Zwarte Woud, gelegen aan
de rivier Kinzig. We verkennen de stad tijdens een korte wandeling. Genietend op een terrasje kunnen we al proeven van
lokale witte wijn. In de vooravond komen we aan in het zeer
verzorgde en gastvrije hotel Grünwinkel in Oberharmersbach.

DAG 2
We gaan het dorpje verkennen tijdens een panoramische
wandeling. In de namiddag vertrekken we naar het wondermooie Triberg met zijn unieke watervallen. Ze zijn trouwens
de hoogste van Duitsland! Voor de sportievelingen is er een
mogelijkheid om te wandelen tot aan deze natuurpracht. We
maken gezamenlijk een wandeling door de stad en bezoeken
het Schwarzwaldmuseum. Het geeft ons een boeiend overzicht van handwerk, houtsnijwerk, uurwerken, mineralen en
draaiorgels.
HOTEL EN LIGGING

ontspannen in Baden-Baden. We starten ons bezoek aan de
‘trinkhalle’ waar u kan drinken van één van de geneeskrachtige bronnen. Vrije lunch. We rijden verder naar Bad Wildbad.
We bewandelen één van de gaafste wandelpaden tussen de
boomtoppen: het Baumwipfelpfad Schwarzwald. Het boomkroonpad is een stevige houten constructie die je leidt door
het bladerdak. Het parcours eindigt spectaculair in een veertig meter hoge ronde toren die verbluffende uitzichten over
het woud biedt. Pas hier krijg je echt een impressie van hoe
groot het Zwarte Woud eigenlijk wel is.

DAG 5
We rijden richting Gutach en bezoeken het openluchtmuseum Vogtsbauernhof. We keren 400 jaar terug in de tijd
en ontdekken hoe de Zwarte Woudbewoners vroeger hebben
geleefd. We zien de typische boerderijen van het Zwarte
Woud, de molens, de houtzagerijen, de huiskamers en de
hooizolders. Een echte belevenis! In de namiddag rijden we
richten Oberkirch. We bezoeken de Grüner Baum distilleerderij. Al 10 generaties maakt men nobele destillaten van de
beste vruchten, granen en bessen volgens een eeuwenoude
traditie.

We verblijven in het gezellige familiehotel
Grünwinkel, waar we altijd van een perfecte
service kunnen genieten.

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant, lift, sauna en
dampbad: gratis voor de hotelgasten

KAMERS
De comfortabele kamers zijn voorzien van
radio, tv, badkamer met douche en wc.
Alle kamers zijn met de lift bereikbaar.

REGIME

DAG 3

DAG 6

Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. We genieten van een
lekker ontbijt en een verzorgd driegangenmenu als diner.

Vandaag rijden we naar het dak van onze reis, Feldberg. Eerst
houden we halt in Freiburg, een levendige en gezellige stad.
We bezoeken de prachtige Münsterkerk en de dagelijkse
markt. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de zogenaamde Bächle: watergoten uit vervlogen tijden. We rijden
via “de hemel en de hel” naar Titisee. Vrije lunch. In de
namiddag maken we een boottocht op het hoogst gelegen
meer van Duitsland. We zetten onze tocht verder naar Feldberg voor een wandeling.

Onze laatste dag breekt aan. Onderweg bezoeken we Nancy.
We maken gebruik van een plaatselijk treintje om de stad te
verkennen. Vrije lunch. Tegen de avond komen we aan in
Poperinge met een koffer mooie herinneringen!

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

DAG 4
EXTRA
Single: € 95
Citytax ter plaatse te betalen

We bezoeken het bekende kuuroord Baden-Baden. In de
negentiende eeuw werd deze plaats de zomerhoofdstad van
Europa genoemd. Vele welgestelden uit heel Europa kwamen
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6-DAAGSE ZWARTE WOUD
*boeking na 15 maart 2021: € 624

€ 599*

AFREISDATUM

10 juli 2021

ITALIË

HEERLIJKE RONDREIS DOOR

PUGLIA

Puglia
Puglia, de streek in de hiel van de Italiaanse laars met als hoofdstad Bari kan rekenen op een schitterend klimaat en is één
van de meest gevraagde regio’s in Italië. De gastronomie van Puglia brengt de perfecte combinatie van land en zee samen.
De olijfbomen en wijnbouw zijn er heel belangrijk. Maar Puglia is heel veel meer, denk maar aan basilieken en kathedralen,
grotwoningen, trulli’s, prachtige zandstranden en ongerepte natuur. Een unieke mix is het minste wat je kan zeggen. Droom,
beleef, geniet ... en vooral reis met ons mee en ontdek het authenthieke en charmante Puglia.

stadje is gekend om zijn prachtige barokke trekpleisters als
het Palazzo del Concerto, het Palazzo Scrimeni, … Daartussen prijkt een prachtige basiliek. Stap eens binnen, je wordt
onmiddellijk verwelkomd door kleurrijke fresco’s. Na wat vrije
tijd terug naar het hotel.

DAG 1
HOTELS EN LIGGING
We verblijven in moderne viersterrenhotels
die zorgvuldig zijn uitgekozen in functie van
onze reisroute en excursies. De eerste drie
nachten logeren we in het 8 Piuhotel (of
gelijkwaardig). Daarna verblijven we in het
Grand Hotel d’Aragona (of gelijkwaardig),
uitgerust met een zwembad.

FACILITEITEN
Receptie, terras, tuin, bar, restaurant en lift

KAMERS
De moderne kamers zijn telkens voorzien
van airco, telefoon, tv, gratis wifi, badkamer
met bad of douche, haardroger en toilet.

REGIME
Vol pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. het laatste ontbijt.
Het ontbijt is steeds in buffet met zowel
zoete als hartige gerechten. De lunch
bestaat uit twee gangen en voor het diner
is een driegangenmenu voorzien.

TRANSPORT
Transfer: Poperinge – Zaventem – Poperinge
Vlucht: Zaventem – Zürich – Brindisi (en terug)
Transfer: Luchthaven – hotel – luchthaven

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen (musea: ca. € 60 en fooien
ter plaatse: ca. € 2 / persoon / dag)

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 228
Citytax ter plaatse te betalen

We vertrekken uit Poperinge. Onze autocar brengt ons tot
aan de luchthaven van Zaventem. Hier zal onze begeleider
ons reeds opwachten. We nemen de vlucht naar Brindisi waar
we in de namiddag aankomen. Ons eerste bezoek van de reis
brengt ons tot in Lecce, een prachtige stad met extravagante
barok. Tegen de avond komen we aan in ons hotel Otto Piú
(of gelijkwaardig).

DAG 2

DAG 4

Na het verzorgde ontbijt rijden we naar Gallipoli voor een
wandeling in het centrum en langs de muur van de stad. Het
middagmaal nemen we onderweg naar Santa Maria di Leuca,
gelegen in het uiterste zuidwestelijke deel van het vaste land.
Dit dorp wordt ook weleens ‘finubus terrae’ genoemd (het
einde van de wereld). We bezoeken de haven en proberen
om het fenomeen van de twee zeeën die elkaar ontmoeten
te spotten. Door de prachtige natuur terug naar ons hotel.

Vandaag moeten we de koffers in de bus laden, want we wisselen van hotel. Ons eerste bezoek is Martina Franca, ooit
het hart van de landbouweconomie en precies een schitterend schilderij met talloze witte huizen. Een heel gezellige
sfeer. Na de lunch bezoek aan Locorotondo. Locorotondo is
een prachtig wit dorp gebouwd bovenop een heuvel waarvan
je prachtige uitzichten hebt over de laaglanden van Puglia.
De Chiesa Madra San Giorgio vormt het hart van het historische centrum van Locorotondo. Alvorens naar het hotel Aragona (of gelijkwaardig) te gaan, houden we nog halt in
Polignano a Mare, een oud Grieks stadje met een zalige
wirwar van straatjes, typische witte huizen, mooie kliffen, …
Een pareltje aan de Adriatische Zee!

DAG 3
Deze voormiddag rijden we naar Otranto en wandelen door
de straatjes van het centrum, langs de kathedraal en vernemen wat meer over de bewogen geschiedenis van deze
pittoreske stad. Na de lunch is Galatina aan de beurt. Dit

DAG 5

DAG 7

Na het ontbijt rijden we naar Matera, gelegen in de regio van
Basilicata. Matera staat bekend als het stadje van ‘Sassi’. Dit
zijn de alombekende grotwoningen die trouwens behoren tot
het UNESCO Werelderfgoed. Bezoek aan de kleine, typische
huisjes en de kerk. Als de tijd het toelaat kunnen we op de
terugweg nog eventjes halt houden in Altamura.

Na het ontbijt ontdekken we de Grotte di Castellana. Je zult
verrast worden door de enorme uitgestrektheid van dit grottencomplex! Vanuit Castellana rijden we naar Alberobello.
Lunch onderweg. Alberobello is het bekendste en meest toeristische dorp van de regio. Het dorp dankt zijn bekendheid
aan de Trulli. We brengen een bezoek aan de Aia Nuova en
de Aia Vecchia. Na dit heerlijke bezoek terug naar het hotel.

DAG 6
In de voormiddag ontdekken we het idyllische vissersplaatsje
Trani met zijn imposante kathedraal (bezoek). De lunch
nemen we in Castel del Monte. De namiddag zit vol cultuur
want we rijden naar Bari met zijn vele monumenten. We
maken een stadswandeling en wandelen alvast eens door de
straat waar vandaag de dag nog steeds de verse ‘orecchietti’,
de typische pasta uit Puglia, gemaakt wordt.

“

DAG 8

YOU MAY HAVE

Vandaag verlaten we terug het hotel en is onze vakantie bijna
afgelopen. Op weg naar de luchthaven in Brindisi houden we
nog een laatste stop in Ostuni ‘La citta Bianca’. Dit stadje ligt
er prachtig bij, zeker wanneer de zon fel straalt op de witte
huizen. De inwoners zijn immers verplicht om hun huis elk
jaar opnieuw te kalken, wat het stadje al van veraf een
sprookjesachtig aanzien geeft. Een ideale afsluit van onze
vakantie. Daarna naar de luchthaven. Eenmaal we toekomen
in Zaventem staat onze chauffeur jullie op te wachten.

THE UNIVERSE
IF I MAY HAVE
ITALY

Giuseppe Verdi
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8-DAAGSE RONDREIS PUGLIA
*boeking na 15 maart 2021: € 1.497

€ 1.457*

AFREISDATUM

9 juni 2021

THÜRINGEN, HET GROENE HART VAN
DUITSLAND MET BUGA ERFURT 2021

Thüringen
BELGIË
DUITSLAND

Thüringen noemt zichzelf de toeristische schatkamer van Midden-Duitsland. Weinig gebieden hebben eenzelfde combinatie
van prachtige natuur en ongekende culturele rijkdom te bieden. “Onbekend is onbemind”, zegt men soms. Zo is het ook.

FRANKRIJK

Kom mee en ontdek het groene hart van Duitsland. Naast natuur en cultuur heeft Thüringen ook een lekkernij aan te bieden:
de “Thüringer”. Het is een op houtskool gegrilde braadworst naar geheim recept. Met mosterd en een vers getapt biertje
is het zeker ook één van de hoogtepunten van uw vakantie. Op deze reis zal het genieten zijn op alle vlakken!

DAG 1

namen die op de Wartburg hebben gewoond of er hun stempel op hebben gedrukt. Het pronkstuk van de Wartburg is de
‘Elisabeth Kemenate’ in Byzantijnse mozaïek. Ook de feestzaal op het einde van ons bezoek is gewoon prachtig. Wie
ooit Neuschwanstein heeft bezocht, zal zeker herkenningspunten zien. Na wat vrije tijd rijden we doorheen het prachtige
Thüringer Wald. We genieten van de idyllische dorpjes met
hun typische leisteengevels. Het beroemde wandelpad de
“Rennsteig” vindt hier zijn oorsprong. We nemen onderweg
een stop in Ruhla waar we ‘Mini-a-thür’ bezoeken. Daar zien
we de beroemdste gebouwen van Thüringen in miniformaat.

Via de autosnelwegen en de voorziene opstapplaatsen rijden
we naar Thüringen, gelegen in het vroegere Oost-Duitsland.
Onze gids maakt ons onderweg al warm voor de komende
dagen. We hebben zoveel te ontdekken in deze mooie streek.
Ons hotel is prima gelegen om op verkenning te gaan.

DAG 2

HOTEL EN LIGGING
Het Leonardo Hotel is ideaal gelegen op
enkele minuten stappen van het historisch
centrum van Weimar. Logeren in het
Leonardo Hotel wordt zeker en vast een
aangename ervaring!

FACILITEITEN
Bar, receptie, restaurant, fitness en binnenzwembad (gratis), sauna (betalend), lift,
terras en biertuin, gratis wifi

BUGA 2021 is een tuinbeurs die vanaf april 2021 neerstrijkt
in Erfurt, de hoofdstad van Thüringen. Er zijn twee unieke
tentoonstellingsruimtes die vandaag bezocht worden: de historische Petersberg en het Egapark. Na ons bezoek aan de
tuinbeurs verkennen we Erfurt. Het is een gezellige stad met
veel karakteristieke gebouwen, sfeervolle stegen en terrasjes.
We maken een stadswandeling doorheen de historische ‘Altstadt’. Erfurt was vroeger een rijke handelsstad. Prachtige
patriciërshuizen en unieke beelden bekoren ons. Hoogtepunt
is de Krämerbrücke. Ze is de langste doorlopend met huizen
bebouwde en bewoonde brug in geheel Europa. Erfurt is een
gezellige stad waar iedereen graag vertoeft. Zelfs Napoleon
kwam er graag. Benieuwd? Aarzel dan niet en kom mee om
al dit moois te ontdekken.

KAMERS
De ruime en comfortabele kamers
beschikken over tv, telefoon, gratis wifi,
airco en badkamer met bad, toilet en
haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. We genieten van een
uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds van
een driegangenmenu (of buffet).

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen
Toegang BUGA (€ 25) is wél inbegrepen.

VERZEKERING
Zie pag. 64
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DAG 3
Eisenach is verbonden met de Wartburg die sinds 1990 op
UNESCO Werelderfgoed staat. Bij het betreden van het uitgestrekte complex gaat er als het ware een boek van de
Duitse geschiedenis open. De heilige Elisabeth, de reformator
Luther, J.S. Bach, Wagner en Goethe zijn maar enkele grote

DAG 4
Weimar, de cultuurstad van Thüringen heeft zoveel bezienswaardigheden die vermeld staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Alleen daarom is deze stad meer dan een bezoekje
waard! Ook het Park an der Ilm heeft ons heel wat te bieden.
Historische gebouwen en monumenten staan her en der
tussen het groen verspreid. Zelfs het beroemde tuinhuis van
Goethe is er te bewonderen. We krijgen vrije tijd om een
mooie wandeling te maken op eigen tempo. Dan gaan we
samen naar het historische kerkhof. Uniek is de combinatie
van een orthodoxe kerk en het mausoleum van de Duitse
hertogelijke familie. Verenigd in het leven en niet gescheiden
na de dood. Dat was de wens van de Russische grootvorstin
Maria Pawlowna en groothertog Carl Friedrich van SachsenWeimar. In zo’n mooie stad als Weimar mogen sprookjesachtige kastelen niet ontbreken! Schloss Belvedere is toch wel
één van de mooiste. Hertog Ernst August liet dit als lustslot
voor de hertogelijke familie bouwen. Er is een mooie
Oranjerietuin, die ook absoluut de moeite waard is om doorheen te wandelen. In het kasteel zelf is er een verzameling
van kostbaar porselein, glas en schitterende meubels zien.
Een mooie afsluiter van een prachtige reis!

DAG 5
Vandaag keren we huiswaarts via de autosnelwegen. We
hebben heel wat moois gezien, koesteren het diep in ons hart
en genieten na!

EXTRA
Single: € 92
Citytax ter plaatse te betalen

5-DAAGSE THÜRINGEN
*boeking na 15 maart 2021: € 624

€ 599*

AFREISDATUM

17 juli 2021

4-DAAGSE CITYTRIP LISSABON

SPANJE
PORTUGAL
Lissabon

Onze Europese zomercitytrip brengt ons naar Lissabon, de laatste jaren heel populair… en terecht! Gelegen aan de Atlantische Oceaan biedt deze zuiderse stad voor elk wat wils: pure geschiedenis maar ook vernieuwing en moderne architectuur,
gezelligheid, moderne en authentieke pleintjes en een lekkere keuken. Een vierdaagse verkenning van de Portugese hoofdstad.
een heerlijkheid. Hierna nemen we zelf de boot die ons via
de Taag opnieuw brengt tot het Praça do Comércio. In de namiddag verkennen we de stad met tram 28. Een ouderwetse
tram spoort langs alle bezienswaardigheden, gezellige straatjes en de wijk Alfama. We stoppen bij de kathedraal van Lissabon en het Castelo de São Jorge.

DAG 1
Transfer naar de luchthaven vanuit Poperinge. Na een vrij
korte vlucht landen we in Lissabon. Na het inchecken in ons
hotel begint de verkenningstocht door deze unieke stad. Een
metro brengt ons naar de Baixawijk, het levendige hart van
Lissabon. Het stadshart is zo belangrijk dat het zelfs op de
UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Uitvalsbasis wordt het
Rossioplein. Vrije lunch. Hierna nemen we de Elevador de
Santa Justa, een opvallend bouwwerk uit de koker van
Gustav Eiffel. Zo komen we in de Bairro Alto, één van de
meest pittoreske wijken van de stad. Kuieren door de straatjes brengt ons tot de elegante Chiadowijk. Onze wandeling
eindigt bij het Praça do Comércio, één van de mooiste
pleinen van heel Portugal!

DAG 3

Receptie, modern restaurant, bar, roomservice en lift

Zondagmorgen… we verlaten Lissabon kortstondig. Een trein
brengt ons tot in Sintra. We bezoeken er het compleet unieke
Palácio Nacional da Pena, een 19e-eeuws paleis met alle mogelijke bouwstijlen: het lijkt wel een bont gekleurd sprookjeskasteel. Ook het uitzicht op het berglandschap langs de kust
is indrukwekkend. Na het middagmaal in het centrum keren
we terug naar Lissabon. Er rest ons voldoende tijd om nog
wat te genieten van de kustlijn, van een terras en muzikanten.
Mogelijkheid om een fadoconcert mee te pikken.

KAMERS

DAG 4

De kamers zijn gerenoveerd en bieden alle
comfort: tv, airco, gratis wifi, gratis safe,
badkamer met bad, toilet en haardroger.

In 1998 vond de Wereldexpo plaats in Lissabon. Een volledig
nieuw stadsdeel ontstond hierdoor. De site is nog steeds het
bezoeken waard. Het Parque das Nações nodigt vandaag uit:
we maken er een wandeling langs het futuristische Gare do
Oriente, bezoeken het Oceanarium, één van de grootste
aquaria ter wereld. Niet te missen is ook de Vasco da Gamabrug. In de vooravond trekken we opnieuw naar de luchthaven. Transfer naar Poperinge.

HOTEL EN LIGGING
Hotel Roma ligt net buiten het centrum van
Lissabon. Met de metro op 100 m van het
hotel hebben we alle vrijheid om Lissabon
te verkennen. Het Hotel Roma is synoniem
van Portugese gastvrijheid.

FACILITEITEN

REGIME
Kamer en ontbijtbuffet

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

FORMALITEITEN
Zie pag. 5

TRANSPORT
Poperinge – Zaventem – Poperinge
Vlucht: Brussel – Lissabon – Brussel
Transfer: Luchthaven – hotel – luchthaven

DAG 2
Na het ontbijt gaan we tot aan de Belémwijk. Een plaats vol
geschiedenis en prachtige ‘Manuel’ architectuur. Eerste halte
wordt het Jerónimosklooster, nationale trots van Portugal.
Een pronkstuk met een zuidportaal die maar liefst 32 meter
hoog is. Volgende halte wordt de massieve maar toch sierlijke
Torre de Belém, symbool van de stad. Vlakbij bevindt zich
ook het Monument van de Ontdekkingen, ter ere van de
Portugezen die de oceanen trotseerden in de 15e en 16e
eeuw. Uiteraard proeven we ook van de Pastéis de Belém,
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EXTRA
Single: € 96
Citytax ter plaatse te betalen

4-DAAGSE CITYTRIP LISSABON
*boeking na 15 maart 2021: € 577

€ 552*

AFREISDATUM

12 augustus 2021

Fietsvakantie

FIETSEN DOORHEEN HET PRACHTIGE

BELGIË

MAINE-ET-LOIRE

FRANKRIJK

Maine-et-Loire
De historische provincie ‘Anjou’, tegenwoordig departement Maine-et-Loire, is één van de kroonjuwelen van het Loiredal.
De charme van Anjou zit in de harmonieuze combinatie van natuur, cultuur en gastronomie.
mooie promenade genoemd naar de Franse schrijver Julien
Gracq. Via de hangbrug ‘Bretagne-Anjou’ steken we de Loire
over richting Ancenis: een typisch Loire stadje omringd met
wijngaarden.

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Ons verblijfshotel Domaine du Moulin
Cavier is gelegen in Avrillé, op het prachtige en uitzonderlijke terrein van een oude
windmolen.

FACILITEITEN
Bar, receptie, verwarmd openluchtzwembad, jaccuzi en sauna (gratis), zonneterras
en tuin

KAMERS
De comfortabele kamers zijn voorzien van
gratis wifi, telefoon, tv en badkamer met
bad of douche, toilet en haardroger.
Kamers met airco op aanvraag (+ € 30 p.p.)

De afstand naar ons verblijfshotel in Avrillé is ideaal om onderweg een mooie stop te houden. We rijden langs Parijs en
Chartres tot in Le Mans. Daar bezoeken we ‘la Cité Plantagenêt’. Deze beschermde historische wijk met zijn 20 ha
geplaveide straten met vakwerkhuizen en zijn imposante kathedraal is harmoneus omringd door een indrukwekkende Romeinse muur. Na ons bezoek rijden we verder naar ons hotel.

DAG 2
We starten onze eerste fietsdag in Gennes en fietsen langs
de Loire. De Loire laat hier haar romantische kant zien. Eilandjes en beboste oevers, vogelkolonies op de zandbanken
en een schilderachtige lichtinval. In Bouchemaine volgen we
de Maine, de rivier die ons leidt naar de studentenstad Angers met zijn indrukwekkend kasteel met 17 massieve torens.
Na onze vrije lunch nemen we zeker nog eens de tijd om de
mooie binnenstad te bewonderen met zijn smalle straatjes,
zijn rijkelijke historie en diverse pleintjes. Angers is een super
gezellige stad. Daarna fietsen we via de rivier de Mayenne en
het eilandje Île Saint-Aubin richting ons hotel.

DAG 5
Vandaag starten we aan de kleine jachthaven van Oudon met
zijn indrukwekkende toren, restant van een middeleeuws kasteel. We steken direct de Loire over en blijven de zuidelijke
oevers van de Loire volgen op een nieuw aangelegd breed
fietspad. Op weg naar onze eindbestemming Nantes vormen
de heuvels met wijngaarden en gebieden met groententeelt
een afwisselend landschap. Na een 40-tal kilometers komen
we aan in Trentemoult, een charmant Frans vissersdorpje.
Om deze fietsvakantie mooi af te sluiten fietsen we nog naar
Les Machines de l’île. Een origineel artistiek ontwerp op de
voormalige scheepswerven van de stad Nantes. Een mooie
foto met dé attractie van Nantes, “Le Grand Elephant”,
mogen we zeker niet vergeten.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Het ontbijt is heerlijk
met verse producten. Het diner wordt genomen in de brasserie en is een driegangenmenu met huisbereide producten.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING

DAG 3
Vandaag vertrekken we met onze fiets vanuit het hotel. We
fietsen een stukje van de route ‘La Vélo Francette’: een fietsroute die Caen verbindt met La Rochelle. We volgen de
ganse dag de rivier de Mayenne. Een mooie rustige rivier met
verschillende sluizen door een vredig groen landschap met
af en toe een charmant dorpje waar we wel eens een terrasje
kunnen doen. We passeren de mooie dorpjes Grez-Neuville,
Chenillé-Changé, Château-Gontier en zien onze bus terug in
Villiers-Charlemagne.

Zie pag. 64

DAG 4
EXTRA
Single: € 210
Citytax ter plaatse te betalen

FIETS
Neem uw eigen fiets mee. Wij beschikken
over een fietsaanhangwagen. Gelieve bij
boeking te melden of u een gewone of een
elektrische fiets (beperkt aantal) meeneemt. De fiets is niet verzekerd.

We lossen de fietsen in Chalonnes-sur-Loire op de kades
waar de schippers vroeger hun schuiten met wijn laadden.
We steken de Loire over en volgen de rustige weggetjes op
Île de Chalonnes: het grootste eiland van de Loire. Op de zuidelijke oever passeren we Saint-Florent-Le-Vieil met zijn

DAG 6
Na een deugddoende fietsvakantie met een mooi aantal
kilometers in de benen en heel wat mooie herinneringen
keren we terug via de autostrades, met uiteraard de nodige
stops.
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6-DAAGSE MAINE-ET-LOIRE
*boeking na 15 maart 2021: € 774

€ 749*

AFREISDATUM

5 juli 2021

Fietsvakantie
NEDERLAND

FIETSEN IN

Münster

BELGIË

MÜNSTERLAND,

PÄTTKES, FIETSEN & KASTELEN

DUITSLAND

Het Münsterland is een populaire streek om er te fietsen. Het afwisselende, vlakke landschap vol weiden, velden, kleine
bosgebieden, mooie dorpen en prachtige kastelen; dit alles passeert de revue. Münsterland: het walhalla voor de fietsliefBELGIË

hebber.

DAG 3

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Hotel Clemens-August is gelegen in het
hartje van het prachtige, groene Münsterland, een ideale fietsbestemming!

Vandaag maken we terug een rondrit in de streek met een
mooi zicht op verschillende kastelen. Na enkele kilometers
zien we al ons eerste kasteel Burg Vischering omringd door
oude bomen. We nemen onze tijd om een bezoek te brengen
aan het kasteel: het ideale model van een Münsterlandse
waterburcht met zijn ronde hoofdkasteelgebouw midden in
het water. Slechts een kilometer verder zien we al de renaissance Burg Lüdinghausen verschijnen, weliswaar minder
imposant als zijn grote broer Burg Vischering. Na de middag
fietsen we verder naar het Kasteel Nordkirchen, ook wel het
Westfaalse Versailles genoemd. Het prachtige kasteel met
veel Franse bravoure is volledig omgracht en heeft een mooi
binnenplein en een mooie imposante tuin.

Tegen de middag komen we aan met de autocar in Nottuln.
Het kleine stadje met de mooie barokke stadskern ontworpen
door de gekend barokke bouwmeester Johann Conrad
Schlaun. Na het vrije middagmaal fietsen we richting Senden
waar we al ons eerste kasteel zien. Het riviertje de Stever is
speciaal omgeleid om de slotgracht van het kasteel te
vormen. We fietsen verder tot aan ons hotel in Ascheberg.

DAG 2
FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant, lift, schitterend
terras en tuin, gratis fietsenstalling en bowlingbaan

KAMERS
De gemoedelijke kamers zijn allen voorzien
van telefoon, tv, gratis wifi en badkamer
met douche, toilet en haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een uitgebreid ontbijtbuffet. Voor
het diner - driegangenmenu - zorgt het
restaurant voor culinaire hoogstandjes op
basis van regionale specialiteiten, internationale gerechten en seizoensgebonden
lekkernijen.

We starten aan ons hotel en fietsen direct op de 100 Schlösser Route: de koningin onder de Duitse fietsroutes. We fietsen
richting Wolbeck waar we het kleine in renaissancestijl gebouwde kasteeltje Dorstenhof passeren. Tegen de middag
komen we aan in één van de mooiste steden van Duitsland:
de sympathieke universiteitsstad Münster. Het hart van de
stad is de Prinzipalmarkt die bekend staat om zijn mooie
gevels en arcades. We nemen voldoende tijd en een lekker
restaurantje is hier niet moeilijk om te vinden. De route voert
ons verder over de natuurlijke fietspaden ‘Pättkes’ van het
Münsterland, omzoomd door boswallen en knotwilgen om
via het kasteel van Davensberg terug in ons hotel aan te
komen.

De bus brengt ons op de laatste dag naar Coesfeld. Hier
lossen we voor de laatste keer de fietsen en rijden richting
Nederlandse grens. We fietsen door een park- en heidelandschap richting het natuurgebied Zwillbrocker Venn. Hier zien
we een diersoort die we totaal niet verwachten: de flamingo.
Hier in Münsterland komen de flamingo’s hun zomer door
brengen. Maar ook zonder de roze vogel is het natuurreservaat een bezoekje waard. Door de grote meren, het moerasen heidelandschap is het hier de ideale broed- en leefruimte
voor ongeveer 60 vogelsoorten. Na de middag rijden we
terug huiswaarts, moe & voldaan, fit en gezond en met weeral
een super belevenis rijker.

Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 60
Citytax ter plaatse te betalen

FIETS

28

Vandaag fietsen we richting Drensteinfurt, verder op de route
passeren we het indrukwekkende slot Westerwinkel. De slotgracht is idyllisch gelegen in het schilderachtige landschap.
We fietsen rustig verder tot we aankomen in het stadje Werne
met zijn historisch marktplein gelegen aan de rivier de Lippe.
We fietsen langs de rivier verder tot het Maxipark in Hamm.
Het Maxipark is een park bij de voormalige steenkoolmijn
Maximilian. Heel typisch voor het park is de glazen olifant aan
de vroegere kolenwasserij gemaakt door de kunstenaar Horst
Rellecke. De bus brengt ons terug naar ons hotel.

DAG 5

UITSTAPPEN

Neem uw eigen fiets mee. Wij beschikken
over een fietsaanhangwagen. Gelieve bij
boeking te melden of u een gewone of een
elektrische fiets (beperkt aantal) meeneemt. De fiets is niet verzekerd.

DAG 4

5-DAAGSE FIETSEN MÜNSTERLAND
*boeking na 15 maart 2021: € 574

€ 549*

AFREISDATUM

31 juli 2021

Fietsvakantie
Heemskerk

NEDERLAND

EINDELOOS GENIETEN IN LAAG HOLLAND
Laag Holland is een uniek stukje écht Holland boven Amsterdam. Het schilderachtige beeld dat veel toeristen van Nederland
hebben, bestaat echt. Je vindt er rustieke dorpjes van vroeger met pittoreske straatjes, omgeven door eindeloos veel groen,

BELGIË

molens en water. Een fietstocht door Laag Holland is de beste manier om op zoek te gaan naar het klassieke Nederland.

DAG 2
We fietsen vanaf ons hotel richting Zaans erfgoed. We passeren in Oostzaan waar iedereen wel een bekende inwoner
kent: Albert Heijn vestigde in zijn geboortedorp Oostzaan zijn
eerste winkel. De Zaanstreek werd enorm welvarend dankzij
de productie van de molens. Daardoor groeide Holland in de
17de eeuw zelfs uit tot een wereldmacht. In Haaldersbroek
stappen we zeker eens af om een foto te nemen van de
mooie houten huisjes. Via Wijdewormer fietsen we naar het
plaatsje Jisp waaruit we een mooi zicht hebben op het natuurgebied Het Zwet. Na een heel afwisselende dag fietsen
we terug richting ons hotel.

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Hotel Marquette is gelegen op het sprookjesachtige landgoed Chateau Marquette
en zal u bekoren door zijn oase van rust,
ongedwongenheid en vooral ook om zijn
gastvrije sfeer.

We rijden met de bus richting Volendam. Het oude vissersdorp, niet ver van Amsterdam is gekend voor zijn mooie
haven, de vishandel en zijn authentieke klederdracht. We fietsen langs mooie Hollandse boerderijen en passeren enkele
forten van de stelling van Amsterdam, vroeger gebouwd om
de stad Amsterdam te beschermen en is sinds 1996 beschermd als UNESCO Werelderfgoed. Via typische Hollandse
dorpjes met soms wat vreemde namen: Spijkerboor, Oostknollendam, Uitgeest komen we bij ons hotel in Heemskerk.

FACILITEITEN
Receptie, bar, terras, restaurant, oplaadpunt e-bikes, fitness en gratis wifi

KAMERS
De comfortabele, frisse economy kamers
zijn voorzien van tv, telefoon, gratis wifi,
koffie- en theefaciliteiten en badkamer
met bad/douche, toilet et haardroger.
Vernieuwde kamers met inloopdouche op
aanvraag (+ € 22 p.p.)

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens is een
uitgebreid buffet voorzien in het hotel.
Het diner, een driegangenmenu, wordt
geserveerd in het Chateau.

UITSTAPPEN

DAG 3

Inbegrepen

Vandaag fietsen we richting Alkmaar. Elke vrijdag van juni tot
eind september liggen er op het Waagplein zo'n 30.000 kilo
of 2.200 stuks kazen in lange rijen te wachten op de kopers.
De kaasmarkt van Alkmaar is natuurlijk dé trekpleister van de
stad. Het is een bijzonder schouwspel met een plein vol kaas
en sjouwende kaasdragers. Rondom de kaasmarkt is er ook
de kunst- en ambachtenmarkt waar we klompenmakers en
andere handwerkkramen vinden en ook de echte Hollandse
poffertjes en haring kunnen proeven. Na een lekker stukje
kaas of een vers stukje vis laden we de fietsen en keren we
terug richting Poperinge.

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 80
Citytax ter plaatse te betalen

FIETS
Neem uw eigen fiets mee. Wij beschikken
over een fietsaanhangwagen. Gelieve bij
boeking te melden of u een gewone of een
elektrische fiets (beperkt aantal) meeneemt. De fiets is niet verzekerd.

29
3-DAAGSE FIETSVAKANTIE HOLLAND
*boeking na 15 maart 2021: € 344

€ 329*

AFREISDATUM

15 september 2021

DUITSLAND

POLEN

PRAAG EN ZUID-BOHEMEN

Praag
TSJECHÏE
OOSTENRIJK

Bohemen en Praag bieden een ideale cocktail van hoogstaande cultuur, gezelligheid en natuur. De Boheemse kastelen en
kuuroorden, plaatselijke brouwerijen en bijzondere natuur betoveren elk van ons. De Tsjechische hoofdstad heeft een heel
eigen karakter en is één van de meest bezochte plaatsen van Europa: de Karelsbrug, het astronomisch uurwerk, een boottocht op de Moldau. We bewonderen het allemaal onder de professionele leiding van onze Nederlandstalige gids.

dorp is één van de mooiste dorpen in Tsjechië en staat eveneens op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Diner in České
Budějovice. We verblijven in een viersterrenhotel.

DAG 1
In de vroege ochtend vertrekken we via de Duitse autosnelwegen naar Tsjechië. In de vooravond komen we aan in ons
driesterrenhotel in Loket, een klein mooi middeleeuws stadje
waar het gezellig wandelen is.

DAG 2
HOTEL EN LIGGING
In České Budějovice logeren we in Hotel
Savoy **** op wandelafstand van het centrale plein. Hotel Expo is ons verblijfshotel
in Praag, gelegen op ca 10 min. van het
centrum. Tramhalte op 100 m.

FACILITEITEN
Receptie, bar, restaurant en gratis wifi

KAMERS

's Voormiddags nemen we de tijd om Loket te bezoeken. Dit
middeleeuwse stadje, omringd door ongerepte natuur biedt
een uiterst schilderachtige aanblik. Nadien rijden we naar het
wereldbefaamde kuuroord Karlovy Vary met bezoek aan de
geneeskrachtige bronnen en aan de kristalfabriek Moser. De
oprichter Ludwig Moser was een echte kunstenaar. Elk glas,
decoratie of kunstobject gaat door veertig paar handen alvorens het je interieur opfleurt. Een uniek bezoek. ´s Avonds
wordt het volop genieten tijdens het grillfestijn met speenvarkentje.

De elegante kamers zijn in beide hotels
voorzien van telefoon, tv, minibar, gratis
wifi en badkamer met toilet, bad en haardroger.

REGIME
Vol pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Het ontbijt is telkens
in buffet en voor het diner is telkens een
driegangenmenu voorzien.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Ingangen inbegrepen: kristalfabriek,
kasteel van Hlubokà, boottocht op Moldau
met lunch, Strahov bibliotheek, folkloreavond.

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 188
Citytax ter plaatse te betalen

DAG 3
We rijden naar Mariënbad met prachtige gebouwen in neorenaissancestijl. Mariënbad was ooit een beroemd kuuroord
waar Chopin, Goethe en de Oostenrijkse keizer Franz Joseph
veel tijd doorbrachten. We nemen het middagmaal in de
bekende brouwerij van Pilsner Urquell. We bewonderen het
gezellige dorpje Holašovice met barokke boerderijen. Dit

DAG 4
Vandaag staan twee toppers op het programma. In de Bohemen zijn heel wat kastelen te vinden. Maar het kasteel van
Hluboká is wel een heel bijzonder kasteel in Engelse Tudorgotiek. Dit prachtig, sprookjesachtig kasteel is zeker een bezoek waard. In de namiddag rijden we naar een prachtig
stadje, gelegen aan de kronkelende Moldau in ZuidBohemen, Český Krumlov. Dit wondermooie UNESCO-stadje
is een ware verzameling van gotische, renaissance en barokelementen. Het is er heel gezellig kuieren in de vele toffe
steegjes.

DAG 5
We rijden naar de wereldbekende stad Praag. We maken een
verkennende stadsrondrit en genieten van een boottocht met
lunch op de Moldau. Daarna wandelen we door Praag. We
brengen een bezoek aan de oude stad Praag met het stadhuis, het astronomisch uurwerk, de kerk van O.L.V. voor Tyn,
de barokke Sint-Jacobskerk, de Kruittoren... Na al dit moois
staat nog een Tsjechische folkloreavond met cymbalenorkest
en drank à volonté op ons programma.

DAG 6
Vandaag komen de kunstliefhebbers aan hun trekken. Het
Strahov klooster in Praag is vooral beroemd vanwege de imposante bibliotheek. Hier heb je ogen te kort: historische boeken in barokke plafondhoge kasten, plafondschilderingen, ....
Meer dan een bezoek waard!
Bij de burcht krijgen we een prachtig zicht op Praag en de
Moldau. We maken een tramrit met aperitief en accordeonmuziek. We nemen het middagmaal bij de Karelsbrug en
maken een art-nouveauwandeling naar het Wenceslausplein.

“

IF EUROPEAN CITIES
WERE A

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we de indrukwekkende stad Praag.
Met nog een mooi bezoek op het programma rijden we via
Dresden naar Weimar waar we overnachten.

NECKLACE,

PRAGUE WOULD BE

DAG 8:

A DIAMOND

Helaas is het weeral tijd om via de Duitse autosnelwegen naar
huis terug te keren met heel wat mooie herinneringen.

AMONG
THE PEARLS
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8-DAAGSE PRAAG EN ZUID-BOHEMEN
*boeking na 15 maart 2021: € 999

€ 959*

AFREISDATUM

4 september 2021

BELEEF DE HERFST IN DE ARDENNEN
Onze Ardennen hebben een sterk afwisselend landschap en zijn wellicht de mooiste natuurgebieden van ons land. Kleine
oude dorpjes en stadjes wisselen zich af met prachtige uitgestrekte bossen, kabbelende riviertjes en weidse uitzichten.
Deze groene long van België is een ideale bestemming om een weekend te genieten van al het moois dat de natuur hier te
bieden heeft. Van Bertrix tot Clervaux, van Houffalize tot Luxemburg stad, laat je verleiden door de vele aspecten van deze
streek, op een relatief kleine afstand van thuis.

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
We logeren in Vayamundo Houffalize,
gelegen in de uitgestrekte Ourthe-vallei.

FACILITEITEN
Receptie, restaurant, tuin, terras, bar,
gratis wifi, lift, fitness (gratis).
Zwembad met kinderbad, bubbelbaden,
glijbaan en sauna zijn gratis. De sauna en
hamman in wellness zijn wel betalend.

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van tv, balkon,
airco, gratis wifi, koelkast en badkamer
met douche en toilet.

Via onze Belgische autowegen rijden we naar Acremont, in
de omgeving van Bertrix. Daar bezoeken we de ‘Bergerie
d’Acremont’ en worden we hartelijk ontvangen door Peter en
Barbara. De eigenaars zijn verweg de enige melkschapenhouders in België die zowel de melk als de wol verwerken op
de boerderij. Hier nemen we ook onze lunch. In de namiddag
rijden we richting Bastogne. Hier houden we even halt op de
Mardasson heuvel waar we het indrukwekkende oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slag van de Ardennen
bezoeken. Vervolgens rijden we naar Clervaux. Voor de
sportievelingen is er een wandeling voorzien naar het Benedictijnenklooster op de heuvel. Anderen kunnen genieten van
wat vrije tijd in het centrum. In de vooravond worden we
verwacht in onze verblijfplaats Houffalize. Het domein
‘Vayamundo’ is gelegen in de uitgestrekte Ourthe-vallei.

DAG 2
Na een uitgebreid ontbijtbuffet gaan we naar het Groothertogdom Luxemburg. De hoofdstad Luxemburg is een
moderne en levendige stad met een rijke geschiedenis en
indrukwekkende architectuur. In het oude deel van de stad

neemt onze gids u mee naar de kathedraal, het paleis van de
groothertog en de Place d’Armes. Daar nemen we onze vrije
lunch. In de namiddag gaan we verder op verkenning en hebben we wat vrije tijd om te genieten. In het lagere deel van
de stad hebben we een spectaculair uitzicht op de Kirchberg,
waar verschillende Europese instellingen gevestigd zijn. In de
vallei bevinden zich de kazematten en de abdij van
Neumünster, de stadsmuren en de schilderachtige locaties
langs de rivier de Alzette. Voldaan en tevreden rijden we terug
naar huis!

REGIME
Vol pension vanaf het eerste middagmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Ontbijt en avondmaal
worden geserveerd in buffetvorm, dranken
zijn inbegrepen.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen, uitgezonderd bezoek
aan Bergerie d'Acremont

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 22
Citytax ter plaatse te betalen
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© Ann-Elise Lietaert

2-DAAGSE ARDENNEN
*boeking na 15 maart 2021: € 231

€ 221*

AFREISDATUM

6 november 2021

BELGIË

2-DAAGSE PARIJS

Parĳs

FRANKRIJK

Een tweedaagse Parijs kan iedereen boeien. De stad heeft zo veel te bieden: een rijke historie, ontelbare leuke pleintjes,
wereldbekende monumenten en een blik op de toekomst met innovatieve projecten. Dit weekend komt dit alles op een
aangenaam tempo aan bod. Beslist word of blijf je na dit weekend een grote fan van de Franse hoofdstad.

DAG 2
Na ons ontbijt rijden we opnieuw langs les grands boulevards
via de Opéra national de Paris en de Madeleinekerk tot aan
de Seine. Bij de Eiffeltoren kan u inschepen voor een heerlijke
ochtendcruise op de Seine. We zetten onze bustocht verder
via Palais de Chaillot, Fondation Louis Vuitton en la Défense.
Vrije lunch. Hierna trekken we nog naar Montmartre. De begraafplaats van Montmartre, de Moulin Rouge en de SacréCoeur mogen niet ontbreken tijdens dit weekend. In de
vooravond keren we terug huiswaarts, nog meer in de ban
van Parijs dan voorheen.

DAG 1
We starten onze citytrip aan het stadhuis van Parijs. Van hieruit start een rustige wandeling langs Centre Pompidou. We
passeren het Ile de la Cité met de gehavende Notre Dame en
gaan via de Pont Neuf verder richting het Louvre. Les Tuileries
en het Musée d’Orsay krijgen ook onze aandacht. Vrije lunch.
Na de lunch zetten we met de autocar onze verkenning
verder. Via Saint-Germain-des-Prés komen we bij de Tour
Montparnasse. Het uitzicht van op deze 209 meter hoge
toren is weergaloos. Langs de Dôme des Invalides en Pont
Alexandre III komen we aan op de Champs-Élysées. Halte
aan de Arc de Triomphe. Aankomst in het hotel rond 18 uur.
Wie wil kan deze avond nog mee om een typische cabaretvoorstelling bij te wonen bij Place Pigalle (inschrijving wordt
op de bus geregeld ongeveer € 79 pp).

HOTEL EN LIGGING
Hotel Ibis Clichy-Batignolles is een aanrader
om Parijs te verkennen.
Metrohalte op 300 m van hotel.

FACILITEITEN
Receptie met lift, ontbijtruimte, restaurant

KAMERS
Comfortabele kamers met tv, airco en badkamer met bad of douche en toilet.

REGIME
Kamer en ontbijt

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 44
Citytax ter plaatse te betalen
Afreis december: + € 7 p.p.

AFREISDATA

2-DAAGSE VAKANTIE PARIJS
*boeking na 15 maart 2021: € 197

€ 187*

7 augustus 2021
11 december 2021
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BELGIË

WAAR RHÔNE EN SAÔNE SAMENVLOEIEN…
6 DAGEN LYON EN OMGEVING

FRANKRIJK
Een stad en regio waar menig toerist alleen maar passeert langs drukke snelwegen richting andere bestemmingen. En dat
is spijtig. Daarom verlaten wij de snelweg en gaan we op verkenning. Lyon wordt deze week onze uitvalsbasis. Logeren
Lyon

doen we in een karaktervol hotel in hartje Lyon. Van daaruit gaan we op verkenning in de stad en haar omgeving: stedenen natuurschoon liggen hier vlakbij elkaar. Een regio waar ook de gastronomie niet vergeten wordt. Deze 6-daagse ontdekking van een onbekende parel is er speciaal voor de Frankrijkliefhebber, en… zijn we dat niet allemaal?

DAG 3
We starten onze dag met een busrondrit door Lyon. We zoeken de buurt op van het Gare de la Part-Dieu met de potloodtoren. Uitstappen doen we bij les halles de Paul Bocuse.
Vervolgens gaan we op verkenning in La Croix Rousse: een
dorp in de stad. Deze wijk wordt de werkende heuvel genoemd. De vroegere zijdeateliers passeren we niet zomaar.
Het wordt een aangename en verrassende wandeling door
dit stukje Lyon. Na de vrije lunch gaan we naar de plaats waar
Rhône en Saône samenvloeien. Daar staat het futuristische
Musée des Confluences. Alleen al het gebouw is spectaculair: een wolk van kristalglas, staal en beton. Haar collectie is

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
Hotel Charlemagne is gelegen in het hart
van de wijk Confluence, een perfect verblijf
op een steenworp van alle bezienswaardigheden. Het hotel straalt rust uit door
zijn tuin & groot bloemrijk terras.

FACILITEITEN
Receptie, restaurant, tuin, zonneterras,
bar/lounge, lift, gratis wifi

KAMERS
De comfortkamers beschikken over telefoon, tv, airco en een badkamer met toilet,
bad of douche en haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. 's Morgens genieten
we van een lekker ontbijtbuffet. Het diner
in het restaurant La Bibliothèque is een
heel verzorgd driegangenmenu.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 250
Citytax ter plaatse te betalen

Op weg naar Lyon… Bourgondië rijden we niet zomaar voorbij. We houden halt bij één van de klassiekers van de regio:
Beaune. Gelegen in het hart van de Bourgondische wijngaarden is dit een plaats waar je graag komt of naar terugkeert.
Een vermaarde wijnstad, maar ook een stad met stadswallen,
wijnkelders en oude huizen. Er is ook tijd om het Hôtel-Dieu
te bezoeken voor wie dit wil. Een voormalig hospitaal uit de
15e eeuw, bekend voor o.a. haar kleurrijke, geglazuurde dakpannen. Hierna rijden we opnieuw een stukje verder tot in
Lyon, onze verblijfplaats de komende vijf nachten. Ons hotel
bevindt zich in het centrum van de stad. Ideaal voor wie
’s avonds graag nog wat rondkuiert in de hotelomgeving.

DAG 2
We beginnen onze dag in Lyon vanop de heuvel van
Fourvière. De stad strekt zich voor ons uit. Deze heuvel is bekroond met de basiliek uit 1872, het symbool van de stad.
Bezoek aan de basiliek en verder gaan we tot aan de restanten van een mooi Romeins theater. Na de vrije lunch verkennen we Vieux Lyon, dat één van de grootste verzamelingen
van renaissancehuizen in Europa telt. Via de Cathédrale Saint
Jean komen we aan in een buurt vol gangen die door de
huizen heen verschillende straten met elkaar verbinden: les
traboules. Hierna steken we de Saône over en belanden we
in het Lyon uit de 18e eeuw: Presqu’ile. De wandeling brengt
ons langs grootse pleinen en sfeervolle straten tot aan het
compleet vernieuwde Hôtel-Dieu. Afspreken met de chauffeur doen we op de Place Bellecour, één van de grootste
pleinen in Europa. Daarna keren we terug naar ons hotel.

gigantisch maar de dinosaurusskeletten vormen toch nog
steeds het hoogtepunt voor veel bezoekers. Terugkeren naar
het hotel kan langs de levendige en architecturaal verrassende kades langs de Saône.

DAG 4
Op uitstap in de regio. Iets zuidelijker ligt Pérouges. Dit prachtig versterkt dorp dat de tand des tijds verbluffend doorstond,
werkt betoverend. Het was meermaals het decor voor filmopnames. Middeleeuwse huizen met houten gevels vormen
er geen uitzondering. We proeven er zeker de galet van Pérouges, een plaatselijke specialiteit. Met de bus rijden we vervolgens door les Dombes, een natuurgebied, bekend om zijn
meren, het zijn er wel meer dan duizend! In het gebied hopen
we uiteraard talrijke watervogels te spotten. Eén van de
grootste vogelreservaten bevindt zich hier. Na de middag rijden we tot in het land der Gouden Stenen… het wordt een
prachtige busrit langs okergele dorpjes in de Beaujolais. We

DAG 6
We verlaten Lyon, maar niet gehaast! Op de terugreis rijden
we opnieuw door Bourgondië. Parkeren doet de bus deze
keer in Vézelay. Dit dorp is mogelijk de bekendste ‘Plus
Beaux Village de France’. Vézelay is gebouwd op de top van
een berg waarvan het hoogste puntje gereserveerd is voor
de abdijkerk. Dit dorp is een populaire stopplaats op de route
naar Compostella maar ook talloze kunstenaars hebben er
hun stek of inspiratie gevonden. We nemen er ruim de tijd om
te genieten van het dorp en de omgeving alvorens de terugreis naar Poperinge aan te vatten.

“

APRÈS LE BON DIEU,

houden halt in Oingt en maken tijd voor een bezoek aan een
wijnkelder. In de vooravond keren we terug naar Lyon.

LE SOLEIL EST
DAG 5

NOTRE PLUS GRAND
BIENFAITEUR.

C'EST LE BON SOLEIL
QUI FAIT LE BON RAISIN,
LE BON RAISIN QUI FAIT

Ooit gehoord van facteur Cheval? Vandaag bezoeken we het
levenswerk van de man. Deze postbode bouwde in zijn vrije
tijd een excentriek paleis dat vandaag een historisch monument mag worden genoemd. We bezoeken deze vreemde
creatie. Na deze uitstap lonkt Lyon opnieuw. De autocar
brengt ons tot aan het Parc de la Tête d’Or. U kunt er wandelen, een terrasje doen, een fietstochtje maken, roeien of de
gratis toegankelijke zoo bezoeken. We beëindigen ons bezoek aan Lyon met een boottocht van een uurtje.

LE BON VIN,
LE BON VIN
QUI FAIT LE BON SANG,
ET LE BON SANG
FAIT LE BON SENS
QU'EST LE PLUS GRAND
BIEN DE LA VIE.
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6-DAAGSE LYON
*boeking na 15 maart 2021: € 773

€ 748*

AFREISDATUM

27 juli 2021

HOTEL EN LIGGING
We logeren in GuestHouse Hotel waar de
persoonlijke service en de oprechte gastvrijheid hun visitekaartje is. Met de Efteling
op loopafstand is dit dé ideale uitvalsbasis
voor een verwonderlijk avontuur!

FACILITEITEN

2-DAAGSE EFTELING
Tijdens de zomermaanden is een bezoek aan de Efteling altijd een voltreffer. In de Efteling is er een grote verscheidenheid

Receptie, restaurant, lobby, shop, gezellig
buitenterras en daktuin

aan attracties. Voor de allerkleinsten heb je het Sprookjesbos, de draaiende kookpotten, de traptreintjes, … De families

KAMERS

ons kunnen hun hart ophalen op de houten achtbaan, de dive coaster, de waterachtbaan, … Een bezoek aan het attractie-

Er zijn meerdere kamertypes waar je met
maximum 6 personen kan verblijven. Alle
kamers zijn leuk, fris en praktisch ingericht
en beschikken over gratis wifi, badkamer
met douche, kluisje, tv en koelkast.

genieten er van een gezellige boottocht, een doolhof, een carrousel, symbolica en de wildwaterbaan. De waaghalzen onder

park de Efteling is voor iedereeen een ware ontdekking!

REGIME
Kamer en ontbijt

TOEGANGSPRIJZEN
Inbegrepen: 2 dagen onbeperkt toegang
tot de Efteling.

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 50
Citytax ter plaatse te betalen

KORTINGEN
Vanaf 3° persoon op de kamer: - 30%
Kinderen tot en met 3 jaar reizen gratis mee.

2-DAAGSE EFTELING
*boeking na 15 maart 2021: € 249

€ 239*

AFREISDATUM

15 augustus 2021

BONN EN KÖNIGSWINTER
In Aken en Bonn gaan we op zoek naar Belgische links. De keizerstad Aken, toegangspoort tot het Duitse Eifelgebied, heeft
een rijk historisch verleden en de grootmeester Ludwig Von Beethoven neemt ons op sleeptouw door Bonn, de voormalige
hoofdstad van de Duitse Bondsrepubliek. We keren terug via een ommetje naar Königswinter en genieten van de prachtige
natuur van het Siebengebirge, het decor van een prachtig uitzicht op de Rijn.

HOTEL EN LIGGING
Motel One Bonn-Beethoven is ideaal gelegen om Bonn te verkennen en zorgt voor
een heel aangenaam verblijf.

FACILITEITEN
Receptie, bar/lounge, gratis wifi en lift

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van tv, gratis wifi,
airco, een kluis en badkamer met douche,
haardroger en toilet.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. het laatste ontbijt. In het hotel
nemen we het uitgebreid en bijzonder
lekker ontbijt. Het avondmaal nemen we in
een restaurant in de onmiddellijke omgeving van ons hotel.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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DAG 1

DAG 2

Via de autostrades en een korte ontbijtstop onderweg komen
we aan in de stad Aken. Tijdens de wandeling worden we
ondergedompeld in het grote historische verleden dankzij gebouwen zoals de Aacher Dom en het Rathaus. We snuiven
de zwavelgeuren van de minerale bronnen op en slenterend
langs de vele stadsfonteinen proeven we de Aachener
Printen. Ons hoofddoel is Bonn, waar we ook zullen overnachten. Vandaag is het historisch Bonn aan de beurt. 2020
was het jubileumjaar Van Beethoven, we volgen zijn voetsporen in zijn geboortestad. We doorkruisen het “Haupt”dorf en
bewonderen rijkdommen uit het verleden zoals de Münsterkerk, het Altes Rathaus en het Kurfürstliches Schloss. Na
onze wandeling checken we in in ons hotel.

Na een uitgebreid ontbijtbuffet verkennen we de moderne
stad Bonn: het operagebouw en de 2 km lange 'Museum
Mile'. Aan de 'Museum Mile' ligt de bekende kunst- en
tentoonstellingsruimte ‘Bundeskunsthalle’. Op deze plek in
Bonn komen kunst, cultuur en wetenschap op bijzonder wijze
samen. We rijden door naar Königswinter. De Drachenfelsbahn, de oudste tandradtrein van Duitsland brengt ons naar
een hoogte van 290 m bij de kasteelruïne Drachenfels. We
worden beloond met een prachtig uitzicht op het Siebengebirge en de Rijn. We dalen te voet af en komen voorbij het
mooie Schloss Drachenburg. Mogelijkheid voor bezoek. Om
16 u. vangen we de terugreis aan om rond 21.30 u. na een
avondstop terug aan te komen in Poperinge.

2-DAAGSE BONN EN KÖNIGSWINTER

€ 219*

EXTRA
Single: € 32
Citytax ter plaatse te betalen

*boeking na 15 maart 2021: € 229

AFREISDATUM

16 oktober 2021

RHODOS: ZON, ZEE EN CULTUUR
GRIEKENLAND

TURKIJE
Rhodos kent een rijk historisch verleden en heeft talloze monumenten die u hieraan herinneren. Naast de eeuwenlange
cultuur biedt Rhodos schitterende natuur, mooie zandstranden en aangename temperaturen. Rhodos stad is de hoofdstad
van dit Griekse eiland en hier is vooral de gezelligheid troef! De ommuurde stad heeft een modern en middeleeuws gedeelte
Rhodos

met prachtige, eeuwenoude gebouwen en een aantrekkelijke jachthaven. Een bezoek aan de hoofdstad is een absolute
aanrader! Rhodos heeft echt alles in zich om u een onvergetelijke vakantie te bezorgen!

HOTEL EN LIGGING
We verblijven in het volledig gerenoveerde
hotel Rhodos Horizon Resort. Het viersterrenhotel ligt vlakbij het kiezelstrand dat
we kunnen bereiken via een tunnel.
Op 400m hebben we Rhodos stad met tal
van bezienswaardigheden, restaurantjes,
bars, winkeltjes, ... De minimumleeftijd van
de hotelgasten is 16 jaar.

FACILITEITEN
3 zoetwaterzwembaden, zonneterras,
gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand, gratis handdoekenservice (mits waarborg, 2x/week vervangen),
wifi (gratis) in een deel van het resort.
Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm,
showcooking) en een specialiteitenrestaurant, bar, pool/snackbar, beachbar. Tennis,
pingpong, vogelpik, fitness, sauna (betalend), animatie overdag en ’s avonds

KAMERS
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi (gratis), tv,
minibar (gratis bij aankomst), gratis safe en
balkon.

UITSTAPPEN
Er zijn tal van excursiemogelijkheden vanuit Rhodos:

REGIME
All inclusive: zie kader.

• Bezoek aan Rhodos stad is een absolute must!
• Bezoek Lindos en stadstocht
• 4x4 Safari in het ruige binnenland
• Boottocht

UITSTAPPEN
Niet inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

FORMALITEITEN
Identiteitskaart geldig tot na retour

INBEGREPEN
Transfer Poperinge – luchthaven Zaventem –
Poperinge
Vlucht Zaventem – Rhodos – Zaventem
Transfer luchthaven – hotel – luchthaven
Bagage op de vlucht (1 koffer 20 kg + 1 handbagage per persoon)

EXTRA
Single: € 140
Citytax ter plaatse te betalen

ALL INCLUSIVE
Eten en drinken: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, vroeg ontbijt (op aanvraag), laat continentaal ontbijt
(10-11u.), 1x /verblijf avondmaal in het à-la-carterestaurant, 2x /week thema-avond, warme snacks (11-17u.), koude
snacks (11-23u.), ijsjes (10-18u.), koffiebreak (16.30 u.-17.30 u.), lunchpakket in geval van excursies, middernachtsnacks
(23-24u.), selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-23u.).
Sport en ontspanning: Tennis, pingpong, vogelpik, fitness (8-16u.), sauna (1x/verblijf), animatie overdag en ’s avonds
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Indien boeking vóór 15 februari 2021

- € 25 per persoon EXTRA KORTING

8-DAAGSE ALL IN RHODOS
*boeking na 15 maart 2021: € 979

€ 939*

AFREISDATUM

5 oktober 2021

LUXE RIVIERCRUISE OP DE

DONAU

Kunst, literatuur en de “An der schönen Donau”-wals, maken van de schilderachtige Donau één van ’s werelds beroemdste
waterwegen, met een enorme variëteit aan cultuur, natuur en geschiedenis. Tijdens deze cruise genieten we o.a. van het
verbluffende landschap van de Wachau-vallei, verkennen we de kronkelende straatjes en historische kerken van het middeleeuws Bratislava en genieten we van de keizerlijke pracht in Wenen en Boedapest. Op een zeer ontspannen manier aan
boord van ons varend luxehotel, de MS Robert Burns, ervaren we prachtige uitzichten die onze zintuigen zullen prikkelen.
Trakteer uzelf op dit mooie stukje Donau door vier even betoverende landen!

Vertrek ’s morgens via de Duitse autowegen met de nodige

DAG 4: BOEDAPEST, ‘KONINGIN VAN DE DONAU’
OMD

stops onderweg richting de omgeving van Passau. We chec-

Genietend van een lekker ontbijt varen we door de Donauknie

ken in in ons viersterrenhotel voor de eerste overnachting.

en bereiken we Boedapest omstreeks 08.30 uur. De aanblik

DAG 1: HEENREIS PASSAU

bij het binnenvaren van de Hongaarse hoofdstad, de koningin

ACCOMMODATIE

OD

van de Donau, is fenomenaal en onvergetelijk. Het neo-

Na het ontbijt verkennen we de mooie historische stadskern

gotische parlementsgebouw springt onmiddellijk in het oog.

van Passau, een verrassende stad, gelegen aan de samen-

In de voormiddag ontdekken we de Pestzijde. We maken een

vloeiing van 3 rivieren: de Ilz, de Inn en de Donau. Deze stad

interessante stadsrondrit langs de vele bezienswaardigheden

met z’n hoge torens, pittoreske pleintjes en romantische

met o.a. het Heldenplein, de Joodse Synagoge, ... In de

promenades straalt charme en flair uit. Vrije lunch. Omstreeks

namiddag brengt de autocar ons naar de burchtwijk in het

14.30 uur gaan we aan boord van het schip. Koffie/thee met

oudste hart van het stadsdeel Boeda. We verkennen de

gebak staan reeds ter beschikking. We betrekken onze

burchtheuvel met z’n vele gotische gebouwen, de Matthias-

kajuiten, maken kennis met de faciliteiten van het schip en

kerk, het Vissersbastion en de pleinen van het Koninklijk

genieten van ons eerste avondmaal aan boord.

Paleis.

KAJUITEN

DAG 3: BRATISLAVA, ‘DE KLEINE METROPOOL’ OMD

DAG 5: ESZTERGOM

Alle kajuiten beschikken over airco, haardroger, kluisje, minibar, telefoon en theeen koffiefaciliteiten.
Hoogwaardige materialen en warme
kleuren maken van elke hut een oase van
welzijn met het beste comfort.

’s Middags meren we aan in Bratislava, de stad waar de oude

We verlaten Boedapest in de ochtend en passeren o.a.

glans van de Habsburgse tijden zich verbindt met de charme

Szentendre, Visegrád en bereiken na de lunch Esztergom. De

van een jonge Slowaakse hoofdstad. We maken een mooie

koninklijke stad Esztergom, gedrapeerd over twee heuvels

rondrit en een geleide wandeling door de oude stad met haar

aan de rivier de Donau, is de plaats waar St. Stephen, de eer-

vele monumenten die recent in al hun glorie gerestaureerd

ste koning van Hongarije, aan het begin van de 11e eeuw

Ruby dek (middelste dek) en Diamond dek
(bovenste dek) beschikken over openschuivende ramen met een Frans balkon.
Emerald dek (onderste dek) hebben
kleinere ramen, welke om veiligheidsredenen niet te openen zijn.

werden. Het is heerlijk vertoeven in de gezellige straatjes en

werd gekroond. De stad is ook de zetel van het aartsbisdom

steegjes waar nu nog steeds de sfeer van Liszt, Beethoven

Esztergom-Boedapest en in overeenstemming met zijn waar-

en Mozart hangt. Het schip vertrekt tijdens het diner verder

dige status is de neoklassieke basiliek van Esztergom zowel

stroomopwaarts in de richting van Boedapest.

de grootste kerk als het hoogste gebouw van het land. Rond

Het schip Ms Robert Burns ***** heeft een
unieke maar prachtige mix van ingetogen
smaak, stijl en elegantie. U voelt onmiddellijk de vertrouwde sfeer aan boord.
Geniet van het thuisgevoel. Indien er
planningsaanpassingen van de rederijen
plaatsvinden, wordt steeds gekozen voor
een gelijkwaardig alternatief.

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge met panoramabar, bistro
met open keuken en terras, spa- en wellnesscentrum, fitness, kapper, nagelstudio,
24h receptie, airco en restaurant

REGIME
Eerste overnachting in Passau in half
pension en 8-daagse cruise in vol pension
met uitgebreid ontbijtbuffet met koude en
warme gerechten. 's Middags en 's avonds
meergangenmenu's met een goede
Europese en vegetarische keuken.
(zie programma: O= ontbijt, M= middagmaal, D=Diner)

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
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D

Emerald dek

Basisprijs

Ruby dek achter

+ € 240 p.p.

Ruby dek

+ € 335 p.p.

Diamond dek

+ € 475 p.p.

Diamond dek suite

+ € 810 p.p.

Emerald dek single

+ € 595

Ruby dek single

+ € 1.090

DAG 2: PASSAU

17.00 uur varen we verder richting Wenen.

OMD

DAG 8: MAUTHAUSEN & LINZ

OMD

Voor de geïnteresseerden maken we in de voormiddag een
interessante excursie naar het Mauthausen-gedenkteken. De
site van het voormalige grootste concentratiekamp van Oostenrijk is zowel een nationale als internationale herdenkingsplaats geworden. Het monument herbergt een museum met
drie permanente collecties. Op de buitenterreinen vindt men
herdenkingssculpturen terug als eerbetoon aan alle slachtoffers van Mauthausen. Voor de lunch gaan we terug aan

DAG 6: HET ‘KEIZERLIJKE’ WENEN

“

OMD

boord. Linz, schilderachtig gelegen aan de oevers van de ma-

Na een ontspannende nachtrust en een lekker ontbijt staat

jestueuze Donau, betovert zijn bezoekers vooral met een

onze chauffeur weer klaar voor onze stadsrondrit, zodat we

grote hoeveelheid heerlijke onovertroffen charme. In de

een omvattende indruk van de historisch belangrijke beziens-

mooie straten en steegjes van de hoofdstad van Opper-Oos-

waardigheden krijgen. We stoppen aan Schloss Belvedere

tenrijk kunt u niet alleen smullen van de heerlijke Linz-cake,

voor een wandeling door het park en maken verder een

maar ook van vele andere zeer mooie bezienswaardigheden

OF VIENNA

stadswandeling door het oude stadscentrum van Wenen met

zoals de 539 meter hoge Pöstlingberg, het Ars Electronica

een bezoek aan de Stephansdom. We gaan aan boord voor

Center, uniek in de wereld en de indrukwekkende Mariendom

ARE PAVED

de lunch. In de namiddag bezoeken we Schönbrunn.

met zijn prachtige glas-in-loodramen. Er is veel te zien en te

‘s Nachts vaart het schip af richting Melk.

doen in de levendige cultuurstad aan de Donau! We genieten

THE STREETS

WITH CULTURE,

op deze laatste vaardag nog van de maaltijden, de accom-

DAG 7: MELK EN ZIJN ABDIJ

THE STREETS
OF OTHER CITIES
WITH ASPHALT.

OMD

In de late voormiddag ligt, hoog boven de oude arm van de

modatie en het comfort dat het schip ons biedt tijdens de
tocht naar Duitsland.

Donau, een imposante benedictijnerabdij, één van de mooiste en meest betekenisvolle barokke bouwwerken van Oos-

DAG 9: PASSAU, TERUGREIS

tenrijk. Al eeuwenlang is de abdij van Melk het intellectuele

In de ochtend komt het schip aan in Passau. We nemen af-

O

en spirituele centrum van het land. We bezoeken het Stifts-

scheid van het schip en de bemanning en vangen de terug-

museum, de marmerzaal, de bibliotheek en de abdijkerk. In

reis naar België aan met een vrije lunch en diner onderweg.

de late namiddag zetten we verder koers richting Linz.
Karl Kraus
INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

• Reis heen en terug met luxe autocar
• Nederlandstalige begeleide uitstappen & reisleiding
• 1x diner, overnachting en ontbijt in 4*-hotel in omgeving Passau (heenreis)
⁓ 8-daagse cruise met MS Robert Burns (of gelijkwaardig) in het gekozen
kajuittype
⁓ Vol pension vanaf diner dag 2 t.e.m. ontbijt dag 9
⁓ All inclusive drankenpakket op de boot vanaf 10 u. tot middernacht
⁓ Welkomstcocktail en Captain’s Farewell galadiner
⁓ Muziekprogramma aan boord
⁓ Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
⁓ Bagageservice van de kaai naar de kajuit en omgekeerd
⁓ Gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel
• Audioguide systeem
• BTW, wegen-, verblijfs- en haventaksen (cfr 01/07/2020)

•
•
•
•

9-DAAGSE LUXECRUISE DONAU
*boeking na 15 maart 2021: € 1.917

Overige dranken
Middagmaal dag 1, dag 2 en dag 9
Persoonlijke uitgaven
Inkomgelden (ca. € 50 p.p.) op voorhand te
reserveren bij boeking
• Reisverzekering

NOG ENKELE WEETJES
• Kleding aan boord: gezellige en informele
sfeer, casual
• Taal aan boord: Duits, maar de bemanning
spreekt ook Engels
• Nederlandstalige begeleiding
• Munteenheid aan boord: Euro

AFREISDATA

€ 1.877 *

17 en 31 augustus 2021
7 september 2021
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DE ELZAS STEEDS VERRASSEND
Elzas
FRANKRIJK

Beleef deze verrassende streek eens anders! Reizen naar de Elzas betekent gewoon genieten van de mooie dingen van
het leven. Men proeft er een uitstekende wijn, lekkere streekgerechten. We vinden er gezellige stadjes en dorpen: allen om
ter mooist. En ja, het klinkt wel allemaal Duits, maar de Franse charme van een streek vol geschiedenis en cultuur is er
aanwezig.

DAG 1
Onze autocar brengt ons via de autowegen naar Straatsburg.
We wandelen tot aan de kathedraal, het meest imposante gebouw van de stad. En verder verkennen we Straatsburg
vanop het water met een interessante boottocht. Ter hoogte
van Colmar verlaten we de autoweg om vervolgens langs
kronkelende wegen ons hotel in Le Bonhomme te bereiken.

HOTEL EN LIGGING
Hotel De La Poste is een familiehotel
omgeven door groen van dennenbomen
en gelegen in Le Bonhomme.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, lift, terras, tuin met ligstoelen, sauna, binnenzwembad (gratis
voor hotelgasten) en fitness

KAMERS
De kamers zijn voorzien van tv, telefoon,
gratis wifi, badkamer met douche, haardroger en toilet, badjas.

REGIME

DAG 3
We bezoeken vandaag de Mont Sainte-Odile. Boven op de
berg bevindt zich het vroegere nonnenklooster met kloosterkerk, genoemd naar de patrones van de Elzas; Sainte Odile.
Zowel bedevaarders als toeristen genieten hier van het
prachtig panorama over de Vogezen. Tegen de middag houden we halt in Obernai, met zijn mooie pleinen, fonteinen en
schilderachtige huizen. De ontelbare terrasjes wenken uitnodigend. In de namiddag luidt onze bestemming ‘HautKoenigsbourg’. Deze indrukwekkende vesting heeft een
turbulente geschiedenis. Hier nemen we wat tijd om dit trotse
symbool van de Elzas te ontdekken. Vooraleer we naar ons
hotel terugkeren bezoeken we Kaysersberg; het dorp van
dokter Albert Schweitzer die in 1952 de Nobelprijs voor de
Vrede in ontvangst mocht nemen.

DAG 4
DAG 2
Vandaag verkennen we Colmar, een Frans authentiek stadje
vol oude middeleeuwse gebouwen. Het historische centrum
is vrij klein en de bezienswaardigheden liggen op wandelafstand. Zeer geliefd is het oude wijkje van de vissers en leerlooiers, bijgenaamd ‘La Petite Vénise’. Vanuit Colmar volgen
we de Elzasser wijnroute en verkennen we enkele mooie
wijndorpjes met prachtige vakwerkhuizen zoals Ribeauvillé
en Riquewihr. We eindigen de dag in schoonheid met een
wijndegustatie en ervaren de gastvrijheid van een wijnbouwersfamilie.

Vooraleer we huiswaarts keren worden we verwacht in de
‘Confiserie Des Hautes Vosges’. Hier ontdekken we hoe op
een ambachtelijke en traditionele wijze deze zoete lekkernijen
gemaakt worden. De snoepjes zijn een échte delicatesse en
een ideaal geschenk om naar huis mee te nemen. Eveneens
op onze terugreis ligt de stad Nancy. De sculpturen, fonteinen
en prachtige smeedijzeren hekkens maken van de Place
Stanislas één van de mooiste pleinen van Frankrijk. De ‘École
de Nancy’ was ooit de belangrijkste stroming binnen de artnouveau-stijl. Na het vrij middagmaal in het historische centrum is het tijd om onze terugroute aan te vangen.

4-DAAGSE ELZAS

€ 425*

Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Het ontbijt is
uitstekend en het diner in het gezellige
restaurant is een uiterst verzorgd en lekker
viergangenmenu.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64
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EXTRA
Single: € 60
Citytax ter plaatse te betalen

*boeking na 15 maart 2021: € 450

AFREISDATUM

23 juli 2021

6-DAAGSE ROMANTISCHE STRASSE

DUITSLAND
BELGIË
Würzburg
Nördlingen
FRANKRIJK

De Romantische Strasse is een klassieker die de mensen al meer dan vijftig jaar fascineert. Ze is dan ook de oudste en
meest bekende toeristische route van Duitsland langsheen de Main. Op deze reis ontdekken we het noordelijk gedeelte
van de Romantische Strasse. We worden meegevoerd door een schilderachtig landschap waar we kennis maken met een
prachtige cultuur en vooral een warme gastvrijheid met culinaire lekkernijen.

DAG 1
Via de autosnelwegen rijden we langs Keulen en Frankfurt am
Main naar de Duitse deelstaat Beieren. Onderweg genieten
we van de vele mooie landschappen. Ons einddoel vandaag
is ons verblijfshotel Rappen in Rothenburg ob der Tauber. We
installeren ons in het hotel dat net buiten de stadsmuur ligt.
’s Avonds krijgen we een eerste kennismaking met deze
mooie, charmante middeleeuws stad.
HOTEL EN LIGGING
Hotel Rappen ligt slechts op een paar
minuten stappen van het historische
marktplein van Rothenburg ob der Tauber.
Zoals steeds staat ons een warm onthaal
te wachten.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, gratis wifi, lift, wintergarten
waar u kan genieten van een lekker
drankje.

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van bad of
douche, toilet, tv, telefoon en haardroger.

DAG 2
Vandaag gaat het richting Würzburg, een prachtige oude
bisschoppelijke stad. We bezoeken de residentie die op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Hier worden we overweldigd door de combinatie van rococo- en barokarchitectuur. Daarna wandelen we doorheen de oude binnenstad tot
aan de Alte Mainbrücke waar we genieten van een prachtig
zicht op het Fort Marienberg en de Frankische wijnvelden. Na
ons bezoek aan Würzburg maken we een boottocht op de
Main tot in Veitshöchheim, de barokke zomerresidentie van de
bisschoppen van Würzburg. Bij deze residentie hoort één van
de mooiste hoftuinen van Europa, aangelegd in rococostijl.

REGIME

DAG 3

Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. We genieten van
een heerlijk ontbijt en 's avonds van een
afwisselend, lekker driegangenmenu.

De stad Rothenburg ob der Tauber is in de hele wereld
bekend als symbool voor de Duitse romantiek. Ze is dan ook
de parel van de Romantische Strasse. Rothenburg bezit veel
oude monumenten en is omringd door een stadsmuur.
Tijdens een gezellige wandeling op de stadsmuur genieten
we van een speciale sfeer. Het middeleeuwse karakter is
overal herkenbaar. We laten ons onderdompelen in de geheimen van een stad die meer dan 1000 jaar geschiedenis telt.
Het magische en sprookjesachtige ontdekken we bij een
bezoek aan het “Weihnachtsmuseum” van Käthe Wohlfahrt.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
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EXTRA

DAG 4

Single: € 135
Citytax ter plaatse te betalen

Na een heerlijk ontbijt vertrekken we richting Creglingen. Het
hoogtepunt van ons bezoek is de kleine, maar prachtige Herr-

gottskirche. Uniek is het Maria altaar van Tilman Riemenschneider, één van de allerbeste kunstenaars uit de hooggotiek
in Duitsland. Aan de overzijde van het kerkje staat een vingerhoedmuseum. Vingerhoeden waren vroeger belangrijk en
tegelijkertijd een sieraad voor de hogere klasse. Hier zien we
sierstukjes die honderden jaren oud zijn. We vervolgen onze
weg naar Weikersheim, volledig omgeven door wijnvelden.
Het marktplein met zijn statige gildehuizen, de gotische
stadskerk en de rococofontein vormen een uniek en harmonieus geheel. Centraal staat de prachtige residentie van de
heren Von Hohenlohe. Oorspronkelijk was het een waterburcht die als renaissanceslot is uitgebreid. Het park is naar
het voorbeeld van Versailles aangelegd en is één van de oudste baroktuinen in het Frankenland. Zeker een bezoekje
waard!

DAG 5
De stad Nördlingen is een goed bewaard gebleven middeleeuwse stad. De stad is omringd door een authentieke
historische stadsmuur. Nördlingen ligt in een krater die door
een meteoor zo’n 14,5 miljoen jaar geleden is ontstaan. De
indrukwekkende kerktoren Daniël is gebouwd met rotsen die
uit die inslag zijn ontstaan. Vanaf de top van de 90 meter
hoge toren van de Sint-Joriskerk is de kraterring duidelijk
zichtbaar. Het Rieskratermuseum geeft ons een beeld van de
kraterinslag. In de namiddag rijden we naar Dinkelsbühl, de
kroon van de Romantische Strasse. Dankzij de romantische
vakwerkhuizen, de smalle straatjes en het gezellige marktplein lijkt Dinkelsbühl uit een sprookjesfilm te zijn ontstaan.

DAG 6
Voldaan van een mooie vakantie rijden we vandaag huiswaarts. Onderweg bezoeken we Limburg an der Lahn. De
binnenstad is één van de weinige onverwoestbare, middeleeuwse stadskernen van Duitsland. Prachtige vakwerkhuizen
staan langsheen de vele smalle steegjes van de Limburgse
‘Altstadt’. Hoog boven de stad torent de Dom met haar zeven
torens. Een aanrader om deze prachtige kathedraal te bezoeken.

41
6-DAAGSE ROMANTISCHE STRASSE
*boeking na 15 maart 2021: € 720

€ 695*

AFREISDATUM

2 augustus 2021

BELGIË

OP TUINREIS NAAR NORMANDIË

Normandië
Uw hartje ophalen in de prachtige tuinen van Normandië. Een must voor elke tuinliefhebber! In het veelzijdige Normandië
FRANKRIJK

liggen de mooiste Franse tuinen. De landschappen en het klimaat zijn er heel verschillend, hierdoor heeft iedere tuin zijn
eigen karakter. Nergens vind je zoveel verscheidenheid en creativiteit. Elke tuin bezit zo haar eigen charme en tijdens deze
tuinreis kan je dit allemaal zelf ontdekken!

DAG 2
Op de tweede dag van onze reis bezoeken we de beroemde
tuinen van de schilder Claude Monet in Giverny. Dit is wellicht
het hoogtepunt van onze reis! We ontdekken zijn huis, atelier
én tuin waar de schilder 43 jaar gewoond en gewerkt heeft.
De waterlelies op zijn schilderijen vinden we terug in deze
prachtige romantische tuin. Het is dan ook geen wonder dat

DAG 1
Na een kort bezoek aan Dieppe rijden we naar Varengevillesur-Mer. Door zijn prachtige ligging is Bois des Moutiers, vlak
aan de Côte d’Albâtre, adembenemend. Dit is wellicht de
meest Engelse tuin in Frankrijk en werd ooit ontworpen door
het bekende architectenduo Lutyens-Jekyll. Hier bezoeken
we het woonhuis én de tuin. Rododendrons en azalea’s heb-

HOTEL EN LIGGING
We logeren in hotel Le Pavillon de Rouen,
gelegen aan de rand van Rouen.

deze tuin een internationale faam verworven heeft! We sluiten deze tuinreis af met een bezoek aan het rozendorp Gerberoy waar de rozen uit de straatstenen groeien! Werkelijk
een reis waar tuinliefhebbers hun hartje kunnen ophalen!

FACILITEITEN
Receptie, bar, terras en tuin

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van tv, telefoon,
gratis wifi en een badkamer met douche,
toilet en haardroger.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. De maaltijden zijn in
buffetvorm.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

ben het hier bijzonder naar hun zin. Het zeemanskerkje Église
Saint Valéry, in de onmiddellijke omgeving glijdt als het ware
in de zee. We bewonderen hier de glasramen van Georges
Braque en ontdekken de zeemansgraven van beroemdheden
en onbekenden. Even verderop ligt het charmante Veulesles-Roses. We maken een wandeling langs de kleinste rivier
van Frankrijk, met zijn bloemenpracht, bronnen en waterkersvelden.
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EXTRA
Single: € 30
Citytax ter plaatse te betalen

2-DAAGSE TUINREIS NORMANDIË
*boeking na 15 maart 2021: € 209

€ 199*

AFREISDATUM

3 juli 2021

Bloemencorso - Tribunekaart inbegrepen

OM EN ROND GIETHOORN EN
Giethoorn

DE BLOEMENCORSO IN VOLLENHOVE

Vollenhove

Laat je verrassen door een stukje onbekend Nederland in de provincie Overijssel aan de rand van Drenthe en Friesland.
NEDERLAND

Ooit waren de Hanzesteden Harderwijk, Elburg en Vollenhove Zuiderzeestadjes. Ze getuigen nog steeds van een roemrijk
vissersverleden. Maar hét hoogtepunt van deze reis is het bloemencorso van Vollenhove, één van de grootste bloemencorso’s van Nederland én een waar spektakel. In Giethoorn, kunt u zien hoe de Nederlanders leven en omgaan met het
water. Een bezoek aan het Venetië van het Noorden, mag hier zeker niet ontbreken. Het is één van de mooiste dorpen van
Nederland met zijn kanaaltjes en waterpartijen. Alle activiteiten in het dorp gebeuren hier met de boot. In een omgeving

BELGIË

van rietlanden, bosgebieden en veenmeertjes vinden we met riet gedekte boerderijen en karakteristieke houten bruggetjes.
Verrassend wat deze provincie allemaal te bieden heeft ...

DAG 3

DAG 1

KAMERS

Nog voor de middag bereiken we met onze autocar Harderwijk. Deze oude schilderachtige vestingstad is sinds 1969
erkend als beschermd stadszicht. Heel pittoresk zijn de
Vischpoort en de Smeepoort. We verkennen de binnenstad
met zijn stadhuis, kloostertuin en protestantse kerk. Op de
vismarkt zijn tal van gezellige restaurants en terrasjes. In de
late namiddag trekken we verder richting Elburg. Eveneens
een vestingstad met een merkwaardig grondpatroon. Ook
hier is het gezellig kuieren langs de vestingmuren. Tegen de
avond bereiken we ons hotel in Zwartsluis, gelegen langs de
rivier Zwarte Water. De prachtige ligging, de uitstekende
bediening en de smakelijke menukaart zorgen voor een zalig
verblijf.

De ruime moderne kamers beschikken
over tv, telefoon, gratis wifi, badkamer met
douche, toilet en haardroger.

DAG 2

HOTEL EN LIGGING
Hotel Zwartewater ligt in Overijssel, rustig
aan de rivier Zwarte Water, waar u 's avonds
nog gezellig op het terras iets kan drinken.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, gratis wifi, lift en gratis
gebruik van het indoor zwembad. Voor de
sportievelingen is er mogelijkheid tot
squash of bowling (beiden betalend).

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. We genieten er van
een heel lekker ontbijt- en dinerbuffet.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen, uitgezonderd toegang
en tribunekaart bloemencorso

VERZEKERING
Zie pag. 64
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We verlaten de streek van Overijssel en komen in de provincie
Drenthe. Via het protestantse dorp Staphorst rijden we naar
Hooghalen. We krijgen de gelegenheid om met een plaatselijke gids het herinneringskamp Westerbork te bezoeken. In
dit doorgangskamp, aanvankelijk gebouwd voor Joodse
vluchtelingen, kwam ooit Anne Frank terecht. Het is een pakkend en aangrijpend verhaal. Wie liever dit herinneringskamp
niet bezoekt kan iets drinken in de cafetaria of een wandeling
maken. Na het bezoek zetten we onze tocht verder naar het
museumdorp Orvelte voor de lunch en bezoek. Orvelte is net
een Nederlands Bokrijk maar mét vaste bewoners en gezellige winkels en restaurants. De terugkeer naar België is voorzien in de late namiddag.

Vandaag staat het bloemencorso van Vollenhove centraal
waar we vanop de tribune de stoet met de vele, wondermooie en torenhoge praalwagens kunnen bewonderen. Maar
we hebben gelukkig eerst nog even de tijd om het pittoreske
Giethoorn te bezoeken en te flaneren langs de kanaaltjes. Wie
dit wenst, kan er nog een klein boottochtje maken. We nemen
tijdig vrije tijd voor het middagmaal in Giethoorn zodat we
mooi op tijd in Vollenhove aankomen om ons naar onze
zitplaatsen te begeven. Na de stoet zijn nog allerhande activiteiten te beleven in het bloemendorp. In de late namiddag
keren we terug naar ons hotel in Zwartsluis waar we nog even
kunnen genieten van de omgeving.

EXTRA
Single: € 48
Citytax ter plaatse te betalen

3-DAAGSE GIETHOORN & VOLLENHOVE
*boeking na 15 maart 2021: € 359

€ 344*

AFREISDATUM

27 augustus 2021

KERSTSFEER IN FRANKFURT AM MAIN,

NEDERLAND

WIESBADEN EN MAINZ

DUITSLAND
BELGIË

Frankfurt
Wiesbaden

Glühwein, peperkoek, mousserende wijnen en verse amandelen... Kerst is in het land! De kerstmarkten in Duitsland zijn
beregezellig! In Rheingau en Rheinhessen zijn bovendien nog enkele bijzondere specialiteiten te vinden. Kerstmarkten met

Mainz
FRANKRIJK

de sfeervolle vakwerk-coulisse bezitten een heel bijzondere sfeer. Een betoverend geheel van lampjes en gezellige steegjes
zorgen gegarandeerd voor een romantische sfeer. Kleine houten huisjes gaan perfect op in de coulisse en verwennen de
bezoekers ...
De kerstmarkt in Frankfurt am Main is één van de grootste
en mooiste in Duitsland die zijn oorsprong kent in 1393! Op
deze kerstmarkt staan meer dan 240 kraampjes. Er zijn uitgebreide en creatieve kraampjes te vinden. Specialiteiten van
deze kerstmarkt zijn naast het lekker eten, de vele verschillende ambachten. Jaarlijks komen er dan ook heel wat bezoekers naar de kerstmarkt in Frankfurt!

DAG 1

HOTEL EN LIGGING
We logeren in Motel One Frankfurt-East
Side, een designhotel gelegen aan de
Osthavenplatz. Ideaal om van hieruit de
stad te voet of met openbaar vervoer te
verkennen.

FACILITEITEN
Receptie, lounge met leuke designzetels,
ontbijtruimte, lift en airco

We starten met een verkennende wandeling in Wiesbaden.
Het belangrijkste en meest historische monument van Wiesbaden is het Joods monument, ook wel de Oude Synagoge
genoemd. Aansluitend bewonderen we een prachtig tempeltje met de Kochbrunnen. Het water ruikt naar zwavel maar
schijnt helende eigenschappen te bevatten. Wie durft proeven? De Wiesbadener Sternschnuppenmarkt vindt plaats op
het centrale Schlossplatz en de aanpalende straten rond het
kasteel (Hessischer Landtag), het stadhuis en de Marktkirche.
De eerste indruk die je krijgt is dat deze kerstmarkt geen traditionele markt is met houten kraampjes. Het lijkt eerder een
mecano kerstmarkt, maar dat maakt deze markt heel bijzonder. De markt is eerder klein, maar origineel, zeker met de
mooie gevels van de gebouwen in de omgeving.

KAMERS
De kamers beschikken over het nodige
comfort, tv, telefoon, airco en badkamer
met bad of douche en toilet.

DAG 3
We starten onze dag met een bezoek aan de Sint-Stefanuskerk om de prachtige glasramen van Chagall te bewonderen.
De kerstmarkt van Mainz staat bekend om haar traditionele
uitstraling. Met de mooie renaissance gevels en de St. Martin
kathedraal op de achtergrond kom je al snel in kerstsfeer. De
kerstmarkt van Mainz is volgens velen de meest romantische
kerstmarkt van Duitsland. De glühwein op de kerstmarkt
komt van nature alleen van wijnmakers uit Mainz. Blijgezind
rijden we naar huis.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
t.e.m. laatste ontbijt. Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. Het avondmaal nemen we
in een restaurant in de nabije omgeving.

UITSTAPPEN
Inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN

DAG 2

Niet inbegrepen

Wie terug naar het middeleeuwse Frankfurt gevoerd wil worden, moet naar de Römerberg, het centrale plein van de stad,
hier vind je tal van belangrijke en bijzondere gebouwen die je
als toerist absoluut niet mag missen. We bewonderen de
Oude Nicolaaskerk, de Römer (het stadhuis), de Gerechtigkeitsbrunnen en een rij van gerestaureerde vakwerkhuizen.

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: € 79
Citytax ter plaatse te betalen
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3-DAAGSE KERSTREIS
*boeking na 15 maart 2021: € 358

€ 343*

AFREISDATUM

3 december 2021

ITALIË

15-DAAGSE GROEPSREIS THAILAND
Thailand, het land van de glimlach, van cultuur, van ontspanning, van adembenemende natuur, paradijselijke stranden,
luxueuze hotels, bruisende steden, kleurrijke markten en tempels, traditionele bergvolkeren, lekkere gastronomie en inwoners die bijzonder gastvrij zijn, én u verwelkomen met open armen. Waar wacht u nog op? Pak uw koffers, reis met ons
mee en ontdek het wondermooie Thailand!

DAG 5: BANGKOK – MAHACHAI – KANCHANABURI,
RIVER KWAI
O-M
Met de trein verlaat je de grootstad, richting het platteland.
Onderweg naar Mahachai werp je een eerste blik op het
traditionele dagelijkse leven. Bij aankomst in Mahachai bezoek aan Thailands grootste vis- en specerijenmarkt. Verder
naar Kanchanaburi voor een bezoek aan de beruchte brug
over de rivier de Kwai en het oorlogsmuseum en -kerkhof
JEATH. Nadien kan je optioneel genieten van een boottocht
op de Kwai. Overnachting in het Felix River Kwai Resort****.

DAG 1: BRUSSEL

DAG 6: KANCHANABURI – AYUTTHAYA –
PHITSANULOK

We rijden met de autocar naar Zaventem voor onze vlucht

Vandaag maak je op unieke wijze kennis met de Thaise keu-

naar Bangkok.

ken door zelf een Khao Lam dessert te maken. Nadien breng

O-M

je een bezoek aan Ayutthaya, de imposante voormalige

DAG 2: BANGKOK

hoofdstad van Siam. De tempels van Wat Phra Sri Samphet

Aankomst in Bangkok waar je wordt opgewacht door onze

en Wat Yai Chai Mongkol liggen temidden van een prachtig

lokale gids voor de transfer naar het hotel. Rest van de dag

groen historisch park. Hier kom je oog in oog te staan met

vrij. Overnachting in het Century Park hotel****.

tal van Boeddhabeelden in allerlei formaten. In de namiddag
reis je door naar Phitsanulok, waar je overnacht in Amarin

HOTELS EN LIGGING
Alle ***/**** hotels tijdens deze rondreis zijn
zorgvuldig uitgekozen in functie van de
reisroute, omgeving of bezoeken.

KAMERS
De kamers zijn steeds voorzien van alle faciliteiten zoals tv, airco, wifi (meestal gratis
op de kamer), badkamer met bad of
douche, toilet en haardroger.

DAG 3: BANGKOK

O

Vandaag breng je een bezoek aan de grootste bloemen- en
groentenmarkt van de stad, gelegen langs de Chao Phrayarivier. Vervolgens verken je het schitterende Koninklijk Paleis
met de gouden tempels en de Wat Phra Keo. Rest van de
dag vrij. Wie wenst, kan deelnemen aan de optionele Chinatown & Klongs Tour (inclusief lunch). Overnachting in het
Century Park hotel****.

REGIME
Kamer en ontbijt + 6 extra middagmalen
(zie programma: O= ontbijt, M= middagmaal)

UITSTAPPEN
Inbegrepen volgens programma

TOEGANGSPRIJZEN
Inbegrepen volgens programma,
zie kader. Optionele bezoeken ter plaatse
te betalen.

VERZEKERING
Zie pag. 64

FORMALITEITEN
Internationaal reispas, geldig tot minstens
6 maanden na uw terugreis. Niet-Belgen
dienen zelf contact op te nemen met hun
ambassade. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be

46

EXTRA
Single: € 388
Citytax ter plaatse te betalen

DAG 4: BANGKOK

O

Vandaag heb je vrije tijd om de stad op eigen houtje te
verkennen of optioneel deel te nemen aan excurisie naar de
floating market. Overnachting in het Century Park hotel****.

Lagoon Phitsanulok***.

DAG 7: PHITSANULOK – SUKHOTHAI –
CHIANG RAI

“

EVERYONE HAS
PROBLEMS.
IF YOU USE

DAG 11: CHIANG MAI – BANGKOK

O

O-M

Deze morgen heb je de mogelijkheid om optioneel deel te

De eerste stop vandaag is het historisch park van Sukhothai,

nemen aan een fietstocht doorheen Chiang Mai en de om-

dat vooral beroemd is om zijn indrukwekkende tempels en

liggende rijstvelden of om te genieten van de vrije tijd tot je

gebouwen. Via Phayao rijd je naar het noordelijke Chiang Rai,

terugkeert naar het station voor de nachttrein. Terwijl de

gelegen in het Thaise hoogland. Overnachting in het La Luna

avond valt, glijdt het Thaise platteland aan het raam voorbij.

Hotel Chiang Rai****.

DAG 12: BANGKOK – HUA HIN
DAG 8: CHIANG RAI – GOUDEN DRIEHOEK –
CHIANG RAI

O

Bij aankomst in het treinstation van Bangkok word je opge-

O-M

wacht voor de transfer naar Hua Hin. Hier kun je nog een paar

Bezoek aan de Gouden Driehoek, het drielandenpunt waar

dagen heerlijk ontspannen en genieten van zon, zee en

Thailand, Myanmar en Laos samenkomen. Boottocht op de

strand. Overnachting in het Loligo Resort ****.

Mekongrivier langs de oevers van Laos. Overnachting in het

YOUR INTELLECT
TO SOLVE
A BIG PROBLEM,

DAG 13: VRIJE DAG IN HUA HIN

La Luna Hotel Chiang Rai****.

O

Vrije tijd om van het strandverblijf te genieten. Overnachting

DAG 9: CHIANG RAI – CHIANG MAI

O-M

in het Loligo Resort ****.

Je brengt in de voormiddag een bezoek aan de beroemde
Witte Tempel van Wat Rong Khun. Daarna reis je door naar

DAG 14: HUA HIN – BANGKOK

IT WILL BECOME

Chiang Mai. Na de middag beklimming van de berg Doi Su-

Vrije tijd tot je wordt opgehaald voor de transfer terug naar

thep voor een bezoek aan het indrukwekkende, vergulde

de luchthaven van Bangkok voor de retourvlucht.

A SMALL PROBLEM.

tempelcomplex Wat Phrathat Doi Suthep. Na de klim van

HOWEVER,
IF YOU USE EMOTION
TO SOLVE
A SMALL PROBLEM,
IT WILL

O

bijna 300 trappen word je boven beloond met een prachtig

DAG 15: BRUSSEL

uitzicht over de stad Chiang Mai en de omliggende groen val-

Bij aankomst in Brussel wacht onze chauffeur ons op om

leien. Overnachting in het Empress Hotel Chiang Mai****.

terug naar huis te keren met een karrenvracht aan herinneringen.

DAG 10: CHIANG MAI

O-M

In de voormiddag een interessant bezoek aan de bekende
lokale ambachtelijke dorpjes waar je een grote verscheidenheid aan handwerk en souvenirs kunt bewonderen en kopen.
De rest van de dag vrij. Overnachting in het Empress Hotel
Chiang Mai****.

IMMEDIATELY

INBEGREPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BECOME
A BIG PROBLEM."

Thaise zegswijze

Transfer Poperinge - Zaventem - Poperinge
Nederlandstalige local gids
Internationale vluchten met Qatar Airways
Lokaal transport in comfortabele minibus/autocar
(met airconditioning) - nachttrein
Koninklijk Paleis en tempels van Bangkok
Oorlogsmuseum en JEATH kerkhof in Kanchanaburi
Historisch park van Aytthaya
Historisch park van Sukhothai
Excursie naar de Gouden Driehoek
Boottocht op de Mekong
Bezoek aan de Witte Tempel van Wat Rong Khun
Bezoek aan de Doi Suthep tempelcomplex
Alle overnachtingen, 12x ontbijt, 6x middagmaal

Min. 15 en max. 25 personen per groep.
Programma en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen
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15-DAAGSE RONDREIS THAILAND
*boeking na 15 maart 2021: € 1.699

€ 1.659*

AFREISDATA

9 en 23 november 2021

HAPPY KIDS
tot

69% korting!

TOPVAKANTIE IN LLORET DE MAR

HOTEL

ANABEL****

FRANKRIJK
De Costa Brava is een 200 kilometer lange kuststrook van de Middellandse Zee, die begint bij Portbou aan de Franse grens
Lloret de Mar

en loopt tot Blanes waar hij over gaat in de Costa del Maresme. Voor een diverse vakantie is de Costa Brava de ideale bestemming. Naast de bruisende badplaatsen zoals Blanes en Lloret de Mar aan de ‘wilde kust’, kent de streek Catalonië

SPANJE

een heuvelachtig landschap met middeleeuwse en authentieke vissersdorpjes. Maar ook de goudkleurige strandjes, gelegen
in intieme baaien en omgeven door rotspartijen en pijnbomen, zijn bijzonder uitnodigend. Of je nu kiest voor het nachtleven
of voor een rustige vakantie met het gezin, de Costa Brava heeft voor iedereen wat te bieden, meer dan je denkt, …
DRANK AAN TAFEL INBEGREPEN

Afreisdata 2021

Aantal dagen

HOTEL EN LIGGING
Hotel Anabel is heel centraal gelegen
in het oude centrum van Lloret de Mar, op
amper 300 m van het strand.

FACILITEITEN
Gezellige receptie, bar, gratis wifi, binnenen buitenzwembad, terras met gratis ligzetels. Er is een spa (gratis) met sauna,
relaxpool, hammam en jacuzzi.
Fitness (te betalen: € 2 /dag).

KAMERS
Standaardkamer: niet-gerenoveerde
kamers, voorzien van badkamer met
bad/douche en toilet, tv, airco, koelkast en
balkon.
Comfortkamer: gerenoveerde kamers
voorzien van bad/douche en toilet, tv,
airco, koelkast en balkon. Gebruik van
kluisje en waterkoker inbegrepen.
Triple of quadruple = altijd garden view

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
bij aankomst t.e.m. het laatste ontbijt ter
plaatse, drank aan tafel inbegrepen.
De maaltijden zijn in buffetvorm.

Prijs volwassene
standaardkamer

Toeslag prijs
volwassene
comfortkamer *
(garden view)

Prijs 1ste kind
standaard (streetview) of comfort
garden view

(standaard niet mogelijk)

Niet inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

(garden view)

16 mei

9

€ 439

+ € 26

€ 149

€ 158

22 mei

9

€ 452

+ € 28

€ 149

€ 158

28 mei

9

€ 457

+ € 28

€ 149

€ 158

3 juni

15

€ 789

+ € 55

€ 249

€ 258

16 juli

10

€ 699

+ € 58

€ 257

€ 363

23 juli

10

€ 699

+ € 58

€ 269

€ 376

30 juli

10

€ 699

+ € 58

€ 269

€ 376

6 augustus

10

€ 699

+ € 58

€ 268

€ 376

13 augustus

10

€ 678

+ € 49

€ 255

€ 359

3 september

9

€ 482

+ € 35

€ 149

€ 158

9 september

9

€ 454

+ € 28

€ 149

€ 158

15 september

9

€ 448

+ € 28

€ 149

€ 158

21 september

9

€ 429

+ € 26

€ 149

€ 158

27 september

15

€ 666

+ € 52

€ 249

€ 258

30 oktober (herfstverlof)

9

€ 426

+ € 26

€ 149

€ 226

Dag 1: We vertrekken vanuit Poperinge
rond 16u. en rijden tot in Lloret de Mar.
Laatste dag: Rond 10u. ‘s morgens komen
we in Poperinge aan.

UITSTAPPEN

Prijs 2de kind
comfort

Reserveer vóór
1 april en

geniet van vol pension
voor de prijs van
half pension!

VERZEKERING

Reservatie vóór 20 februari:

€ 50 extra korting p.p.
( 10 of 15 dagen)

€ 35 extra korting p.p.
( 9 dagen)

bovenop de vroegboekkorting!

Kinderkorting (2 t.e.m. 12 j.) is geldig
indien de kinderen op de kamer van min.
2 volwassenen slapen.
Geen vroegboek- of extra korting op prijs kind.
Miniclub tijdens juli en augustus.
Prijs 3de volwassene op dezelfde
kamer: 15 % korting

Zie pag. 64
* Comfort dubbel ZICHT ZWEMBAD supplement: Verplicht tussen 16/7 en 20/8 en tijdens herfstverlof
9-daagse: + € 15 p.p. - 10-daagse: + € 17,5 p.p. - 15-daagse: + € 30 p.p.

EXTRA
Single:
(enkel standaard)

Vol pension:

9-daagse: € 123
10-daagse: € 144
15-daagse: € 246
9-daagse: € 48
10-daagse: € 56
15-daagse: € 91

Dubbel standaardkamer met ZICHT ZWEMBAD mogelijk mits supplement:
9-daagse: € 12 p.p. - 10-daagse: € 14 p.p. - 15-daagse: € 24 p.p.
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TOPVAKANTIE
Citytax ter plaatse te betalen

LLORET DE MAR (SPANJE)

Boeking vóór 15 maart 2021: € 25 vroegboekkorting per persoon

AFREISDATA

van mei tot oktober 2021

HAPPY KIDS
tot

80% korting!

TOPVAKANTIE IN LLORET DE MAR • ALL IN

EXTRA KORTING

HOTEL

EVENIA OLYMPIC RESORT****

bovenop de vroegboekkorting
voor alle afreizen met vertrek
vanaf 03/06 t.e.m. 15/09/2021

Het Evenia Olympic Resort is verspreid over een terrein van 30.000 m² met mooie tuinen. Het resort bestaat uit 4 hotels,
deze hotels liggen vlakbij de openluchtzwembaden met glijbanen (nieuw aquapark sinds 2014), parasols, restaurants, snack-

Reservatie vóór 25 januari:

€ 100 extra korting p.p.
( 10 of 15 dagen)

bars, salons en het overdekte zwembad. Het hotel ligt op ca. 1 km van het centrum van Lloret de Mar. Er is een bushalte
vlakbij het hotel. Maaltijden worden geserveerd in het buffetrestaurant, met showcooking.

€ 50 extra korting p.p.
( 9 dagen)

Reservatie tussen 26 januari en 20 februari:

€ 60 extra korting p.p.
( 10 of 15 dagen)

€ 30 extra korting p.p.
( 9 dagen)

EVENIA OLYMPIC PARK
Dit hotel heeft gerenoveerde kamers die
voorzien zijn van elk modern comfort: airco,
tv, telefoon, terras en badkamer.
Park twin kamer: 18 m² (max 2 +1 of 3 vw.)
Park plus kamer: 18 m² (max 2 + 2)

EVENIA OLYMPIC GARDEN

Afreisdata 2021

Dit hotel beschikt over dezelfde faciliteiten
als het Park hotel. Alle kamers hebben
airco, terras, slaapkamer en salon met
sofabed (voor de kids), safe en een
verzorgde badkamer.

All in
prijs volwassene

Olympic Park

Olympic Garden Plus

Olympic Garden Family

9

€ 458

€ 482

€ 499

9

€ 481

€ 506

€ 527

22 mei

9

€ 481

€ 506

€ 527

28 mei

9

€ 522

€ 549

€ 573

3 juni

15

€ 952

€ 1013

€ 1062

16 juli

10

€ 849

€ 899

€ 946

23 juli

10

€ 855

€ 909

€ 949

30 juli

10

€ 889

€ 948

€ 992

6 augustus

10

€ 889

€ 948

€ 992

13 augustus

10

€ 855

€ 909

€ 949

3 september

9

€ 587

€ 619

€ 647

9 september

9

€ 542

€ 572

€ 596

15 september

9

€ 542

€ 572

€ 596

21 september

9

€ 499

€ 528

€ 549

27 september

15

€ 792

€ 849

€ 882

30 oktober (herfstverlof)

9

€ 458

€ 482

€ 499

ALL INCLUSIVE

UITSTAPPEN EN TOEGANGSPRIJZEN

All in
prijs volwassene

16 mei

Garden family kamer: 27 m², er is een
scheidingswand tussen slaapkamer en
salon met sofabed (max. 2+3 of 4 vw. +1)

Niet inbegrepen

All in
prijs volwassene

10 april (paasverlof)

Garden plus kamer: 23 m², iedereen slaapt
in dezelfde kamer (max. 2+2 of 4 vw.)

Ontbijt, middagmaal en avondmaal in
het hoofdrestaurant van het hotel,
buffetsysteem • Water, huiswijn, lokaal bier en frisdranken tijdens de
maaltijden • Lokale (alcoholische)
dranken: 10-24 u. (niet in de disco
van het hotel) • Diverse ijsjes voor
kinderen: 10-24 u. • Snacks: 1117 u. • 1 uur sport per dag in de
‘sport club’: keuze uit bodybuilding,
cardio, sauna, bubbelbad of squash
(mits reservatie) • Binnenzwembad •
Handdoekenservice (zwembad) •
Wifi in sommige openbare zones •
Aquapark open van 1 mei tot 30 sept.

aantal dagen

TROEVEN
•
•
•
•
•

Kids (2 t.e.m. 12 jaar) 50 % korting

All-In
Aquapark
Familiekamers tot 5 personen
Vroegboekkorting
Nederlandstalige begeleiding

ACTIE: 80% korting voor 1e kind tijdens paas- of herfstverlof
3de en 4de volw. 30 % korting
Indien de kamer wordt gedeeld met 2 betalende volw.
Geen vroegboek- of extra korting op prijs kind - Single: op aanvraag

VERZEKERING
Zie pag. 64

50

EXTRA
Citytax ter plaatse te betalen
Kamer zicht zwembad mits supplement

TOPVAKANTIE

LLORET DE MAR (SPANJE)

Boeking vóór 15 maart 2021: € 25 vroegboekkorting per persoon

AFREISDATA

van april tot oktober 2021

HAPPY KIDS
tot

78% korting!

TOPVAKANTIE IN LLORET DE MAR

HOTEL

LA PALMERA***

FRANKRIJK

Lloret de Mar

Reservatie vóór 1 maart:

SPANJE

€ 85 extra korting
bovenop de
vroegboekkorting! *
( * afreizen met vertrek in juli en
augustus - korting geldig per dossier)

UNIEKE ACTIE!
Prijs 2de persoon = 1 euro
PROFITEER VAN DEZE KNALPROMOTIE!
Vanaf € 595 voor 2 personen!

aantal dagen

prijs 1ste persoon
vol pension

prijs 2de persoon
vol pension

10 april

9

€ 649

€1

16 mei

9

€ 619

€1

22 mei

9

€ 634

€1

28 mei

9

€ 637

€1

3 juni

15

€ 954

€1

16 juli

10

€ 1.049

€1

23 juli

10

€ 1.093

€1

30 juli

10

€ 1.135

€1

6 augustus

10

€ 1.148

€1

13 augustus

10

€ 1.096

€1

3 september

9

€ 718

€1

9 september

9

€ 674

€1

KAMERS

15 september

9

€ 648

€1

Verzorgde kamers met bad/douche, toilet,
airco en tv.

21 september

9

€ 634

€1

27 september

15

€ 919

€1

30 oktober (herfstverlof)

9

€ 659

€1

Afreisdata 2021

HOTEL EN LIGGING
Hotel La Palmera ligt midden in het
levendige centrum van Lloret de Mar, in de
buurt van diverse uitgaansgelegenheden
en winkeltjes, op 300 m van het strand.

FACILITEITEN
Receptie, buitenzwembad, restaurant, bar,
jacuzzi, gratis wifi in de receptie

REGIME
Vol pension vanaf het eerste middagmaal
bij aankomst t.e.m. laatste ontbijt ter
plaatse, water en huiswijn aan tafel
inbegrepen. De maaltijden zijn in buffet.

UITSTAPPEN
Niet inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: 9 dagen: € 129 korting
10 en 15 dagen op aanvraag
Citytax ter plaatse te betalen
30 oktober - Fanreis Johnny Clarysse:
3 optredens inbegrepen

TROEVEN
•
•
•
•
•

Vroegboekkorting
Perfecte prijs/kwaliteit
Ligging in het centrum
Vol pension
Drank aan tafel inbegrepen

PROFITEER NU VAN
HERFSTVERLOF!
2 volw. + 2 kids op kamer:
€ 963 voor het ganse gezin
op basis van vol pension!
Prima zonvakantie aan miniprijs

KINDERKORTING (tot 78%)
is geldig indien de kinderen op de kamer
van min. 2 volwassenen slapen. De kindjes
(2 tot 11 j.) betalen € 164 voor een
9-daagse, € 246 voor een 10-daagse, geen
vroegboek- of extra korting op prijs kind.
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TOPVAKANTIE

LLORET DE MAR (SPANJE)

Boeking vóór 15 maart 2021: € 25 vroegboekkorting per dossier

AFREISDATA

van april tot oktober 2021

TOPVAKANTIE IN LLORET DE MAR • ALL IN

HOTEL

ALBA SELEQTTA ****

FRANKRIJK

Lloret de Mar
SPANJE

Reservatie vóór 20 februari:

€ 70 extra korting p.p.
( 10 of 15 dagen)

€ 40 extra korting p.p.
( 9 dagen)

bovenop de vroegboekkorting!

All in
HOTEL EN LIGGING
Hotel Alba Seleqtta is heel centraal gelegen
in het oude centrum van Lloret de Mar.
Er heerst een prima all-insfeer, het geeft je
een clubgevoel.

aantal
dagen

prijs volwassene
standaardkamer

10 april (paasverlof)

9

€ 449

16 mei

9

€ 478

22 mei

9

€ 499

28 mei

9

€ 499

3 juni

15

€ 844

16 juli

10

€ 757

23 juli

10

€ 790

30 juli

10

€ 790

6 augustus

10

€ 790

Afreisdata 2021

FACILITEITEN
Gezellige receptie, binnen- en buitenzwembad met glijbanen (extra glijbanen sedert
2020), wellnesscentrum met sauna, stoombad en bubbelbad, terras met gratis
ligzetels, een minigolf en een kindertuintje.
Wifi beschikbaar tegen betaling.
Aquapark open van 15 juni tot 15 sept.

KAMERS
Verzorgde kamers met bad, douche en
toilet, tv en airco. Alle kamers hebben een
balkon. Vier volwassenen op 1 kamer
mogelijk. Vijfpersoonskamer op aanvraag
mogelijk.

REGIME
All inclusive vanaf het eerste middagmaal
bij aankomst t.e.m. laatste ontbijt ter
plaatse, dranken aan tafel inbegrepen.
De maaltijden zijn in buffet; lekker en
bijzonder gevarieerd.

13 augustus

10

€ 784

3 september

9

€ 566

9 september

9

€ 539

15 september

9

€ 489

21 september

9

€ 479

27 september

15

€ 759

30 oktober (herfstverlof)

9

€ 442

UITSTAPPEN
Niet inbegrepen

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

EXTRA
Single: 9-daagse: € 90
10-daagse: € 119
15-daagse: € 180
Zicht op zwembad (superior kamer):
op aanvraag mits supplement
Citytax ter plaatse te betalen

Kids (2 t.e.m. 12 jaar)
Eerste kind 50 % korting
Tweede kind 60 % korting
3de en 4de volw. 25 % korting
Indien de kamer wordt gedeeld met 2 betalende volw.
Geen vroegboek- of extra korting op prijs kind

ALL INCLUSIVE
Ontbijt, middagmaal en avondmaal in het buffetrestaurant • Huiswijn, bier, frisdranken en water tijdens
de maaltijden • Lokale (alcoholische) dranken: 11-23 u.
IJsjes voor de kinderen • Snacks tussen 12-14.30 u.
Koffie en thee met koekjes van 16-18 u. • Sandwiches
19-21u. • Volledig animatieprogramma van juni tot
september • Avondanimatie • Spa • Handdoekenservice (tegen betaling)

TROEVEN
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•
•
•
•

All-In
Aquapark
Clubhotel
Vroegboekkorting

TOPVAKANTIE

LLORET DE MAR (SPANJE)

Boeking vóór 15 maart 2021: € 25 vroegboekkorting per persoon

AFREISDATA

van april tot oktober 2021

TRENDY, GERICHT OP VOLWASSENEN

THE 15TH BOUTIQUE HOTEL ****
FRANKRIJK

Lloret de Mar
SPANJE

Reservatie vóór 20 februari:

€ 50 extra korting p.p.
( 10 of 15 dagen)

€ 25 extra korting p.p.
( 9 dagen)

bovenop de vroegboekkorting!

HOTEL EN LIGGING
Het hotel is heel centraal gelegen op 200m
van het strand. Het hotel werd volledig
gerenoveerd met natuurlijke materialen.
Het heeft een heel hippe en trendy stijl.

aantal
dagen

prijs
volwassene

10 april (paasverlof)

9

€ 325

16 mei

9

€ 343

22 mei

9

€ 343

28 mei

9

€ 359

3 juni

15

€ 597

16 juli

10

€ 579

23 juli

10

€ 609

30 juli

10

€ 677

6 augustus

10

€ 688

Afreisdata 2021

FACILITEITEN
Gezellige receptie, buitenzwembad met
ligstoelen, trendy bar en een coole lounge.
Gratis wifi in bar en lounge. Het restaurant
serveert Franse, Catalaanse en Europese
gerechten. Bio wordt hoog in het vaandel
gedragen.

KAMERS
Verzorgde kamers (19m2) met bad, douche
en toilet, haardroger, minibar, tv en airco.
Niet alle kamers hebben een balkon. Er is
een kluisje en gratis wifi aanwezig in de
kamer.

REGIME
Half pension vanaf het eerste avondmaal
ter plaatse t.e.m. het laatste ontbijt ter
plaatse. Maaltijden zijn in buffet.
Dranken aan tafel niet inbegrepen

UITSTAPPEN
Niet inbegrepen

13 augustus

10

€ 688

3 september

9

€ 438

9 september

9

€ 429

15 september

9

€ 369

21 september

9

€ 369

27 september

15

€ 547

30 oktober (herfstverlof)

9

€ 322

TOEGANGSPRIJZEN
Niet inbegrepen

VERZEKERING
Zie pag. 64

Actie herfstverlof

EXTRA
Single (13 m2)
9-daagse: € 126
10-daagse: € 224
15-daagse: € 228

Dranken aan tafel
€ 15,00 p.p.
€ 17,50 p.p.
€ 30,00 p.p.

Citytax ter plaatse te betalen
Superior room (30 m2) mogelijk mits supplement: € 18 p.p. per nacht ter plaatse

TROEVEN
•
•
•
•

Volledig vernieuwd
Stijlvol koppelhotel
Centraal gelegen
Vroegboekkorting

GRATIS drank aan tafel
(1/4 water, 1/4 wijn)

3de en 4de volwassene

10 % korting
Indien de kamer wordt gedeeld met 2 betalende volw.
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TOPVAKANTIE

LLORET DE MAR (SPANJE)

Boeking vóór 15 maart 2021: € 25 vroegboekkorting per persoon

AFREISDATA

van april tot oktober 2021

DAGUITSTAPPEN 2021
MAART 2021

SEPTEMBER 2021

Wo 24/03 Sluis shopping (halve dag)

€ 21

Za 04/09

Lekkers uit de Westhoek (3 ingangen inbegrepen)

€ 59

Zo 28/03

€ 74

Za 04/09

Fietsreisje Yerseke

€ 41

Zo 05/09

Zundert: bloemencorso (ingang inbegrepen)

€ 47

Za 11/09

Aanstekelijk Amsterdam

€ 48

Canterbury (boot)

€ 58

Musical Vergeet Barbara (ingang inbegrepen)

APRIL 2021
Do 15/04

Kleurig Haspengouw (ingang fruitveiling inbegrepen)

€ 39

Za 18/09

Za 17/04

Voorjaarsreisje: Opaalkust: een adembenemend stukje natuur

€ 32

Wo 22/09 Sluis (volle dag)

€ 24

Wo 21/04 Sluis shopping (volle dag)

€ 24

Za 25/09

€ 49

Za 24/04

€ 32

Brussel: Koninklijke Serres (ingang inbegrepen) & shopping

Fort Breendonk (ingang inbegrepen) en Mechelen

OKTOBER 2021
MEI 2021

Za 02/10

Genk: C-mine (ingang inbegrepen) en Tongeren

€ 49

Za 01/05

Het fleurige Keukenhof (ingang inbegrepen)

€ 54

Za 09/10

Optreden Niels Destadsbader (ingang inbegrepen)

€ 60

Za 08/05

Fietsen langs de Maas

€ 41

Za 09/10

Herfstreisje: Luik en omgeving

€ 37

Za 08/05

Floraliën in Gent (ingang inbegrepen)

€ 49

Zo 10/10

Optreden Niels Destadsbader (ingang inbegrepen)

€ 60

Za 15/05

De Champagnestreek

€ 48

Za 16/10

Parijs anders: Centre Pompidou en arts

€ 48

Za 16/10

Voedingssalon (ingang inbegrepen)

€ 26

Ma 18/10 Voedingssalon (ingang inbegrepen)

€ 26

JUNI 2021
Za 05/06

Royaal Versailles

€ 45

Za 23/10

Pairi Daiza (ingang inbegrepen)

€ 49

Za 12/06

Paris à vélo

€ 49

Za 23/10

Schlagerfestival Hasselt (ingang inbegrepen)

€ 68

Ma 14/06 Sluis (volle dag)

€ 24

Za 23/10

Gastronomisch visfestijn in Cap Blanc Nez

€ 63

Za 19/06

Zeeland, land in zee

€ 36

Za 30/10

KreaDoe: hobbybeurs in Utrecht (ingang inbegrepen)

€ 46

Zo 20/06

Verrassingsuitstap (pakket inbegrepen)

€ 64

Za 30/10

Hare Krishna (ingang inbegrepen) en Durbuy

€ 49

Za 26/06

Baai van de Canche: 3 op 1 rij

€ 33

Zo 27/06

Cirque du Soleil: Corteo (ingang inbegrepen)

€ 93

JULI 2021

NOVEMBER 2021
Ma 08/11 Bezoek aan Colruyt (inbegrepen) en ontdek het land van Witse

€ 49

Za 13/11

Optreden André Hazes Junior - Lotto Arena (ingang inbegrepen)

€ 74

Za 20/11

Night of the Proms (ingang inbegrepen)

€ 67

Do 01/07

Solden in Antwerpen

€ 24

Do 01/07

Solden in Wijnegem

€ 24

Za 03/07

Dagje Efteling (ingang inbegrepen)

€ 59

DECEMBER 2021

Za 10/07

Dordrecht en Kinderdijk

€ 39

Ma 27/12 Pairi Daiza (ingang inbegrepen)

Za 17/07

Grotten van Remouchamps (ingang inbegrepen)

€ 59

Di 20/07

Sluis avondmarkt (namiddag & avond)

€ 24

Zo 09/01

André Rieu in Antwerpen (ingang inbegrepen)

€ 98

Za 24/07

Pairi Daiza (ingang inbegrepen)

€ 49

Za 22/01

Optreden Jan Smit - Sportpaleis Antwerpen (ingang inbegrepen)

€ 70

Za 31/07

Ontdek Londen (Eurotunnel)

€ 69

€ 49

JANUARI 2022

en watervallen van Coo

AUGUSTUS 2021
Do 05/08

Middelburg (markt) en Veere

€ 36

Za 07/08

Dinant en de Maasvallei

€ 40

Za 14/08

Normandië: Honfleur en Étretat

€ 53

Ma 16/08 Ghislenghien: Colruyt (ingang inbegr.) en Steengroeven van Zellik

€ 44

Za 21/08

Monschau: geliefd in de Eifel

€ 49

Di 24/08

Bezoek VRT (ingang inbegrepen) en Brussel

€ 57

Za 28/08

Rotterdam: Make it happen

€ 44

Ingangen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Aanbod geldig onder voorbehoud van eventuele zetfouten.
Extra optredens delen we mee via onze
facebookpagina ‘Reizen Suffis’.
De nieuwe data voor de musical ‘Daens’ zijn nog niet gekend.
Zodra meer info, zie onze website.
Lijst van kerstshoppings is beschikbaar vanaf 16 augustus 2021.

Boek online: www.suffis.be
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DAGUITSTAPPEN 2021
MAART 2021

Za 24/04

Za 08/05

________________________________________

Brussel: Koninklijke Serres
(ingang inbegrepen) en shopping

Floraliën in Gent

Elke lente gaan de Koninklijke Serres van Laken voor
drie weken open voor het grote publiek. Het is een uitstekende mogelijkheid om de wonderlijke architectuur
van Alphonse Balat, de leermeester van Victor Horta,
en de vele plantensoorten te ontdekken. Na dit bezoek
rijden we naar Brussel centrum waar u kan genieten
van uw vrije tijd. We vertrekken rond 8 u. en zijn terug
rond 20 u..

Vanaf 1 mei t/m 9 mei 2021 zal de stad Gent in het
teken staan van Floraliën. De iconische locatie Floraliënhal in het Citadelpark vormt 10 dagen lang het
decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en
kunstenaars. Met steeds minder groen en een openbare ruimte die meer en meer wordt volgebouwd, zien
steden er vaak uit als één grote, verharde oppervlakte.
Floraliën wil gedurende 10 dagen een tegenbeeld brengen. We combineren dit bezoek met een bezoek aan
de historische binnenstad van Gent onder leiding van
onze gids. Ideaal om er een aantal onbekende en schilderachtige plaatsjes te ontdekken. Een ware belevenis.
We vertrekken rond 8.30 u. en zijn terug rond 20 u..

Wo 24/03 (1/2 dag) - wo 21/04 - ma 14/06 - wo 22/09

Sluis shopping
Vlak aan de Belgische grens ligt het smaakvolle stadje
Sluis, 7 op 7 geopend … U kunt dus gezellig shoppen
in deze aangename stad en lekker lunchen in één van
de vele restaurants. We vertrekken rond 8 u. uit Poperinge en zijn ook rond 20 u. terug thuis. Indien halve
dag vertrekken we rond 12.15 u..

MEI 2021
________________________________________

APRIL 2021
________________________________________

(ingang inbegrepen)

Za 01/05

Het fleurige Keukenhof
Do 15/04

(ingang inbegrepen)

Za 15/05

Haspengouw: Bloesemroute, fruitveiling (inbegrepen) en bouwerij/stokerij

Keukenhof is een bloemenpark ten noordwesten van
Lisse in Zuid-Holland. Het trekt sinds 2014 jaarlijks
meer dan een miljoen bezoekers vanuit de hele wereld.
Op het 32 hectare grote park worden telkens in het
voorjaar bolgewassen van bedrijven uit de omgeving
tentoongesteld. Het is het internationale showvenster
van de Nederlandse sierteelt. We vertrekken rond 6 u.
en zijn rond 21.30 u. terug thuis.

De Champagnestreek, culturele en
culinaire smaakmaker in Frankrijk

In de voormiddag bezoeken we het pittoreske Borgloon dat in het hartje van de Haspengouwse fruitstreek
ligt en dat op dat moment van het jaar zal getooid zijn
met een unieke bloesempracht. Het vrij middagmaal
gebruiken we in Sint-Truiden. Daar bezoeken we in de
namiddag een fruitveiling onder leiding van een deskundige gids, meestal een fruitteler (gids € 3 p.p. inbegrepen). Wij sluiten onze dag af in brouwerij/stokerij
Wilderen eveneens in Sint-Truiden (rondleiding € 7 p.p.
facultatief), waar er ook nog de mogelijkheid is om een
broodmaaltijd te nuttigen. We vertrekken rond 7.30 u.
en zijn terug omstreeks 21 u..

Za 17/04

Voorjaarsreisje: Côte d’Opale: een
adembenemend stukje natuur
We rijden via Cassel en door het unieke polderlandschap van de Marais Audomarois naar Saint-Omaar en
bewonderen er de prachtige kathedraal. We nemen de
tijd voor een marktbezoek en een vrije lunch. La ‘Côte
d’Opale’, één van de mooiste parels van de Franse
kusten, nodigt ons met zijn ‘site des deux-caps’ uit om
steile rotskusten, duinen en lange zandstranden te
combineren met pittoreske vissersdorpjes en gezellige
badplaatsen. Samen met de gids ontdekken we deze
parel aan de kust. Vertrek rond 8 u., terug thuis rond
19.30 u..
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Za 08/05

Fietsen langs 2 rivieren in Wallonië
Vanuit Poperinge vertrekken we met de bus en fietsremorque. Uw fiets gaat dus mee op daguitstap. We
fietsen langs 2 belangrijke rivieren: de Samber en de
Maas. De mooi aangelegde RAVeL-routes brengen ons
via vlakke wegen naar Namen, de charmante hoofdstad van Wallonië, waar de Samber in de Maas vloeit.
Hier nemen we het vrije middagmaal. We volgen de
Maas kronkelend tot in Hoei, een duizend jaar oud
stadje. We laten de beklimming van de muur links liggen en fietsen tot op de gezellige middeleeuwse markt.
Hier hebt u nog even wat vrije tijd vooraleer we terug
naar huis vertrekken. Er is geen ontbijtstop of avondstop onderweg. We voorzien thuis te zijn rond 21 u..

We vertrekken rond 6 u. richting de Champagnestreek.
Onderweg is er een korte koffiestop. Ons bezoek aan
één van de belangrijkste toeristische regio’s in Frankrijk, brengt ons in de voormiddag naar de hoofdplaats
Reims. Daar brengen we een bezoek aan de kathedraal
Notre-Dame, een gotisch meesterwerk. Over de middag is er in Reims de tijd voor een vrij middagmaal. In
de namiddag rijden we via de Route Touristique de
Champagne naar Epernay waar we een bezoek brengen aan een champagneboer. Terug thuis rond 22 u..

JUNI 2021
________________________________________

Za 05/06

Royaal Versailles
Versailles, het verblijf van de Zonnekoning is al zo’n 337
jaar de trots van het Franse volk en blijft jaar na jaar talloze bezoekers trekken. Verbaas u over de pracht en
praal in het kasteel, over de feeërieke fonteinen in de
schitterende tuinen… Leer meer over het landschap
dat in de 17e eeuw zorgvuldig is ontworpen door Le
Nôtre en wandel langs de schitterende fonteinen en
terrassen vol bloemen. Bestudeer het roze marmeren
paleis Grand Trianon, bekijk de decoratieve rococodetails van het Petit Trianon en stap in een andere wereld
tijdens een bezoek aan le hameau de la Reine, een
sprookjesachtige boerderij ontworpen door Marie-Antoinette. Treed in hun voetstappen, bewonder en geniet! We vertrekken rond 6.30 u. en zijn terug thuis rond
21.30 u..

Za 12/06

Paris à vélo
We vertrekken om 6 u. en houden onderweg een korte
ontbijtstop. Op deze dagreis verkennen we Parijs met
de fiets. Op die manier ervaar je de stad op een totaal
andere manier. Het parcours start helemaal in het oosten, aan Parc de la Villette. We passeren enkele grote
kleppers (Notre Dame, Hotel de Ville, Louvre,...), maar
ook veel verscholen pleintjes en straatjes. Regelmatige
stops voor een woordje uitleg en een vrije lunch. We
maken een lus door de stad van ca. 20 km. We zijn
terug in Poperinge rond 21.30 u. à 22 u.. Er is niet altijd
een avondstop onderweg (afhankelijk van het verkeer).
Neem uw eigen fiets mee!

wat wils. Het lied ‘Zoutelande’ neemt ons mee naar dit
plaatsje, gelegen in een prachtige natuur van strand en
duinen. Op de duintop krijgen we een mooi vergezicht
op het schiereiland cadeau. We vertrekken rond
7.30 u. en zijn terug rond 20.30 u..

Normandische architectuur en vuurtoren. Terugrijden
doen we nog via Etaples met de grootste militaire
Commonwealth begraafplaats in Frankrijk. We vertrekken rond 8 u. en zijn ook rond 20 u. terug thuis.

Zo 20/06

Cirque du Soleil

Verrassingsreis

Corteo, de meest magische van alle arena producties
van Cirque du Soleil! Corteo speelt zich af in de fantasie van een clown. Het is een vrolijke parade die de
passie van de acteur combineert met de elegantie en
de kracht van de acrobaat. Het publiek beleeft een
ongeziene theatrale, feestelijke processie vol plezier,
humor en spontaniteit in een mysterieuze plek ergens
tussen hemel en aarde. Deze unieke productie werd
geregisseerd door Daniele Finzi Pasca en ging in première in de Big Top in april 2005. Sindsdien betoverde
de show meer dan 8 miljoen mensen in 19 landen op 4
continenten. De cast van Corteo bestaat uit 51 acrobaten, muzikanten, zangers en acteurs van over de
hele wereld. De show is om 13u.. We vertrekken rond
10 u. naar Antwerpen, Lotto Arena, en zijn rond 18 u.
terug in Poperinge.

Zo 27/06

Altijd een verrassing, nooit een teleurstelling. We vertrekken rond 7 u.. Veel mogen we natuurlijk niet zeggen, behalve dit misschien: we ontdekken opnieuw een
mooi gebied. Een wondermooie streek, aan u om ze
met ons te ontdekken, want bij ons is het altijd vakantie! Bezoek, middagmaal en gidsbegeleiding is inbegrepen. Terug in Poperinge rond 20.30 u..

Za 19/06

Zeeland, land in zee
De populaire toeristische trekpleister Vlissingen heeft
meer te bieden dan een veerboot naar Breskens:
historische overblijfselen tussen moderne gebouwen,
een sfeervolle jachthaven in een historisch decor van
een oude stad, een brede promenade waar je vanop
de terrasjes een uniek zicht hebt op de scheepvaart
van de Westerschelde en leuke, kleine winkeltjes in het
oud historisch gedeelte van de stad. Kortom voor elk

Za 26/06

Baai van de Canche: 3 op een rij !
Helemaal niet zo ver en toch helemaal anders: de
Opaalkust. Eerste halte is Montreuil-sur-Mer, waar we
overal getuigen zien van een duizendjarige geschiedenis. Aangename wandeling in het stadscentrum.
Lunchen doen we aan de kust, met name in TouquetParis-Plage. De kustlijn met haar prachtige Engels-
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JULI 2021

Di 20/07

AUGUSTUS 2021

________________________________________

Sluis avondmarkt

________________________________________

Do 01/07

Antwerpen of Wijnegem shopping
Shoppen in Antwerpen is pure beleving. Het aanbod is
zeer breed: mode, design, antiek, delicatessen, … We
vertrekken ’s morgens rond 7.40 u.. Ofwel stapt u af in
Antwerpen centrum ofwel rijdt u mee tot Wijnegem
shoppingcenter ‘Shop Eat Enjoy’. Dit is een overdekt
winkelparadijs met maar liefst 250 winkels. We halen u
op dezelfde plek terug op en we zijn rond 20 u. terug
in Poperinge. Een ganse dag shoppen en genieten.

Eén van de grootste evenementen in ZeeuwsVlaanderen zijn de avondmarkten in Sluis. De meeste
winkels zijn open tot 22 u. en u kan er vele speciale
aanbiedingen vinden. Daarnaast strijden de vele marktkramers voor de aandacht van de passant, ook aan
entertainment zoals livemuziek, gezellige terrassen en
straatanimatie is er zeker geen gebrek. Een supergezellige avond in een leuke koopstad. We vertrekken
rond 13 u. en zijn rond 23 u. terug thuis.

Za 24/07, za 23/10 en ma 27/12

Paira Daiza
(ingang inbegrepen)

Za 03/07

Efteling
(ingang inbegrepen)

De Efteling is een uniek attractiepark met spannende
en betoverende attracties in een natuurlijke omgeving.
Door de sprookjesachtige sfeer en het brede aanbod
is er voor ieder wat wils. De Efteling is het leukste uitje
voor de hele familie. Zweef door de betoverende
wereld van elfen en trollen… We vertrekken rond 6.30 u.
en zijn terug thuis rond 23 u., er zijn geen stops voorzien op de heen- en terugreis.

Za 10/07

Als belangrijkste toeristische attractie in België en verkozen tot ‘Beste zoo van Europa’, laat Pairi Daiza u via
de vijf continenten reizen en kennismaken met meer
dan 7.000 dieren. U kruist het pad van wandelende olifanten, kunt talloze dieren voederen, komt oog in oog
te staan met luipaarden, leeuwen, gorilla’s, panda’s,
witte tijgers, orang-oetan, etc. In 2019 opende Pairi
Daiza een volledig nieuwe wereld ’The Last Frontier’.
Een territorium van 8 hectare, geïnspireerd op BritsColumbia waar u kunt wandelen en logeren tussen
wolven, beren, Stellerzeeleeuwen, poema’s,… We
brengen u per autocar tot aan de ingang, ter plaatse
bent u de ganse dag vrij. Vertrek rond 8 u., terug rond
20.30 u. (afhankelijk van het seizoen).

Dordrecht en Kinderdijk:
‘Een rondje Dordt’
1000 monumenten, historische binnenstadhavens, een
geweldige sfeer… Dordrecht – Dordt voor de vrienden – is de stad waar het voor Nederland allemaal
begonnen is. In 2020 bestond Hollands oudste stad
trouwens 800 jaar. Ideaal dus om nu door de stad te
dwalen. In de achtertuin van de Dordtse binnenstad
vind je trouwens dat andere iconische beeld van
Nederland… Kinderdijk. Veel Hollandser dan die 19
molens zal je het niet vinden. Wist je trouwens dat
Kinderdijk het meest gefotografeerde stukje Nederland
is… Kinderdijk is dan ook een echte aanrader, net als
Dordrecht trouwens. We vertrekken om 6 u. en zijn rond
21 u. terug.

Za 17/07

Grotten van Remouchamps (ingang
inbegrepen) en Watervallen van Coo
We vertrekken rond 6 uur richting Ardennen. We gaan
er een aantal mooie en unieke natuurfenomenen kunnen zien. Eerst brengen we een bezoek aan de grotten
van Remouchamps met zijn prachtige stalactieten en
stalagmieten (ingang €13 inbegrepen). Na de middag
rijden we verder langs de vallei van de Amblève naar
de Watervallen van Coo. De Watervallen van Coo,
worden met een hoogte van 15 meter als de hoogste
watervallen van België beschouwd. Vandaar vertrekken we terug naar Poperinge. We zijn er terug rond
21.30 u.
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Za 31/07

Bruisend Londen
(Eurotunnel)
“Wie genoeg heeft van Londen, heeft genoeg van het
leven”, zei de Grote Britse schrijver Samuel Johnson
ooit. Londen is één van de meest opwindende steden
van de wereld: een swingende, spannende, bruisende
en multiculturele metropool! De prachtige Britse hoofdstad nodigt je uit om door haar straten te komen
slenteren, om the Big Ben, Kensington Palace, de
Westminster Abbey en Piccadilly Circus te komen
bewonderen. Bovendien is Londen voor de shopaholics het winkelparadijs bij uitstek! We vertrekken
vroeg en maken de overtocht met de Eurotunnel. De
thuiskomst is voorzien rond 23 u..

Do 05/08

Middelburg (markt) en Veere
We combineren een gezellig marktbezoek met een
zoektocht naar de hippe Zeeuwse winkeltjes, verborgen achter de vele prachtige historische gevels van de
stad. We worden in de gaten gehouden door Lange
Jan. Samen met onze gids ontdekken we de stad en
daarna kunnen we genieten van de nodige vrije tijd om
de gezellige weekmarkt te bezoeken. Vrije Lunch in
Middelburg. In de namiddag rijden we naar het historisch Veere waar de ‘Markies van Veere’ ons meeneemt
naar de Schotse roots van deze schilderachtige stad.
Zalig om dit plaatsje te ontdekken. We sluiten af met
een rit rond het Veerse Meer waardoor we een beeld
krijgen van de grote waterwerken van Zeeland. Vertrek
rond 7.30 u., terug thuis rond 20.30 u..

Za 07/08

Maasvallei ten top: Annevoie, Dinant,
Maredsous
We vertrekken rond 6.30 u. naar Annevoie, waar we de
wereldvermaarde tuinen bezoeken. Ongeveer anderhalf uur gaan we er kunnen genieten van een oase van
groen en rust. Daarna rijden we door naar Dinant, een
pareltje gelegen aan de Maas. Eerst is er wat vrije tijd
voor het middagmaal en daarna doen we een korte
stadswandeling of een boottochtje op de Maas. In de
late namiddag rijden we langs de schilderachtige vallei
van de Molignée naar de abdij van Maredsous, waar
de befaamde bieren en kazen kunnen worden geproefd. Een zalige afsluiter van deze leuke dag! We zijn
rond 21.30 u. terug in Poperinge.

Za 14/08

Normandië: Honfleur en Étretat
We vertrekken rond 6 u., ontbijtstop onderweg. We
moeten het toegeven: als Belgen gaan we altijd graag
naar Frankrijk. Een daguitstap naar Normandië is dan
ook een dagje om alle zorgen te vergeten en puur genieten. Even voor de middag zijn we in Honfleur, bij de
monding van de Seine. Geleid bezoek en wat vrije tijd
over de middag. Nadien naar Étretat, waar Guy de
Maupassant de mooiste dagen van zijn leven doorbracht. De kust, de krijtrotsen, onvoorstelbaar mooi!
Terugreis met avondstop, terug in Poperinge rond
22.30 u..

Boek uw reizen online:

www.suffis.be

Ma 16/08

Ghislenghien: Colruyt en de Steengroeven van Soignies
(ingang Colruyt en ingang steengroeven inbegrepen)
Zelf koffie branden, Colruyt Group doet het al 80 jaar.
Door vakmanschap in eigen huis op te bouwen kan
Colruyt Group het productieproces, de prijs en de
duurzaamheidsaspecten van de eigen koffie controleren. Hetzelfde geldt voor wijn, want de groep heeft ook
een eigen wijnbottelarij, op dezelfde site in Ghislenghien. (bezoek in voormiddag – koffie, fruitsap, water,
wijn en koekjes inbegrepen). Vrije tijd in Soignies voor
de lunch. In de namiddag bezoeken we de steengroeve
van het Belgische blauwsteen met lokale gids op de
werf tijdens hun werkactiviteit (bezoek duurt 2.5 uur inbegrepen). Rond 20 u. zijn we terug thuis.

Za 21/08

Idyllisch Monschau, geliefd in de Eifel
Monschau is levendige drukte tussen oude muren, een
middeleeuws stadsbeeld met idyllische vakwerkhuis-

jes, nauwe steegjes, een plaveisel van kinderkopjes...
Prachtige patriciërhuizen zoals het ‘Rotes Haus’ en het
‘Haus Troistorff’ zijn getuigen van de welvaart van de
lakennijverheid in de 17e en 18e eeuw. Monschau, de
stad van de lakenwevers is het cultureel middelpunt
van een hele regio en één van de meest geliefde
uitstapjes van de Eifel. Het Rotes Haus, de protestantse kerk, de burcht, de Haller Ruïne en de Glashütte
zijn zeker een bezoekje waard! Beleef Duitsland op zijn
mooist. We vertrekken rond 6 u. en zijn terug om
22 u..

kamers en studio’s (uitgezonderd nieuwsstudio). Dit
bezoek duurt anderhalf uur. Rond de middag rijden we
naar Brussel. Eerst wat vrije tijd voor het middagmaal
en daarna bezoeken we de historische binnenstad van
Brussel onder leiding van onze gids. Ideaal om er een
aantal onbekende en schilderachtige plaatsjes te ontdekken. Een ware belevenis. We vertrekken rond
8.30 u. en zijn terug rond 20 u..

Za 28/08

Rotterdam ‘Make it happen’
Di 24/08

VRT bezoek: een kijkje achter de
schermen (ingang inbegrepen)
en ontdek bruisend Brussel.
In de voormiddag rijden we rechtstreeks naar de VRT
gebouwen. Tijdens dit bezoek schetsen de professionele gidsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol
die radio, tv en online in ons dagelijks leven spelen. Zij
leggen u uit hoe onze programma’s tot stand komen
en nemen u mee achter de schermen van de regie-

We vertrekken uit Poperinge rond 6.30 u.. We starten
de dag met een rondvaart in de grootste haven van
Europa (ca. €13 - facultatief). Daarna gaan we te voet
om het Manhattan aan de Maas verkennen. Spectaculaire hoogbouw en hippe eettenten. Vrije lunch.
Hierna nemen we de bus voor een rondrit door
Rotterdam. Ook dan merk je hoe modern de stad is.
Daarna nog de verkenning van de buurt van de Markthal en de kubuswoningen. We zijn terug in Poperinge
rond 21.30 u.. Er is geen avondstop onderweg.
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SEPTEMBER 2021
________________________________________

OKTOBER 2021
________________________________________

Za 04/09

Za 02/10

Fietsreisje in de Nederlandse
provincie Zeeland

C-mine en Tongeren

Via de Westerscheldetunnel rijden we met bus en fietsaanhangwagen tot in het oude pittoreske stadje Goes.
Door de wekelijkse zaterdagmarkt is het er gezellig op
zijn Hollands. We fietsen door het moerasachtig gebied
langs karakteristieke boerderijen en boomgaarden.
Langs de Oosterscheldedijk fietsen we via Wemeldinge
richting Yerseke. Het vissersplaatsje staat vooral bekend om de mosselen en oesters die worden gevangen
in de Oosterschelde. Na een vrij middagmaal fietsen
we verder langs het kanaal van Zuid-Beveland. Ooit
was het kanaal dat Oosterschelde met de Westerschelde verbindt druk bevaren, maar nu genieten we
er van de rust. Via het ringdorp Kapelle, dorp van Annie
M.G. Schmidt, schrijfster van Jip en Janneke, keren we
terug richting Goes waar onze bus op ons wacht om
terug te rijden naar Poperinge.

Za 04/09

Al het lekkers uit de Westhoek
(Drie ingangen inbegrepen)

Zin om tijdens onze daguitstap erop uit te trekken en
al het lekkers uit de Westhoek te gaan proeven? Dan
wordt deze daguitstap écht wel een feest. Dicht bij
huis, in onze eigen Westhoek gaan we op culinaire ontdekkingstocht! We rijden richting kust en houden halt
in Nieuwpoort. Daar worden we ontvangen in de
Nieuwpoortse vistrap. We worden wegwijs gemaakt in
de Belgische visindustrie en de duurzame visserij. We
krijgen een fileersessie én natuurlijk boot-verse vis als
proeverij. (ingang inbegrepen: € 10) Tegen de middag
komen we aan in Veurne. Onze gids neemt ons mee
voor een interessante wandeling met als thema ‘specialiteiten uit Veurne’. Hier nemen we ook ons vrij middagmaal. Na de middag rijden we richting ‘de schreve”
waar we de Moeren verkennen. In de ambachtelijke
kaasmakerij De Moerenaar vernemen we alles over het
kaasmaken én de geschiedenis van deze bijzondere
streek. (ingang inbegrepen: € 10) Wellicht is er nog tijd
om een Picon te versieren! Wie “lukken” zegt, denkt
natuurlijk aan Jules De Strooper uit Lo. In het bezoekerscentrum vernemen wij het reilen en zeilen van dit
bedrijf. En natuurlijk kunnen we proeven ‘à volonté’.
(ingang inbegrepen: € 8) Daarna keren wij tevreden en
buikje vol terug naar huis.

Zo 05/09

Zundert: bloemencorso
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toont u graag de magie van het grootste corso ter
wereld. Wil je erbij zijn, dan brengen we u er graag
naartoe. We vertrekken rond 7 u., en zijn terug thuis
rond 21.30 u.. Ter plaatse bent u de ganse dag vrij. U
kan bij ons ook een tribunekaart kopen, als u dat wenst.

(ingang inbegrepen)
Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een
wagen die bedekt is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd? Corso Zundert

Za 11/09

Aanstekelijk Amsterdam
We vertrekken rond 6 u. in Poperinge. We starten onze
verkenning aan het Waterlooplein, waar elke dag
brocantemarkt wordt georganiseerd. Daarna steken we
door naar het Rembrandtplein en de Bloemenmarkt.
Vrije lunch. Na de middag kunt u nog verder mee wandelen langs het Spui, de Dam en de Ronde Lutherse
Kerk. Wie wil, kan ook nog de grachtengordel verkennen met een rondvaartcruise (ca. € 12). We zijn terug
in Poperinge rond 21.30 u. à 22 u., met korte avondstop onderweg.

(ingang inbegrepen)
Genk heeft er met C-mine een ferme attractie bij. Een
plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen.
Op een oude mijnsite zoeken we onze weg. We beginnen met C-mine expeditie (inbegrepen: € 8). Een avontuur van anderhalve kilometer waar je de mijnwereld
echt beleeft. Nadien is er de tijd om de rest van de site
te verkennen, van horeca tot tijdelijke tentoonstellingen. Lunchen kan in de multiculturele Vennestraat. Na
de middag trekken we nog naar Borgloon waar we het
eigenzinnige doorzichtige kerkje (Reading between the
lines) gaan bewonderen. Eindigen doen we op de
markt van Tongeren, in gezelschap van Ambiorix. We
vertrekken rond 7 u. en zijn rond 20.30 u. terug thuis.

Za 18/09

Canterbury (boot)
Canterbury is een mooie middeleeuwse stad in het
zuidoosten van Engeland. Sinds de 16e eeuw is de
mooie kathedraal een bedevaartsoord en wordt nog altijd door veel toeristen bezocht. Geniet van de bekende
winkels in High Street en de gezellige speciaalzaakjes
en antiekwinkels. De charme van Canterbury is goed
bewaard gebleven. Nog steeds loop je hier door mooie
middeleeuwse straatjes en vind je aan weerszijden de
leuke oude vakwerkhuizen. Westgate Gardens met zijn
mooi aangelegde tuinen zijn een oase van rust in het
soms drukke Canterbury. Kom mee en ontdek dit
prachtige oude stadje! We vertrekken vroeg in de ochtend, maken de overtocht per boot en zijn terug thuis
rond 22.30 u..

Za 25/09

Herfstreisje: Fort van Breendonk
(ingang inbegrepen) en Mechelen
We rijden via de Belgische autosnelwegen richting
Breendonk. Breendonk is een Belgisch fort bij Willebroek, twintig kilometer ten zuiden van Antwerpen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi’s
het als werk- en doorgangskamp. Het is het enige
kamp in West-Europa dat volledig intact bleef. De
gruwel van het nazisme en de concentratie hebben ook
België niet gespaard. Het Fort van Breendonk (ingang
+ gids inbegrepen: € 12) is hiervan een ontroerend en
sprekend bewijs en dit bezoeken we vandaag. Daarna
rijden we naar Mechelen. Eerst is er wat tijd voor het
vrije middagmaal, misschien wel op een terrasje?
Daarna verkennen we deze stad samen met onze gids.
Eenmaal we de 538 treden (facultatief) van de SintRomboutstoren hebben overwonnen, staan we met
ons hoofd in de wolken om te genieten van dit prachtig
uitzicht! Na nog wat vrije tijd zijn we terug thuis rond
20 u. (geen avondstop).

Za 09/10

Verrassend Luik en hospitaal Notre
Dame à la Rose in Lessines
We vertrekken rond 7.15 u. richting Luik, onderweg
korte stop. In de stad Luik aangekomen starten wij ons
bezoek bij het hypermoderne station Guillemins. Tegen
de middag rijden we naar het hart van de stad. Na het
middagmaal maken we met onze gids een interessante
stadswandeling door de binnenstad. De Place Saint
Lambert in het hart van Luik is volledig gerenoveerd.
Ook wagen we ons langs de trappen van Bueren, de
bekendste trappen van Luik die het historische centrum met de Citadel verbindt. Wellicht rest er nog wat
tijd om langs de Maas te flaneren. Daarna rijden we
naar Lessines, waar we kennis maken met één van de
oudste hospitalen van Europa met zijn prachtig authentiek architecturaal geheel. De barokke kapel, de ziekenzaal, de apotheek, het klooster en de tuinen zijn het
bezoeken waard. (facultatief: ongeveer € 11) De rijke
farmaceutische collectie geeft ons een beeld van de
verzorging van de zieken in de loop van de eeuwen.
We zijn terug in Poperinge rond 20.30 u..

Za 09/10 - zo 10/10

Optreden Niels Destadsbader
in het Sportpaleis (ingang inbegrepen)
Na het overweldigende succes van drie uitverkochte
Sportpaleizen wou Vlaanderens chouchou dit opnieuw
doen. Alles was in gereedheid om er van 2020 een topjaar van te maken. Helaas was het anders. Maar niet
getreurd, van uitstel komt geen afstel. In oktober 2021
kan u genieten van deze kanjer. We brengen u met de
bus tot aan de ingang. Geen parkinggedoe, een glaasje
mag, een vriendinnenavond ten top, kortom een avond
zonder zorgen. Op zaterdag vertrekken we rond
17.30 u. en op zondag vertrekken we rond 12.30 u..
Na de show brengen we u veilig terug naar huis.

Za 16/10

Za 30/10

Parijs anders

KreaDoe: hobbybeurs in Utrecht

NOVEMBER 2021

Dit jaar focussen we ons op Le Haut Marais. Aan Place
de la République verlaten we de bus. Vervolgens trekken we naar het Musée d’Art et Métier (€ 8). Een 200
jaar oud museum over wetenschap en techniek. Nog
steeds verbluffend, alleen al het gebouw. Daarna trekken we naar het quartier de l’horloge en de buurt van
Centre Pompidou. De straatjes van Le Marais blijven
aantrekkelijk, vooral op zaterdagnamiddag. Er is ook
nog wat vrije tijd voor wie wat wil shoppen of een hip
cafeetje wil meepikken. We zijn terug in Poperinge rond
21.30 u. à 22 u.. Er is niet altijd een avondstop onderweg (afhankelijk van het verkeer).

(ingang inbegrepen)
Ben je op zoek naar een nieuwe creatieve hobby,
materialen, experts of mede-creatievelingen? Ga dan
zeker met ons naar KreaDoe! Dit is hét event voor
iedereen die houdt van handgemaakt en DIY. Honderden deelnemers tonen op KreaDoe de nieuwste trends
op het gebied van haken, breien, paper crafts, home
deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten
en cupcakes, tekenen en schilderen, sieraden maken
en nog véél meer. We vertrekken rond 6.30 u., en zijn
terug rond 21 u.. Ter plaatse bent u de ganse dag vrij.

________________________________________

Za 16/10 - ma 18/10

Hare Krishna (ingang inbegrepen)
en Durbuy

Za 30/10

Voedingssalon
(ingang inbegrepen)
Het voedingssalon dat staat voor leerrijke kookdemonstraties, boeiende productvoorstellingen, heerlijke
proefsessies en talrijke mode- en interieurtips… is
zeker de moeite voor een dagje weg. We vertrekken
rond 8 u. en zijn om 20 u. terug thuis.

Za 23/10

Gastronomisch visfestijn
We vertrekken rond 8 u. en rijden richting de Opaalkust.
Vanaf Wimereux volgen we de krijtkust tot Cap Gris
Nez. Via le sentier du Blanc Nez wandelen we tot aan
het hoge panoramapunt en genieten we van het uitzicht over Het Kanaal dat reikt tot aan de witte kliffen
van Dover. Nadien trekken we naar Escalles met de
autocar of voor de stappers via het wandelpad van Cap
Blanc Nez. We worden er verwend met een gastronomisch vismenu.

Eerst bezoeken we in dat prachtig stukje België Radhadesh. Het sprookjesachtige kasteel van La Petite
Somme is bewoond door de spirituele gemeenschap
Hare Krishna, die er ons een rondleiding geven (ingang
+ gids inbegrepen: € 6). Daarna rijden we verder naar
het pittoreske Durbuy in de vallei van de Ourthe, waar
er voldoende tijd is om het middagmaal te nuttigen en
te kuieren in de gezellige, kleine middeleeuwse straatjes. Er is ook mogelijkheid tot het bezoeken van het
Parc des Topiaires, een unieke collectie van kunstig gesnoeide buxussen (facultatief: ongeveer € 5). We vertrekken rond 6.30 u. en zijn terug om 21.30 u.. Geen
avondstop op de terugweg.

Ma 08/11

Bezoek aan Colruyt (inbegrepen)
en ontdek het land van Witse
Ieder van ons kent Colruyt als een bloeiend bedrijf waar
velen onder ons wekelijks een bezoekje brengen. Hoe
zorgt Colruyt ervoor dat u al uw gewaardeerde producten op tijd in uw winkel geraken? Maak kennis met het
logistieke centrum Dassenveld. U ziet er hoe de bevoorrading van onze Colruyt- en Okaywinkels verloopt
en hoe Colruyt heel bewust duurzaam te werk gaat.
Vrije lunch in Halle. In de namiddag verkennen we het
land van Witse doorheen het Pajottenland en de
Zennevallei. Een verrassende rondrit langsheen verscheidene opnamelocaties van Witse. We sluiten af
met nog wat vrije tijd op de markt van Halle. Er is geen
avondstop voorzien. Vertrek rond 7 u., terug thuis rond
20 u..

Za 20/11

Night of the Proms
(ingang inbegrepen)
Met de unieke mix van klassiek en pop verrast Night of
the Proms elk jaar weer vele duizenden fans. De
samensmelting van verschillende muziekstijlen en de
optredens van internationale popsterren, die hun grootste hit vertolken onder begeleiding van een symfonisch
orkest, dragen keer op keer bij tot een indrukwekkend
spektakel. We vertrekken rond 17 u. richting sportpaleis Antwerpen en zijn terug rond 2 u..
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La Fermette de Bobonne
LANDELIJKE VAKANTIEWONING TE POPERINGE,
STAD VAN HET GOEDE LEVEN.
Het vakantiehuis - gelegen in een hele rustige omgeving, net aan de rand van
de stad - is een unieke mix van design en authenticiteit en is beloond met vijf
sterren. Gasten voelen zich hier warm en thuis. We streven naar een 100%
wauwgevoel. De woning is ook aangepast voor rolstoelgebruikers.
•

6 slaap- en 4 badkamers

•

Voor groepen tot max. 16 personen + 1 baby

•

Verhuurd aan telkens één groep

•

Kindvriendelijke tuin

•

Eén toegankelijke slaapkamer, badkamer en apart toilet voor rolstoelgebruiker

•

Verschillende leef-, relax-, werk- en eetruimtes

•

Internet in het volledige gebouw

•

Parkeergelegenheid voor 5 auto's

•

Ruim terras

Alle info:

WWW.FERMETTEDEBOBONNE.BE

Wat er ook gebeurt
op reis …

met VAB-Reisbijstand
ben je altijd gerust.

VAB-Vakantiepakket Europa
met Bagage
;Φϯ͕ϲƉĞƌƉĞƌƐŽŽŶƉĞƌĚĂŐͿΎ

VAB-Annulatieverzekering
;ϯ͕ϲйŽƉĚĞƚŽƚĂůĞƌĞŝƐƐŽŵͿΎ
Voor elke reis, wereldwijd en in België, vanaf één
overnachting. Terugbetaling van de annuleringskosten
tot max. € 20.000 pp in geval van:
 Ziekte, ongeval of overlijden (tot de 2e graad)
 Vooraf bestaande ziektes
 Wanneer je voor de reis noodzakelijke inentingen, om
medische redenen, niet mag ontvangen
 Bij zwangerschapscomplicaties
 Herexamens
 Weigering van een visum
 Echtscheiding
 Bij ontslag of nieuw werk
 Moet je je reis vroegtijdig stopzetten (door ziekte,
ongeval of repatriëring)? Dan ontvang je
terugbetaling van de resterende vakantiedagen

Personenbijstand voor elke reis binnen Europa
Medische kosten in het buitenland krijg je tot
€ 1.000.000 vergoed, zonder vrijstelling
 Bij een ongeval in het buitenland krijg je tot € 6.200
pp nazorg terugbetaald
 Moet je je terugkeer uitstellen
(natuurramp, epidemie, terrorisme, …), dan krijg je
je overnachtingskosten terugbetaald
 Repatriëring bij ziekte of lichamelijk ongeval is
inbegrepen
 Opsporings- en reddingskosten (onbeperkt)
 Je bent ook gedekt bij een dringende vroegtijdige
terugkeer (ernstige ziekte of overlijden van een
familielid tot de 2e graad of schade aan je woning)
 Annulatie en reisonderbreking (max. € 20.000 pp) zie VAB-Annulatieverzekering
 Bagageverzekering tot max. waarde van € 1.250 pp
(verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging)


VAB-Vakantiepakket Wereld
met Bagage
;ϳйŽƉĚĞƚŽƚĂůĞƌĞŝƐƐŽŵͿΎΎ
Wereldwijde personenbijstand voor elke reis
 Medische kosten in het buitenland krijg je tot
€ 1.000.000 vergoed, zonder vrijstelling
 Bij een ongeval in het buitenland krijg je tot € 6.200
pp nazorg terugbetaald
 Moet je je terugkeer uitstellen
(natuurramp, epidemie, terrorisme, …), dan krijg je
je overnachtingskosten terugbetaald
 Repatriëring bij ziekte of lichamelijk ongeval is
inbegrepen
 Opsporings- en reddingskosten (onbeperkt)
 Je bent ook gedekt bij een dringende vroegtijdige
terugkeer (ernstige ziekte of overlijden van een
familielid tot de 2e graad of schade aan je woning)
 Annulatie en reisonderbreking (max. € 20.000 pp) zie VAB-Annulatieverzekering
 Bagageverzekering tot max. waarde van € 1.250 pp
(verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging)
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BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
TOEPASSINGSGEBIED

COVID-19

Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing
op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt bij Reizen Suffis en zijn ter aanvulling van
de algemene voorwaarden.

De reiziger verbindt zich ertoe gedurende de reis alle
nodige schikkingen te treffen om de maximale naleving
van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, opgelegd door hetzij enige overheidsinstantie
(in het vakantieland en/of België), hetzij tussenkomende
reisdienstverleners, in het bijzonder hygiënemaatregelen opgelegd door vervoerders, hoteluitbaters e.d . strikt
na te leven.
Zolang de reis door de FOD Buitenlandse Zaken wordt
toegestaan, kan geen enkele reden in verband met de
gezondheidscrisis worden beschouwd als een uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheid. Reizen Suffis
houdt voor afreis rekening met alle maatregelen en de
actuele gezondheidssituatie van de bestemming. We
doen er alles aan om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen zodat we u veilig en gezond aan boord van
onze cars kunnen vervoeren. Indien de coronasituatie
op het moment van vertrek niet toelaat om op een volwaardige manier te reizen, annuleert Reizen Suffis zelf
de reis en dan krijgt de klant zijn voorschot terug (uitgezonderd verzekeringspremie). Indien de klant toch
zelf wenst te annuleren, gelden de gebruikelijke annulatievoorwaarden.

INBEGREPEN IN ONZE PRIJZEN
Reis vanuit België naar bestemming en terug in luxeautocar. Hoteldiensten met maaltijden zoals voor elke
bestemming afzonderlijk vermeld in deze brochure.
Hotelkamers met bad of douche en toilet. BTW en
baantaksen. Nachtexpressreizen worden steeds begeleid door twee chauffeurs.
Prijzen die telefonisch door ons worden doorgegeven
zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. Wanneer Reizen Suffis een
duidelijk aantoonbare fout heeft gemaakt in de schriftelijke prijsbevestiging behoudt Reizen Suffis zich het
recht voor om de prijs alsnog te kunnen wijzigen.

DE PRIJZEN OMVATTEN
De diensten zoals beschreven in het reisdocument. De
BTW, volgens het tarief van toepassing op 30/06/2020.

De toegangsprijzen voor musea of bezienswaardigheden (berekend volgens tarief bekend op 01/10/2020),
boottochten, bergsporen en de fooien aan de plaatselijke gids en hotelpersoneel, persoonlijke uitgaven, de
kosten van visa, coronatest, inentingen en andere formaliteiten, de kosten van annulatie- en/of bijstandsverzekeringspremie (tenzij anders vermeld). Wat
maaltijden, drank en uitstappen betreft, refereren wij u
graag naar de omschrijving per reis.

VLUCHTUREN

TOESLAGEN EN KINDERKORTING

ONZE AUTOCARS

De toeslagen staan omschreven in de prijstabel en
gelden per persoon en per periode, zoals aangeduid.
De kinderkorting vindt u terug op de pagina met uitleg
over de reis.
Kinderkortingen zijn enkel van toepassing indien de
kamer gedeeld wordt met twee volledig betalende
personen. Voor daguitstappen is de korting 20% voor
kids van 2 t.e.m. 11 jaar (uitgezonderd pretparken en
concerten).

Om op een ontspannende manier te kunnen genieten
van uw vakantie beschikken wij over luxevoertuigen
uitgerust met bar, toilet, DVD, mp3-speler, telefoon,
airconditioning en meerdere beeldschermen. Onze
autocars worden permanent gecontroleerd op onderhoud en veiligheid. Ze zijn niet alleen veilig en comfortabel, maar ook voorzien van de nieuwste technische
snufjes. Dankzij de luchtvering wordt het een plezier om
met de autocar op reis te gaan. Vele reizen naar onze
bestemmingen worden overdag afgelegd, maar tevens
hebben we ook onze nachtpendels. Door de comfortabele relaxzetels en handige voetsteuntjes wordt het
geen probleem om wat te slapen. Al onze autocars zijn
rookvrij. Daarom lassen we ook geregeld een korte stop
in, zodat u even de benen kunt strekken en een sigaretje
kunt roken.
De plaatsen op de autocar worden u toegekend volgens
datum van inschrijving. In onze cars zijn gordels. Het is
dan ook verplicht om die te dragen tijdens de reis. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor nalatigheid hierom.

Reserveer uw meerdaagse vakantie vóór 15
maart 2021 en profiteer van onze vroegboekkortingen!!
€ 40 (reizen > 6 dagen) (uitgezonderd Lloret de Mar)
€ 25 (reizen > 3 dagen + Lloret de Mar)
€ 15 (reizen van 3 dagen)
€ 10 (reizen van 2 dagen)
Geldig voor alle meerdaagse reizen uit ons eigen
programma - per reis, per persoon.
Geldig indien het voorschot is betaald vóór 15
maart.

VOORSCHOT
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Voor meerdaagse reizen vragen we een voorschot van
30%, met een minimum van € 75 per persoon. Klanten
die de verzekering nemen, moeten die ook bij inschrijving betalen. U vindt steeds een overschrijvingsformulier bij uw documenten. We vragen om het voorschot
binnen de twee weken te betalen. Voor daguitstappen
vragen we om onmiddellijk de volledige som te betalen.
Ingeval van wanbetaling heeft Reizen Suffis het recht
om de reis zonder voorafgaande ingebrekestelling te
annuleren en de annuleringskosten aan te rekenen.

UITSTAPPEN
Op elke bestemming heeft Reizen Suffis een goed uitgedokterd programma opgesteld. Deze uitstappen zijn
bedoeld om de streek nog beter te leren kennen.
Meestal zijn de uitstappen inbegrepen en indien NIET,
zijn ze geheel vrijblijvend!! Bij Reizen Suffis geen addertjes onder het gras met onoverzichtelijke prijzen of extra’s. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
voor programma’s die wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Voor onze vliegtuigreizen en cruises treden we enkel op als doorverkoper en kunnen we
geenszins organisatorisch verantwoordelijk worden gesteld. Programma’s van vliegtuigreizen zijn afhankelijk
van de plaatselijke autoriteiten en de touroperator en
kunnen steeds gewijzigd of aangepast worden. De prijs
voor de vliegtuigreizen/cruises is steeds onder voorbehoud van wijziging door de touroperator, de luchtvaartmaatschappij en de invloeden van de wisselkoersen,
brandstofprijzen en taksen.

EEN VOLLEDIG TEAM STAAT VOOR U KLAAR

DE PRIJZEN OMVATTEN MET NAME NIET

VROEGBOEKKORTING

soon kan soms in dezelfde kamer slapen. Deze bedden
zijn soms een bijzetbed of sofabed. Wij kiezen altijd
voor de betere hotels!

De vluchturen die we vermelden in ons programma zijn
onder voorbehoud. De exacte uren worden u ongeveer
7 dagen voor vertrek meegedeeld. Door een wijziging
van de vluchturen kan het zijn dat het programma
(vooral 1ste of laatste dag) wordt gewijzigd. De maaltijden van de eerste en van de laatste dag hangen ook
af van de vluchturen. Maaltijden op de vlucht zijn niet
inbegrepen.

OPSTAPPLAATSEN
We vragen om steeds tijdig aanwezig te zijn op de vertrekplaats, graag 15 minuten voor afreis. Eventuele
kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis
zijn voor de rekening van de reiziger. De niet genoten
diensten, ten gevolge van de laattijdigheid zijn ook niet
terug betaalbaar.

HOTEL EN KAMERS
Het logies is voorzien in tweepersoonskamers. De reizigers die een kamer met twee éénpersoonsbedden
wensen, moeten dit bij inschrijving melden. De reizigers
die een éénpersoonskamer wensen, betalen een toeslag. Gezien de hotels slechts over een beperkt aantal
van deze kamers beschikken, worden deze in géén
geval gegarandeerd. Zij zullen volgens de mogelijkheden van elk hotel verdeeld worden. Een 3e of 4e per-

Omdat uw vakantie u nauw aan het hart ligt, zorgen wij
voor de beste service.
Chauffeurs
Reizen Suffis heeft enkel ervaren chauffeurs! Echte vakmensen! Zij stellen hun rijvaardigheid en vakkennis volledig tot uw dienst. Ze zijn plichtsgetrouw, vriendelijk en
hulpvaardig.
Reisleiders en hostessen
Zij geven u graag deskundige uitleg of verschaffen inlichtingen waar nodig zijn. Hun enkele zorg is het welslagen van uw vakantie! U kunt dan ook altijd beroep
op hen doen. Zij zijn uw steun en uw toeverlaat.

VERZEKERING
Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke
bepalingen. In het geval zich iets zou voordoen met het
rijtuig dient iedereen rechtstreeks te onderhandelen met
de verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt.
Buiten de autocar is iedereen zijn eigen verzekeraar.
Deze risico's kunt u laten dekken door een speciale
verzekering. Zeker aan te raden, zie ‘Reisverzekering’.

REISVERZEKERING
Een annulatie-, bagage-, reisongevallen- en ziekteverzekering is NIET in de prijs van de reis inbegrepen,
maar we bevelen ze u sterk aan.
Wij bieden de mogelijkheid om een verzekering te
nemen. Wij werken samen met de verzekeringsmaatschappij VAB.
Annulatie: 3,60% op de totale som met een minimum
van € 25
Annulatie- en bijstandspakket - Europa:
€ 3,60 / dag / pers. met een minimum van € 11 / pers.
Annulatie- en bijstandspakket - Wereldwijd:
7% op de totale reissom.
(tarief geldig tot 30/04/21: vanaf 1 mei 2021: nieuw tarief
voor dit pakket wereldwijd)
(tarieven en polisvoorwaarden op datum van 1/10/2020)
Polisvoorwaarden liggen ter inzage in ons reisbureau.
Bij deze verzekering is er geen franchise.

FORMALITEITEN KINDEREN / VOLWASSENEN

REISDOCUMENTEN

Kinderen dienen voor alle buitenlandse reizen in het
bezit te zijn van een digitale identiteitskaart. Wanneer
ze niet vergezeld zijn van het gezinshoofd (of voogd),
moeten ze houder zijn van een gelegaliseerd attest
waaruit de toelating van de reis blijkt. Volwassenen hebben steeds hun geldige identiteitskaart bij.
Let ook steeds op de geldigheidsdatum. Voor sommige
bestemmingen dient uw identiteitskaart nog 6 maanden
geldig te zijn na retour. Voor sommige reizen heeft u ook
een internationale reispas nodig. Vraag info in ons kantoor. Personen met een niet-Belgische identiteit dienen
zelf contact op te nemen met de ambassade!
De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties
de nodige inlichtingen in te winnen omtrent: identiteitskaart, geldig internationaal reispas, visum, inentingsattest, ... Indien de formaliteiten niet voldoen, is de
reiziger hiervoor zelf verantwoordelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte
namen, u moet deze altijd controleren op uw reservatiepapieren. Reizen Suffis is in geen geval aansprakelijk
voor eventuele fouten.

Ongeveer drie weken voor afreis ontvangt u de reisdocumenten met alle informatie en saldofactuur.

ALGEMEENHEDEN
Het is verboden in de autocar te blijven gedurende de
haltes. In de autocar en in de hotels is iedereen verplicht
zich waardig te gedragen. De autocars en de hotelkamers dienen zindelijk onderhouden. Wanneer door
een onvoorzien toeval de reis voor u minder goed verloopt dan u verwachtte, is het niet toegestaan het genot
van uw medereizigers te bederven door uiting te geven
van uw ongenoegen. Wendt u steeds tot de reisbegeleider. Hij zal al het mogelijke doen om iedereen
tevreden te stellen. Opmerkingen die hem toekomen
langs andere reizigers om, of te laat, worden als ongeldig aanzien. Een reiziger die zich zo gedraagt dat de
goede uitvoering van de reis in het gedrang wordt
gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan
van verdere deelneming aan de reis of verblijf worden
uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te
zijnen laste. Hij heeft in geen geval recht op gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER
Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan derden, aan de vervoermiddelen, in het
hotel, enz... vallen ten zijne laste. De reiziger zal ervoor
zorgen dat zijn persoon, zijn persoonlijke documenten,
en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en
buitenlandse reglementaire opgelegde voorwaarden
inzake tolgrensformaliteiten van sanitaire en financiële
aard, het politiereglement en andere bepalingen, en dit
voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De
organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op
zich voor de gevolgen die eruit voortvloeien. Klachten
moeten schriftelijk gebeuren via het reiskantoor, uiterlijk
8 dagen na het einde van de reis. Maar dit moet ter
plaatse al besproken worden met de gids of chauffeur.
Zo kan het probleem misschien daar al worden opgelost. Zij staan ten dienste van de klant.
De reiziger heeft de plicht zich grondig te informeren
over de bestemming waar hij/zij naartoe gaat. De reiziger heeft ook de plicht maximale informatie en bijzondere wensen (vb: over gezondheid, allergieën, exacte
geboortedatum van de kids, nationaliteit, correct gespelde officiële namen, …) mee te delen op het ogenblik
van de reservatie.

BAGAGE
Omdat de bagageruimte beperkt is, mag u per persoon
maar één koffer meebrengen, met een maximumgewicht van 20 kilo. De zaken die u tijdens de reis nodig
kunt hebben (identiteitskaart, medicijnen, fototoestel,
geld,...) stopt u best in uw handbagage (één tas). We
willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent
voor uw bagage. Kijk dus steeds na of u niets bent vergeten en zorg bij het op- en afstappen altijd extra goed
voor uw koffers en voor uw handbagage. Gelieve uw
bagage en handbagage ook steeds te voorzien met de
kofferlabels van Reizen Suffis.
Voor verlies, schade of diefstal (zowel in de car, als in
de koffers) accepteert Reizen Suffis geen enkele
aansprakelijkheid. Daarvoor kan eventueel een reisverzekering afgesloten worden. De reizigers worden
verzocht bij het verlaten van de autocar zich er extra
van te overtuigen dat ze al hun bagage hebben meegenomen. Een inklapbare rolstoel of een buggy kan
meegenomen worden maar wij vragen u wel om dit
zeker te melden bij boeking.

TOL
De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk tegenover de
douanediensten.

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER
De annulatie moet schriftelijk aan het reisbureau worden
gemeld, met vermelding van reden van annulatie, evt.
bewijs dokter, bestemming, afreisdatum en volledig
adres van de klant. Postdatum geldt als annulatiedatum.
Annulatiekosten bij annulatie door de klant:
• tot 56 dagen voor vertrek: 15 % van de totale reissom
met een minimum van € 25 /pers.
• tussen 55 en 31 dagen voor vertrek: 30 % van de
totale reissom met een minimum van € 75 /pers. (ook
voor vliegvakanties, tenzij de luchtvaartmaatschappij
of touroperator hogere kosten oplegt.)
• tussen 30 en 20 dagen voor vertrek: 50 % van de
totale reissom met een minimum van €100 /pers. (voor
autocarvakanties), 75 % (voor cruises, vliegvakanties;
tenzij de luchtvaartmaatschappij of touroperator
hogere kosten oplegt.)
• tussen 19 en 10 dagen voor vertrek: 75 % van de
totale reissom (voor autocarvakanties), 100 % van de
totale reissom (voor vliegvakanties en cruises)
• tussen 9 dagen en dag voor vertrek: 100 % van de totale reissom
• annulatie op dag van vertrek of no-show: 100 % van
de totale reissom
Verzekeringspremies en dossierkosten zijn steeds
100% betaalbaar. Voor de reservaties waarvoor nog
geen voorschot werd betaald, moeten er ook verplicht
annulatiekosten worden betaald. Een annulatieverzekering kan afgesloten worden op ons reiskantoor; dit dient
samen met de reservatie te gebeuren. Polisvoorwaarden liggen ter inzage in ons reiskantoor in Poperinge.

CADEAUTIP
Schenk een

cadeaubon
voor een bedrag naar keuze.
Succes verzekerd!

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS PER REIS:
25 PERSONEN
Indien we dit aantal niet bereikt hebben, zijn we genoodzaakt om deze reis te annuleren. U wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht, minimum twee
weken voor vertrek. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

PRIVACY EN AANVAARDING
Reizen Suffis houdt zich aan de wettelijke verplichtingen
op de wet op de pricacy (GDPR). Reizen Suffis is niet
aansprakelijk indien door toeval foto’s van u of van uw
kind(eren) gepubliceerd worden. Door inschrijving op
één van onze reizen verklaart de reiziger zich akkoord
met de vermelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben
voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst. Reizen Suffis is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in de brochure.

GARANTIEFONDS REIZEN
Reizen Suffis is verzekerd tegen het financieel onvermogen via het Garantiefonds Reizen, OVV - Dobbelenberg, Metrologielaan 8, B1130 Brussel.

Ook voor alle
reizen van

TOUROPERATORS
kunt u bij ons terecht.

WIJZIGING DOOR DE REIZIGER
Een wijziging van naam, opstapplaats, kamertype, regime brengt een kost met zich mee van € 25 per dossier
tot 1 maand voor vertrek. Tussen 1 maand voor vertrek
en 2 dagen voor vertrek is het € 50 per dossier. Een wijziging van reisbestemming of vertrekdatum wordt beschouwd als een annulering door de reiziger.

Tui - Pegase
VIP - Gallia - 7 Plus
Transeurope - Imagine Travel
Live To Travel - Africa by Excellence, …

WIJZIGINGEN DOOR REIZEN SUFFS
In het belang van de reizigers, of om de kwaliteit van de
reis te optimaliseren, behoudt Reizen Suffis zich het
recht om aspecten van de reis zoals dagindeling, hotel,
bezoek,… aan te passen. Deze wijzigingen zullen niet
van doorslaggevend belang zijn voor het verdere verloop van de reis. Indien mogelijk zal Reizen Suffis u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Dit voor zowel cruises,
auto- en vliegvakanties.
Met veel plezier maken we voor u
een prijsofferte op.
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Algemene reisvoorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten
Artikel 1...Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli
2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2...Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting
van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden
door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor
zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van
vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte
tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis
overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als
lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste
datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen
van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt
aan de reiziger.
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel
van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3...Informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen
zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4...De pakketreisovereenkomst

4.1
1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging
van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren
document of een PDF.
2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijke fysieke aanwezigheid van de partijen wordt
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst,
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn
beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om
in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5...De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op
vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een
daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor
het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te
trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt
staaft de organisator die kosten.

Artikel 6...Betaling van de reissom
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6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger
het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3
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 organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7...Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het
begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende
vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst
overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8...Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9...Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vó ó r het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2
Indien, vó ó r het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste
kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen
van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te
verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
e) in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg
hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op
een passende prijsvermindering.
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10...Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het
in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vó ó r het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vó ó r het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden en hij de reiziger er vó ó r het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat
de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11...Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vó ó r het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de
organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald
op basis van het tijdstip van de opzegging vó ó r het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis
of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats
van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding
op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel
heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de
reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12...Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit
die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft
vastgesteld.
12.2
Indien één van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige
uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent
de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar
zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen,
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen
en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien
de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging
van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt

de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per
reiziger.
12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om
aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper
geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13...Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14...Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.

Artikel 15...Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake
was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij
oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16...Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere
reisarrangementen.
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator
voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de
werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17...Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse
een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18...Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen
ermee in te stemmen.
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot
verzoening" bezorgen.
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19...Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure
aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene)
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
19.5
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.6
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 de Geschillencommissie Reizen
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u)
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

reizen met luxeautocar | vliegtuigreizen | autovakanties | citytrips | cruises | volledige à-la-carte reizen

Openingsuren
Iedere werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.
Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
Op zondag zijn we gesloten.
U kan ons ook bereiken via internet en ons een mailtje sturen voor meer info.
Via onze website kan u uw reservaties doorsturen.
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Verg. 1825 - ondernemingsnummer: 0849 267 464
Algemene voorwaarden ter inzage in ons kantoor
Aangesloten bij het garantiefonds Reizen OVV® Dobbelenberg Metrologielaan 8, 1130 Brussel
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