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GROEPSREIZEN
PER AUTOCAR?
JAZEKER!
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Bourgondië, Dijon

5
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Normandië, Jersey en
Bretagne

5
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Lourdes Touristique

6
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Bretagne

7
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Saarland

3
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Oost-Friesland & Bremen

5
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Hessen, Thuringen & Ijzeren
Gordijn

4
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Zwarte Woud, Lossburg

5
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Cotswolds, Steeple Aston

5
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Kent, Ashford

3

19

Devon & Cornwall

5

20

8

21

Tirol, Arzl wandelreis

8

22

INBEGREPEN IN DE PRIJS
- de autocarreis met luxe-touringcar
- de hoteldiensten zoals vermeld bij de reisbeschrijving
- de uitstappen tenzij anders vermeld
- de BTW in België
- de fooien / dienstvergoedingen voor chauffeur en
reisleider

Tirol, Nauders Almabtrieb

6

23

7

24

Rudesheim, Kerstshopping

3

25

NIET INBEGREPEN
- toegangsgelden voor bezoeken, boottochten etc op
de uitstappen, tenzij expliciet vermeld bij de reis!

Keulen & Valkenburg,
Kerstshopping

2

26

Londen, Kerstshopping

2

27

Parijs, Kerstshopping

2

27

Wenen, citytrip

4

28

Krakau, citytrip

5

29

Georgië & Armenië rondreis

15

30-31

Wij blijven onze beperkte opstapplaatsen behouden,
geen tijdrovende ophaalronde. U komt naar één van
de volgende 3 opstapplaatsen en uw reis start:
Brugge-Loppem Carpoolparking aan de Lac
aan de afrit – rondpunt van de E40
Lichtervelde
Garage Sima Tours
Industrielaan 8
Kortrijk
Kinepolis parking
aan de bushalte (enkel voor de
reizen richting Frankrijk)
THUISOPHALING BIJ MEERDAAGSE REIZEN
Om onze service verder te optimaliseren bieden we u
de mogelijkheid om bij u thuis afgehaald en teruggebracht te worden. Daarvoor gebruiken we een minibus
aan volgend tarief:
• Binnen een straal van 10 km rond Lichtervelde:
€ 30 / persoon / transfer.
• Tussen 10 à 30 km: € 40 / persoon / transfer.
• Meer dan 30 km: af te spreken.

CHAUFFEUR + REISBEGELEIDER
Sima Tours heeft enkel ervaren chauffeurs en reisbegeleiders in dienst. Zij stellen hun rijvaardigheid en
vakkennis volledig tot uw dienst opdat U van een welverdiende vakantie kunt genieten.

www.simatours.be

BEGELEIDE DAGREIZEN
Concertreizen

ROOKVRIJ REIZEN
Onze autocars zijn rookvrij!

2

DAGEN PAGINA

4-5

UW PLAATSEN IN DE AUTOCAR
De plaatsen worden toegekend volgens datum van
inschrijving, mits betaling van een voorschot.

ANNULERINGS- EN BIJSTANDSVERZEKERING,
IS DEZE NUTTIG?
Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke
bepalingen. Als klant moet u zich wel steeds in orde
stellen met de mutualiteit. Vraag zeker uw Europese
ziekteverzekeringskaart aan.
Daarnaast kunnen wij u een Protections annuleringsen bijstandsverzekering echter alleen maar aanraden!
Elk jaar opnieuw moeten reizigers hun reis annuleren,
onderbreken of moet er een beroep gedaan worden
op professionele medische bijstand. In zo’n noodgeval
is een betrouwbare reisverzekering de beste waarborg
voor een efficiënte hulpverlening en het kan u ook heel
wat geld besparen.

REIS

1

ONZE AUTOCARS
Onze autocarvloot is van recente makelij, bijgevolg
reist U met comfortabele, luxe-autocars.

ANNULERING
Bij annulering gelden de annuleringskosten die u vindt
bij de algemene en bijzondere voorwaarden.

meerdaagse reizen

INHOUD
Januari tot mei 2020

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben de voorgestelde
reizen voor ons géén geheimen meer. Wij kozen voor U de
meest interessante reiswegen en bezienswaardigheden zodat U
een zo compleet mogelijk beeld krijgt van de stad, het land of
de streek... van uw voorkeur.

UITSTAPPEN
Bij iedere bestemming heeft Sima Tours een programma met uitstappen opgesteld. Deze uitstappen zijn
bedoeld om de streek beter te leren kennen. Meestal
zijn deze inbegrepen, indien niet wordt dit vermeld!

OPSTAPPLAATSEN

VERRASSINGSWEEKEND

ZWITSERLAND
Seelisberg, Paasvakantie Promo
FRANKRIJK

DUITSLAND

IERLAND

SIMA TOURS BIEDT U DEZE VERZEKERING AAN
VOOR DE VOLGENDE PRIJS :
- Autocarreizen tot € 950: annulatie & reisbijstand: € 5
per dag en per persoon
- Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:
annulatie & reisbijstand: 6% op de totale reissom.
Bij annulering en/of medische kosten is er steeds een
franchise van € 25,00 per persoon van toepassing.

Waar kan ik de algemene & bijzondere voorwaarden
vinden die samen gaan bij het contract?
- U kan deze vinden op de website : www.simatours.be
- U kan een geprint exemplaar opvragen via mail, telefonisch of kom even langs in ons kantoor.

HOE RESERVEERT U UW REIS
U kan uw vakantie boeken door telefonisch te reserveren of via onze website. De plaatsen worden toegekend
volgens datum van inschrijving en voorschotbetaling.
Bij iedere reservatie vragen wij een voorschot van
€ 125,00 per persoon. Indien U een reisverzekering
wenst, gelieve dit mee te delen bij reservatie.

RESERVEREN OP
051/72.22.22
OF VIA WWW.SIMATOURS.BE

Rondreis Ierland
GROOT-BRITTANNIË

NOORWEGEN
Noorse Fjorden Cruise
OOSTENRIJK

ITALIË
Zuid-Tirol, Dolomieten
KERSTSHOPPING WEEKEND

BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN

www.simatours.be
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DAGTRIPS
2020
MAART 2020
zo 01

Versailles, bezoek (ingang kasteel en
Tuinen gratis)

€ 47,00

zo 01

Calais, Cassel en Boeschepe,
alle musea gratis

€ 28,00

zo 07

Canterbury, vrij bezoek of shopping

€ 48,00

za 15

Orchideeënfestival Vaucelles, Arras en
Notre-Dame de Lorette

€ 34,00*

wo 18 Rijsel, vrij bezoek of shopping
JANUARI 2020
do 02

London, SOLDEN SHOPPING

€ 53,00

za 04

Canterbury, SOLDEN SHOPPING

€ 39,00

MEI 2020
€ 18,00

za 21

Londen, korte stadsrondrit en vrije tijd

€ 64,00

za 28

Keukenhof, bezoek aan het mooiste
bloemenpark van Nederland

€ 51,00*

zo 29

Essen, bezoek oldtimerbeurs Techno
Classica

€ 65,00*

vr 01

Beloeil, tentoonstelling amarylissen , Ath
en Lessen

€ 41,00*

za 02

Canterbury, vrij bezoek of shopping

€ 52,00

zo 03

Parijs, shopping en vele musea gratis
(o.a. Picasso, Rodin & Branly)

€ 46,00

za 09

Rotterdam, stadsrondrit en vrije tijd
(museumbezoek ,shopping)

€ 31,00

Zuid-Engeland, Hastings en Battle Abbey

€ 70,00*

za 04

London, SOLDEN SHOPPING

€ 53,00

za 04

Wijnegem, SOLDEN SHOPPING

€ 23,00

zo 05

Roermond Outlet Center SOLDEN

€ 32,00

zo 10

€ 18,00

wo 13 Rijsel, vrij bezoek of shopping

wo 08 Rijsel, vrij bezoek of shopping SOLDEN

€ 18,00

za 16

Londen, korte stadsrondrit en vrije tijd

€ 64,00

zo 17

Verrassingsreis met oldtimer
(maaltijden inbegrepen)

€ 60,00

za 23

Giverny, Tuinen Monet & Gerberoy

€ 55,00*

zo 24

Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden
inbegrepen)

€ 60,00

za 30

Utrecht, vrij stadsbezoek, bezoek Kasteel
Den Haar

€ 52,00*

INFO:
* = ingangsticket bezoeken inbegrepen in de prijs !
Prijs kind : - 3 € op volwassen prijs met uitzondering van :
Disneyland (-10 €); Efteling en Keukenhof (-5 €).
APRIL 2020

FEBRUARI 2020

za 11

Efteling, bezoek pretpark - Paasvakantie

€ 64,00*

Londen, korte stadsrondrit en vrije tijd

€ 58,00

zo 02

Rijsel, markt Wazemmes + Villa Cavrois,
alle musea gratis

€ 21,00

za 08

Parijs, vrij stadsbezoek tot 19u of bezoek
oldtimerbeurs Rétromobile PROMO

€ 47,00

za 18

Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd
met verblijf tot 19u

zo 16

Zwolle, handwerkbeurs

€ 61,00*

zo 19

Sint-Truiden met bloesemtocht, Borgloon
en bezoek stroopfabriek

€ 37,00*

vr 24

Koninklijke Serres van Laken,
avondbezoek verlichte serres

€ 25,00*

za 25

Keukenhof, bezoek aan het bloemenpark
met passage Bloemencorso !

€ 51,00*

zo 26

Londen, bezoek met vrije tijd

€ 64,00

za 01

PROMO

wo 19 Rijsel, vrij bezoek of shopping PROMO
za 22

za 29
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€ 15,00

Disneyland Paris, Parc én Studios,
Krokusvakantie met ingang beide
parken! PROMO

€ 91,00*

Amsterdam, geleid bezoek of shopping
(Hermitage: Juwelen Russisch hof) PROMO

€ 36,00

www.simatours.be

ma 13 Amsterdam, geleid bezoek en vrije tijd,
Tulpenfestival – paasmaandag

€ 41,00

wo 15 Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00
€ 53,00

OPSTAPPLAATSEN DAGTRIPS
Brugge-Loppem

Carpoolparking Loppem, aan de
afrit E40 rondpunt in Loppem.

Lichtervelde

Carpoolparking aan de afrit E403/
A17 richting Lichtervelde.

Roeselare

Oekene aan de kerk.
aan de bushalte (enkel voor de
reizen richting Frankrijk)

Kortrijk

Bushalte Kinepolis /Pres.
Kennedylaan(enkel dagreizen
België & Frankrijk).

Veurne

Afrit 1A op A18 – carpoolparking
(enkel dagreizen richting
Groot-Brittannië !).

www.simatours.be
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VERRASSINGSWEEKEND

5 DAGEN

CONCERT & MUZIKALE
REIZEN 2020

PAASVAKANTIE!
PROMO!

SEELISBERG
Met vernieuwde uitstappen!

08/03/20

Daens, de Musical, te Puurs – zitplaatsen cat 1
€ 87,00*

2 DAGEN
28/03/20

Schlagerfestival - Hasselt Ethias Arena –
zitplaats tribune blok 138 & 139
€ 67,00*

Zwitserland

10/05/20
Na de successen van de laatste jaren zetten wij deze traditie
verder! Uiteraard kunnen wij over deze reis geen uitleg
geven, enkel dat wij deze verrassingsreis opnieuw tot een
mooie herinnering zullen uitbouwen.

Moederdagconcert Christoff en Lindsay in
Wieze Oktoberhallen, cat 1 & cat 2
v.a.€ 60,00*

04/10/20

Daens, de Musical, te Puurs – zitplaatsen cat 1
v.a.€ 87,00*

10/10/20

DAG 1
Via de Ardennen rijden we langs Arlon, Luxemburg en Metz
richting Strasbourg en Colmar om in Bazel Zwitserland binnen te
rijden. Vrij middagmaal onderweg. Via Luzern bereiken we onze
verblijfplaats Seelisberg om er enkele dagen te genieten van de
gezonde berglucht.

31/10/20

DAG 2
Deze voormiddag bezoeken we één van de mooiste steden
van Zwitserland, Luzern, gelegen aan het Vierwoudstrekenmeer.
We wandelen door de verkeersvrije Altstadt en zien er onder
andere de Kapellbrücke, de Kornmarkt en Weinmarkt, de
Jezuïetenkerk, de mooie beschilderde gevels en zoveel meer. Na
het vrije middagmaal rijden we naar Marbach met zijn prachtige
Emmentaler huizen. In Trubschachen bezoeken we de bekende
koekjesfabriek ‘Kambly’. De terugreis gaat door Entlebuch tot
Kriens en zo terug naar Seelisberg.

Jan en Alleman, Jan Smit in het Sportpaleis,
Golden Seats en cat 1
v.a.€64,00*

Christoff Live in Gent, Capitool, zitplaatsen
cat 1 & cat 2
v.a.€ 60,00*

07/11/20
DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

10/10/2020

2

VP

€ 280,00

17/10/2020

2

VP

€ 280,00

Christoff Live in Hasselt Ethias Theater,
zitplaatsen cat 1 & cat 2
v.a.€ 67,00*

28/11/20
INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension, vanaf ontbijt op dag 1 tot avondmaal op dag 2.
Alle toegangsgelden voor de bezoeken!
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 50,00/reis.

André Hazes, Live in Lotto Arena, Antwerpen,
zitplaatsen cat 1 & cat 2
v.a.€ 70,00*

12/11/21

Semino Rossi, Jubileumtour in Ethias Arena,
Hasselt, cat 3 blok 130 - 131
€ 99,00*

* = ingangsticket inbegrepen in de prijs
OPSTAPPLAATSEN: zie dagreizen programma
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Waar de wieg van Zwitserland ooit stond, op een panoramisch terras
hoog boven de Vierwaldstättersee, ligt onze verblijfplaats. Luzern,
Brunnen, Zug en Altdorf liggen in de buurt. We bezoeken Luzern
en genieten in Marbach van de typische Emmentaler huizen. Een
route langs schitterende meren brengt ons naar Einsiedeln, het
bedevaartsoord dat bekend staat voor zijn zwarte Madonna en zijn
paardenfokkerij. Via de Brünigpass bereiken we Berner Oberland
met zijn pittoreske plaatsjes Brienz, Grindelwald, Interlaken…
maar krijgen we ook prachtige zicht op het Jungfraumassief. In
het Lauterbrunnental kunnen we van neerstortende watervallen
genieten.

naar Interlaken, het stadje tussen de twee meren, waar het heerlijk
vertoeven is.
DAG 5
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. Via de autowegen langs
Bazel, Colmar, Strasbourg naar St. Avold (of omgeving) voor vrij
middagmaal. Verder huiswaarts via Luxemburg en Brussel.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

13/04/2020

5

HP

€ 535,00

DAG 3
Via de Axenstrasse bereiken we Brunnen, een toeristisch plaatsje
van waaruit we kunnen genieten van mooie zichten op de Urnersee.
Langs de oevers van de mooie Zugersee reizen we naar Zug. Vrije
tijd om de kleine Altstadt te bezoeken, een wandeling te maken op
de promenade aan het meer en het vrije middagmaal te nemen.
Daarna rijden we over de Ratenpass naar Einsiedeln, bekend voor
zijn barokke benedictijnerklooster en zijn paardenfokkerij. Via
Schwyz en de Axenstrasse terug naar ons hotel.

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het
ontbijt de laatste dag.

DAG 4
We reizen via Stans, Sarnen en Lungern, met de blauwe Lungernsee,
de Brünigpass (1008 m) over. Zo komen we in Berner Oberland.
Eerste halte is Brienz (kort bezoek aan dit houtsnijdersdorp).
Nadien via de toeristische zijde van Brienzersee naar het
Lauterbrunnental. De Jungfrau, Mönch en Eiger verschijnen voor
ons. Zo bereiken we Grindelwald, het befaamde vakantieoord
met zicht op de Eiger. Als er voldoende smeltwater is, trekken
we eerst naar de Trümmelbachwatervallen. Deze imponerende
gletsjerwatervallen laten zien hoe het smeltwater binnen de rotsen
naar beneden stort (facultatief bezoek). Nadien keren we terug

HOTEL BELLEVUE *** - SEELISBERG
Hotel Bellevue is een sfeervol hotel met een bijzonder
aantrekkelijke ligging, hoog boven één van de mooiste meren van
Zwitserland, het Vierwoudstrekenmeer. Het uitzicht is er subliem.
Het hotel beschikt o.a. over een kleine fitnessruimte en een sauna
(gratis). In het voortreffelijke restaurant genieten we van 3-gangen
avondmaal en ontbijtbuffet.

NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 110,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

www.simatours.be
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5 DAGEN

BOURGONDIË
EN DIJON

NIEUW!

Frankrijk
Van de Vlamingen die van nature levensgenieters zijn, zegt men
dat het echte Bourgondiërs zijn. Dit is misschien te verklaren door
het feit dat Vlaanderen een eeuw lang vanuit Dijon bestuurd werd
door de hertogen van Bourgondië. Immers de wijnen uit de Côte
d’Or (de wijngaarden tussen Dijon en Beaune) behoren tot de
beste en duurste ter wereld. Ook heel wat culinaire specialiteiten
(kir, mosterd, boeuf bourguignon) komen uit Bourgondië. Dijon
is een aangename stad met een rijk architecturaal patrimonium
en terecht bekroond met het label ‘ville d’art et d’histoire’. Alle
stadmuseum o.a. het museum van schone kunsten zijn er gratis.
Kortom een droomreis voor fijnproevers en cultuurliefhebbers.
DAG 1
Via Parijs met vrij middagmaal onderweg rijden we naar
Vezelay. De basiliek Sainte-Madeleine is één van de grootste
cultuurschatten van Bourgondië en tevens een belangrijke
stop tijdens de bedevaart naar Compostella. Het dorp Vezelay
behoort tot het kransje van de mooiste dorpen van Frankrijk. We
rijden gedeeltelijk door het nationaal park van de Morvan naar
onze verblijfsplaats waar wij aankomen op de vooravond van 14
juli, de Franse nationale feestdag.

Na het middagmaal in het centrum van de stad is er nog wat
vrije tijd vooraleer we naar het kasteel van Santenay rijden. In dit
wijndomein van 90 ha met middeleeuwse kelders volgen wij een
gecommentarieerde wijnproeverij van een 5-tal klassewijnen.
Op weg naar ons hotel is er nog een stop voorzien aan een
kaasmakerij in Brochon om kennis te maken met de specifieke
kazen uit de regio.
DAG 5
De laatste dag is geen vlucht naar huis. Integendeel. In Flavignysur-Ozain, één van de mooiste dorpen van Frankrijk, bezoeken
wij met een gids de oude abdij waar de heerlijke anijssnoepjes
worden gemaakt. Tegen de middag zijn wij in Châlons-enChampagne voor het vrij middagmaal op de place Foch. Na een
korte verkenning van het historische centrum met o.a. de kerk
Notre-Dame-en-Vaux (UNESCO-werelderfgoed) keren wij via
Reims en Rijsel terug naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

13/07/2020

5

VP

€ 650,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Bezoek Clos de Vougeot, Cassisium met proeverij, Hotel-Dieu
Beaune, wijnkasteel Santenay, abdij Flavigny-sur-Ozain en
Chartreuse de Champmol.

DAG 3
Vandaag verkennen wij Dijon. De gewezen hoofdstad van het
hertogdom Bourgondië. We passeren langs de kathedraal
Saint-Bénigne, de gotische kerk Notre-Dame, de kapel van
de karmelieten en de Place de la Libération en des Etats de
Bourgogne. Gezamenlijk middagmaal in het centrum van de stad.
In de namiddag vrije tijd voor museumbezoek of shopping. Met
de gids maken we ook een wandeling langs enkele speciaalzaken
zoals de mosterd Maille en de markthal, een ontwerp van Eiffel.

HOTEL IBIS STYLES *** - DIJON
Het driesterren hotel ligt in de voetgangerszone in het hartje
van Dijon op 100 meter van het paleis van de hertogen van
Bourgondië. Het is een art-deco gebouw waarvan de voorgevel
geklasseerd is. Ook het interieur straalt de art-deco stijl uit. Alle
kamers zijn voorzien van alle comfort. Er is een lift, gratis Wifi,
airco, kluis, tv, bureau, 24/24 receptie... De twee restaurants
hebben een gastronomische reputatie.
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5 DAGEN

NORMANDIE,
JERSEY
& BRETAGNE

Frankrijk

DAG 2
Wij bezoeken het kasteel van de beroemde wijngaard Clos de
Vougeot, in de 12de eeuw gesticht door de abdij van Cîteaux. Ook
een bezoek aan het supermodern museum Cassisium opgericht
door de firma Vedrenne staat op het programma. Wij vernemen
er alles over de cassis en de geschiedenis van de fameuze kir, een
uitvinding van Kanunnik Félix Kir. Op weg naar ons hotel houden
we halt in het voormalig kartuizerklooster van Champmol.
We gaan er de Mozesput van Claus Sluter bewonderen, het
meesterwerk van de middeleeuwse beeldhouwkunst. Na het
avondmaal is het traditionele vuurwerk aan de lac kir misschien
een bijkomende attractie.

DAG 4
We gaan naar Beaune, de wijnhoofdstad van Bourgondië.
Het ommuurde centrum is een lust voor het oog. Vooral het
wereldberoemde Hospice de Beaune trekt de aandacht van
de bezoeker. Wij zien er de beroemde polyptiek, het laatste
oordeel van onze Vlaamse Primitief Rogier Van der Weyden.

Al jaren
een topper!

NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 175,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Een volle dag verblijf op het kleine Kanaaleiland Jersey, 20 km lang
en 9 km breed, om er te genieten van de bloemenweelde en het
uitzonderlijke microklimaat. Korte kennismaking met de hoofdstad
Saint Hélier. De grootse infrastructuurwerken om de Mont Saint-Michel
zijn oorspronkelijke omgeving terug te schenken zijn voltooid. Een
bezoek aan deze stad en abdij gebouwd op een rots staat op het
programma. Rouen, ooit de hoofdstad van Normandië, wordt bezocht.
Natuurlijk worden de Normandische specialiteiten zoals camembert,
cider, calvados en zeevruchten niet vergeten. Dit jaar is er opnieuw
een dagje extra Bretagne ingelast met als attractie de ommuurde
vestingstad Saint-Malo en een overzet naar de mondaine badplaats
Dinard.
DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij via Amiens en de Pont
de Normandie, Normandië binnen. Rond de middag zijn we in Trouvillesur-Mer. Dit oud vissersdorp is uitgegroeid tot een familiale badstad
dat heel wat kunstenaars aantrekt. Na een korte rondrit in Deauville en
Clairefontaine, bekend om hun renbanen en trendy strand, rijden we naar
één van de mooiste calvadosdistilleerderijnen ondergebracht in een 18de
eeuwse vakwerkhoeve. Geleid bezoek gevolgd door een proeverij.
DAG 2
In Granville gaan wij naar de luxueuze villa en tuin van Christian Dior. De
aangelegde terrassen bieden een uniek zicht op de zee. In Huismes
houden we een fotostop aan het Duitse militaire mausoleum. Het
reuzenproject waarbij de Mont-Saint-Michel zijn vroegere natuurlijke glans
terugkrijgt is voltooid. Middagmaal aan de voet van de Mont-Saint-Michel.
Met de Passeur (shuttlebus) gaan we de Mont-Saint-Michel bezoeken.
Er is tijd voorzien voor een bezoek aan de gotische abdij ‘La Merveille’
(300 trappen), en panoramisch terrasje of een wandeling op de nieuw
aangelegde promenade langs de Couesnon.
DAG 3
Vandaag staat een dag Bretagne op het programma. Via Le Vivier sur
Mer komen wij in het vissersdorpje Cancale, prachtig gelegen aan de
Smaragdkust. Bij eb kan men de oesterbanken en mosselparken zien.
Wie oesters lust komt hier aan zijn trekken! Middagmaal in het ommuurde
zeeroversnest Saint-Malo. Nadien volgt een stadswandeling op de
stadsmuren of wat vrije tijd voor een terrasje. We nemen een boot van
de Compagnie Corsaire en varen naar Dinard om er de sfeer van deze
chique badstad op te snuiven.
DAG 4
Vandaag varen wij van Granville met een snelle catamaran naar Jersey,
vooral bekend als belastingparadijs en om zijn lieve kleine koetjes. Na
het middagmaal maken wij met een lokale bus en gids een rondrit op
dit bloemeneiland. Regelmatig wordt een stop ingelast om de charmes
van dit eiland te fotograferen. Terug met de catamaran naar Granville
en met de bus naar ons hotel waar we, wat later dan gewoonlijk, van
het avondmaal zullen genieten.

DAG 5
Op weg naar Rouen doorkruisen we het regionaal natuurpark van de
bochten van de Seine. Met een lokale gids bezoeken wij de ruïnes
van de oude benedictijnenabdij van Jumièges, ooit de grootste abdij
langs de Seine. Stop bij de abdijkerk en tuinen van Saint-Georges de
Boscherville. Vrij middagmaal in het oude stadsgedeelte van Rouen.
Nadien wandeling langs de place du Vieux-Marché, waar Jeanne d’Arc
op de brandstapel stierf, le Gros Horloge en de kathedraal tot we de
terugreis naar huis aanvatten via Amiens.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

24/07/2020

5

VP

€ 725,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Overzet naar Dinard.
Excursie naar Jersey met overzet per catamaran, lokale bus en gids te
Jersey.
Toegangsgelden voor de distillerie Coeur de Lion, de abdij Saint
Wandrille en de tuinen, abdijkerk en ruïnes van de abdij Saint Georges
de Boscherville.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 140,00 / reis.
Toeslag Kamer Célèste : € 50,00 / kamer / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL LE FRUITIER *** - VILLEDIEU LES POÊLES
Dit gezellig familiaal hotel ligt in het centrum van Villedieu les Poêles,
een leuk stadje bekend voor zijn klokkengieterij en koperslagers.
Men serveert ons een uitgebreid ontbijtbuffet en uitstekende
driegangenmaaltijden bereid met verse Normandische producten.
Het hotel heeft 48 totaal vernieuwde kamers voorzien van alle
comfort. De kamers Célèste is een luxueuzere, ruime kamer in trendy
art deco stijl.
www.simatours.be
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6 DAGEN

7 DAGEN

LOURDES
TOURISTIQUE

BRETAGNE

Frankrijk
Een nieuwe succesformule voor een volwaardige bedevaart reis
zonder lange vermoeiende dagrit. Twee dagen heen en twee
dagen terug. Het Mariaoord Lourdes is ideaal gelegen middenin
de Pyreneeën voor een prachtuitstap naar de cirque de Gavarnie.
Onderweg doen wij heel wat interessante plaatsen aan: Chartres,
Puy-de-Dôme, Limoges, Albi en Nevers.
DAG 1
Via Parijs rijden we naar Chartres voor het vrije middagmaal en
bezoek aan de kathedraal, één van de parels van de gotiek. In
Limoges bezoeken wij de geklasseerde porseleinoven Four des
Casseaux en aanpalende shop Royal Limoges.
DAG 2
Toulouse, de hoofdstad van de nieuwe regio Occitanie wordt
vandaag bezocht. We maken er een stadswandeling en zien
het Capitool (bezoek), de basiliek Saint-Sernin en de vele
stadskastelen van de rijke pastelhandelaars. In de late namiddag
komen wij aan in Lourdes, op de vooravond van OLV-Hemelvaart,
Maria’s hoogdag.
DAG 3
Vrije voormiddag in Lourdes. Gelegenheid tot het bijwonen
van de internationale muzikaal verzorgde hoogmis in de
ondergrondse basiliek. Mogelijkheid om met de gids in de
voetsporen van Bernadette te treden naar de watermolen, het
cachot, de parochiekerk... In de namiddag rijden we door het
nationaal park van de Pyreneeën naar de cirque de Gavarnie
(UNESCO-werelderfgoed). Flinke stappers kunnen er te voet
een wandeling maken in dit keteldal. Een wonderbaarlijke
creatie van moeder natuur. ’s Avonds kan men deelnemen aan
de kaarskensprocessie.
DAG 4
We verlaten Lourdes richting Albi. In deze rode stad bezoeken we
de kathedraal Sainte Cecile, prachtig versierd na de overwinning
tegen de katharen. Het aanpalend bisschoppelijk paleis herbergt
het museum Toulouse-Lautrec en heeft een prachtige tuin. We
ronden de dag af in het middeleeuwse Conques, één van de
mooiste dorpen van Frankrijk, met een prachtige romaanse
abdijkerk en een bekende halte op de bedevaartsroute naar
Compostella. Overnachting in Issoire.
DAG 5
We starten de dag met een bezoek aan de abdijkerk van Issoire,
Saint-Austremoine (11de-12de eeuw), de mooiste romaanse
kathedraal van de Auvergne. Nadien rijden we naar het
vulkanenlandschap van Auvergne met zijn vele kratermeren. Wij
doorkruisen de streek van de Saint-Nectaire kaas. Bij ‘Le Buron’
op de col Morand (1441 m) genieten wij van het mooie panorama.
Ons middagmaal nemen we in een lokaal restaurant in Orcival,
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Frankrijk
een bedevaartsoord met een prachtige romaanse basiliek. Met
een tandradbaan klimmen we naar de top van de Puy-de-Dôme
(1460 m), de jongste vulkaan in het Centraal Massief. Een duik in
het zwembad van ons hotel kan heel verfrissend zijn.
DAG 6
Na een rijkelijk ontbijtbuffet vangen we de terugreis aan. In
Nevers brengen wij een bezoek aan het schrijn van de heilige
Bernadette in de kloosterkerk Saint-Gildard. Verder via Parijs en
Rijsel naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

13/08/2020

6

VP

€ 760,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
¼ liter wijn en water tijdens de avondmalen.
Bezoek Four des Casseaux en tandradbaan naar de Puy-deDôme.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 165,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL APOLONIA**** - LIMOGES
Een comfortabel hotel dat rustig gelegen is in een groene
omgeving. De kamers zijn voorzien van alle comfort.
HOTEL PARADIS ****- LOURDES
Totaal gerenoveerd hotel, gelegen langs de Gave, op
wandelafstand van het heiligdom. Elegante kamers voorzien van
alle comfort. Uitstekend restaurant met mooie bar en boetiek.
Gratis Wifi.
HOTEL LE PARIOU *** - ISSOIRE
Dit hotel met comfortabele, elegante kamers heeft een tuin
en verwarmd buitenzwembad. Het restaurant is beroemd om
zijn verfijnde keuken op basis van verse producten. ’s Morgens
uitgebreid ontbijtbuffet.

Bretagne, land van de zee, heeft 1200 km grillige kust, met woeste
rotspartijen en schitterende stranden. Een streek om van te smullen,
letterlijk voor wie van vis en schaaldieren houdt. Het binnenland met
zijn oude stadjes, zijn calvariebergen en zijn prehistorische stenen is
een land van tradities en legenden. We verblijven eerst in het zuiden,
met o.m. een boottocht naar Belle Ile, en hebben een tweede
verblijfplaats in het Noorden, met een bezoek aan het bloemeneiland
‘Ile de Bréhat’.
DAG 1
Via Rijsel naar Péronne voor ontbijtstop. Verder richting Parijs. Korte
stop in Chartres voor een bezoek aan de kathedraal. In de namiddag
bereiken we Rennes, hoofdstad van Bretagne. Van daaruit via Lorient
naar Concarneau, onze verblijfplaats.
DAG 2
In de voormiddag bezoeken we Concarneau, een oud ommuurd
stadje op een schiereiland middenin de vissershaven. Vrij middagmaal.
Na de middag rijden we naar het meest westelijke punt van Frankrijk,
de Pointe du Raz, een indrukwekkende rots die ver in zee reikt.
DAG 3
In Carnac bekijken we de mysterieuze stenen uit de prehistorie, die
in lange rijen opgesteld staan. We bezoeken het smalle schiereiland
Quibéron waar we picknicken. In de namiddag boottocht naar BelleIle, het grootste en mooiste eiland van Bretagne, waar we een rondrit
maken met een lokale bus.
DAG 4
In de voormiddag rijden we naar Locronan, één van de meest typische
Bretoense oude stadjes, waar de tijd is blijven stilstaan. Bezoek, vrije
tijd en middagmaal. Verder naar Quimper, bekend om zijn porselein,
zijn kathedraal en zijn gezellige stadscentrum. Begeleid bezoek aan
de keramiekfabriek ‘Faïencerie de Quimper’.
DAG 5
Vandaag steken we Bretagne dwars over. We maken kennis met de
‘Enclos Paroissiaux’, de ommuurde parochie-erven, in Pleyben, in
Saint-Thégonnec (vrij middagmaal), en tenslotte in Guimiliau, één van
de oudste. Daarna via een mooi stukje Noord-Bretoense kust naar
onze tweede verblijfplaats Tréguier.
DAG 6
Na een korte stadwandeling in Tréguier, met bezoek aan de
kathedraal St Trugdual, bedevaartsoord van Saint Yves, rijden we
naar Ploumanach voor een wandeling langs de roze granietkust. Vrij
middagmaal in Tréguier. In de namiddag nemen we de boot naar het
autovrije bloemeneiland ‘Ile de Bréhat’.

Daarna verder via Mont-Saint-Michel naar Villedieu les Poêles voor
ons vrije middagmaal. Na de middag rijden we doorheen Normandië
en passeren Caen en Rouen. Terug naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

30/08/2020

7

HP

€ 950,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag met extra picknick op dag 3 inbegrepen.
Boottocht naar Belle-Ile en rondrit met lokale bus en boottocht
bloemeneiland ‘Ile de Bréhat’.
Begeleid bezoek aan de keramiekfabriek ‘Faïencerie de Quimper’.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 250,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL L’OCEAN**** - CONCARNEAU
Hôtel de l’Ocean biedt uitzicht op de baai van Concarneau en beschikt
over een verwarmd overdekt zwembad. Comfortabele kamers. Het
restaurant, met panorama op het strand, serveert heerlijke gerechten,
en ’s morgens een verzorgd ontbijtbuffet.
HOTEL AIGUE MARINE**** - TRÉGUIER
Het Aigue Marine ligt in het pittoreske stadje Treguier. Het beschikt
over een verwarmd buitenzwembad in een prachtige tuin. Het
hotel, dat recent promotie kreeg met een 4de ster, heeft mooie en
comfortabele kamers en een uitstekende keuken.

DAG 7
We vatten onze terugtocht aan naar Saint Mâlo, met ons laatste
bezoek in Bretagne aan de oude ommuurde stad, ooit een roversnest.

www.simatours.be
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3 DAGEN

5 DAGEN

SAARLAND

OOST-FRIESLAND
EN BREMEN
Met bezoek aan scheepswerf
Meyer in Papenburg

Duitsland

Duitsland

Een leuke driedaagse tijdens het Pinksterweekend naar de kleinste
deelstaat van Duitsland. Saarland, gekneld tussen Frankrijk en
Duitsland, heeft een rijke geschiedenis en wordt geapprecieerd
voor zijn heerlijke wijnen en gastronomische keuken. Zowel de
hoofdstad Luxemburg (UNESCO-werelderfgoed) als Saarbrücken,
de hoofdstad van Saarland, worden bezocht. Alle toegangsgelden
tijdens deze reis zijn inbegrepen.

Oost-Friesland, een klein stukje Duitsland dat grenst aan de
Waddenzee en aan de Nederlandse provincie Groningen is fier op
zijn schilderachtige veendorpen, z’n levendige vissershaventjes,
zijn theecultuur en culinaire specialiteiten. Ook een bezoek aan de
hanzestad Bremen staat op het programma. Het hoogtepunt van
deze reis is het bezoek aan de scheepswerf Meyer, waar de grote
luxueuze cruiseschepen worden gebouwd.

DAG 1
Via Namen, voorbij l’Arc Majeur, Wanlin (koffiestop) rijden we naar
het Groothertogdom Luxemburg. Op de Kirchberg zien we de
imposante gebouwen van de Europese instellingen en bezoeken
het Mudam, een realisatie van architect Pei. Op weg naar Mettlach
houden we halt in Schengen voor het Europa Monument. De
wereldberoemde fabrikant van keramiek en porselein Villeroy &
Boch heeft zijn hoofdzetel en fabriek in Mettlach. We bezoeken er
het beleveniscentrum, een ware openbaring! Belangrijk detail: er
is een outlet winkel in de onmiddellijke omgeving. Nadien rijden
wij naar Saarlouis voor avondmaal en overnachting.

DAG 1
Via Breda, Utrecht en Zwolle bereiken wij de provincie Drenthe. Wij
bezoeken het bewoonde museumdorp Orvelte met zijn vele met riet
gedekte Saksische boerderijen. Vrij middagmaal. Dicht bij de Duitse
grens ligt het sfeervolle vestingstadje Bourtange met zijn talrijke
grachten, ophaalbruggen en stadspoorten. We maken er een kleine
wandeling en rijden nadien naar Aurich onze verblijfsplaats, 35 km ten
noorden van de handels- en havenstad Leer.

DAG 2
Op weg naar Saarbrücken passeren wij Völklingen en bezoeken
de oude indrukwekkende staalovens. Dat bedrijf had in zijn glorie
periode 16 000 werknemers en is gevestigd op een terrein van
6ha, alles staat nu onder de bescherming van de UNESCO. In
Saarbrücken bezoeken wij de Ludwigplatz en Ludwigkirche, parels
van barok, ontworpen door de beroemde architect Stengel.
Nadien gaan we naar het Schloss waarin het regionaal museum
van Saarland is gevestigd en naar Schlossplatz eveneens een
realisaties van Stengel. Het oude stadsgedeelte van Saarbrücken
is volledig autovrij. De Sankt-Johann Markt wordt het salon van
Saarbrücken genaamd. In de omgeving krioelt het van kleine
straatjes en gezellige restaurantjes. Vrij middagmaal en wat vrije
tijd in deze gezellige stad. Terug naar de grote en kleine markt in
Saarlouis, een stad gebouwd in opdracht van de Franse koning
Louis XIV. Hij gaf de opdracht aan Vauban om er een citadel te
bouwen en schonk zijn naam aan de stad.
DAG 3
Wij zoeken de mooiste en meest gefotografeerde plaats van
Saarland op. In Orcholz maakt de grillige en meanderende Saar
een U bocht. Vanop het uitzichtpunt heeft men een uniek zicht.
Ook de installatie van het parcours van de boomkruinwandeling is
het bekijken waard. Het kleine Saarburg is wereldberoemd om zijn
waterval met watermolen middenin de historische stad en het decor
voor een jaarlijkse druk bezochte kerstmarkt. Vrij middagmaal.
Wij bezoeken er ook het museum van de klokkengieterij. Nadien
vangen wij de terugweg aan naar Trier langs de Saar, langs beide
zijden omzoomd met wijngaarden. Verder via Bitburg en Malmedy
komen wij weer naar Lichtervelde.
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DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

30/05/2020

3

HP

€ 285,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
Bezoek Mudam, beleveniscentrum Villeroy & Boch, museum van
Saarland, site hoogovens Völklingen en oude klokkengieterij.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 55,00 / reis.
HOTEL VICTOR’S RESIDENZ*** – SAARLOUIS
Het driesterren hotel is gelegen dicht bij het centrum van Saarlouis.
De kamers zijn uitgerust met alle comfort. Het hotel beschikt over een
wellnessruimte en sauna. In het restaurant worden verzorgde 3 gangen
menu’s geserveerd.

DAG 2
We stoppen in de stad Emden bij het bunkermuseum. Verder via de
lichttoren van Pilsum naar het romantische vissersdorp Greetsiel, een
echt poppenhuisdorp met zijn historische puntgevelhuizen uit de 17e
eeuw. In de 600 jaar oude vissershaven nemen wij het middagmaal.
Wandeling in de schilderachtige straatjes en langs de vele boten van
de garnaalvissers. We sluiten onze uitstap af met het Turfmuseum in
Moordorf waar in nagebouwde hutten het armoedige leven van de
turfstekers in de 19e eeuw wordt getoond.
DAG 3
We gaan naar Bremen, bij ons vooral gekend voor de ‘Bremer
Stadsmuzikanten’. Met een plaatselijke gids bezoeken wij het stadhuis
(UNESCO-werelderfgoed) en maken een uitgebreide wandeling
met o.a. het beeld van Roland (5m hoog): symbool van de vrijheden
en rechten van de stad, de beroemde Böttcherstrasse met het
klokkenspelhuis in porselein van Meissen, enz.. Typisch middagmaal
in een lokaal restaurant. Wat vrije tijd om op eigen houtje verder te
genieten van deze mooie stad.
DAG 4
We bezoeken vandaag Aurich en rijden nadien door het
parklandschap van Ammerland naar de hoofdstad Bad-Zwischenahn.
Het windmolenbedrijf Enercon bouwde in Aurich er recent een nieuw
bezoekerscentrum EEZ (Energie Erlebniszentrum). Middagmaal in
Bad-Zwischenahn. In de namiddag bezoeken wij het Park der Gärten.
Dit 14ha groot park is het resultaat van de Landesgarten show in
2002. Men vindt er meer dan 40 tuinen die aan de tuinliefhebbers
zeker heel wat inspiratie zullen geven. Na wat vrije tijd voor shopping
in het centrum van het leuke stadje keren wij naar ons hotel terug.
DAG 5
De topattractie van de reis en algemeen beschouwd als de mooiste
van Noordwest Duitsland is ongetwijfeld het begeleid bezoek aan de

scheepswerf Meyer. Ontvangst in het mooie bezoekerscentrum en via
luchtbruggen in de enorme bouwhallen kunnen we het bouwproces
van de meest moderne cruiseschepen bekijken. Na dit overweldigend
bezoek rijden we naar het centrum van Papenburg voor een vrij
middagmaal. De terugreis loopt dwars door het Nationaal Park van
de Hoge Veluwe en via Arnhem, Breda naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

19/07/2020

5

VP

€ 605,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Toegang turfmuseum, Park der Gärten en scheepswerf Meyer, lokale
gids in Bremen en bezoek stadhuis.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 90,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL ALTEN SCHMIEDE *** SUPERIOR – OOST-FRIESLAND
Het superieure driesterrenhuis is een onderdeel van hotel Alte Post.
De 25 ruime kamers beschikken over alle comfort. We kunnen gratis
gebruik maken van de wellnessruimte met groot zwembad in hotel
Alte Post. Zowel het ontbijt als avondmaal worden in buffetvorm
opgediend.

www.simatours.be
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4 DAGEN

5 DAGEN

HESSEN, THURINGEN
EN IJZEREN GORDIJN

ZWARTE WOUD
Vernieuwd
programma

Op zoek naar de goudschat van de Nazi’s

Duitsland

Duitsland

30 jaar geleden werden West- en Oost- Duitsland weer herenigd.
In deze reis hoppen we heen en weer over het oude IJzeren
Gordijn. Ongetwijfeld is het bezoek aan de kalimijn in Merkers,
waar Hitler zijn goudvoorraad en kunstwerken 600 m onder
de grond verborg, het hoogtepunt van deze 4-daagse. De
bekendste burcht van Duitsland, de Wartburg, wordt bezocht
evenals verschillende vakwerksteden. In 2020 zal het 250 jaar
geleden zijn dat Beethoven in Bonn geboren werd. Op de laatste
dag maken wij een wandeling in het historische gedeelte van de
stad.

Wie eenmaal het Zwarte Woud bezocht heeft komt er steeds terug.
Zo groot is de aantrekkingskracht van deze mooie brok natuur. Het
Zwarte Woud is gelegen in het zuiden van Duitsland, in de staat
Baden-Württemberg. De vaste ingrediënten van dit landschap zijn
de lichtglooiende heuvels bedekt met donkere naaldbossen, lieflijke
valleien, meren, rivieren en watervallen, rotsen en ravijnen, historische
kastelen en kloosters, leuke stadjes om gezellig te kuieren, oude
boerderijtjes en folkloristische klederdracht. Het dorpje Lossburg,
onze verblijfplaats, is gelegen in het hartje van het Zwarte Woud op 6
km van Freudenstadt, het ligt op een hoogte van 800 m en is tevens
een bekend luchtkuuroord.

DAG 1
Via Eindhoven en Dortmund rijden we naar Kassel en houden
halt bij het Hercules monument (UNESCO-werelderfgoed). Onze
verblijfplaats is een gezellig oud vakwerkstadje, schilderachtig
gelegen aan het riviertje de Fulda in het Hessisch middelgebergte.
Ideaal voor een mooie avondwandeling.
DAG 2
Vandaag de topattractie van deze reis: het bezoek aan de
zoutmijn in Merkers. Met auto’s maken wij een boeiende rit 800
m diep in de mijn. Wij zien de Grote Bunker (zaal van 250 m op
22 m, waar tot 50 000 ton zout kan gestapeld worden). Ook de
kristalgrot, een waar meesterwerk der natuur en de ‘Goldraum’
waar op het einde van WO II het geld, goud en de kunstschatten
van de Nazi’s verborgen waren. Het bezoek wordt afgesloten
met een drankje in de diepste bar ter wereld! Een fantastische
‘Erlebnis’. Na het middagmaal in het zoutstadje en kuuroord Bad
Salzungen rijden we naar Eisenach om de fameuze Wartburg te
bezoeken, de mooiste en meeste bezochte burcht van Duitsland.
DAG 3
We starten met een bezoek aan het zeer oude vakwerkstadje
Fritzlar. Dit middeleeuwse stadje bezit een machtige Dom, maar
vooral de marktplaats zal u bekoren met zijn talrijke vakwerkhuizen
uit de 15de en 16de eeuw. Daarna naar Waldeck voor het
middagmaal. Nadien maken wij een boottocht van anderhalf uur
op de nabijgelegen Edersee, het grootste stuwmeer van Europa.
We sluiten deze mooie dag af met een bezoek aan het prachtige
werkstadje Melsungen met wat vrije tijd voor shopping of een
terrasje.
DAG 4
Op de terugweg zijn we tegen de middag in Bonn. Vrij
middagmaal. In het Beethoven jaar maken wij een wandeling
langs de Dom, het oude stadhuis, de Remigiuskerk en natuurlijk
het Beethovenhuis. Via Aachen rijden we tevreden terug naar
Lichtervelde.
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DAG 1
Heenreis langs Brussel, Luxemburg en Metz. In Straatsburg maken
wij een boottocht vanaf het Bisschoppelijk Paleis via de sluizen van
La petite France naar het Europees Parlement. Via Freudenstadt
bereiken wij onze verblijfplaats Lossburg.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

01/08/2020

4

VP

€ 495,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Toegangsgelden zoutmijn Merkers, burcht Eisenach, boottocht
op Edersee.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 55,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
POSTHOTEL ROTENBURG *** - ROTENBURG
Ons hotel ligt in het centrum van Rotenburg an der Fulda. Het
beschikt over kamers met alle comfort, een gezellig restaurant
met lekkere keuken en een terras in de tuin. Een echte aanrader
wat betreft comfort en vooral lekker eten! Zowel het ontbijt als
het avondmaal is in buffetvorm.

DAG 2
Na het ontbijt bezoeken we een hamrokerij waar de echte
Schwarzwalderham wordt gerookt. Nadien ontdekken we het
middeleeuws, volledig ommuurde Dornstetten met zijn pittoreske
vakwerkhuizen en schilderachtig marktplein. Vrij middagmaal. Op de
terugweg houden we halt op de grote markt van Freudenstadt, bijna
volledig vernield tijdens WO II en prachtig heropgebouwd.
DAG 3
Vandaag gaan we naar Freiburg, de gezellige hoofdstad van het Zwarte
Woud. Freiburg heeft één van de mooiste historische stadskernen
van Duitsland en wordt doorsneden door kleine waterlopen naast
de voetpaden. We wandelen naar de indrukwekkende Munster, het
Historische Kaufhaus, de Alte Wache... Uiteraard gaan wij ook naar
de stemmige pleintjes zoals Rathausplatz en Adelhauser Platz. Na het
vrije middagmaal rijden we door het Glottertal naar Sankt Peter voor
een bezoek aan de barokke abdijkerk. Triberg, waar wij de hoogste
waterval van Duitsland gaan bekijken, is onze laatste stop.
DAG 4
Het moderne kuuroord Baden-Baden staat vandaag op het
programma, gelegen in het Rijndal en omgeven door bossen en
bergen. Op onze wandeling komen we voorbij het Festspielhaus, de
Trinkhalle met mooie fresco’s en het Kurhaus met het wereldberoemde
casino. We flaneren langs de historische gebouwen in de Lichtentaler
Allee en bezoeken de oude stadskern rond Schlossberg. Op de
terugweg stoppen we nog in het bloemendorpje Sasbachwalden.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

07/08/2020

5

HP

€ 530,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Bezoek hamrokerij en boottocht Straatsburg.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 95,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL AKZENT, LANDGASTHOF HIRSCH ***SUP - LOSSBURG
Gelegen in het centrum van Lossburg, combineert dit traditionele
hotel een vriendelijke sfeer met een moderne look. Het hotel staat
bekend voor zijn hoge kwalitatieve dienstverlening, gemoedelijke
sfeer, regionale maaltijden en zelfgemaakte taarten. ’s Morgens
ontbijtbuffet en ’s avonds 3-gangen avondmaal. De kamers zijn
voorzien van alle comfort. Het hotel beschikt over een lounge met
open haard, tuin, terras, sauna, jacuzzi, massage...

DAG 5
Op de terugreis stoppen we rond de middag in Metz, de hoofdstad
van de nieuwe regio Grand Est. Vrij middagmaal in de omgeving van de
kathedraal met de grootste oppervlakte brandglasramen van Frankrijk.
Verder via Luxemburg en Namen keren we naar Lichtervelde terug.
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9 DAGEN

RONDREIS

IERLAND
Ierland
Stap in een wereld waar magie en natuur samenkomen, waar
legendes en muziek je verwelkomen en waar je van de ene
verwondering in de andere valt. Kom thuis bij een volk dat open
staat voor alles en iedereen en waar je voor altijd aan verknocht
geraakt. Ontdek de natuur en de pracht van Ierland.
DAG 1
Via de gekende opstapplaatsen rijden wij richting Calais waar wij de ferry
nemen richting Dover. Wij rijden door Engeland, richting Wales, waar wij
overnachten in de omgeving van Llandudno.

DAG 4
Wij dwarsen Ierland en rijden richting Westkust. Na een kort bezoek
aan het fort in Athlone, een historische handelsplaats, ontdekken
wij de Keltische kruisen en hun geschiedenis in Clonmacnoise.
Na de middag rijden wij door The Burren en stoppen aan
Poulnabrone Dolmen. De dolmen bestaat uit een 4 meter lange,
dunne tafelachtige steenplaat ondersteund door dunne stenen.
Eén van Ierlands meest iconische archeologische monumenten. Wij
overnachten in de omgeving van Galway.

DAG 2
Wij maken de overtocht van de Ierse zee en komen tegen de middag aan
in Dublin, de hoofdstad van de Ierse Republiek. Wij bezoeken er St. Patrick’s
Cathedral om vervolgens een wandeling te maken in de omgeving. We
ontdekken ook enkele interessante plekken zoals Christ Church Cathedral,
Dublin Castle en Temple bar. Wij overnachten in Dublin.

DAG 5
Wij rijden door het ruige Connemara met zijn vele kleine baaien,
zandstranden en bergachtige gebied. In de namiddag brengen
we een bezoek aan Kylemore Abbey. In 1920 aangekocht door uit
Ieper gevluchte Benedictinessen en tot 2010 was er bij het klooster
een exclusieve kostschool voor meisjes. Na een stop in Maam Cross
rijden wij terug naar ons hotel.

DAG 3
In de voormiddag bezoeken wij Trinity College met het befaamde ‘Book
Of Kells’ en de majestueuze bibliotheek. Achteraf ontdekken wij de
omgeving en gaan ook langs bij Molly Malone. Er is wat vrije tijd voorzien.
In de namiddag bezoeken wij het bezoekerscentrum Guinness Store
House, waar wij de geschiedenis van het bier ontdekken, we kunnen er
uiteraard ook proeven.

DAG 6
Via de pier in Doolin rijden wij naar de Cliffs of Moher, een
rotsformatie van 8km lang en 200m hoog, waar we een prachtig
uitzicht hebben op de Atlantische Oceaan. Verder via Ennistymon
en Spanish Point om de korte oversteek te maken van Talbert naar
Killimer om naar onze overnachting te rijden in de omgeving van
Killarney.

DAG 7
Vandaag volgen wij één van de mooiste routes in Ierland, de Ring
of Kerry. Onderweg een kort bezoek aan ‘King Puck’ in Killorglin. Na
de vele prachtige zichten, mooie dorpjes en leuke plaatsen sluiten
wij de dag af bij de waterval van Muckross House.
DAG 8
In de voormiddag bezoeken wij Blarney voor een bezoek aan de
gelijknamige kasteelruïne van Blarney Castle met de befaamde
steen van welbespraaktheid. Dit 600 jaar oude kasteel ook wel
bekend als ‘the biggest little village’ in Ierland bevindt zich in
een gezellig en charmant dorpje op ca. 8 km buiten Cork. In de
namiddag bezoeken wij de Jameson Distillery in Middleton. Na
dit bezoek trekken we verder richting Waterford voor onze laatste
overnachting in Ierland.
DAG 9
Wij verlaten Ierland met de overtocht uit Rosslare naar Pembroke.
Via het zuiden van Engeland rijden we richting Dover, waar we de
ferry nemen naar Calais.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

11/07/2020

9

HP

€ 1.220,00

INBEGREPEN:
Reis per luxeautocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Alle overtochten per ferry naar Engeland en naar Ierland.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 300,00 / reis.
Toegangsgelden op te bezoeken plaatsen (St. Patrick’s Cathedral,
Trinity College met Book of Kells, Guinness Storehouse,
Clonmacnoise, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Blarney Castle en
Jameson distillery): +/- € 100,00.
HOTELS
We verblijven telkens in driesterren hotels, de kamers zijn steeds
voorzien van alle comfort.
VREEMDE MUNTEN:
Er kan in Ierland betaald worden met euro. Je hebt wel Britse
ponden nodig voor eventueel de lunch op eerste en laatste dag
alsook op de ferry Calais–Dover, Dover–Calais, betaalkaart kan ook.
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5 DAGEN

3 DAGEN

COTSWOLDS

KENT

Engeland op zijn best

Engeland

Engeland

Op de glooiende heuvels van de Cotswolds liggen rustige
dorpjes, die hun welvaart te danken hebben aan de middeleeuwse
wolhandel. Sprankelende beekjes rollen door het landschap, waar
de sterke traditie van bouwen met lokale honingkleurige kalksteen
een groot deel van de hun kenmerkende warmte en charme
uitstralen. Dit typisch Engelse landschap, beschreven als ‘Area
of Outstanding Natural Beauty’ trekt bezoekers van over de hele
wereld aan.

Kent schenkt zichzelf de titel van ‘Garden of England’.
Landschappelijk is dit deel van Groot-Brittannië heel mooi
en gevarieerd. Lieflijke dorpjes zijn er met elkaar verbonden
door een glooiend landschap van uitgestrekte landerijen en
groene weiden. De regio kan ook bogen op tal van historische
monumenten en prachtige kastelen. Kortom, een parklandschap
waarin soms diep verscholen, toeristische pareltjes te vinden zijn.
Bovendien is de zee ook nooit veraf.

DAG 1
Via Calais varen we naar Dover. Vrij ontbijt aan boord. Tegen de
middag bereiken we Oxford. In de namiddag brengen wij een
bezoek aan Christ Church College, één van de mooiste en grootste
colleges van Oxford, waarvan de kapel van dit college tevens de
kathedraal van Oxford is. Tijdens een gegidste wandeling zien wij
vervolgens Bodleian Library, Radcliffe Camera en de ‘Brug der
Zuchten’. Oxford was ook de thuishaven van de tv-reeks ‘Inspector
Morse’. Nadien rijden we naar Steeple Aston, waar ons hotel
gelegen is.

DAG 1
In Calais nemen we de ferry naar Dover. In Engeland aangekomen
bezoeken we de historische scheepswerven van Chatham. Hier
wordt op een originele wijze 400 jaar maritieme geschiedenis
tot leven gebracht. Via een interactieve presentatie maken we
de scheepswerf mee toen hier de HMS Victory van Lord Nelson
werd gebouwd. Uniek is ook het gegidste bezoek aan de
oudste nog werkende touwslagerij van Europa. Wie wil kan op
de vroegere werf een onderzeeër, een mijnenjager of een 19de
eeuws oorlogsschip bezoeken. In de namiddag trekken we naar
Sissinghurst Castle and Gardens. Vanop de toren hebben we een
prachtig overzicht op de aangelegde tuin, die jaarlijks bezocht
wordt door liefhebbers uit gans de wereld. Deze tuin is al jaren
dé meest gelauwerde tuin in Engeland.

DAG 2
Vandaag bezoeken we Stow-on-the-Wold. Op het marktplein staat
nog een houten constructie, waar de voeten van de gevangenen
werden ingeklikt, om dan door dorpsgenoten bekogeld te worden
met rotte groenten. Het plein is nu nog omringd door 17de en
18de eeuwse huizen, pubs, winkels en antiekzaken. Het dorp had
destijds ook een belangrijke schapenmarkt. Ook de kerk is een
bezoekje waard. Daarna gaat het naar Bourton-on-the-Water. Dit
dorp wordt het Venetië van de Cotswolds genoemd, omwille van
de rivier de Windrush die er door stroomt en de vele bruggetjes.
Nadien verlaten we even het historische Cotswolds voor een
bezoek aan Broadway en Evesham, waar we de ruïnes van de
voormalige abdij bezoeken en op het marktplein het standbeeld
van de legende van Eof.
DAG 3
Na het ontbijt gaat het naar Warwick, waar we Warwick Castle
bezoeken. Eén van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van
Engeland. In het kasteel met verscheidene vertrekken, ingericht
in de 17de en 18de eeuwse stijl, staan wassen beelden om alles
nog levendiger te maken. De tuinen met o.a. een rozentuin en een
fazantentuin zijn zeker ook een bezoekje waard. In de namiddag
bezoeken we Hidcote Manor Gardens, een grote landschapstuin
ingedeeld in kleine tuinkamertjes die van elkaar gescheiden zijn
door hagen en muren. Elke tuin is verschillend ingericht en bevat
uitzonderlijke planten. Op de terugreis rest ons eventueel nog wat
tijd om Chipping Campden te bezoeken, alvorens we terugkeren
naar ons hotel voor diner en overnachting.
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DAG 4
Deze dag wijden we aan Shakespeare. Eerst bezoeken we Anne
Hathaway’s cottage, het lieflijke geboortehuis van de vrouw van
Shakespeare. Het originele meubilair, het mooie strooien dak en
de tuin maken het de moeite waard om dit huis te bezoeken. Ook
Mary Arden’s Farm (huis van Shakespeares moeder) is zeer leuk
(fotostop). Tegen de middag zijn wij in Stratford-upon-Avon waar
wie wil een geleide wandeling kan maken met een bezoek aan
diverse plekken die verwijzen naar Shakespeare.
DAG 5
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan naar Woodstock, een
pittoresk stadje, om Blenheim Palace de geboorteplaats van
Winston Churchill te bezoeken. In de namiddag terug huiswaarts
richting Dover, waar we terug inschepen op de ferry.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

01/08/2020

5

HP

€ 580,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 150,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen. (+/- £ 75,00)
THE HOLT HOTEL *** - STEEPLE ASTON
Ons hotel is opgetrokken in typische Cotswolds-stijl. Men beschrijft het
als ‘de perfecte rustplaats voor een relaxerend verblijf op het vredige
platteland’. De kamers zijn uitgerust met alle modern comfort, badkamer
met toilet, telefoon, broekenpers, haardroger en televisie. Er is een pub,
een gezellige lobby en een restaurant voor verzorgde maaltijden en full
English breakfast.

DAG 2
We starten met een bezoek aan het fraaie Hever Castle,
het prachtige domein waar Anna Boleyn haar jeugd heeft
doorgebracht. De enorme tuin met onder andere een rozentuin
met meer dan 3000 variëteiten is een streling voor het oog. Na
een korte stop in Royal Turnbridge Wells rijden we naar het 14de
eeuwse Ightham Mote, mooi gelegen in een vallei bij Sevenoaks.
Dit omwalde middeleeuwse landhuis omvat meer dan 70
kamers: de Great Hall, de bibliotheek, de kapel, de crypte, de
dienstvertrekken... We zien er een schat aan voorwerpen. Op de
binnenplaats staat een Victoriaans hondenhok, het enige Grade
I listed hondenhok in Engeland.
DAG 3
Op onze laatste voormiddag lopen we in de sporen van Charles
Dickens in Rochester, de stad waar hij een lange tijd woonde
en overleed. Gelegen aan de Medway rivier, nodigt de stad
ons uit voor een wandeling langs de verschillende woningen
en herkenningspunten die in de schrijver zijn verhalen terug te
vinden zijn. Rochester Cathedral is na Canterbury de oudste
kathedraal van Engeland. Daarna rijden we naar Canterbury.
U geniet er van vrije tijd in dit gezellig centrum waar u naast
winkelen ook wandelend de stad kunt ontdekken of de
majestueuze kathedraal kunt bezoeken. We rijden naar Dover
voor de terugvaart naar het vasteland.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

09/08/2020

3

HP

€ 335,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 90,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
(+/- £ 55,00)
HOTEL ASHFORD INTERNATIONAL **** – KENT
Het hotel is gelegen op slechts een kwartiertje rijden van Leeds
Castle en beschikt over een zwembad en jacuzzi, fitness- en
wellnessruimte, sauna, stoombad… De kamers zijn voorzien van
alle comfort: airco, tv, bad/douche, koffie- en theefaciliteiten.
Het restaurant biedt een brasseriemenu en maakt gebruik van
lokale ingrediënten.
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5 DAGEN

8 DAGEN

DEVON EN
CORNWALL

CRUISE MS
NIEUW STATENDAM

ENGELSE TUINEN, KASTELEN EN PITTORESKE DORPEN

Engeland

Noorwegen

Devon, met onze verblijfplaats Torquay is gelegen in het Zuid
Westen van Groot Brittannië. Ook wel de ‘Engelse Rivièra’
genoemd, met Torquay als het Cannes van Engeland! Devonshire
en Cornwall zullen ons verleiden met mooie kustlijnen, prachtige
kastelen en adembenemende natuurtaferelen. Een ware
ontdekkingstocht voor wie houdt van ruige kustlijnen langs de
indrukwekkendste rotskust van Groot-Brittannië, Victoriaans
Engeland.
DAG 1
Via Dover rijden we richting Devon. We verkennen onderweg
het prachtige Winchester met zijn goed bewaard middeleeuwse
centrum. We bezoeken The Great Hall met de vermeende Ronde
Tafel van Koning Arthur, flaneren door de hoofdstraat en maken
kennis met schrijfster Jane Austen die in Winchester is overleden.
Na de middag bezoeken we de beroemde kathedraal, één van
de grootste van Engeland. Doorheen het glooiende landschap
van Wiltshire rijden we naar Torquay. Torquay profiteert van de
warme golfstroom en geniet een eigen microklimaat, waardoor
palmbomen er kunnen gedijen.
DAG 2
Na het ontbijt rijden we naar Totnes, het tweede oudste stadje
van Engeland, gebouwd op een heuvel. Vanaf mei is er elke
dinsdag en vrijdag marktdag en verkleden de bewoners zich in
Elizabethaanse klederdracht. Voor het middagmaal rijden we
naar het prachtige Buckfast Abbey. Deze abdij behoort tot een
werkende Benedictijnse kloostergemeenschap waar de paters
gespecialiseerd zijn in het maken van wijn en honing. We rijden
door het National Park, de laatste wildernis van Engeland. In
Princetown, de hoogst gelegen stad van Engeland, bezoeken
we het Moorland Visitor Center. Via Postbridge met zijn typische
clapperbridge en Moretonhampstead bereiken we het typische
moorlandschap Widecomb. Gelegenheid tot wandeling naar de
Hay Tor.
DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Dartmouth. Dit historische
havenstadje ademt de vroegere grandeur uit. We bezoeken het
oude centrum, het historische havenbassin en flaneren langs de
drukke River Dart. In de namiddag trekken we naar Cornwall. Onze
eerste halte is de historische vissersplaats Looe, nadien gaat het via
kleine wegen naar het nabijgelegen Polperro. Het vissersplaatsje
was lange tijd een smokkelaarsnest dat alleen vanuit zee te
bereiken was. Het is aangebouwd tegen een paar vooruitstekende
rotsformaties en met zijn kronkelende supersmalle straatjes heeft
het nog grotendeels zijn authenticiteit bewaard.
DAG 4
Na het ontbijt wandelen we eerst naar het nabijgelegen
Cockington. Het is een volledig autovrij dorpje, met een landhuis,
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Wie de Noorse fjorden wil bewonderen zou wellicht geen mooiere
route kunnen uittekenen. Op deze cruise bezoeken we namelijk
enkele van de meest iconische en adembenemede fjorden van
Noorwegen: het Geirangerfjord en het Hardangerfjord. Wij varen
tussen steile wanden, groene heuvels en machtige watervallen.
DAG 1
’s Morgens brengt een Sima Tours autocar ons richting Amsterdam.
Na de inscheping kunnen we al meteen gebruikmaken van alle
faciliteiten aan boord. In de late namiddag vertrekt het schip. Het
begin van een prachtige reis naar de Noorse fjorden.
DAG 2
Terwijl ons schip verder vaart richting Noorwegen beleven we
een ontspannende dag op zee. Deze zeedag is ideaal om ons
luxueuze cruiseschip van onder tot boven te verkennen.
een pittoresk kerkje en een paar huisjes met rieten daken gelegen
in een schitterend park. Alsof de tijd er is blijven stilstaan. In
dit voormalig landhuis hebben tal van kunstenaars hun intrek
genomen. In de namiddag bezoeken we Powderham Castle, nog
steeds bewoond door de lokale graven. We eindigen de dag
met een bezoek aan het historische vissersplaatsje Brixham, waar
tijdens WO II heel wat Vlaamse vissers naartoe vluchtten.

DAG 3
Nabij Eidfjord zien we de spectaculaire waterval Vøringsfossen,
één van de meest bezochte Noorse trekpleisters. Voor fervente
wandelaars is een uitstap naar de Hardangervidda een aanrader.
Vanop dit bergplateau genieten we van een spectaculair
uitzicht. In de namiddag vaart het schip langzaam door het
Hardangerfjord. Zoek een plaatsje op het dek, geef uw ogen de
kost en laat u betoveren!

DAG 5
Na het ontbijt verlaten we Torquay en zetten koers naar Dover.
We nemen een meer zuidelijke route dan op de heenreis en rijden
langs Bournemouth, Southampton terug tot Dover waar we onze
ferry huiswaarts nemen.

DAG 4
Molde is gelegen aan het Romsdalsfjord en heeft als bijnaam
de Rozenstad. Wandel in het centrum tussen de mooie houten
huizen en schitterende versierde Domkerk.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

22/07/2020

5

HP

€ 695,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 115,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen. (+/- £ 30,00)
BEST WESTERN LIVERMEAD CLIFF HOTEL *** – TORQUAY
Het voortreffelijke hotel is gelegen op een geweldig mooie locatie boven
op een klif, met een prachtige zicht op de Torbay. De kamers zijn voorzien
van alle comfort met bad/douche, haardroger, tv, koffie en thee apparaat.
Verder beschikt het hotel over een panoramisch terras en gratis Wifi. ’s
Morgens kunnen we genieten van een uitgebreid ontbijt en ’s avonds van
een lekkere 3-gangen keuzemenu.

DAG 5
Het dorpje Geiranger ligt aan het bekende Geirangerfjord.
Met zijn karakteristieke S-vorm, hoge watervallen en rode
bergboerderijen wordt Geirangerfjord en het omliggende
landschap als natuurerfgoed beschermd door UNESCOwerelderfgoed.
DAG 6
Ontdek Bergen, een stad vol geschiedenis. Tijdens een
wandeling door het centrum zal uw oog onmiddellijk vallen
op de gele, witte en rode houten huizen van de Bryggenwijk.
Deze historische gebouwen liggen aan de kade en werden
eeuwenlang gebruikt door handelaars.
DAG 7
Na vier rijk gevulde dagen in Noorwegen genieten we van een
laatste rustige dag op zee.
DAG 8
’s Ochtends meert het schip opnieuw aan in Amsterdam. Na
het ontbijt gaan we van boord en nemen we de autocartransfer
terug naar huis.

DATUM

DAGEN

DIENST

19/07/2020

8

VP

PRIJS: 2-PERSOONSHUT
Binnenhut cat. L € 1.595,00/pp
Buitenhut cat. E € 1.975,00/pp
Balkonhut cat. VE € 2.175,00/pp
INBEGREPEN:
De verplaatsing met de bus naar de haven
van Amsterdam en terug.
Cruise in volpension
Koffie, fruitsap, thee, ice tea en water in het buffetrestaurant.
Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers).
Havengelden, BTW en Garantiefonds Reizen.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskajuit: op aanvraag.
Dranken tijdens de maaltijden.
Fooien (€ 14,50/per persoon/ nacht).
Eventuele uitstappen of toegangsgelden op te bezoeken
VROEGBOEKVOORDEEL :
GELDIG TOT EN MET 31/12/2019
Gratis drankenpakket ‘Signature’ t.w.v. € 360.*
* actie geldig voor 1ste en 2de persoon in de hut.
plaatsen.
MS NIEUW STATENDAM
De ms Nieuw Statendam staat in het teken van moderne
elegantie. Het atrium is het hart van het schip en maar liefst drie
dekken hoog. Er zijn 9 verschillende restaurants aan boord. De
kajuiten zijn voorzien van alle comfort. Het dagprogramma is in
het Nederlands verkrijgbaar.
www.simatours.be
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8 DAGEN

6 DAGEN

TIROL, ARZL

TIROL, NAUDERS,
ALMABTRIEB

Wandelvakantie

Oostenrijk
Onder begeleiding van een reisleider van Wandelsport Vlaanderen
bieden we deze 8 daagse wondermooie wandelreis naar het Pitztal
aan. Zowel de ervaren wandelaar, als de gelegenheidsstapper
komen aan hun trekken. Elke dag is er keuze om een zware of
lichtere wandeling te stappen. Een dag geen zin in een wandeling?
In de omgeving is er steeds de mogelijkheid om te genieten van
schitterende berglandschappen, ook de wellnessruimte met
zwembad staat ter beschikking van de hotelgasten.
DAG 1
Vertrek in de vroege morgen met koffiestop en vrij middagmaal
onderweg. In de vooravond komen we aan in onze verblijfplaats
Arzl im Pitztal.
DAG 2
Na het ontbijt rijden we via steeds stijgende wegen naar Pillar,
waar we een prachtig zicht krijgen over het Kaunertal. De zware
wandeling trekt bergop naar de Aifner Alm, de lichtere wandeling
volgt een minder geaccidenteerd parcours door een bosrijk
gebied en biedt mooie vergezichten op het Hoghzeiger skigebied.
DAG 3
Vandaag naar het centrum van Imst om door de hoofdstraat
naar het begin van de Rosengartenschlucht te stappen. Via
hangbruggen, in rotsen gekapte treden, houten en metalen
verankerde trappen stappen we rustig naar boven en genieten
vooral van het natuurwonder. De geoefende wandelaars trekken in
Hogh Imst verderop via de Latschenhutte naar de heel wat hoger
gelegen Muttekopfhutte, wie wil komt vanaf de Latschenhutte
rustig terug om nog even te genieten van een terrasje in Imst.
DAG 4
Vandaag gaan we naar Jerzens en de Hoghzeiger. De lift brengt
ons naar het midden station waar de groep zich splitst: een stevige
wandeling naar het Zirben park én de Sechszeiger of een rustige
wandeling in het Pitztal, over het Gurgltal en het Inntal én met een
blik in het Ötztal. Voor iedereen is er in de namiddag een lange
afdaling naar het Dalstation waar de bus ons opwacht.
DAG 5
Vandaag nemen we na een korte busrit de eitjeslift naar Riffelsee,
waar we meer kunnen wandelen op een relatief vlak parcours. Het
is een adembenemend landschap met zeer hoge toppen rondom
ons. Vandaag keuze uit een stukje van de Fuldar Hogeweg en
stappen naar de Ploser See of een iets langere wandeling langs
een goed begaanbaar pad dat ons terug naar de vallei brengt
langs een schitterend morenengebied.
DAG 6
Na het ontbijt nemen we de bus naar Innsbruck, de hoofdstad van
Tirol, om de stad te bezoeken of te wandelen. Shoppen kan hier
volop. Alternatief is om naar Noord Innsbruck te rijden en aldaar
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Oostenrijk
een bergwandeling te maken in een schitterende omgeving met
zicht op de Karwendel bergen. Bij mooi weer is er de mogelijkheid
om naar het einde van het dal te rijden en er de Pitz Express te
nemen.
DAG 7
Vandaag rijden we via kronkelende wegen en een enorm stuwmeer
tot bij de Kaunertaler Gletsjer. De bus brengt ons in de namiddag
via dezelfde weg terug naar het hotel, waar we de wandelschoenen
kunnen opbergen en genieten van onze laatste avond.
DAG 8
Na ons ontbijt keren we na een geslaagde wandelreis terug naar
Vlaanderen via onze verschillende afstapplaatsen.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

18/07/2020

8

VP

€ 973,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Ontbijtbuffet, lichte middaglunch of lunchpakket ’s middags en
5-gangenmenu of themabuffet ’s avonds. Eén dansavond en één
gala-avond. Koffiebuffet tussen 14u en 17u.
Gediplomeerde wandelgids en de kabelliften nodig voor de
wandelingen.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 154,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
NOTA:
leden van Wandelsport Vlaanderen genieten een korting van 30
euro per persoon.
HOTEL ARZLERHOF **** – ARZL IM PITZTAL
Dit 4 sterrenhotel ligt op een zonnig plateau bij de ingang van het Pitztal
en wordt omgeven door een indrukwekkend berglandschap. Het hotel
beschikt over een spa met binnenzwembad, sauna en stoombad. Er is een
wintertuin, traditionele lounge met open haard. Het restaurant serveert
zowel Oostenrijkse als internationale gerechten. De kamers zijn voorzien
van alle comfort.

Traditiegetrouw gaat Sima Tours ieder jaar in de herfst naar Tirol.
Wie houdt van Tiroolse Gemütlichkeit en Tirolermuziek komt in
Pfunds tijdens de Almabtrieb zeker aan zijn trekken. In Merano
bezoeken wij het lievelingskasteel Trauttmansdorf van keizerin
Sissi en genieten er volop van deze mondaine kuurstad. We
nemen ook de tolweg Kaunertalser Gletscherstrasse tot op een
hoogte van 2750 m en genieten er van de gezonde berglucht.
Ten slotte en niet onbelangrijk: in ons hotel worden de gasten
verwend met culinaire specialiteiten.
DAG 1
Via de Ardennen rijden we langs Arlon, Luxemburg en Metz
richting Strasbourg en Colmar om in Bazel Zwitserland binnen te
rijden. Vrij middagmaal onderweg. Via Zurich bereiken we onze
verblijfplaats Nauders om er enkele dagen te genieten van de
gezonde berglucht.
DAG 2
’s Morgens verkenning met een lokale gids van het op 1400 m
hoog gelegen bergdorp Nauders met de Sint Valentijnskerk
en enkele bezienswaardige kapellen. Vrij middagmaal en vrije
namiddag. Mogelijkheid om het heimatmuseum te bezoeken in
het kasteel van Naudersberg, een stevige wandeling te maken of
een tochtje met de paardenkoets. Genieten van het zwembad en
de wellnessruimte in ons hotel kan natuurlijk ook.
DAG 3
Vandaag gaan we naar Zuid Tirol in Italië. We rijden over de
Reschenpass en houden halt voor een fotostop aan het stuwmeer
waar de kerktoren van Alt Graun boven het water uitsteekt. Het
kasteel Trauttmansdorf met het verrassend mooie museum voor
toerisme is een ware openbaring. In dit zomerpaleis genoot Sissi
van de lusttuin en het mooie zicht op de stad Merano. Merano
is een kuurstad met Habsburgse uitstraling en mediterrane
sfeer. Nadien wandeling langs de Heilige Geestkerk en de SintNiklaaskerk en de statige gebouwen van de thermen. We sluiten
de dag af met wat vrije tijd om te winkelen onder de arcaden
langs de oevers van de Passer.
DAG 4
Na een lekker ontbijt rijden we naar het prachtig centrum van
Serfaus, één van de oudste dorpen van Tirol. Het ontstaan gaat
terug tot de Romeinse tijd, het hele dorp is verkeersvrij. In de
namiddag nemen we de tolweg Kaunertaler Gletscherstrasse
tot op een hoogte van 2750 m waar we genieten van het
indrukwekkende berglandschap met zijn almweiden, gletsjers
en bergtoppen van meer dan 3000 m. Onderweg voorzien we
verschillende fotostops.

DAG 5
Voor de Almabtrieb gaan we naar Pfunds. De terugkeer van
de koeien, en op bepaalde plaatsen ook van de schapen, naar
het dal is in de Tiroolse bergdorpen het hoogfeest van het
jaar. Begeleid door ruiters op Haflingers en op de tonen van
de plaatselijke muziekkapel, defileren de fiere landbouwers
met hun honderden versierde koeien. Het volledige dorp is in
feest, overal Tirolermuziek, bierstuben en op de boerenmarkt
streekspecialiteiten à volonté.
DAG 6
Na het ontbijt en het laden van de valiezen vatten we de
terugreis aan. Via de autowegen langs Zurich Bazel, Colmar,
Strasbourg naar St. Avold (of omgeving) voor vrij middagmaal.
Verder huiswaarts via Luxemburg en Brussel.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

15/09/2020

6

HP

€ 695,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
Verwenformule: ontbijtbuffet, 4-gangen keuze menu met
saladebuffet, dessertbuffet.
Toegangsgeld kasteel en tuinen Trauttmansdorf en tolweg
Kaunertalerstrasse.
Welkom drink, gebruik wellnessruimte met sauna, jacuzzi en
zwembad.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 135,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL HOCHLAND **** - NAUDERS
Hotel Hochland is in het centrum van Nauders gelegen. Dit
traditionele en zeer gastvrije viersterren familiehotel staat vooral
bekend om zijn heerlijke keuken die zich weerspiegelt in een
zeer uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet en een viergangen
avondmenu met keuzemogelijkheid, een streling voor de
smaakpupillen. Bijna alle kamers zijn per lift bereikbaar en
beschikken over een moderne badkamer. Het hotel beschikt
over een gezellige bar en een wellness- en relaxatieruimte met
overdekt zwembad, sauna en stoombad.
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7 DAGEN

3 DAGEN

ZUID TIROL
DOLOMIETEN

KERST LANGS
MOEZEL EN RIJN

Italië

Duitsland

Zuid-Tirol (Alto Adigo in het Italiaans) het deel van Tirol dat
na WO I bij Italië werd gevoegd, is zowel in de zomer als in de
winter een schitterende vakantiebestemming. Men heeft meer
dan 300 dagen zon per jaar. Dit klimaat zorgt er voor uitstekende
Italiaanse wijn, een exotische plantengroei en een ruime keuze
aan lekker fruit. Niet voor niets werd de machtige bergwereld van
de Dolomieten uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Onze
prachtige Dolomietentocht, de schitterende bergmeren en de
schilderachtige stadjes behoren tot de toeristische toppers!
DAG 1
Via Luxemburg en Straatsburg richting Bazel. Vrij middagmaal in
een wegrestaurant. Namiddagstop in het wijndorp Eguisheim, ooit
uitgeroepen tot mooiste dorp van Frankrijk. We rijden Zwitserland
binnen en overnachten in de omgeving van Zurich. Avondmaal in
het hotel.
DAG 2
Genietend van het prachtige berglandschap bereiken we de
Oostenrijkse grens. Doorheen Vorarlberg rijden we naar Innsbruck
voor bezoek en vrij middagmaal. Via het Stubaital bereiken we de
Brennerpas (1375 m) en komen zo in Italië. Na een namiddagstop
in het stemmige Sterzing (Vipiteno) bereiken we het Pustertal en
onze verblijfplaats Kiens.
DAG 3
In de voormiddag maken we kennis met onze verblijfplaats Kiens,
gelegen in het hartje van het mooie en groene Pustertal. We
maken er een begeleide wandeling in de prachtige omgeving
van het hotel en genieten van een deugddoende ‘Schnaps’
en ‘Speckjause’, een Zuid Tiroolse specialiteit. Na de middag
bezoeken we het gezellige Brunico, het belangrijkste stadje van
het Pustertal.
DAG 4
Dolomietentocht. Na het ontbijt rijden we naar Klausen om van
daaruit via de Val Gardena het centrum van de houtsnijkunst
Ortisei te bereiken. We klimmen naar de top van de Sellapas.
Verder naar Arabba voor het middagmaal. Daarna over de
Campolungopas, de Valparolopas en de Falzaregopas naar het
mondaine wintersportoord Cortina d’Ampezzo. Wij verpozen aan
het stemmige Misurinameer.
DAG 5
Door het Eisacktal rijden we naar Brixen, het oudste stadje van
Tirol en tevens bisschopsstad. We maken er kennis met het rijke
verleden van de charmante en historische stad met zijn Dom en
Bisschoppelijk Paleis. Vrije tijd om wat te kuieren langs de talrijke
winkeltjes en te genieten van een terrasje! Na ons middagmaal
houden wij halt bij de Augustijnenabdij van Novacella (Neustift),
het grootste kloostercomplex van Tirol.
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Nergens ervaart men meer het echte kerstgevoel dan in Duitsland.
Langs Moezel en Rijn bezoeken wij vijf steden die naast hun
kerstmarkt ook heel wat te bieden hebben: Bernkastel, TrabenTrarbach, Mainz, Bonn en onze verblijfplaats Rüdesheim. Dat
de culinaire specialiteiten de glühwein en riesling overvloedig
aanwezig zijn is evident.

DAG 6
In de voormiddag gelegenheid om te genieten van de Welness
van ons hotel met zijn binnenzwembad en prachtige zwemvijver
met ligweide of tijd voor een rustige bergwandeling. Na onze
vrije lunch in Kiens, rijden we naar de Antholzer See, één van de
mooiste en hoogst gelegen bergmeren (1642) van Zuid-Tirol. Men
kan er rustig wandelen en het natuurpad volgen rond het meer
of genieten op een terrasje van het prachtige uitzicht. ’s Avonds
genieten we van een galadiner in ons hotel.
DAG 7
Na het ontbijt rijden we door Duitsland en vol aangename
herinneringen huiswaarts.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

01/08/2020

7

HP

€ 780,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu ’s avonds met saladebuffet,
‘Speckjause’ op dag 3 (middagbroodmaaltijd met Tirolerspek) en
galadiner de laatste avond. Welkomstdrankje in hotel.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 150,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL LEITGAMHOF*** - KIENS
Dit gezellig familiaal hotel, gekend voor zijn Zuid Tiroolse gastvrijheid,
ligt in het rustige en groene Pustertal. De mooie kamers met balkon zijn
uitgerust met alle comfort. Er is gratis Wifi beschikbaar. Het gezellige
restaurant serveert fijne maaltijden bereid met dagverse streekproducten.
Er is een wellness met verwarmd binnenzwembad, sauna en een prachtige
zwemvijver met ligweide.

DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij via Verviers,
Sankt-Vith en een stukje Duitse Eifel naar Bernkastel. Het
schilderachtige, middeleeuwse marktplein met zijn grote
adventskalender en fontein is een uniek decor voor de
kerstmarkt. In Kues, bij de brug over de Moezel, kan met in
het gotische Sint-Niklaasbejaardentehuis (1450) een prachtige
kapel bezoeken. Tot aan WO I was Traben Trarbach één van de
belangrijkste wijnhavens van Europa. De prachtige Art-Nouveau
gebouwen getuigen van de rijkdom van de wijnboeren uit die
tijd. De ondergrondse Mosel Wein Nachts markt in de ruime
wijnkelders langs de Moezel is voor de bezoekers een unieke
belevenis. Nadien trekken wij naar het hotel in het centrum van
Rüdesheim, de beroemdste kleine stad uit de Rheingau bekend
om zijn wereldberoemde Drosselgasse.
DAG 2
Wij starten de dag in het bezoekerscentrum van Asbach Uralt, de
welbekende brandewijn uit Rüdesheim. In Mainz, de hoofdstad
van de deelstaat Rijnland-Paltz, baadt de volledige autoloze
binnenstad in fonkelende lichtjes. De kerstmarkt is er echt top!
De 12de eeuwse romaanse Dom en het Gutenbergmuseum
zijn echte publiekstrekkers. Na de middag terug naar onze
verblijfsplaats om volop te genieten van de kerstmarkt der
Naties. Meer dan 120 standen uit 12 landen staan opgesteld op
de markt en langs de Rijnoever. Gastronomisch avondmaal.
DAG 3
Na een uitgebreid ontbijt volgen wij de Rijn richting Koblenz,
langs de steile wijnbergen en indrukwekkende ridderburchten,
elk met hun eigen geschiedenis die erkend zijn als UNESCOwerelderfgoed. In Linz-am-Rhein houden wij onze middagstop
op de kerstmarkt. Wij bezoeken de historische binnenstad
van Bonn, de hoofdstad van West-Duistland van 1949 1990 en
tevens de geboortestad van Beethoven die er precies 250 jaar
geleden geboren is. Wandelend naar de Dom, Beethovenhuis,
Remigiuskerk, oude stadhuis, overal wordt men in de kerstsfeer
gedompeld. In de late namiddag rijden we via Keulen, Aachen
en Luik naar huis terug.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

11/12/2020

3

HP

€ 290,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 55,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL TRAPP*** SUPERIOR - RÜDESHEIM
Hotel Trapp is centraal gelegen op 100 m van het marktplein.
Het is een gezellig hotel met uitstekende keuken en prachtig
interieur. De kamers zijn mooi ingericht en beschikken over alle
modern comfort. Specialiteit van het huis is een menu op basis
van eend opgediend de laatste avond.
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2 DAGEN

KEULEN EN
VALKENBURG

PARIJS
KERSTSHOPPING

LONDON
KERSTSHOPPING

2 DAGEN

2 DAGEN

Een leuke kerst tweedaagse
Frankrijk
Duitsland

Voor velen is de lichtstad Parijs de mooiste stad ter wereld, die
steeds tot de verbeelding blijft spreken. Het weekend is het ideale
moment om Parijs met de bus te doorkruisen en zo de grandeur van
de klassieke monumenten en de vele nieuwe moderne gebouwen te
bewonderen. Er wordt ruim voldoende tijd voorzien om te shoppen!
In afspraak met de gids kan men steeds Parijs vrij op eigen houtje
verkennen.

Om langer en vooral ’s avonds van de sfeer op de oudste en
drukste kerstmarkt van Duitsland te genieten is een overnachting
in het centrum van Keulen een ideale oplossing. Na een
uitgebreid ontbijt steken we de grens over naar de kerststad bij
uitstek in Nederland: Valkenburg aan de Geul. Aan de voet van
de Cauberg, welbekend bij de wielerliefhebbers, onder de ruïne
van het middeleeuws kasteel bevindt zich de Fluweelengrot één
van de oudste ondergrondse gangenstelsels van Zuid-Limburg.
Dit uniek decor wordt omgetoverd tot een kerstmarkt vol magie
en fonkelende versiering. Het ticket voor deze kerstmarkt is in de
prijs inbegrepen.
DAG 1
De eerste dag gaat het richting Keulen waar er in de binnenstad
5 grote kerstmarkten zijn. De Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Alter
Markt (Heumarkt) en Schaafenstrasse liggen in het centrum. De
kerstmarkt aan de Dom is de meest romantische en de imposantste.
In de schaduw van de Dom staan er 160 fraai opgesmukte
kraampjes met talrijke lekkernijen en mooie kerstdecoraties. De
verschillende kerstmarkten zijn onderling bereikbaar te voet of via
de U bahn. Er rijdt ook een handig toeristentreintje rond tussen de
kerstmarkten (betalend). Buiten een bezoek aan een kerstmarkt
kan je ook naar de warenhuizen gaan, o.a. Galeria Kaufhof is
omgetoverd in een gezellig kerstdecor. Men kan ook de winkel
van Eau de Cologne 4711 gratis bezoeken. Zowel de Dom als het
Romeins Germaans museum en de vele Romaanse kerken zijn
ook het bezoeken waard. Overnachting in een 4 sterren hotel in
Keulen.
DAG 2
Na een uitgebreid ontbijt en een busrit van een goed uur komen
we ‘s middags aan in Valkenburg aan de Geul. Terecht wordt
Valkenburg dé kerststad van Nederland genoemd. Nergens heerst
er meer sfeer dan op de kerstmarkten in de mergelgrotten. Er is
een ticket voorzien voor een bezoek aan de Fluweelengrot waar
er een constante temperatuur is van 12°C. Het toeristische stadje
Valkenburg, ook bekend bij de wielertoeristen en koersliefhebbers,
heeft de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan: De
ingekokerde Geul vloeit weer in open bedding doorheen de stad.
De stad wordt gedomineerd door de ruïne van het kasteel. In de
Grote Straat krioelt het van kroegen, restaurants en terrasjes.
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Engeland

DAG 1
We starten met een rondrit: Via de Champs Elysées, Arc de Triomphe,
place de la Concorde, Madeleine rijden we naar de Opera waar de
grote warenhuizen La Fayette en Le Printemps zich bevinden. Vrije
tijd om te shoppen, de mooie etalages te bekijken en de kerstsfeer
op te snuiven. Op weg naar ons hotel kunnen wij genieten van de
betoverende kerstversiering en de verlichte Eiffeltoren. Na de checkin in het hotel, brengen wij al wie wil terug naar het centrum voor een
vrij avondmaal. Wie het wenst kan een revue-show (Lido) bijwonen.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

19/12/2020

2

KO

€ 180,00

Laat je onderdompelen in de Britse hoofdstad om cultuur op te
snuiven of je volgt het adagio ‘shop till you drop’ in deze kerstperiode.
Trek zelf op zoektocht in het British Museum, de Wallace Collection,
Harrods…
DAG 1
We steken het kanaal over met de ferry en maken een korte
stadsrondrit. In de namiddag wandeling door St-James’s wijk en rond
het Royal London: Buckingham Palace, Horse Guards, Westminster
Abbey… Shoppers zijn natuurlijk vrij en halen hun hart op in Regent
Street, Covent Garden of Seven Dials. In de vooravond begeven we
ons naar het hotel.
DAG 2
Vrije dag om verder te shoppen in kerstsfeer of voor een bezoek aan
de unieke Camden Markets, van bric-à-brac tot fluorescerende kledij,
terwijl je je tegoed doet aan de eettentjes. In de late namiddag retour
naar huis per ferry.

DAG 2
Profiterend van de verkeersluwte maken we een uitgebreide
stadsrondrit naar o.a. Bois de Boulogne met het museum Louis
Vuitton, La Défense, tour Montparnasse, enz. Vrije lunch in Quartier
Latin of de omgeving van de kathedraal Notre Dame of het stadhuis.
We sluiten de dag af op Montmartre met een bezoek aan de basiliek
Sacré Coeur en het stemmige place du Tertre.

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Verblijf in kamer en ontbijt.
Toegangsticket Fluweelengrot.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 50,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL RADISSON BLU - KEULEN**** (OF GELIJKWAARDIG)
Het Radisson Blu hotel in Keulen ligt vlakbij de Messe. Het beschikt over
een bistro en mediterranen restaurant. In de loungebar, dat een glazen
plafond van 15 meter hoog heeft, worden er oa. cocktails en verschillende
bieren geserveerd. De moderne kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv
en een badkamer met bad en douche. We kunnen er genieten van een
uitgebreid ontbijtbuffet.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

05/12/2020

2

KO

€175,00

19/12/2020

2

KO

€195,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Verblijf in kamer en ontbijt.

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Verblijf in kamer met Engels ontbijt!

NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 50,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 65,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

HOTEL MERCURE PORTE D’ORLEANS *** - PARIJS
(OF GELIJKWAARDIG)
Het hotel is gelegen net buiten de boulevard périphérique op 5
minuten stappen van een metrostation (porte d’Orleans). Het heeft
mooie kamers met alle comfort en men serveert er een rijkelijk
ontbijtbuffet. Met onze bus of de metro bereikt u vlug het centrum.

HOTEL NOVOTEL WEST *** - LONDEN (OF GELIJKWAARDIG)
Dit hotel ligt in het hart van Londen, op loopafstand van Broadway
Shopping Centre en Hammersmith Apollo. Dit 4 sterren hotel
ligt in de buurt van Shepherd’s Bush Empire en Earl’s Court
tentoonstellingscentrum. De kamers zijn voorzien van minibar,
televisie, wifi, kluis, en bureau.
www.simatours.be
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4 DAGEN

5 DAGEN

WENEN

KRAKAU
Ongeschonden Krakau!

Oostenrijk

Polen

Voor wie houdt van stijlvolle grootsheid, schitterende gebouwen,
parken en klassieke muziek wordt dit een unieke citytrip. We
bezoeken de voornaamste culturele en historische hoogtepunten
van de Oostenrijkse hoofdstad aan de Donau, de stad van de
zwierige wals en de vroegere residentie van de Oostenrijkse
keizers.

Krakau was één van de weinige Poolse steden die ongeschonden
uit WO II kwam. Krakau was ooit de hoofdstad van Polen en tevens
één van de belangrijkste cultuursteden van Midden Europa.
Krakau wordt terecht het ‘Florence van Polen’ genoemd. We zullen
ogen tekort komen om alle bezienswaardigheden van de stad
te bewonderen. Wij gaan niet enkel de mooiste stad van Polen
bezoeken maar we bezoeken ook de zoutmijnen van Wieliczka en
het naburige Auschwitz.

DAG 1
Transfer naar de luchthaven van Zaventem. We hebben in de
voormiddag onze vlucht naar Wenen. Vrij middagmaal en checkin in het hotel. Daarna maken we met een lokale autocar een rit
langs de Kleine Ring, waar we kennis maken met enkele bekende
monumenten zoals de Opera, het stadhuis, het museumkwartier,
het burgtheater, enz. De bus brengt ons verder langs het Praterpark met het bekende reuzenrad, naar het Hundertwasserhaus,
het bizarre moderne bouwwerk van de gelijknamige architect. In
de vooravond keren we terug naar het hotel waar het avondmaal
voor ons geserveerd wordt.
DAG 2
We maken een eerste wandeling met onze gids in de binnenstad
en bewonderen vandaag vooral de pracht en praal van het
keizerlijke Wenen. We bezoeken de Hofburg, de appartementen
van Keizerin Sissi en de kroonschat, de indrukwekkende
Kaisergruft met de monumentale graven van beroemde Keizers
en de Spaanse Rijschool. We sluiten af met een bezoek aan het
beroemde café Sacher bekend om zijn Sachertorte. Daarna nog
wat vrije tijd en aansluitend gelegenheid voor een vrij avondmaal
in de binnenstad.
DAG 3
We vervolgen ons programma met een bezoek aan de SintStefansdom, waar Wolfgang Amadeus Mozart gedoopt werd.
En ook aan het huis van Mozart dat nu als museum is ingericht.
We vervolledigen onze stadswandeling met nog tal van mooie
plaatsen en monumenten en bieden de kans om de Opera te
bezoeken, de Karlskerk en het slot Belvedere met zijn schitterende
tuinen. Er is vrije tijd voor shopping, een terrasje of een eigen
museumbezoek. ’s Avonds is er gelegenheid tot het bijwonen van
een concert.
DAG 4
In de voormiddag bezoeken we Schönbrunn, het Versailles van
Wenen met de keizerlijke appartementen en het park en zijn
Gloriette. Het kasteel werd eind de 17de eeuw gebouwd naar de
plannen van de beroemde barokarchitect Fisher von Erlach en
werd later de zomerresidentie van Maria Theresia. Gelegenheid
tot middagmaal in de cafetaria van het kasteel en daarna vrije
tijd in de tuinen. In de loop van de namiddag met de car naar de
luchthaven, voor onze terugvlucht in de vooravond.
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DAG 1
Een autocar van Sima Tours brengt ons naar de luchthaven van
Zaventem. We vliegen rechtstreeks naar Krakau. Een lokale bus
brengt ons naar het hotel. Vrije tijd om met een koets een eerste
kennis te maken met de stad.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

06/08/2020

4

KO

€ 715,00

INBEGREPEN:
De vliegtuigreis heen en terug.
Verblijf in kamer met ontbijt.
Avondmaal de eerste dag in ons hotel.
Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van Zaventem
en Wenen alsook de verplaatsingen per car ter plaatse.
Een Sima begeleider op de ganse reis.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer : € 150,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL BELLEVUE **** – WENEN
Dit 4 sterrenhotel werd gebouwd in de 19de eeuw in de keizerlijke stijl en is
een klassiek en typisch Weens hotel maar met alle moderne comfort. Het
is gelegen in het centrum van de stad en via metro snel verbonden met
het historische hart van de stad. Alle kamers zijn voorzien van gratis wifi,
airconditioning, bad of douche en toilet. Het hotel beschikt over een eigen
restaurant en bar/café.

DAG 2
Na het ontbijt trekken we naar de Wawel heuvel die het hart vormt
van Krakau. Op deze heuvel staat het fantastische Wawel kasteel.
Tijdens een korte verkenning komen we meer te weten over de
oorsprong van Krakau en het leven van de vele koningen uit de Poolse
geschiedenis. We bezoeken samen de Grote Wawel kathedraal.
We verlaten al dat moois en wandelen richting Rynek Glówny, het
Grote Marktplein. We wandelen voorbij de bisschoppelijke paleizen
en rijkversierde koopmanshuizen. Vrije lunch. In de namiddag
verkennen we de Grote Markt met al zijn bezienswaardigheden. We
houden (facultatief) een koffiestop in ‘Michaliks hol’ en genieten van
een plaatselijk dessert in een uniek decor.
DAG 3
We beginnen onze dag met een vroeg ontbijt. We bezoeken
vandaag een onvergetelijke bezienswaardigheid, verstopt diep
onder de grond, namelijk één van de grootste zoutmijnen ter wereld.
Na al die schittering in Wielickza, rijden we verder naar Auschwitz.
Vrije lunch. Het Concentratiekamp Auschwitz is misschien wel het
meest indrukwekkende aandenken aan de verschrikkingen van
de Holocaust in WO II. Een lokale gids toont ons de barakken
die als museum zijn ingericht. Bezittingen van vermoorde Joden
worden hier bewaard, net als de originele beelden van de
bevrijding. We zetten onze tocht in het ‘naziverleden’ verder in het
tweede concentratiekamp Birkenau, hier kwamen de treinen met
gedeporteerden aan.
DAG 4
Met typisch plaatselijk vervoer ontdekken we de gezellige buurt
Kazimierz. We houden halt aan enkele Joodse bezienswaardigheden.
Aan de overkant van de rivier komen we voorbij tastbare herinneringen
aan de Jodenvervolging tijdens WO II. We eindigen onze rit bij de
fabriek van Oskar Schindler, die ooit fungeerde als decor voor de
film Schindlers list van Steven Spielberg. Uiteraard bezoeken we het
museum en komen we alles te weten over de deportatie. We sluiten
deze dag af met een folkloristisch Pools diner (facultatief).

DAG 5
Vrije voormiddag om musea te bezoeken, om rustig een laatste
wandeling door Krakau te maken of om te shoppen. Aan u de
keuze! Indien gewenst kan je meegaan met de gids om letterlijk af
te dalen in de eeuwenoude geschiedenis. In Rynek Underground
loopt u over de oude middeleeuwse hobbelige straten, beleef
je een virtuele middeleeuwse markt, vindt u accessoires, die
mensen heel vroeger verloren zijn, ziet u funderingen van de oude
lakenhallen en graven uit de tijd dat de kerken op het plein nog een
kerkhof hadden. Een lokale bus brengt ons rond de middag terug
naar de luchthaven van Krakau. Bij aankomst in Zaventem brengt
een bus van Sima Tours ons terug naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

15/07/2020

5

KO

€ 645,00

INBEGREPEN:
De vliegtuigreis heen en terug.
Verblijf in kamer met ontbijt.
Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van Zaventem
en Krakau alsook de verplaatsingen per bus op dag 3.
Een Sima begeleider op de ganse reis.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer : € 150,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL IBIS CENTRUM *** - KRAKAU
Hotel Ibis is gelegen op 10 minuten wandelafstand van het
historische centrum van Krakau en dichtbij het Wawel kasteel,
vlakbij de rivier Wisla. Het hotel beschikt over een restaurant, bar
en alle comfort
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15 DAGEN

GEORGIË & ARMENIË,
BEGELEIDE VLIEGTUIGREIS
Een fantastische reis doorheen de tijd, mythes en legendes !

Armenië

Georgië

Georgië is waarschijnlijk één van de mooiste landen in de Kaukasus
om te bezoeken. Van het levendige Tbilisi, over de wijnlanden van
Kakheti, tot de verbazingwekkende uitzichten over het Kaukasus
gebergte. Armenië is ook uniek te noemen met zijn hoofdstad
Jerevan en het Sevan meer. Armenië behoort tot de oudste landen
ter wereld en kent een rijke maar turbulente geschiedenis.
DAG 1
Transfer vanuit West-Vlaanderen naar Zaventem. Rechtstreekse
vlucht Brussel naar Tbilisi. Aankomst voorzien in de vooravond.
Transfer naar hotel. Avondmaal en overnachting in het Rooms Hotel.
DAG 2
Vandaag verkennen we de strategisch gelegen hoofdstad Tbilisi.
Het levendige centrum biedt restaurants en terrasjes, maar ook
warme sulferbaden in sierlijke koepelgebouwen. Verder in de oude
stad met zijn kabelbaan naar het Rike Park en het Narikhala fort. We
bezoeken de Antchiskhati kerk, de Metekhi kerk, de 17de-eeuwse
zwavelbadhuizen, een synagoge en een moskee. In het nieuwe
stadsdeel is het heerlijk flaneren over de imposante Rustaveli
Boulevard. Vrije tijd. Diner in een traditioneel restaurant met een
volksdansshow.
DAG 3 EN 4
Kakhetië, de wijnstreek bij uitstek. We brengen een bezoek
aan Sighnaghi in het oostelijk deel van Kakheti, gelegen op
een goed uur rijden van Tbilisi. Verder naar de omgeving
van Telavi voor overnachting in hotel Lopota Lake Resort.
We bezoeken er een wijnmuseum van de ‘Twins wine cellar’ met
degustatie van 2 wijnsoorten. Lunch in het wijndomein van Khareba
met degustatie en bezoek. We kunnen er ook deelnemen aan het
oogsten van de wijnpluk. De dag wordt afgesloten aan de wijngaard
‘Ruispiri’ voor een degustatie van een Bio-wijn.
DAG 5 EN 6
We rijden terug richting Tbilissi en tot Mtskheta, de oude hoofdstad
van het land. We bezoeken er de Svetitskhoveli Kathedraal en het
Jvari Klooster. Verder naar Ananuri, een kastelen complex langs de
Aragvi. We sluiten de rit af langs de ‘Georgian Military Highway’ tot
Gudauri. Overnachting in het Gudauri Loft Hotel.
Bezoek in Stephantsminda met een bezoek aan de Gergety Trinity
Church. We bezoeken ook Kazbegi (Stephantsminda).
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DAG 7
Vertrek naar Uplistsikhe, een uit de rotsen gehouwen stad. Daarna
naar Gori waar we het Museum van Stalin bezoeken. Jozef Stalin,
de leider van de Sovjet-Unie, die in Gori geboren is. Verder richting
Borjomi voor overnachting in het Crown Plaza Hotel.
DAG 8
Naar Akhaltsikhe voor een bezoek aan het Rabati kasteel. Verder
bezoek aan het Vardzia grottenklooster complex, overnachting in
het Vardzia Resort Hotel.
DAG 9
We reizen naar Armenië. Overnachting in het Berlin Art Hotel in
Gyumri, de op één na grootste stad. We maken een stadswandeling
in Gyumri.
DAG 10, 11 EN 12
Bezoek aan Vagharshapat, met o.a. Ejmiadzin, oude hoofdstad van
het Armeense Koninkrijk en verblijfplaats van de aartsbisschop van
de Armeense kerk. Zvartnots, een ruïne complex in de buurt van
Ejmiatsin. Verder tot Yerevan voor intrek in het Armenia Marriott
hotel. Diner in een traditioneel Armeens restaurant met een folklore
show.
Bezoek aan het klooster van Geghard, het omvat verschillende
kerken en graven, de meeste in rotsen uitgehouwen en gelegen
in een prachtig landschap. Verder een extra bezoek aan de ‘Stone
Symphony’ (5 km rit per jeeps). Bezoek aan de Tempel van Garni, de
enige nog bestaande Grieks-Romeinse zuilengebouw in Armenië.
We krijgen ook een opleiding in het maken van Armeens brood.
Verder een stadsbezoek aan Yerevan: de Armeense moeder,

Yerevan Cascade, Opera en ballet theater, North Avenue, Republic
square en het Armeense genocidemonument – Tsitsernakaberd.
We eindigen ons bezoek bij de cognacfabriek van Yerevan, met een
degustatie van de Armeense Cognac.
We maken ook de uitstap naar Khor Virap, een Armeens klooster,
op een heuvel gelegen, met schitterend uitzicht op de Ararat,
verder ook nog een bezoek aan een wijngoed met een degustatie
van de Armeense wijn.

INBEGREPEN:
Transfers Lichtervelde-Zaventem-Lichtervelde.
De vliegtuigreis heen en terug inclusief luchthaventaksen.
Verblijf in volpension vanaf diner dag 1 tot de lunch op dag 14.
Alle transfers en autocartrajecten ter plaatse.
Alle bezoeken en uitstappen, lokale gids, toegangsgelden en
degustaties voorzien in het programma.
Gebruikelijke fooi voor chauffeur en gids.
Een Sima begeleider op de ganse reis.
Annuleringsvoorwaarden: zie volledig programma !

DAG 13
Terug richting noordwaarts via het Sevan meer. Verder richting
Dilijan bekend om zijn kuuroorden en traditionele ambachtsateliers.
We vervolgen tot Vanadzor, een stedelijke gemeente maar toch de
op twee na grootste stad van Armenië. Overnachting in het Avan
Dzoraget Hotel nabij Dzoraget, gelegen langs de oevers van de
Debed rivier.

NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer : € 880,00 / reis.
Reis- en annuleringsverzekering. (verschillende mogelijkheden)
Eventuele stijging van de brandstofprijzen, lokale taksen en
verhoging ingangsgelden.

DAG 14
Terug naar Tbilisi, overnachting in het Courtyard by Marriott Hotel

REISFORMALITEITEN:
We overnachten in verschillende 4 en 5 sterren hotels.

DAG 15
Een vroege transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht
naar Brussel. Transfer naar onze afstapplaatsen.

VREEMDE MUNTEN:
Internationaal reispas, nog minstens 6 maand geldig na de
terugreisdatum.

DATUM

DAGEN

DIENST

20/09/2020

15

VP

PRIJS
v.a.

VOLLEDIG PROGRAMMA OP AANVRAAG!

€ 3.630,00
www.simatours.be
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DUBAI · ABU DHABI
1 OK TOBER 2019 - 30 SEPT EMBER 2020
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Sima Tours, niet enkel autocarreizen!
Of je nu droomt van een avontuurlijke roadtrip, originele huwelijksreis,
een all-in vakantie aan het strand of een begeleide rondreis.
Sima Tours heeft alles in huis voor jouw ideale vakantie.
We starten met een goed gesprek en maken een reisvoorstel dat perfect
bij jou past.
Het resultaat?
Jouw droomreis.
Tot gauw!
Sima Tours
Statiestraat 205
8810 Lichtervelde
Tel. 051/72 22 22
Fax. 051/72 53 61
info@simatours.be

www.simatours.be

