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BEGELEIDE

REIZEN
Autocar- & vliegvakanties

051 72 22 22
info@simatours.be
www.simatours.be

GROEPSREIZEN
PER AUTOCAR?
JAZEKER!
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.

ONZE AUTOCARS
Onze autocarvloot is van recente makelij, bijgevolg
reist U met comfortabele, luxe-autocars.
UW PLAATSEN IN DE AUTOCAR
De plaatsen worden toegekend volgens datum van
inschrijving, mits betaling van een voorschot.
ROOKVRIJ REIZEN
Onze autocars zijn rookvrij!
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.
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!
ANNULERING
Bij annulering gelden de annuleringskosten die u vindt
bij de algemene reisvoorwaarden achteraan in onze
brochure.
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 Touring annulerings- en
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.
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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.
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
NIET INBEGREPEN
- toegangsgelden voor bezoeken, boottochten etc op
de uitstappen, tenzij expliciet vermeld bij de reis!

OPSTAPPLAATSEN
meerdaagse reizen

INHOUD
REIS

DAGEN PAGINA

BEGELEIDE DAGREIZEN

Wij blijven onze vaste 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.

Januari tot juni 2019
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Concertreizen

1

6

2

6

4
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Parijs, Vaux-le-Vicomte &
Versailles

3

8

Normandië, Jersey &
Bretagne

5

9

Lourdes Touristique

6

10

Puy du Fou & Nantes

5

11

Lyon, Beaujolais & de Rhônevallei

6

12

5

13

9

14 - 15

Seelisberg, Paasvakantie Promo

5

16

Seelisberg

6

16

7

17

Tirol, Berwang

7

18

Almabtrieb, Arzl

6

19

8

20 - 21

Amsterdam, Kerstshopping

2

22

Rudesheim, Kerstshopping

3

23

London, Christmas shopping

2

24

Verrassingsweekend

2

24

Bilbao & Baskenland

5

25

Sint-Petersburg, citytrip

5

26

Krakau, citytrip

5

27

Oman, Dubai & Abu Dhabi

13

28 - 29

Zuid-Afrika rondreis

19

30

DUITSLAND
Das Grosse Schlagerfest 2019
met Christoff te Köln
NEDERLAND
Texel
FRANKRIJK

GROOT-BRITTANNIË
Cotswolds, Steeple Aston
IERLAND

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.

Rondreis Ierland
ZWITSERLAND

ITALIË
Zuid-Tirol, Dolomieten

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

OOSTENRIJK

NOORWEGEN
Noorse Fjorden Cruise KW
KERSTSHOPPING WEEKEND

BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
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DAGTRIPS
2019
MAART 2019
zo 03

Versailles, bezoek (ingang kasteel en
Tuinen gratis)

wo 06 Disneyland Paris Parc of Studios

€ 46,00
€ 95,00*

KROKUSVAKANTIE

JANUARI 2019
wo 02 London, SOLDEN SHOPPING

€ 50,00

wo 02 Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00

za 05

Canterbury, SOLDEN SHOPPING

€ 40,00

za 05

London, SOLDEN SHOPPING

€ 52,00

za 05

Wijnegem, SOLDEN SHOPPING

€ 22,00

za 05

Disneyland Paris Parc of Studios

€ 85,00*

zo 06

Roermond Outlet Center SOLDEN

€ 31,00

wo 16 Rijsel, vrij bezoek of SOLDEN SHOPPING

zo 10

Parijs, ‘L’Aiguille en fête’ of vrij
stadsbezoek tot 19u

€ 52,00

za 16

Canterbury, vrij bezoek of shopping

€ 50,00

zo 17

Louvre, Lens en Arras, stadsbezoek en
Carrières Wellington

€ 30,00*

wo 20

Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00

za 23

Londen, korte stadsrondrit en extra vrije
tijd tot 19u

€ 63,00

za 30

Maastricht, vrij stadsbezoek en grotten
Jezuïetenberg (extra)

€ 31,00

€ 18,00

za 19

Parijs, korte stadsrondrit en vrije tijd

€ 45,00

za 26

Amsterdam, geleid bezoek of shopping

€ 40,00

FEBRUARI 2019 PROMO MAAND
za 02

Londen, korte stadsrondrit en vrije tijd

€ 52,00

PROMO

zo 03

Calais, Cassel en Hazebrouck, alle musea
gratis

€ 28,00

za 09

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

€ 45,00

wo 20 Rijsel, vrij bezoek of shopping PROMO
za 23

Amsterdam, geleid bezoek of shopping

PROMO

€ 15,00
€ 36,00

APRIL 2019
zo 07

Parijs, bezoek le Marais, vrije tijd met vele
musea gratis

€ 45,00

za 13

Keukenhof, bezoek aan het bloemenpark
met passage Bloemencorso!

€ 50,00*

zo 14

Essen, bezoek oldtimerbeurs Techno
Classica

€ 63,00*

zo 14

Kasteel Groot-Bijgaarden Floralia
(Venetiaanse kostuums) en Brussel

€ 37,00*

wo 17 Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00

za 20

Efteling, bezoek pretpark PAASVAKANTIE

€ 63,00*

zo 21

Sint-Truiden, Haspengouw met
Bloesemtocht en Wilderen

€ 31,00

ma 22 Witte stadje Thorn, Roermond
outletcenter en vrij stadsbezoek

€ 37,00

PAASMAANDAG
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vr 26

Koninklijke Serres van Laken,
avondbezoek verlichte serres

€ 25,00*

za 27

Londen, stadsrondrit en extra vrije tijd
tot 19u

€ 63,00

zo 28

Amsterdam, geleid bezoek of shopping

€ 40,00

MEI 2019
za 04

Keukenhof, bezoek aan het mooiste
bloemenpark van Nederland

€ 50,00*

zo 05

Lens, Lille en Roubaix, museumdag,
alle musea gratis

€ 28,00

za 11

Rotterdam en Dordrecht, stadsrondrit en
bezoek

€ 31,00

zo 12

Zuid-Engeland, Tenterden met de KentEast Sussex Railway en Bodiam Castle

€ 82,00*

wo 15

Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00

za 18

Giverny, Tuinen Monet en Gerberoy

€ 55,00*

zo 19

Verrassingsreis met oldtimer
(maaltijden inbegrepen)

€ 60,00

za 25

Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u

€ 52,00

zo 26

Utrecht, vrij stadsbezoek met koopzondag

€ 33,00

zo 26

Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden
inbegrepen)

€ 60,00

DATA TE ONTHOUDEN
ZA 28 SEPTEMBER
Verrassingsreis (maaltijden inbegrepen)
€ 60,00
JUNI 2019
za 01

Amsterdam, geleid bezoek of shopping

€ 40,00

zo 02

Reims Jeanne d’Arc Feesten en bezoek
champagneboer met proeverij

€ 44,00*

ZA 05 OKTOBER
Verrassingsreis (maaltijden inbegrepen)
€ 60,00

za 08

Wijnkasteel Genoels-Elderen en Tuinen
van Hex

€ 50,00*

INFO:

ma 10 Oudenbosch Basiliek en Breda Nassaudag PINKSTERMAANDAG

€ 34,00*

* = ingangsticket bezoeken inbegrepen in de prijs !
Prijs kind : - 3 € op volwassen prijs met uitzondering van :
Disneyland (-10 €); Efteling(-5 €), Pairi Daiza (-7 €).

ma 10 Canterbury, vrij bezoek of shopping

€ 49,00

PINKSTERMAANDAG

za 15

Londen, stadsrondrit en extra vrije tijd
tot 19u

€ 63,00

zo 16

Roermond Outlet Center en vrij stadsbezoek

€ 31,00

wo 19

Rijsel, vrij bezoek of shopping

€ 18,00

za 22

Disneyland Paris Parc of Studios

€ 90,00*

zo 23

Parc Pairi Daiza te Brugelette, natuur- en
dierenpark

€ 54,00*

za 29

Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u

€ 52,00

zo 30

Versailles, bezoek (ticket ter plaatse individueel v.a. 20 €) met verblijf tot 18.30 h

€ 46,00

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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DAS GROSSE
SCHLAGERFEST 2019
MET CHRISTOFF TE
KÖLN

CONCERTREIZEN

30/03/19

Schlagerfestival - Hasselt
Ethias Arena
Zijtribune vooraan
zitplaatsen
VOLZET
€ 67,00*

2 DAGEN

Duitsland
DAG 1
Via de opstapplaatsen rijden we naar Keulen, aankomst kort
na de middag in ons hotel te Keulen. Vrije namiddag met
aansluitend concert in de vlakbij gelegen Lanxess Arena.
DAG 2
Na ontbijtbuffet terugreis via onze diverse afstapplaatsen.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

27/04/2019

2

KO

€ 215,00

INBEGREPEN:
Busrit heen en terug naar Keulen: opstap in Lichtervelde,
Loppem (Brugge), Gent, Affligem.
Overnachting in standaardkamer in Hotel Radisson Blu
Keulen**** inclusief ontbijt
Zitplaats concert in categorie 1
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: + € 45,00 / reis.

13/04/19

I Love the 90’s
Hasselt
regular ticket
v.a.€ 64,50*

05/05/19

Musical 40-45 te Puurs,
zitplaatsen cat 1
VOLZET
€ 85,00*

12/05/19

Musical 40-45 te Puurs,
zitplaatsen cat 1
VOLZET
€ 85,00*

12/05/19
HOTEL RADISSON BLU KEULEN****
Het Radisson Blu hotel in Keulen ligt op 5 minuten lopen
van de Lanxess Arena. 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 flat screen-tv en een badkamer met bad
en douche. In de ochtend wordt een uitgebreid ontbijtbuffet
geserveerd.

Moederdagconcert
Christoff en gasten
Wieze Oktoberhallen
v.a.€ 60,00*

06/12/19

Niels Destadsbader
Concert 2019 in
Sportpaleis Antwerpen
Tribune zitplaatsen
cat 1
€ 70,00*

* = ingangsticket inbegrepen in de prijs
OPSTAPPLAATSEN: zie dagreizen programma

6

www.simatours.be

4 DAGEN

TEXEL
nd

rla
ede

N

Texel is het grootste Waddeneiland, bekend om zijn schapen
en rijke fauna en flora. Het is tevens een echt vogelparadijs:
er broeden meer dan 100 soorten. Het landschap is rijk en
divers. Texel heeft naast polders, brede zandstranden, duinen
en graslanden, ook heide en bos. Ondanks het toerisme heeft
Texel zijn authenticiteit weten te bewaren.
DAG 1
We vertrekken vroeg richting Nederland. Koffiestop in
Meerkerk. In Enkhuizen, een charmant toeristisch stadje
gelegen zowel aan het IJsel- als Markermeer is er na een korte
stadwandeling tijd voor het middagmaal. Daarna richting Den
Helder voor de overzet en verder naar ons hotel. Avondmaal
en overnachting.
DAG 2
Vanuit de haven van Oudeschild maken we een avontuurlijke
boottocht op de Waddenzee met op het programma: garnalen
vangen, koken, pellen en opeten! Een fantastische belevenis.
Na de middag is er een rondrit met verschillende stops langs
de vele natuurgebieden. In Cocksdorp gaan wij aan boord van
‘De Vriendschap’ en varen naar de zandbanken om de kolonie
zeehonden te bekijken en er eventueel unieke foto’s van te
maken.
DAG 3
Vandaag zoeken wij een strandjutter op. Zijn verhalen zijn
onvergetelijk en bevatten veel levenswijsheid. Hij heeft
zijn juttershol omgebouwd tot een echt curiosamuseum.
In de namiddag gaan wij naar Ecomare het centrum van de
zeehonden (facultatief bezoek) waar er ook tijd voorzien wordt
voor een natuurwandeling.
DAG 4
Na het ontbijtbuffet nemen we weer de overzet naar Den
Helder. Op de terugweg houden wij halt in Haarlem. Eén van
de kunststeden die dit jaar in het teken van 350 jaar Rembrandt
en de Gouden Eeuw in de kijker wordt gesteld. Wandeling
in het historische centrum en vrije lunch. Na de middag
rijden we naar Rotterdam voor een rondrit in de binnenstad
met onder andere de Euromast, de kubuswoningen en het
paradepaardje de nieuwe Markthal. We rijden huiswaarts via
Zierikzee en Goes.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

12/08/2019

4

HP

€ 420,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar met overtocht Den Helder – Texel en
retour.
Verblijf in halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot
en met het ontbijt op de laatste dag.
Boottocht met de garnaalvisser, toegangsgeld voor geleid
bezoek museum strandjutter en zeehondentocht op de
Waddenzee.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 90,00 / reis.
Comfortkamer : € 35,00 per persoon / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL PELIKAAN *** IN DE KOOG-TEXEL
Een comfortabel driesterren familiehotel gelegen aan de
rand van een dennenbos en op wandelafstand van het brede
Noordzeestrand en de bekende badplaats De Koog. De
kamers hebben alle comfort en WiFi aansluiting. Het hotel
beschikt over een sauna, een gezellige pub, een knusse
lounge en verhuurt fietsen. Naast het smakelijke ontbijtbuffet
worden er heerlijke driegangenmaaltijden geserveerd.
http://www.depelikaan.nl

www.simatours.be
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3 DAGEN

PARIJS,
VAUX-LE-VICOMTE &
VERSAILLES

ijk

F

r
ar nk

Een interessante 3-daagse in en rond Parijs. Niet alleen de
cultuurliefhebbers maar hen die houden van perken en
bloemen zullen hun hartje ophalen in Vaux-le-Vicomte en
Versailles. Een volledige dag Parijs bekroont deze reis. We
logeren in een viersterren hotel op wandelafstand van de
Boulevard Périphérique en een metro station.
DAG 1
Na de morgenstop rijden wij naar het grootste privaat
kasteeldomein van Frankrijk (320ha). Het 17de eeuwse kasteel
van Vaux-le-Vicomte, gebouwd in opdracht van Nicolas
Fouquet, minister van Financiën van Lodewijk XIV deed dienst
als model voor het kasteel van Versailles. Het is volledig
bemeubeld en versierd en heeft ook een indrukwekkende
verzameling koetsen. Vrij middagmaal in één van de restaurants
(o.a. selfservice). Op weg naar ons hotel houden we halt bij de
kathedraal van Evry, de enige kathedraal gebouwd in Frankrijk
in de 20ste eeuw. Avondmaal in de omgeving van de ChampsElysées.
DAG 2
Na een rondrit door de futuristische wijk van La Défense
gaan wij in het bos van Boulogne het museum van de
stichting Louis Vuitton bekijken. Een fantastische creatie
van de wereldberoemde Canadees-Amerikaanse architect
Frank Ghéry. Tegen de middag komen wij aan in Versailles.
We hebben een halve dag om er van alles te genieten. Het
kasteel van de Koningin (beter bekend als Petit Trianon),
alsook le Grand Trianon, werden de voorbije jaren prachtig
gerestaureerd. Met een treintje of te voet kan men er naar
toe. Natuurlijk blijft het interieur van het kasteel van de
Zonnekoning Lodewijk XIV een must. Ook de stad Versailles is
de moeite waard om te verkennen. Avondmaal in het centrum
van Parijs.
DAG 3
Een volle dag Parijs met speciale aandacht voor al wat nieuw
is. Na een grote rondrit verkennen wij te voet Bercy, le Marais,
la Cité en les Halles (met de nieuwe Canopée). Een boottocht
op de Seine kan natuurlijk ook, wie wil kan op eigen houtje
gaan shoppen of een museum bezoeken. Na deze drukke dag
keren wij naar huis terug met onderweg een avondstop.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

16/08/2019

3

HP

€ 350,00
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INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het
ontbijt op de laatste dag.
Metrotickets voor terugreis naar hotel na het avondmaal in
Parijs.
Toegangsgelden voor Vaux-le-Vicomte.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 99,00 / reis.
Tickets voor kasteel Versailles (+/- € 18 met audiogids) en
stichting Vuitton (€16) dienen bij reservatie aangevraagd te
worden.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

HOTEL MERCURE PORTE D’ORLEANS****
(OF GELIJKWAARDIG)
Dit 4 sterren hotel ligt op 10 minuten stappen van het
metrostation. Alle kamers zijn uitgerust met alle comfort, WiFi
inbegrepen. Het ontbijt wordt opgediend in buffetvorm.
www.accorhotels.com/nl

5 DAGEN

NORMANDIE,
JERSEY &
BRETAGNE

ijk

F

r
ar nk

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 SaintMichel zijn oorspronkelijke omgeving terug te schenken zijn
voltooid. Een bezoek aan deze stad en abdij gebouwd op een
rots staat op het programma. Zowel Le Havre, heropgebouwd na
de vernieling tijdens de tweede wereldoorlog als Rouen, ooit de
hoofdstad van Normandië, worden 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.
DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij via Amiens
Normandië binnen. In het badstadje Sainte Adresse bij Le Havre,
de plaats waar de Belgische regering verbleef tijdens de eerste
wereldoorlog, gaan wij het monument van koning Albert bekijken.
Na de oorlog werd de totaal vernielde stad heropgebouwd
volgens een urbanisatieplan van Auguste Perret. Sinds 2005
staat Le Havre op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Wij maken er
een rondrit en bezoeken de Sint-Jozefskerk, helemaal in beton
gebouwd. Vooraleer naar ons hotel te gaan brengen wij een bezoek
met proeverij aan één van de mooiste calvadosdistilleerderijen
ondergebracht in een 18de eeuwse vakwerkhoeve.
DAG 2
In Granville bezoeken wij de luxueuze villa en tuin van Christian
Dior. De artistieke evolutie van de ontwerpen van Dior wordt er op
een schitterende manier getoond. De aangelegde terrassen in de
tuin bieden een uniek zicht op de zee. Langs de prachtige kustlijn
rijden we naar de Mont Saint-Michel, we houden een fotostop aan
het Duitse militaire kerkhof in Huismes. Het reuzenproject waarbij
de Mont Saint-Michel zijn vroegere natuurlijke glans terugkrijgt
is voltooid. Tijd voor bezoek aan de gotische abdij ‘La Merveille’
(300 trappen), een panoramisch terrasje of een wandeling op de
nieuw aangelegde promenade langs de Couesnon.
DAG 3
Vandaag staat een dag Bretagne op het programma. Via LeVivier-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. Op weg naar ons hotel stoppen wij nog in SaintSuliac, één van de mooiste dorpen van Frankrijk, een charmant
plaatsje langs de Rance, waar vroeger de vissers hun netten te
drogen hingen aan de gevels van de huizen.

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 lekkere avondmaal zullen
genieten.
DAG 5
Op weg naar Rouen verlaten wij de autosnelweg om via de pont
de Brotonne het regionaal natuurpark van de bochten van de
Seine te doorkruisen. We bezoeken de Benedictijnenabdij SaintWandrille en met audio-gids de ruïnes van de oude abdij, 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

27/07/2019

5

VP

€ 700,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt op
de laatste dag.
Excursie naar Jersey met overzet per catamaran, lokale bus te
Jersey en lokale gids.
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.
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. Het hotel heeft 48 totaal vernieuwde kamers
voorzien van alle comfort. Men serveert ons een uitgebreid
ontbijtbuffet en uitstekende driegangenmaaltijden bereid met
verse Normandische producten.
http://www.le-fruitier.com/

www.simatours.be
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6 DAGEN

LOURDES
TOURISTIQUE
ijk

F

r
ar nk

Een nieuwe succesformule voor een volwaardige bedevaart
reis zonder lange vermoeiende dagrit. Twee dagen heen en
twee dagen terug. Het Maria-oord 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, Clermont-Ferrand, 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. Na een korte stop
in Bartrès, het dorpje waar Bernadette de schapen hoedde,
rijden we naar ons hotel in Lourdes.
DAG 3
Vrije voormiddag in Lourdes. Gelegenheid tot het bijwonen
van de Vlaamse mis in de kapel Pater Kolbe, in de crypte,
basiliek of aan de grot. 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
bedevaart route naar Compostella. Overnachting in Issoire.
DAG 5
We starten de dag met een bezoek aan de abdijkerk van Issoire,
Saint-Austremoine (11e-12e eeuw), de mooiste romaanse
kathedraal van de Auvergne. Nadien rijden we naar het
vulkanenlandschap van Auvergne met zijn vele kratermeren.
Ons middagmaal nemen we in een lokaal restaurant in Orcival,
een bedevaartsoord met een prachtige romaanse basiliek. Met
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een tandradbaan klimmen we naar de top van de Puy-de-Dôme
(1460m), de jongste vulkaan in het Centraal Massief. Langs het
plateau van Gergovia waar Vercingetorix de Romeinen versloeg
keren we naar ons hotel terug.
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,
Rijsel naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

19/07/2019

6

VP

€ 750,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het
ontbijt op de laatste dag.
¼ liter wijn en water tijdens de avondmalen.
Bezoek Four des Casseaux en tandradbaan naar de Puy-deDôme.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 160,00 / reis.
Middagmalen de eerste en laatste dag.
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.
https://hotel-limoges-apolonia.com/
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.
http://www.hotelparadislourdes.fr/
HOTEL LE PARIOU *** - ISSOIRE
Dit hotel met 54 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.
https://www.hotel-pariou.com/

5 DAGEN

PUY-DU-FOU,
NANTES & SAUMUR
ijk

F

r
ar nk

Een unieke reis, een combinatie van twee dagen topspektakel met het
rijke culturele UNESCO-werelderfgoed van de Loire-Vallei. Voor de eerste
maal gaat Sima Tours naar Le Grand Parc du Puy-du-Fou, het grootste
spektakelpark ter wereld dat jaarlijks door 2,2 miljoen mensen wordt bezocht.
Ook in Nantes wordt ‘Les Machines’ met de fameuze olifant bezocht. De
kastelen en tuinen van Chambord, Chenonceau en Saumur behoren tot de
mooiste van de Loire. Als leuk toemaatje is de streek bekend om zijn lekkere
wijnen: Muscadet, Saumur, rosé d’Anjou en het hotel geprezen voor zijn
hoog culinair gehalte.
DAG 1
Na een ochtendstop langs de autostrade rijden wij naar Parijs. Vrije lunch in
centrum van Chartres en gelegenheid tot bezoek van de gotische kathedraal
met haar prachtige middeleeuwse brandglasramen. De namiddagstop
houden wij in Chambord bij het grootste kasteel van de Loire, het jachtslot
van koning Frans I. We verblijven in Saumur, vooral bekend door zijn
nationale ruiterschool (Cadre Noir) en zijn wijnen.
DAG 2
‘Les Machines de l’Ile’ is een cultureel toeristisch en artistiek project
gevestigd op de terreinen van de oude scheepswerven in Nantes. Wij
bezoeken de ateliers en maken een wandeling samen met 48 andere
passagiers op de rug van ‘Le Grand Eléphant’ hun grootste futuristische
attractie van 12 meter hoog en 45 ton staal. Vrije lunch in de middeleeuwse
wijk Bouffay en de omgeving van het kasteel van de hertogen van Bretagne,
de kathedraal en de opera. In Angers bezoeken wij Carré Cointreau, het
bezoekerscentrum van de ons wel bekende likeur. We vernemen er alles
over het productieproces en de nieuwe trends van de cocktails, een proeverij
mag uiteraard niet ontbreken.
DAG 3
Een topdag. We rijden naar Les Espesses in de Vendée waar op de ruïnes
van een oud renaissance kasteel in 1977 het geschiedkundig spektakelpark
Le Puy du Fou, 35ha groot, werd opgericht. Bij aankomst in het park ontvangt
iedere bezoeker er het dagprogramma. Op de 8 podia met telkens tribunes
voor meer dan 3000 personen worden 20 historische shows opgevoerd,
zoals gladiatoren gevechten, ruige Viking avonturen, middeleeuwse
ridder duels enz.. Het wordt een lange dag want wij blijven voor de show
Cinéscénie die enkel in het weekend wordt opgevoerd. Het verhaal van
1700 jaar geschiedenis in de Vendée is het thema van Cinéscénie. Alles is
indrukwekkend: een podium van 23ha, een panoramische tribune van
13900 plaatsen, 1000 acteurs allemaal afkomstig uit de regio, honderden
paarden, spectaculaire projecties en geluidseffecten en als apotheose
grandioos vuurwerk. Om de innerlijke mens te versterken zijn er meer dan
20 verschillende eetgelegenheden in het park.
DAG 4
Na het ontbijt houden wij het rustig de zondagvoormiddag. We maken
een wandeling rond het kasteel van Saumur. Ooit gebouwd als fort aan
de Loire en later omgebouwd tot een sprookjeskasteel. Met de bus rijden
we naar het wijndomein Gratien-Meyer voor een bezoek aan hun kelders

gevolgd door een proeverij van hun parelende wijnen, ideaal als aperitief
voor het middagmaal in ons hotel. In de namiddag volgen wij de Loire tot
in de grottendorpen Montsoreau, trotse bezitter van een prachtig kasteel
en Souzay-Champigny. Wij stoppen ook even aan de koninklijke abdij
Fontevreaud (6ha groot), de best bewaarde verzameling kloostergebouwen
ter wereld (UNESCO-werelderfgoed).
DAG 5
Na ongeveer 100 kilometer bereiken we Chenonceau, beroemd om zijn
kasteel een architectonisch meesterwerk gebouwd op de eilandjes van de
Cher. Mogelijkheid tot vrij bezoek en lunch. Nadien rijden wij via Parijs met
een avondstop onderweg naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

01/08/2019

5

HP

€ 700,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de laatste
dag.
Het avondmaal van dag 3 wordt genuttigd ‘s middags op dag 4.
Dagticket voor Le Grand Puy-du-Fou en voor avondspektakel Cinéscénie.
Bezoek Gratien-Meyer, Carré Cointreau en Le Grand Eléphant.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 175,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden Chambord en Chenonceau.
HOTEL DU PARC ***- SAUMUR
Charmant hotel (Logis 3*) bekend om zijn gastronomische keuken en
gelegen aan de rond van de stad Saumur. De kamers hebben alle comfort.
Men serveert er een uitgebreid ontbijtbuffet en lekkere driegangenmenu’s.
(1/4 wijn en water inbegrepen)
https://www.hotelduparc.fr/
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6 DAGEN

LYON, BEAUJOLAIS
& RHÔNEVALLEI
ijk

F

r
ar nk

Lyon en omgeving is door de meeste mensen slechts gekend
als een vluchtige étappe op de weg naar het Zuiden. Deze stad
verdient echter meer! De oude stad van Lyon behoort sedert 1998
tot de lijst van het UNESCO-werelderfgoed. Niet enkel de stad is
het bezoeken waard, maar ook de onmiddellijke omgeving biedt
toeristische pareltjes, die wij op deze reis zullen ontdekken. Tevens
is deze streek ook gekend voor z’n hoogstaande gastronomie
en de nabijgelegen wijnstreek Beaujolais. Ook het aangename
klimaat in deze regio is een extra troef!
DAG 1
We rijden richting Reims langs Laon, Reims en Châlons naar Troyes.
In Troyes, de stad in de Champagne die bekend is om zijn prachtige
vakwerkhuizen, maken we een kleine stadswandeling. We komen
in de kerk Sainte-Madeleine doorheen de schilderachtige ruelle
des Chats. In de namiddag rijden we verder naar de Bourgogne en
passeren Dijon, Beaune en Mâcon. Aankomst in onze verblijfplaats
Villefranche-sur-Saône, avondmaal in het hotel.
DAG 2
We beginnen de dag met een korte stadswandeling in onze
verblijfplaats Villefranche-sur-Saône. Daarna richting het
wijndorpje Pouilly-Fuissé nabij Mâcon voor een wijndegustatie
met uitleg en gelegenheid tot aankoop. In de namiddag maken
we een mooie rit doorheen de wijnstreek van de Beaujolais. We
passeren St. Amour, Juliénas en andere bekende wijnstadjes. In
de namiddag verder naar de schilderachtige streek ‘Les Pierres
Dorées’. Deze regio dankt zijn naam aan de okerkleurige kalksteen
waarmee de huizen, kastelen en dorpjes opgetrokken zijn. We
bezoeken het dorpje Oingt, het pareltje in de Pierres Dorées.
DAG 3
Vandaag bezoeken we Lyon, een stad vol kunstschatten aan de
samenvloeiing van de Rhône en de Saône. Onder begeleiding van
onze gids maken we een wandeling langs de Opera, het stadhuis,
de winkelstraten en de schitterende place des Terreaux. In deze
buurt bezoeken we het Atelier de Soie waar zijde beschilderd wordt
voor gekende modemerken. Na een koffiepauze wandelen we
verder naar de typische wijk ‘Vieux-Lyon’ bekend om zijn overdekte
steegjes (traboules) tussen de hoge huizen van de huiswevers
(canuts). Gelegenheid tot het nemen van het kabelspoor naar de
basiliek Notre-Dame-de-Fourvière, gebouwd op het hoogste punt
van de stad. Van op het terras hebben we een uniek panorama. In
de namiddag hebben we vrije tijd en maken we een boottocht op
de Saône, die ons tot aan het samenvloeiingspunt met de Rhône
brengt en schitterende zichten op de stad oplevert.
DAG 4
We starten onze dag met een bezoek aan Ars-sur-Formans, een
ontroerende kennismaking met de plaats waar ‘de pastoor van Ars’
geleefd heeft. Les Dombes is een uniek gebied waar duizenden
12
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vijvers liggen en veel trekvogels halt houden. Daarna naar
Pérouges, één van de meest authentieke stadjes van Frankrijk. De
wallen, de bochtige straatjes en de schilderachtige huizen waren
het decor voor talrijke historische films zoals de ‘Drie Musketiers’.
Middagmaal gereserveerd in Pérouges. In de namiddag rijden we
naar Bourg-en-Bresse voor bezoek aan het Koninklijk klooster van
Brou. Bezoek aan de wereldberoemde laatgotische kerk onder
begeleiding van onze gids. Op de terugweg bezoeken we een
boerderij waar de typische ‘Poulet de Bresse’ gekweekt wordt.
DAG 5
Richting het zuiden tot Vienne, de oude Romeinse stad in de
Rhônevallei. In de voormiddag is er een rondleiding met een
plaatselijke gids op de archeologische site in St. Romain-en-Gal,
net aan de overkant van de Rhône, aansluitend bezoek van de
kathedraal en de Romeinse tempel. In de namiddag een mooie rit
door de uitlopers van het Centraal Massief naar het oude klooster
van Sainte-Croix-en-Jarez.
DAG 6
Na het ontbijt verlaten we de Beaujolais streek en rijden terug
noordwaarts langs Macon, Dijon en Langres. Bezoek aan het
graf van Generaal De Gaulle en gereserveerd middagmaal in
Bar-sur-Aube. ’s Namiddags huiswaarts via Troyes en Reims naar
Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

26/04/2019

6

HP

€ 780,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het ontbijt
op de laatste dag.
Extra middagmaal op dag 4 en 6.
Drank bij de maaltijden (gebruikelijk ¼ wijn per pers. en water).
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 110,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL BEST WERSTERN PLAISANCE *** - VILLEFRANCHE-SURSAÔNE
Het hotel is gelegen in het centrum van de stad vlakbij een aangename
winkelbuurt. De mooie, recent vernieuwde kamers, beschikken allemaal
over een badkamer, wc, minibar, telefoon enz…. Verder beschikt het hotel
over een goed restaurant “La Fontaine Bleue” en een gezellige salon/bar.
’s Morgens worden we verwend met een lekker ontbijtbuffet. t.
www.hotel-plaisance.com

5 DAGEN

COTSWOLDS
Engeland op zijn best
and

el
Eng

Lieflijke dorpjes met honingkleurige huizen en rieten
daken verscholen in een groen glooiend landschap met
alomtegenwoordige schapen. Een bezoek aan universiteitsstad
Oxford, een historisch bad in het kasteel van Warwick,
de beroemde Hidcote Manor tuinen en zelfs een vleugje
Shakespeare zitten in de unieke mix van deze reis.
DAG 1
Na de oversteek Calais-Dover nemen we de snelweg naar
London en zo naar Oxford waar we rond de middag (lokale tijd)
aankomen. Na het vrij middagmaal geleide wandeling door
deze schitterende universiteitsstad. We bezoeken Christchurch
college, het grootste en mooiste van alle colleges. Daarna
flaneren we tussen de vele schitterende gebouwen die Oxford
rijk is (Bodleian Library, Sheldonian Theatre, Radcliffe camera,
Brasenose College, de Examination Rooms…). Transfer naar ons
centraal gelegen hotel in Steeple Aston.
DAG 2
Vandaag trekken we door het ongerepte Cotswolds landschap
en verkennen we een paar heel aparte maar schitterende dorpen:
de oude marktstad Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water
(het Venetië van de Cotswolds) en het beroemde straatdorp
Broadway. We verlaten even het historische Cotswolds voor
een bezoek aan Evesham, de ‘geboorteplaats’ van de Engelse
democratie en de plaats waar ooit één van de grootste en rijkste
kloosters van Engeland stond.
DAG 3
Na het ontbijt bezoeken we één van de best bewaarde
middeleeuwse kastelen van Engeland: Warwick Castle. Het
evolueerde van een kille burcht naar een luxueus woonhuis. De
Merlin-groep (die ook Madame Tussauds uitbaat) brengt op
een schitterende manier met poppen en live acteurs de rijke
geschiedenis van het kasteel tot leven. Warwick Castle was dan
ook niet voor niets al een paar keer de attractie van het jaar
in Groot-Brittannië. Na de middag bezoeken we één van de
meest toonaangevende Engelse tuinen: Hidcote Manor Garden,
schitterend ‘verstopt’ in het Cotswolds landschap. We ronden de
dag af met een korte wandeling in Chipping Campden met zijn
beroemde Market Hall en Almshouses.
DAG 4
Vandaag focussen we ons op een gezellige manier op
Shakespeare. We bezoeken eerst het lieflijke huisje waar zijn
vrouw Ann Hathaway woonde. Via Mary Arden’s House trekken
we naar het centrum van het gezellige Stratford-upon-Avon. Na
de middag vrije tijd of een geleide wandeling langs de diverse
locaties die er in verband worden gebracht met Shakespeare
(Swan Theatre, de kerk, Hall’s Croft, Almshouses, Guildhall, New
Place, Shakespeare’s Birthplace…).

DAG 5
Meteen na het ontbijt rijden we naar het nabij gelegen
Blenheim Palace zowat het Versailles van Engeland, waar ook
Winston Churchill werd geboren. We bezoeken eerst d
e
beroemde tuinen aangelegd door tuingenie Capability Brown.
Daarna leidt een lokale gids ons rond in de state rooms van dit
majestueuze kasteel. Na het middagmaal rijden we naar Dover
voor onze oversteek naar Calais. Daarna terug naar de diverse
opstapplaatsen.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

21/07/2019

5

HP

€ 570,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het
ontbijt op de laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 150,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
THE HOLT HOTEL *** IN 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.
www.holthotel.co.uk
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nd

Ierla

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 we naar Calais waar we
de ferry nemen richting Dover. Verder via de grote ring rond
Londen naar Centraal-Engeland waarna we Wales bereiken.
Overnachting op het schiereiland Anglesey.
DAG 2
Vanuit Holyhead dwarsen we de Ierse zee naar Dublin, de
hoofdstad van de Ierse Republiek. We bezoeken St Patrick’s
Cathedral, de grootste kerk van Dublin. Wij ontdekken ook
enkele andere interessante plekken zoals Dublin Castle en
Temple Bar. We overnachten net buiten het centrum.
DAG 3
Het wereldberoemde bier `Guinness’ is ontstaan in Dublin en
het bezoekerscentrum is dan ook een must om te bezoeken.
We ontdekken waarom de Ier en zijn Guinness onafscheidelijk
zijn. In de namiddag verkennen wij het andere deel van Dublin
met o.a. Trinity College (Book Of Kells) en Molly Malone.
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DAG 4
Vandaag verlaten we Dublin en rijden westwaarts richting
Athlone, een historische handelsplaats. Van daaruit richting
Kinvara door The Burren met Poulnabrone Dolmen. De dolmen
bestaat uit een 4 meter lange, dunne tafelachtige steenplaat
ondersteund door dunne stenen. Eén van Ierlands meest
iconische archeologische monumenten. Voor overnachting
naar Lisdoonvarna.
DAG 5
Na het ontbijt gaan we vandaag op ontdekking door het
mysterieuze Connemara, met vele kleine baaien, zandstranden
en een ruig bergachtige gebied waar op vele plaatsen nog
Gaelic (Keltisch) wordt gesproken. In de namiddag brengen
we een bezoek aan Kylemore Abbey. In 1920 aangekocht door
uit België, West-Vlaanderen, gevluchte Benedictinessen en
sindsdien is het een klooster annex kostschool voor meisjes.
DAG 6
Via Doolin naar de Cliffs of Moher, een rotsformatie van 8 km
lang en tot 200 m hoog, alwaar we een prachtig uitzicht hebben
op de Atlantische Oceaan. Bij helder weer kunnen we zelf de
Aran eilanden zien liggen. Via Spanish Point naar Killimer waar
we de rivier de Shannon dwarsen naar Tarbert. We overnachten
in de omgeving van Tralee.

9 DAGEN

RONDREIS

IERLAND

DAG 7
We starten de dag met een bezoek aan het kasteel en de tuinen
van Muckross. De rest van de dag spenderen we aan de ‘Ring of
Kerry’. Neem je camera bij de hand en laat je betoveren door
de landschappen die tot de mooiste van Ierland behoren. Van
Atlantische panorama’s vol kleine eilandjes tot traditionele pubs.
We ontdekken onder meer Sneem, de kleurig geschilderde
huizen rondom het dorpsplein geven dit fijne plaatsje een
pittoresk karakter. Verder door de spectaculaire landschappen
zoals Moll’s Gap terug naar Tralee.
DAG 8
We verlaten Tralee richting 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. We
sluiten de dag af met een rondleiding en whiskydegustatie in
de John Jamesons whisky distilleerderij in Middelton.
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 en dit via het St.-Georges Channel. Via het zuiden
van Engeland rijden we richting Dover, waar we de ferry nemen
naar Calais. Via de gekende afstapplaatsen rijden wij terug naar
Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

06/07/2019

9

HP

€ 1.125,00

INBEGREPEN:
Reis per luxeautocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot en met
ontbijt laatste dag.
Alle overtochten per ferry naar Engeland en naar Ierland.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 290,00 / reis.
Toegangsgelden op te bezoeken plaatsen (St. Patrick’s
Cathedral, Trinity College met Book of Kells, Guinness
Storehouse, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Blarney Castle en
Jameson distillery): +/- € 90,00.
HOTELS
We verblijven in verschillende 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 1e en laatste dag
alsook op de ferry Calais–Dover, Dover–Calais
(betaalkaart kan normaal gezien ook).

www.simatours.be
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5 OF 6 DAGEN

SEELISBERG
Met vernieuwde uitstappen!

i

Zw

nd

la
tser

Waar de wieg van Zwitserland ooit stond, op een panoramisch terras
hoog boven de Vierwaldstättersee, ligt onze verblijfplaats. Luzern,
Brunnen, Zug, 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 zichten op het Jungfraumassief. In
het Lauterbrunnental kunnen we van neerstortende watervallen
genieten. Tijdens ons verblijf kunnen we genieten van de gezonde
berglucht, onvergetelijke vergezichten en prachtige uitstappen.
Op de 6-daagse trekken we met de car het hooggebergte in!
Sustenpass, Grimselpass, Nufenenpass en Gotthardpass staan op
ons programma.
DAG 1
Via de Ardennen rijden we langs Arlon, Luxemburg en Metz naar
St.-Avold (of omgeving) voor het vrije middagmaal. Verder langs
Strasbourg en Colmar om in Basel Zwitserland binnen te rijden.
Via Luzern bereiken we onze verblijfplaats Seelisberg om er enkele
dagen te genieten van de gezonde berglucht.
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.
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.
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
16
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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
naar Interlaken, het stadje tussen de twee meren, waar het heerlijk
vertoeven is.
DAG 5 (EXTRA OP DE 6-DAAGSE REIS)
Vandaag rijden we het hooggebergte in. We volgen de Reussvallei
tot in Wassen. Hier beginnen we aan de beklimming van de
Sustenpass (2224 m). Daarna richting het zuiden met een klim
naar de Grimselpass (2165 m), we dalen af tot Gletsch en zetten
onze tocht verder naar de woeste Nufenenpass (2478 m). Voorbij
de pashoogte komen we in het Italiaanstalige gedeelte van
Zwitserland. Een mooie afdaling brengt ons in Airolo waar we de
klim naar onze 4de pashoogte aanvangen. Een mooie, brede weg
brengt ons op de Gotthardpass (2108 m). Via Andermatt komen
we terug naar Seelisberg.
DAG 6
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. Via de autowegen langs
Basel, Colmar, Strasbourg naar St.-Avold (of omgeving) voor vrij
middagmaal. Verder huiswaarts via Luxemburg en Brussel.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

15/04/2019

5

HP

€ 525,00

21/07/2019

6

HP

€ 685,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het
ontbijt op de laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 110,00 / 5-daagse reis, € 145,00 / 6-daagse
reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL BELLEVUE***
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
avondmalen en ontbijtbuffet.
www.bellevue-seelisberg.ch/index.php?id=bellevue-seelisberg

7 DAGEN

ZUID TIROL DOLOMIETEN
lië

Ita

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.

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

02/08/2019

7

HP

€ 765,00

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
(1375m) 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 verblijfsplaats 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 ZuidTiroolse 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.
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,

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Uitgebreid ontbijtbuffet, 4 gangen 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 allen 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 afdeling met verwarmd binnenzwembad, sauna en
een prachtige zwemvijver met ligweide.
https://www.leitgamhof.com/
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7 DAGEN

TIROL
BERWANG
ijk

nr
oste

O

Voor wie houdt van een verwenverblijf in een luxehotel, midden
het wondermooie berglandschap en de typische gemoedelijke
sfeer van het Oostenrijkse Tirol, is dit een uitzonderlijk aanbod!
Voor een interessante prijs logeert u in het exclusieve hotel Singer,
dat behoort tot de hotelgroep “Relais & Châteaux”. De familie
Singer ontvangt u in een persoonlijke en warme sfeer. Naast
de uitstappen zijn alle middagmalen, behalve op de heen- en
terugreis, inbegrepen. En elke avond biedt het hotel een speciaal
avondmaal en/of amusement aan. Ook onze excursies naar de
hoogtepunten van Tirol maken deze reis onvergetelijk.

daarna vrije tijd met gelegenheid tot shopping. In het hotel is er
een afscheidscocktail en een galadiner voor onze laatste avond.
DAG 7
Terugreis doorheen Duitsland terug naar België en naar onze
diverse afstapplaatsen vol aangename herinneringen.

DAG 1
Heenreis via Brussel, Keulen, Ludwigshafen, Stuttgart en Füssen.
Voorbij Füssen komen we aan de Oostenrijkse grens en via Reutte
gaat het dan snel naar onze verblijfplaats Berwang.
DAG 2
In de voormiddag vrije tijd voor verkenning van het hotel, de SPA
of een bezoek aan het dorp Berwang. Middagmaal in het hotel. In
de namiddag met de gele bommeltrein naar een waterval in de
omgeving en naar de hoogst gelegen brouwerij van Oostenrijk
voor bezoek. ’s Avonds is er een barbecue met jodel- en citeravond
en dans.
DAG 3
De Beierse droomkastelen werden gebouwd door de laatste
Beierse Koning Ludwig II. In de voormiddag bezoeken we het
kasteel Linderhof. Na het middagmaal bezoeken we het kasteel
Neuschwanstein. We besluiten met een bezoek aan de beroemde
roccoco-kerk van Wies, één van de mooiste kerken van Duitsland.
In het hotel is er ’s avonds een specialiteitenbuffet.
DAG 4
In de voormiddag bezoeken we de wereldberoemde kristalfabriek
Swarovski in Wattens. Daarna gaan we naar Rattenberg, het
stadje van de glasblazers, voor ons middagmaal. In de namiddag
bezoeken we de zilvermijn van Schwaz, waar in de middeleeuwen
zilver bovengehaald werd, die mooi gereconstrueerd is. ’s Avonds
is er fondue in het hotel.
DAG 5
Vandaag maken we een uitstap in het hooggebergte. We reizen
naar de Kaunertal-gletsjer (2750m), een internationaal ski-oord. De
weg naar boven laat ons kennismaken met de ruwe bergwereld en
zijn typische fauna en flora. Boven op de gletsjer houden we onze
picknick. ’s Avonds worden we voor het aperitief verwacht in de
keuken van het hotel, voor een “Küchenparty”, na het avondmaal
is er disco-avond.
DAG 6
Wij bezoeken vandaag de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. In de
voormiddag begeleid stadsbezoek. Middagmaal in de stad en
18
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DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

21/07/2019

7

VP

€ 990,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het
ontbijt op de laatste dag. Wijn en water à volonté tijdens elke
maaltijd.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer : € 140,00 / reis.
Toegang tot de Welness-afdeling van het hotel (20€ per dag).
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL SINGER**** - BERWANG
Hotel Singer in Berwang behoort tot de keten ‘Relais & Châteaux’
en is een exclusief luxe-hotel. Service, inrichting, kamers en
keuken zijn van hoogstaande kwaliteit. Alle kamers zijn uitgerust
met bad of douche, zithoek, TV, telefoon. Het restaurant van het
hotel is gastronomisch. Het hotel beschikt over een uitgebreide
spa-afdeling, met sauna, binnen- en buitenzwembad, beautycenter… Een unieke kans om deze verwennerij mee te maken,
in volpension met amusement elke avond, voor een interessante
prijs!
www.hotelsinger.atrg

6 DAGEN

ijk

nr
oste

TIROL, ARZL
IM PITZTAL
MET ALMABTRIEB

O

Al wie houdt van Tiroolse ‘gemütlichkeit’, Tiroolse muziek en
tradities vindt op deze reis zijn gading. In Jersens een klein dorp
in het Pitztal volop genietend van de mooie natuur en de zuivere
lucht beleven wij een Almabtrieb. De terugkeer van de koeien
uit de bergweiden naar hun stal is een echt volksfeest. Met de
kabelbaan stijgen we tot een hoogte van 3440 meter om er volop
te genieten van een enig landschap.
DAG 1
Via de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg rijden
we langs Straatburg naar Bazel. Wij doorkruisen Zwitserland en
komen in Feldkirch Oostenrijk binnen. Na 900 kilometer en de
Arlbergtunnel bereiken wij onze verblijfplaats.
DAG 2
Tegen rond 11 uur rijden wij naar het nabije Jersens, in
afwachting dat de koeien hun intrede naar beneden doen, is er
boerenmarkt met een muzikale omlijsting en demonstraties van
oude ambachten. In het Dennenmuseum ontdekken wij o.a. de
weldaden van de dennenappel. De optocht van de versierde
koeien en schapen begeleid door de fiere veeboeren is de
attractie van de dag. Terug naar ons hotel om er te genieten van
de welness accommodatie.
DAG 3
Met een plaatselijke gids verkennen wij onze verblijfplaats en
wandelen tot aan de Benni-Raich-Brücke, de 137 meter lange
voetgangersbrug gebouwd 94 meter boven de Pitzbach. Door
het prachtige Pitztal rijden wij naar het laatste dorpje gelegen
1740 meter boven de zeespiegel. Een ondergrondse trein brengt
ons in een mum van tijd naar de gletsjer en met de Wildspitzbahn
bereiken wij Café 3440 met zijn zonnig terras. Omringd door 50
bergtoppen van meer dan 3000 meter is het zicht er subliem. Op
de terugreis bezoeken we nog het steenbokkenmuseum in StLeonard.
DAG 4
Wij bezoeken met een lokale gids de Cisterciënzersabdij van
Stans, gesticht in 1273, bekend om zijn prachtige barokkerk met
de praalgraven van verschillende Tiroolse Vorsten. Gans het
abdijcomplex met de orangerie en shop is meer dan de moeite
waard. In Wattens is Kristalwelten van Swarovski sinds 2015
grondig vernieuwd, wij bezoeken er de shop en facultatief de
fonkelende wonderkamers. Vrij middagmaal in het historische
centrum van Innsbruck met zijn fraaie gevels en erkers. Natuurlijk
gaan wij ook naar het Gouden Dak, de Hofburg, de Dom, enz.
We sluiten de dag af en rijden met de bus de Bergisel op tot
bij de Olympische skischans en het Tiroler Panorama Museum.
De elegante skitoren is een architectonisch hoogstandje van de
wereldberoemde architecte Hadid Zadid. Wij bezoeken de 360°
panoramaschilderij en het museum van de keizerlijke ruiters.

DAG 5
Vandaag staat het Lechtal op het programma. Wij bezoeken Lech,
het favoriete skioord van de Nederlandse Koninklijke familie.
Holzgau heeft de hoogste en langste voetgangersbrug van
Oostenrijk. Wij wandelen tot bij dit technisch huzarenstukje.
Vrij middagmaal. In Elbigenalp bekend om zijn houtsnijwerk en
vele prachtige beschilderde woningen, bekijken wij in de SintNiklaaskerk de prachtige fresco’s. Door verschillende mooie
groene valleien en al over de Fernpass keren wij terug naar ons
hotel.
DAG 6
Via Sankt-Anton en door de Arlbergtunnel komen wij in de
regio Voralberg, we doorkruisen Zwitserland, de Elzas en het
Groothertogdom Luxemburg om opnieuw naar huis te rijden

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

06/09/2019

6

HP

€ 695,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension (formule verwenning), vanaf het avondmaal op de
eerste dag tot het ontbijt op de laatste dag
Uitgebreid ontbijtbuffet ’s morgens met streeksproducten.
4 gangen keuzemenu’s avonds of themabuffet, met saladebar en
mineraal Alpenwater.
1 x galamenu met pianomuziek en 1 x dansavond met live muziek.
Gebruik van de welnessruimte (600m²) met binnenzwembad, sauna
en verschillende dampbaden, badmantel en pantoffels.
Trein en kabelbaan naar Café 3440, gratis gebruik openbaar
vervoer in Pitztal.
Dennenmuseum in Jerzens, steenbokkunstcentrum in St-Leonard,
geleid bezoek abdij Stams.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 100,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL ARZLERHOF ****
Ons verblijfshotel te Arzl is een uitstekend **** familiaal uitgebaat
hotel in moderne Tirolerstijl geroemd om zijn culinaire hoogstandjes.
Gelegen op een zonnig plateau in een bosrijke omgeving. Het
hotel beschikt over twee liften, een gezellig restaurant, een café,
een Tiroler-stube met typische schoorsteen, een zonneterras,
binnenzwembad, sauna... Uiteraard zijn alle kamers uitgerust met
bad of douche, toilet, telefoon, safe, zithoek, sateliet-TV.
www.arzlerhof.at
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De Noorse fjorden staan bij veel mensen op het lijstje van
bestemmingen die ze ooit eens willen bezoeken. We bieden
u de mogelijkheid om dit prachtig gebied te bezoeken op een
ontspannende cruise van een week. We varen mee aan boord
van een gloednieuw cruiseschip, gebouwd in 2018, MS Nieuw
Statendam. Aan boord geniet u van hoogstaande maaltijden,
ruime kajuiten en een gastvrije bemanning. En dan hebben we
het nog niet eens gehad over de prachtige omgeving waarin
u vaart, bezaaid met majestueuze fjorden en gastvrije steden.
Bezoek Noorwegens bruisende hoofdstad Oslo en bewonder
de betoverende schoonheid van de fjorden.
DAG 1
Uw cruise start in Amsterdam, op enkele uurtjes rijden vanuit
onze opstapplaatsen. ’s Morgens brengt een Sima Tours
autocar U richting Amsterdam. Na de inscheping kunt u al
meteen gebruikmaken van alle faciliteiten aan boord. In de late
namiddag vertrekt het schip.
DAG 2
Terwijl uw schip verder vaart richting Noorwegen beleeft
u een ontspannende dag op zee. Deze zeedag is ideaal om
uw luxueuze cruiseschip van onder tot boven te verkennen.
Ontdek de vele faciliteiten, gericht op ontspanning, welzijn,
entertainment en culinair genot.
DAG 3
Onze eerste bestemming is de Noorse hoofdstad Oslo. Ze
combineert moderne architectuur, musea van wereldklasse en
de geschiedenis van de Vikingen. Enkele bezienswaardigheden
zijn o.a. het Koninklijk Paleis en het moderne operahuis, winnaar
van het Wereld Architectuur Festival in 2008. Een andere
aanrader is het Vigeland-park, met zijn 212 beeldhouwwerken
en schitterende fonteinen.

DAG 4
Kristiansand staat bekend om haar winkels, festivals en
natuurlijke schoonheid. Een aanrader is een wandeling door het
centrum van de stad. Onderweg passeert u parken, een vesting
uit de 17de eeuw en de Fiskebrygga (vismarkt). Stop voor een
picknick in het Raven’s Valley park of maak een dagcruise tussen
de ontelbare eilandjes voor de kust.
DAG 5
Nabij Eidfjord vindt u 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 geniet u van een spectaculair uitzicht. In
de namiddag vaart het schip langzaam door het Hardangerfjord.
Zoek een mooi plaatsje op het dek, geef uw ogen de kost en
laat u betoveren door de magie van de fjorden!
DAG 6
Haugesund is een middelgrote stad in het zuidwesten
van Noorwegen. In het omliggende gebied zijn tal van
mogelijkheden om de prachtige natuur te ervaren. Ten noorden
van de stad ligt de Folgefonna-gletsjer en ten zuiden het
Lysefjord met zijn bekende rotsformatie, de Preikestolen. Of
maak een boottocht naar de eilandjes voor de kust, Rovaer en
Utsira.
DAG 7
Na vier rijk gevulde dagen in Noorwegen genieten we van een
laatste rustige dag op zee. Nog eens genieten van de talrijke
faciliteiten aan boord, zoals het zwembad, wellnessruimte,
theater of diverse showlounges waar je kan terugblikken op de
voorbij week.
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.
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8 DAGEN

CRUISE
NOORWEGEN
MS Nieuw Statendam.

DATUM

DAGEN

DIENST

30/06/2019

8

VP

PRIJS

2-persoonshut

1-persoonshut

Binnenhut cat. J

€ 1.595,00/pp

€ 2.795,00

Buitenhut cat. E

€ 1.895,00/pp

€ 3.195,00

Balkonhut cat. VE

€ 1.995,00/pp

€ 3.495,00

INBEGREPEN:
De verplaatsing met de bus naar de haven van Amsterdam en
terug.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het
ontbijt op de laatste dag in het standaard restaurant.
Welkomstcocktail en afscheidscocktail.
Havengelden en BTW.
Een Nederlandse begeleider gedurende de ganse reis.
NIET INBEGREPEN:
Dranken tijdens de maaltijden.
Fooien (€ 14,50/per persoon/ nacht).
Eventuele uitstappen of toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

VROEGBOEKVOORDEEL:
GELDIG TOT EN MET 31/01/2019

Gratis drankenpakket ‘Signature’ t.w.v. € 360.
1 diner voor 2 personen in het Pinnacle Grill specialiteitenrestaurant
en 1 diner voor 2 personen in het Aziatische Tamarind restaurant.
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. Het plafond verandert van kleur waardoor
de sfeer elke keer anders aanvoelt. U kunt aan boord genieten
van maaltijden van topniveau. Er zijn 9 verschillende restaurant
aan boord van het schip, voor elk wat wils. In de Queen’s lounge
geniet u ’s avonds van wervelende live muziek. De hutten zijn
verzorgd en beschikken op zijn minst over minibar, kluisje,
tv en een badkamer met een douche, wasbak, föhn en een
toilet. Het dagprogramma is in het Nederlands verkrijgbaar,
er is Nederlands personeel aan boord en ook de kapitein en
officieren zijn afkomstig uit Nederland.

www.simatours.be
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2 DAGEN

AMSTERDAM
LIGHT FESTIVAL
nd

rla
ede

N

Heel het jaar door kan Amsterdam de toerist boeien, zeker
ook tijdens de eindejaars periode met het Light Festival.
Voor de 7de maal zullen meer dan 40 voor de gelegenheid
ontworpen lichtkunstwerken en installaties van nationale en
internationale kunstenaars de toeschouwers met verbazing
slaan. Daarnaast heeft Amsterdam nog heel wat andere
troeven: zijn vele musea (Rijksmuseum, Van Gogh Museum,
Huis van Anne Franck, enz.) en het ruime winkelaanbod met
De Biekorf, Magna Plaza, de Kalversstraat, de 9straatjes, enz.
DAG 1
Na een koffiestop aan de grens starten wij met een bezoek aan
de Amsterdamse diamantair Gassan Diamonds, gevestigd
in een oude door stoom aangedreven diamantslijperij. We
kijken mee over de schouders van de diamantslijpers. Vrije
tijd in de omgeving van de Dam. ’s Namiddags is er tijd om
te shoppen, om een museum te bezoeken of met onze gids
een geleide wandeling te maken. Bij valavond maken wij
een rondvaart van 75 minuten op de grachtengordel langs
de vele lichtkunstwerken. Een ware schittering voor het oog.
Naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.
DAG 2
We rijden naar Zaandam voor een bezoek aan de Zaanse
Schans. Naast het Zaans museum vindt men er één
toeristisch dorp met oude heropgebouwde huizen uit
de 18e en 19e eeuw. In de talrijke molens worden oude
ambachten en oude beroepen uitgeoefend. Een leuke
terugkeer naar de tijd van onze grootouders. Terug naar
Amsterdam naar het Museumplein dat omgetoverd is tot
een leuke ontmoetingsplaats met vele eetkraampjes. Het
Rijksmuseum met zijn mooie tuin, het Concertgebouw, het
Van Goghmuseum, het Stedelijk museum met zijn nieuwe
moderne gevel, het Vondelpark, het drukke Leidse Plein,
de P.C. Hooftstraat met zijn chique winkels bevinden zich
allemaal op wandelafstand. Vol mooie herinneringen keren
we naar huis terug.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

07/12/2019

2

KO

€ 185,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe autocar.
Verblijf in kamer en ontbijt.
Rondvaart Light festival.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 60,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL HAMPTON BY HILTON ARENA BOULEVARD ***
AMSTERDAM
Hotel Hampton by Hilton is perfect centraal gelegen
in de meest dynamische buurt van Amsterdam. Binnen
wandelafstand bevinden zich de Amsterdam ArenA, de
Heineken Music Hall, het Ziggo Dome en een van de grootste
IMAX-bioscopen van Nederland. Met het openbaar vervoer
sta je binnen de vijftien minuten voor de deur van het Anne
Frank Huis, het Rijksmuseum of het Van Gogh-museum.
Hampton by Hilton is een hotel met alle gewenste comfort,
gaande van gratis WiFi en flatscreen-TV tot vergaderruimtes
en een gratis fitnesscenter met de meest moderne toestellen.
De ruimtes zijn open en modern ingericht. Het hotel biedt
elke ochtend een warm ontbijtbuffet. Je kunt 24 uur op 24
terecht in de Suite Shop voor een snack of een drankje. In
de directe omgeving van het hotel zijn er tal van eigentijdse
bars en restaurants.
http://www.hiltonhotels.com/Amsterdam
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3 DAGEN

KERST LANGS
MOEZEL EN RIJN
nd

la
uits

D

Nergens ervaart men meer het echte kerstgevoel dan in Duitsland.
Langs Moezel en Rijn bezoeken wij vier steden die naast hun
kerstmarkt ook heel wat te bieden hebben: Bernkastel, TrabenTrarbach, Mainz, Bonn en onze verblijfsplaats Rüdesheim. Dat
de culinaire specialiteiten de glühwein en riesling overvloedig
aanwezig zijn is evident.
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
Na een uitgebreid ontbijt maken we een uitstap naar Mainz,
de hoofdstad van de deelstaat Rijnland-Paltz. De volledige
autoloze binnenstad baadt in fonkelende lichtjes. De 12e
eeuwse romaanse Dom en het Guttenbergmuseum 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 tot in Koblenz.
Langs de steile wijnbergen en indrukwekkende ridderburchten,
elk met hun eigen geschiedenis (UNESCO-werelderfgoed). Wij
bezoeken de historische binnenstad van Bonn, de hoofdstad
van West-Duistland van 1949-1990 en tevens de geboortestad
van Beethoven. 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

13/12/2019

3

HP

€ 280,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het
ontbijt op de laatste dag.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 55,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL TRAPP*** SUPERIOR IN RÜDESHEIM
Hotel Trapp is centraal gelegen 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.
http://www.hotel-trapp.de/
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VERRASSINGSWEEKEND

CHRISTMAS SHOPPING
LONDON

2 DAGEN

2 DAGEN

Groot-Brittanië
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.

Laat je onderdompelen in de Britse hoofdstad: royalty of cultuur
opsnuiven in deze zeer diverse stad. Of je volgt het adagio: shop
till you drop in deze kerstperiode. Of je trekt 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 mogelijkheid tot 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 mogelijkheid tot
een bezoek aan de unieke Camden Markets: van bric-à-brac tot
fluorescerende kledij terwijl je je tegoed doet aan de eettentjes. In
de latere namiddag retour naar huis per ferry.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

21/12/2019

2

KO

€190,00

INBEGREPEN:
Reis per luxe-autocar en overtocht per ferry (Calais-Dover).
Verblijf in kamer met Engels ontbijt!
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 65,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

12/10/2019

2

VP

€ 255,00

19/10/2019

2

VP

€ 255,00

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.

24

www.simatours.be

HOTEL NOVOTEL WEST*** 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, internetverbinding, kluis, en bureau.
http://www.novotel.com/nl/hotel-0737-novotel-londen-west/
index.shtml

5 DAGEN

BILBAO EN
BASKENLAND
Baskenland, een verleidelijke mozaïek!
je

n
Spa

We verblijven in Bilbao, de hoofdstad van de provincie Vizcaya.
Van daaruit bezoeken we ook nog de andere twee provincies van
Baskenland. We brengen onder andere een bezoek aan San Sebastián
en Vitoria. Baskenland behoort tot de rijkste regio’s van Spanje.
Baskenland, een minder bekend gebied dat roept om door jullie
ontdekt te worden…
DAG 1
Een autocar van Sima Tours brengt ons naar de luchthaven van
Zaventem. We vliegen rond de middag rechtstreeks naar Bilbao. Een
lokale touringcar brengt ons naar ’s werelds oudste zweefbrug over
de Ria de Bilbao. Met de hanggondel gaan we naar de overkant
om te genieten van een terrasje. We maken nog een panoramische
rondrit om te genieten van een eerste uitzicht over Bilbao. Tijd om
in te checken in ons hotel Ercilla. Mogelijkheid om ’s avonds in een
traditionele Baskische Sidrería te gaan dineren. We leren er de kunst
van het serveren van een lekkere cider en maken kennis met de
typische Baskische keuken.
DAG 2
Na het ontbijt verkennen we gezamenlijk het prachtige authentieke
centrum van Bilbao. In de namiddag bezoeken we de grootste en
bekendste attractie van Bilbao. Via de El Puente Zubizuri (brug) komen
we aan bij het indrukwekkendste van alle Guggenheimmusea in de
wereld! Deze architectonische parel, met zijn geometrische vormen
staat te schitteren aan de rivieroever. Een must see in Bilbao! Binnenin
kunnen we genieten van zowel permanente als tijdelijke exposities. We
bezoeken het museum op eigen tempo. Vrije tijd.
DAG 3
We gaan op uitstap naar de provincie Ávala. We rijden landinwaarts
langs de wijngaarden en de bodega’s. Uiteraard brengen we een
uitgebreid bezoek aan de hoofdstad van deze provincie, Vitoria. Na de
verkenning van de oude ‘Catedral de Santa Maria’ is er vrije tijd om te
genieten van het bloemenpark ‘El Parque de la Florida’. In de namiddag
bezoeken we de Salinas de Añana. Deze zoutvallei is één van de
spectaculairste landschappen in Europa. Meer dan 5000 zoutpannen,
die terraswijs aangelegd zijn, schrijven 6500 jaar geschiedenis. We leren
er alles over de zoutwinning.
DAG 4
Dagexcursie naar de provincie Guipúzcoa. In de voormiddag
bezoeken we de mondaine hoofdstad San Sébastian. Deze badstad
beschikt over aantrekkelijke mooie zandstranden. Er is mogelijkheid
om de stad op eigen houtje te verkennen, de gids bezorgt u een
plannetje met de meeste bezienswaardigheden. Voor wie graag een
beetje klimt, bezoeken we onder begeleiding het kasteel La Mota op
de Urgullberg, omgeven door prachtige tuinen. De paden en trappen
voeren ons voorbij verschillende historische plekken ten tijde van de
militaire bezetting. Na de lunch zetten we onze tocht verder door het
bergachtige landschap. Langs de kust wisselen de rotsformaties en de

zandstranden elkaar af. In Zumaia houden we halt aan de San Telmo
Ermita (kapel) van waar we kunnen genieten van een adembenemend
uitzicht over de Baskische kliffen. Fenomenaal! Beneden in het stadje
houden we een koffiestop. We keren terug naar het hotel langs de
Baskische Costa, die vaak het decor vormt voor filmopnames.
DAG 5
We genieten voor de laatste keer van het uitgebreide ontbijt. Vrije
voormiddag. In de namiddag vliegen we van Bilbao naar Zaventem.
Een autocar van Sima Tours brengt ons terug naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

16/06/2019

5

KO

€ 799,00

INBEGREPEN:
De vliegtuigreis heen en terug.
Verblijf in kamer met ontbijt.
Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van Zaventem en
Bilbao, het hotel, alsook de verplaatsingen per bus op dag 3 en dag 4.
Een Sima begeleider op de ganse reis.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 250,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL ERCILLA**** - BILBAO
Hotel Ercilla is een centraal gelegen, kwalitatief viersterrenhotel met
een eigentijdse decoratie. De perfecte uitvalsbasis om Bilbao en
omstreken te verkennen. Het modern restaurant Bermeo serveert een
mix van traditionele Baskische gerechten en internationale gerechten.
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet. Het hotel beschikt tevens
over een gastro-lounge op het dak!
www.hotelercilla.com
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5 DAGEN

SINT-PETERSBURG
and

sl
Ru

Dit jaar een 5-daagse citytrip naar de topbestemming SintPetersburg, met eigen begeleider gedurende de hele reis
en met lokale Nederlandstalige gidsen tijdens de bezoeken.
Sint-Petersburg is na Moskou de belangrijkste stad en tevens
de voormalige hoofdstad van Rusland. De stad is schitterend
gelegen aan de Finse Golf en heeft prachtige paleizen, rechte
straten, mooie grachten en veel groen. Vooral Peter de Grote
bouwde de stad uit naar Europees model, met barokke
architectuur uit de 18de eeuw. Wij bezoeken talloze “musts”
zoals het beroemde Hermitage museum, de Isaac kathedraal,
de graven van de tsaren, de majestueuze winkelstraat Nevski
Prospekt, maar ook de kastelen Peterhof en het Catharinapaleis
buiten de stad.
DAG 1
Met de bus van Sima Tours naar Zaventem, voor rechtstreekse
vlucht naar Sint- Petersburg (4 uur vliegtijd). Met een lokale
bus worden we naar het hotel gebracht en krijgen een korte
stadsrondrit en eerste kennismaking met de stad.
DAG 2
Na het ontbijt meteen een hoogtepunt van de reis, een bezoek aan
het wereldvermaarde Hermitage Museum in het Winterpaleis van
de Russische tsaren. We krijgen een rondleiding in het museum,
met o.a. aandacht voor de Vlaamse kunst. In de namiddag
bezoek aan de Petrus- en Paulusvesting, de begraafplaats van de
voornaamste tsaren.
DAG 3
Uitstap naar Peterhof, op 25 km van Sint-Petersburg, één van de
mooiste Europese paleizen en een goed voorbeeld van 18de
en 19de-eeuwse Russische architectuur. Peter de Grote bouwde
het kasteel naar het voorbeeld van Versailles, met schitterende
tuinen en fonteinen. De latere tsaren verbleven in het kasteel en
lieten het verder bijbouwen. Na terugkeer in de stad volgt een
stadswandeling met o.a. de Nevski Prospekt, de Isaac kathedraal
en de verlosserskerk.
DAG 4
Uitstap naar Tsarskoje Selo (25 km), het tegenwoordige Poushkine,
genoemd naar de grote Russische schrijver Alexander Poushkine,
die er zijn eerste gedichten publiek voordroeg. We bezoeken
er het Catherinapaleis, de zomerresidentie van tsarin Catherina,
waarvan de grote hal het ultieme voorbeeld is van barokke
grandeur en decoratie. We bezoeken ook de tuin. Na terugkeer in
Sint-Petersburg hebben we een rondvaart op de mooie grachten.
DAG 5
Rond de middag transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Brussel. Een autocar brengt u terug naar de garage te
Lichtervelde.
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DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

29/07/2019

5

VP

€ 1.295,00

INBEGREPEN:
De vliegtuigreis heen en terug.
Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van
Zaventem, Sint-Petersburg en het hotel.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
Alle uitstappen en toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
en de boottocht op de kanalen.
Een Sima-begeleider op de ganse reis en plaatselijke
Nederlandstalige gidsen.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer: € 250,00 / reis.
Annulatie- en bijstandsverzekering (verplicht voor Rusland)
Visum voor Rusland (130€) – wordt aangevraagd door Sima Tours.
FORMALITEITEN:
Een internationaal paspoort is vereist, nog tenminste 6 maanden
geldig na retour.
Een reisverzekering voor ziekte, ongeval, repatriëring en bijstand,
geldig in Rusland.
HOTEL IBIS CENTRE*** - SINT-PETERSBURG
Het hotel ligt in het hart van Sint-Petersburg op amper 5 minuten
stappen van de winkels in de Nevsky Prospekt en op slechts 500
meter van het treinstation Moskou.
De kamers zijn voorzien van airco, gratis wifi, satelliet-tv,
badkamer, en alle comfort.
https://www.accorhotels.com/nl

5 DAGEN

KRAKAU
Ongeschonden Krakau!
len

Po

Krakau was één van de weinige Poolse steden die ongeschonden
uit de Tweede Wereldoorlog 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
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 voor een eerste kennismaking
met stad.
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 met op de binnenplaats de grote Wawel kathedraal.
Hier vinden we de oorsprong van Krakau. In het kasteel kunnen
we proeven van het leven van de vele koningen uit de Poolse
geschiedenis. Vrije lunch in de gezellige buurt Kazimierz. Na
de lunch bezoeken we de Oude Synagoge en het interessante
museum over de joodse geschiedenis. Aan de overkant van de
rivier komen we voorbij de bezienswaardigheden die de Tweede
Wereldoorlog gedenken en de tastbare herinneringen aan de
Jodenvervolging. We bezoeken de oude joodse getto en komen
voorbij de fabriek van Oskar Schindler, die ooit fungeerde als
decor voor de film Schindlers list van Steven Spielberg. Vrije tijd
om zelf nog iets te ontdekken of bezoeken.
DAG 3
We beginnen onze dag met een vroeg ontbijt. We gaan een
bezoek brengen aan een onvergetelijke bezienswaardigheid,
verstopt diep onder de grond. We gaan één van de grootste
zoutmijnen ter wereld bezoeken. Na al die schittering in
Wielickza, rijden we verder naar Auschwitz. Vrije lunch onderweg.
Het Concentratiekamp Auschwitz is misschien wel het meest
indrukwekkende aandenken aan de verschrikkingen van de
Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. 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.
Het was hier waar de treinen met gedeporteerden toekwamen…
We sluiten deze emotionele dag af met een folkloristisch Pools
diner (facultatief).
DAG 4
We wandelen voorbij stadspaleizen, koopmanshuizen en ander
rijkversierde huizen richting Rynek Glówny, het grote marktplein.

Bezoek aan de Mariakerk. Vrije tijd. In de namiddag gaan we
letterlijk af dalen in de eeuwenoude geschiedenis. In Rynek
Underground loopt men over de oude middeleeuwse hobbelige
straten, beleeft men een virtuele middeleeuwse markt, vindt u
accessoires, ziet men funderingen van de oude lakenhallen en
graven. We bezoeken deze ondergrondse site op eigen tempo.
DAG 5
Vrije voormiddag om musea te bezoeken, om rustig een
laatste wandeling door Krakau te maken, om te shoppen of om
begeleid de communistische wijk Nowa Huta te bezoeken. Aan
u de keuze! Een lokale bus brengt ons terug naar de luchthaven
van Krakau. Bij aankomst in Zaventem brengt een bus van Sima
Tours ons terug naar Lichtervelde.

DATUM

DAGEN

DIENST

PRIJS

12/08/2019

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 : € 170,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
HOTEL IBIS KRAKAU CENTRUM ***
Hotel Ibis is gelegen in het centrum van de stad Krakau, vlakbij de rivier
Wisla, op 10 minuten wandelafstand van het historische centrum en zijn
bekende markt en dichtbij het Wawel Kasteel. Het hotel beschikt over
een restaurant, bar en alle comfort.
www.accorhotels.com/nl

www.simatours.be
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DAG 1
Transfer vanuit Lichtervelde naar Zaventem voor onze vlucht naar
Muscat met tussenlanding in Abu Dhabi. Aankomst, formaliteiten,
onthaal en transfer naar het hotel voor overnachting.
DAG 2
Ontdekking van de hoofdstad van het Sultanaat, gesticht in de
1ste eeuw en kruispunt tussen het Arabisch schiereiland Azië en
Afrika. Bezoek aan de grote moskee van Sultan Qaboos, een
architecturaal meesterwerk en zicht van buiten op het paleis AlAlam, de residentie van de Sultan omgeven door de 2 Portugese
forten Jilali en Mirani die dateren uit de 17de eeuw. Terug naar
het hotel om uit te rusten of om de stad vrij te ontdekken.
DAG 3
Afreis naar Sur langs een mooie panoramische route langsheen
de kustlijn met stops te Qurriyat in Bimah Sinkhole, een kloof
gelegen aan de kust, met een diameter van 100 m en gevuld met
zeewater en in de Wadi Tiwi. Aankomst in Sur en bezoek aan een
scheepswerf.
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DAG 4
Afreis naar Wadi Bani Khalid, gelegen in het Hajjarmasief en
gekend voor zijn terrasculturen en zijn wadi. Doorheen de
bergen rijden we naar de woestijn van Wahiba Sands die altijd
al de natuurlijke habitat is geweest van de bedoeïen en waar de
duinen oranje tinten. Onderweg ontdekken we typische dorpjes.
Het laatste stuk rijden we per 4x4 naar het tentenkamp voor
overnachting.
DAG 5
Na een prachtige zonsopgang in de duinen en na het ontbijt,
bezoeken we een bedoeïenen markt. Bezoek aan Nizwa,
hoofdstad van het binnenland en wieg van de Islam in het
Sultanaat Oman. Het was de hoofdstad van vele imams en bezit
één van de oudste moskeeën ter wereld. Bezoek aan het fort en
de soeks.
DAG 6
Bezoek aan de lokale veemarkt. Vervolgens rijden we naar Bahla,
halte voor het pre-islamitisch fort van Balah (fotostop). Afreis

14 DAGEN

OMAN, DUBAI
& ABU DHABI

naar Jabrin waar we het kasteel bezoeken dat in 1675 gebouwd
werd door imam Bil’Arab bin Sultan als bijkomende residentie. Verder
naar Al Hamra voor het bezoek van Bait Al Safah waar we een mooi
traditioneel huis zien in aarde en waar de verschillende kamers het
leven van weleer schetsen. We nemen de 4x4 naar de Djebel Shams
om er de grote canyon van Oman te ontdekken.
DAG 7
We rijden doorheen de Wadi Bani Awuf. Verder naar het fort Nakhar
en stop aan de warmwaterbronnen van Thawara. In de namiddag
aankomst in Muscat.
DAG 8
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Khasab. Aankomst,
formaliteiten, onthaal en transfer naar het hotel. In de namiddag
stadsbezoek aan de hoofdstad van Musandam met het fort van
Khasab. Aansluitend doen we een Safari doorheen Jebel Harim (de
Vrouwenberg) met de hoogste piek uit de Musandam regio. We
komen langs dorpen en wadi met mooie vergezichten.
DAG 9
Transfer naar de haven van Khasab en inscheping aan boord van een
Omanitische dhow voor een cruise langs de ‘fjorden’ van Musandam.
We zien kleine vissersdorpen en Telegraph Island (mogelijkheid om
dolfijnen te spotten). Er wordt een halte voorzien om te zwemmen of
vrij te duiken. Terug naar de haven van Khasab rond 16u00 en transfer
naar het hotel.
DAG 10
We bezoeken de stad Khasab. We beginnen met het bekende fort
en we steken de brug over tot en met het dorpje Qadah beroemd
voor haar rotstekeningen en stenen beeldhouwwerk. Verder transfer
naar Dubai.
DAG 11
Volledige dag ontdekking van deze unieke en spectaculaire
metropool. Van een kleine vissershaven in de Dubai Creek is deze
stad in minder dan 30 jaar uitgegroeid tot één van de machtigste
steden van de Arabische Golf.
DAG 12
Afreis naar Abu Dhabi (hoofdstad van het Emiraat met dezelfde
naam en van de Emiraten) en volle dag ontdekking van één van de
modernste metropolen van de Arabische Golf met onder andere het
bezoek Sheikh Zayed moskee, Yas-eiland en Le Louvre.
DAG 13
Vrije dag in kamer en ontbijt. Rest van de dag vrij. Check-out om 18u.
‘s Avonds afspraak in het hotel en transfer naar de luchthaven voor
afreis naar Brussel.
DAG 14
Aankomst in Brussel en aansluitend rit per autocar naar Lichtervelde.
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DAGEN

DIENST

PRIJS

17/11/2019

14

VP

v.a. € 4.965,00

INBEGREPEN:
De vliegtuigreis heen en terug en tussenvlucht.
Verblijf in volpension vanaf het ontbijt op dag 2 tot het ontbijt
op dag 13, met uitzondering van de lunch op dag 10.
Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van
Zaventem en ter plaatse met lokale bussen of 4x4.
Dag kamer op dag 13.
Cruise langs de ‘fjorden’ van Musandam.
Een Sima Tours begeleider op de ganse reis en Engelstalige
lokale gidsen.
We verblijven in kwalitatieve 4* sterren hotels, met uitzondering
van Sur. Daar verblijven we een degelijk 3* hotel.
NIET INBEGREPEN:
Eénpersoonskamer : € 1.540,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
De lokale fooien en visumkosten Oman.
*Vanaf 16 deelnemende personen, reductie van € 350,00 / per persoon.
Meer gedetailleerde info over deze reis kan u opvragen via
info@simatours.be of 051 72 22 22.

www.simatours.be
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Zuid-Afrika is een droombestemming voor natuurliefhebbers
en levensgenieters. Zowel de ongerepte natuurparken in
het noorden als de Kaapse wijnstreek in het zuiden hebben
een heel aparte charme. Gaat uw hart sneller kloppen bij de
gedachte aan een avontuurlijke safari, prachtige natuur, toplogementen, fantastische gastronomie en wijn? Dan is deze
19-daagse begeleide reis helemaal voor u!

We rijden over de beroemde en onverharde Swarberg Pass met
kleinere voertuigen of minibus.
Vanuit Stellenbosch ontdekken we de wijnlanden. Stellenbosch
is de oudste Zuid-Afrikaanse universiteitsstad, de meeste
gebouwen zijn in de typische Kaap-Hollandse stijl. Er hangt een
leuke sfeer. We gaan picknicken in het Boschendal Wijngoed,
wijn proeven in Babylonstoren.

ENKELE HOOGTEPUNTEN VAN ONZE REIS
Bezoek aan de Panoramaroute, waar we een prachtig zicht
hebben over het Laagland, Bourke’s Potholes en de Blyde
River Canyon. De Canyon wordt beschouwd als één van de
natuurwonderen van Zuid-Afrika.
We gaan op zoek naar de Big Five in Karongwe Private Game
reserve, een uitzonderlijk natuurgebied met diverse fauna en
flora en vogelsoorten. Safari’s met open jeeps! In het Hluhluwe
Umfolozi Nationaal Park proberen we de bedreigde zwarte
neushoorn te spotten. Hier leeft 1/5 van de totale wereld
populatie van zwarte en witte neushoorns.
Swaziland, ook wel het Zwitserland van Zuidelijk Afrika
genoemd. Het 2e kleinste landje van Afrika. Met zijn traditionele
Kraals, gastvrije bevolking met kleurrijke klederdracht. Heel
fotogeniek.

Langs één van de mooiste kustroutes ‘Chapmans Peak Drive’
naar Kaaps schiereiland met het Natuurreservaat van Kaap de
Goede Hoop. Onderweg bezoek we het beschutte strandje
van ‘Boulders Beach’, broedplaats voor een 700-tal schattige
pinguïns.
We eindigen in één van de mooiste steden ter wereld:
Kaapstad. Per kabelbaan gaan we naar de top van de Tafelberg.
De stad heeft een bruisend uitgaansleven langs de haven met
een wirwar van winkeltjes en restaurants. In de buurt ligt de
Botanische Tuin Kirstenbosch.

Langs de Tuinroute ligt Knysna met zijn ‘Featherbed’
natuurreservaat, enkel bereikbaar per ferry. We maken er
een mooie wandeling door de Milkwood bossen op de steile
zandstenen kliffen, bekijken de zeegrotten en verder langs een
prachtig kustpad. Een gids geeft uitleg over de ecologie, fauna
en flora. Spectaculaire zichten!

30

www.simatours.be

DATUM
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DIENST
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24/11/2019

19

VP

v.a. € 4.900,00

Vraag ons gedetailleerd programma op via daniel@simatours.
be of 051 72 22 22.

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENKOMMISSIE
REIZEN VZW

de reis en de kosten van de overdracht.
ARTIKEL 9: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om
een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle
kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
ARTIKEL 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis 1. Indien
voor de aanvang van de reis, één van deze wezenlijke punten

Conform art. 36 van de weet tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het
uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Sima Tours door Amlin europe nv,
bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR
0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden,
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse reisbureaus.

van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de
afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de
mogelijkheid het kontrakt te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door
de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient
zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of
reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger
de wijziging aanvaardt dient er een nieuw kontrakt of een bijvoegsel bij

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van
1 april 1994) tot regeling van het kontrakt tot Reisorganisatie en
Reisbemiddeling (reiskontraktenwet).
ARTIKEL 2: Promotie en aanbod §1 De gegevens in de reisbrochure binden
de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen
in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het kontrakt
ter kennis van de reiziger zijn gebracht. b) er zich naderhand wijzigingen
voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het kontrakt. §2 De organisator kan
genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. §3
Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.
ARTIKEL 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of -bemiddelaar De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht: §1 Voor
het afsluiten van het kontrakt tot reisorganisatie of tot -bemiddeling,
aan de reizigers schriftelijk mede te tedelen: a) de algemene informatie
betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden in orde
brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de
bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of
bijstandsverzekering.
§2 ten laatste zeven kalenderdagen vóór de vertrekdatum volgende
inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk,
de door de reizigers in te nemen plaats; b) naam, adres en telefoonen faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegen
woordiging van de
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de
reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij
recht streeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) voor reizen en
verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor
rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorig lid vermelde
termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van
laattijdig gesloten kontrakt.
ARTIKEL 4: Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de
reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken
die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde
inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator
en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 5: Tot stand komen van het kontrakt 1. Bij het boeken van de reis
zijn de reisorganisator en/of -bemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen konform de wet. 2.
Het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al
dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar,
van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte
reis ontvangt. 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de
reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de onder
tekening van de
bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt
en heeft de reiziger recht op onmiddellijke terug
betaling van alle reeds
betaalde bedragen.
ARTIKEL 6: Prijs van de reis §1 De in het kontrakt overeengekomen prijs is
vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een
kennelijk ma teriële vergissing. §2 De in het kontrakt overeengekomen prijs
kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of
naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van
een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wissel
koersen en/of b) de
vervoerskosten, met inbegrip van de brandstof
kosten en/of c) de voor
bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging
10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het kontrakt zonder
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke
terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft
uitbetaald.
De prijs herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis,
dat aan herziening onderhevig is. §3 De prijzen zijn bere-kend op basis van
de wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland
die op (datum) golden; daarnaast op de tarieven die op (datum) bekend
waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per
chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand (datum).
ARTIKEL 7: Betaling van de reissom 1. Behalve in het geval van verhuring
of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger,
bij de ondertekening van de bestelbon 25 % van de totale reissom als
voorschot, met een minimum van 125 EUR. 2. Behalve indien op de
bestelbon wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk
1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf
terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en /of reis dokumenten bezorgd worden. 3. Boekt de
reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale
reissom onmiddellijk betalen. 4. Bij niet-betaling binnen deze termijn, wordt
zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% aangerekend op het
verschuldigd bedrag met een minimum van 50 EUR. 5. Ieder verschuldigd
bedrag hetwelke op de vastgestelde vervaldag niet betaald is,zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van Konventioneel
schadebeding en dit met een minimum van 125 EUR.
ARTIKEL 8: Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan
voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel
moet voldoen aan alle voorwaarden van het kontrakt tot
reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze
overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de
overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van

het kontrakt te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en
de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de
wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
ARTIKEL 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis §1 Indien de
reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt wegens
een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de
keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit,

ARTIKEL 17: Geschillenkommissie Reizen 1. Er ontstaat een geschil
wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is
opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of
vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiskontrakt nooit werd uitgevoerd. 2. Elk geschil gerezen na het sluiten
van een reiskontrakt, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene
voorwaarden, over dit kontrakt en waarbij de reiziger betrokken is, wordt
uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen, dit met
uitzondering van geschillen over
lichamelijk letsel. 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren
overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend
voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het
Geschillenreglement. 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden
houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen,
bepaald door het Geschillenkommissie Reizen vzw, inzonderheid het
Geschillenreglement. 5. Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw
is J.A. de Motstraat 24-26, 1040 Brussel.
Nieuwe reiswetgeving: Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Er zijn twee verschillende
wetgevingen van toepassing: één voor de inschrijvingen voor 1 juli 2018,
en één na 1 juli 2018. De huidige algemene voorwaarden gelden dan ook
voor alle reserveringen tot en met 1 juli 2018.

zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging
wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het
verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. b) ofwel de terugbetaling,
zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde
bedragen. §2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak

BIJZONDERE
VOORWAARDEN

maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het kontrakt,
tenzij: a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal

VAN DE REISORGANISATOR

reizigers, voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het kontrakt
voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum
hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken
niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale
en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van
diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
ARTIKEL 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien
tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden
uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de
reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op
de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen
en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten
belope van dit verschil. 3. Indien
dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven
om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een
gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger
schadeloos stellen.
ARTIKEL 13: Verbreking door de reiziger De reiziger kan te
allen tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger
het kontrakt verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid,
vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden
ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald
worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator
is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig
de verwachtingen die de reiziger op grond van bepalingen van het kontrakt
tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen,
ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel
door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
van reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te
spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van
zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening
van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en
nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op
een in het reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval,
de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag
uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het
reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid
voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot
samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikels
18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.
ARTIKEL 15: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk
voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout
oplopen, alsook wanneer hij zijn kontraktuele verplichtingen niet is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger
beoordeeld.
ARTIKEL 16: Klachtenregeling 1. Voor de afreis: klachten voor het
reiskontrakt worden uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk
per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de
reisorganisator of -bemiddelaar. 2. Tijdens de reis: klachten
tijdens de uitvoering van het kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat
naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze
volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of
een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de
reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na
de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de
reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één

ARTIKEL 1: Prijzen 1. De prijs is aangeduid per persoon, kamer of
appartement. 2. De prijzen bevatten indien Sima Tours optreedt als: a)
bemiddelaar: zie betreffende brochure b) organisator: zie specifieke
bestelbon 3. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen,
verzeke ringen, alle persoonlijke uitgaven, fooi-en en uitstappen en
ingangs gelden die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
4. Kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge
van weersomstandigheden, defekten, stakingen, oorlog,wijzigingen van
dienstregeling en transportmiddel. 5. Prijzen die telefonisch door onze
reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud.
Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
ARTIKEL 2: Formaliteiten 1. De reiziger dient kennis te nemen van de
informatie inzake de te ver vullen formaliteiten die hem in de brochure of
door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. 2. Kinderen dienen over
een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun
ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd
attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om
alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit
het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie
doorbrengen en hun adres in België. 3. Huisdieren kunnen onder bepaalde
voorwaarden op reis meegenomen worden mits rekening te houden met
de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij
moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt echter geen enkele
verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die
voortspruiten uit het op reis nemen van huisdieren.
ARTIKEL 3: Bagage Bij verlies of beschadiging van bagage moet de
reiziger bij de afdeling ‘verloren bagage’ van de luchthaven een ‘Property
Irregularity Report’ invullen. Zonder dit dokument is het onmogelijk om een
vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de
reisleid(st)er gevraagd te worden.
ARTIKEL 4: Dienstregeling De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening houden dat deze
zowel voor al tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
ARTIKEL 5: Annulering en wijziging door de reiziger 1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te
worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval
of overmacht. 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip
van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald
door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn
aangeduid per persoon. Als Sima Tours optreedt: 1) als reisbemiddelaar:
gelden de annulatievoorwaarden van de reisorganisator. 2) als reisorganisator van de
autocarreizen: tot 60 dagen voor de afreis: 15% van de reissom met een
minimum van 35 EUR per persoon; van 60 tot 30 dagen voor de afreis:
25% van de reissom met een minimum van 85 EUR per persoon; van 30
tot 8 dagen voor de afreis: 50% van de reissom met een minimum van 175
EUR per persoon; van 7 tot 3 dagen voor de afreis: 75% van de reissom
met een minimum van 250 EUR per persoon; minder dan 3 dagen voor de
afreis of bij niet aanmelding: 100% van de reissom. 3) Wijzigingen aan een
geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten,
naast de normale prijsaanpassing. Bijv.: tot 30 dagen voor vertrek: 10 EUR per persoon; minder
dan 30 dagen voor vertrek: 25 EUR per persoon.
ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeur
tenissen, zoals nieuwe
reglementeringen of verordeningen, ongevallen mechanische defecten,
epidemieën, oorlog, ... voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkt
is, zodat ook extra vervoers- of verblijfs
kosten hiervan het gevolg voor
rekening van de reiziger zijn. 2. De prestaties van de reisorganisator nemen
een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
ARTIKEL 7: Klachtenregeling 1. Ter plaatse is een formulier ‘Kennisname
van klacht’ beschikbaar bij de plaatselijke vertegenwoordig(st)er of
indien niet ter beschikking, dient de reisorganisator en/of -bemiddelaar
onmiddellijk per fax of telefonisch verwittigd te worden. 2. De tegenwaarde
van de niet verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen
van een geschreven attest uitgaande van de betrokken accommodatieverschaffer en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de
reiziger niet ontvangen heeft. 3. Voor eventuele geschillen die niet via de
Geschillenkommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oostende
en Brugge bevoegd.

maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
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