
BEGELEIDE REIZEN 2018



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, in-
dien 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 bijstands-
verzekering echter alleen maar aanraden! Elk jaar opnieuw 
moeten reizigers hun reis annuleren, onderbreken, of moet 
er een beroep gedaan worden op professionele medische bij-
stand. In zo’n noodgeval is een betrouwbare reisverzekering de  
beste waarborg voor een efficiënte hulpverlening en het kan u 
ook heel wat geld besparen.

SIMA TOURS BIEDT U DEZE VERZEKERING AAN VOOR  
DE VOLGENDE PRIJS:
# Autocarreizen tot € 750,-: 

annulatie & reisbijstand: € 4,- per dag en per persoon
# Autocarreizen van meer dan € 750,- en vliegtuigreizen: 

annulatie & reisbijstand: 6% op de totale reissom. 
Bij annulering en/of medische kosten is er steeds  
een franchise van € 25,- 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 uit-

stappen, tenzij expliciet vermeld bij de reis!

Opendeurweekend
27 - 28 januari 2018

Kom langs op onze opendeurnamiddagen tussen  
14u en 17u en ontdek onze meerdaagse reizen tijdens 

een infomoment met de Sima Tours gidsen.  
Reserveer uw meerdaagse reis (uit het eigen  

programma) tijdens onze opendeurnamiddagen  
op ons kantoor en ontvang een leuke attentie!
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Wij blijven onze vaste beperkte opstapplaatsen behou-
den. 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 thuis afgehaald en teruggebracht 
te worden. Daarvoor gebruiken we een minibus aan  
volgend tarief:
# Binnen een straal van 10 km rond Lichtervelde:  

€ 30,-/pers./transfer.
# Tussen 10 à 30km: € 40,-/pers./transfer.
# Meer dan 30km: af te spreken.

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

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

Opstapplaatsen Inhoud
REIS DAGEN PAGINA

BEGELEIDE DAGREIZEN
Januari tot juni 2018 1 2-3-4
Concertreizen 1 5

DUITSLAND 
Das Grosse Schlagerfest 2018 2 5 
met Christoff te Oberhausen 

FRANKRIJK
Aube, Champagne en Verdun 4 6
Mont-Saint-Michel, Jersey 5 7 
en Bretagne
Toeristisch Lourdes 6 8

NEDERLAND
Friesland & Ameland 5 9

GROOT-BRITTANNIË
Cotswolds, Steeple Aston 5 10
Devon 5 11

DUITSLAND
Berlin en Harz 6 12
Passau, Beierse Woud en Salzburg 7 13

ZWITSERLAND 
Seelisberg, Paasvakantie Promo 5 14

OOSTENRIJK
Almabtrieb te Mariastein 6 15

NOORWEGEN
Rondreis 9 16-17

ITALIË
Piemonte en de Ligurische Kust 7 18

KERSTSHOPPING WEEKEND
Parijs, Kerstshopping 2 19
London, Christmas shopping 2 19
Rudesheim, Kerstshopping 3 20
Reims en Epernay in Kerstsfeer 2 21
Verrassingsweekend 2 21

BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Corsica, rondreis 8 22
Rome, citytrip 4 23
Krakau, citytrip 4 24
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Dagtrips 2018

JANUARI  2018
WO 17 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00 
ZA 20 Amsterdam, vrij bezoek € 38,00
  (Hermitage, Hollandse Meesters: oogappels van de tsaren)

ZA 27 Parijs, korte stadsrondrit en vrije tijd € 41,00

FEBRUARI  2018
ZA 03 Londen, korte stadsrondrit en vrije tijd - PROMO € 52,00 
ZA 10 Parijs, vrije tijd of bezoek oldtimerbeurs Rétromobile € 38,00 
  of L’Aiguille en fête - PROMO

WO 14 Disneyland Paris Parc of Studios / € 81,00 * 
  Krokusvakantie - PROMO

WO 21 Rijsel, vrij bezoek of shopping - PROMO € 15,00 
ZA 24 Amsterdam, vrij bezoek - PROMO € 35,00
  (Hermitage, Hollandse Meesters: oogappels van de tsaren) 

MAART  2018
ZA 03 Canterbury, vrij bezoek of shopping € 49,00 
ZO 04 Saint-Omer en Boulogne-sur-mer (musea gratis) € 29,00
ZA 10 Londen, korte stadsrondrit en extra vrije tijd € 62,00  
  met verblijf tot 19u
ZA 17 Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u € 49,00
ZO 18 Abdij Vaucelles, Orchideeënfestival en bezoek Arras € 36,00 *
WO 21 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00
ZO 25 Essen, bezoek oldtimerbeurs Techno Classica € 60,00 *

APRIL  2018
ZO 01 Parijs, bezoek le Marais, € 42,00 
  vrije tijd met vele musea gratis
MA 02 Witte stadje Thorn, Roermond outletcenter € 36,00 
  en stadsbezoek – paasmaandag
ZA 14 Efteling, bezoek pretpark - Paasvakantie € 61,00 *

ZO 15 Brussel, stadsrondrit € 37,00 * 
  en kasteel Groot-Bijgaarden Floralia
WO 18 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00
ZA 21 Keukenhof, bezoek aan het bloemenpark € 49,00 * 
  met passage Bloemencorso!
ZO 22 Sint-Truiden, Haspengouw € 30,00
  met Bloesemtocht en Wilderen
VR 27 Koninklijke Serres van Laken, € 23,00 * 
  avondbezoek verlichte serres
ZA 28 Londen, stadsrondrit € 62,00  
  en extra vrije tijd met verblijf tot 19u
ZO 29 Versailles, bezoek met verblijf tot 18u30 € 69,00 *
  (ingang kasteel en tuinen inbegrepen)
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Opendeurweekend
27 - 28 januari 2018

Kom langs op onze opendeurnamiddagen tussen 14u en 17u en ontdek onze meerdaagse reizen 
tijdens een infomoment met de Sima Tours gidsen. Reserveer uw meerdaagse reis (uit het eigen 
programma) tijdens onze opendeurnamiddagen op ons kantoor en ontvang een leuke attentie!
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MEI  2018
DI 01 Amsterdam, vrij bezoek € 39,00
  (Hermitage, Hollandse Meesters: oogappels van de tsaren)

ZA 05 Keukenhof, bezoek aan het mooiste € 47,00 * 
  bloemenpark van Nederland
ZO 06 Reims Jeanne d’Arc Feesten en € 43,00 * 
  bezoek champagneboer met proeverij 
DO 10 Zuid-Engeland, bezoek Royal Tunbridge Wells € 66,00 *  
  en Penhurst Place and Gardens

ZA 12 Disneyland Paris Parc of Studios € 85,00 *
ZA 12 Londen, stadsrondrit € 62,00  
  en extra vrije tijd met verblijf tot 19u
ZO 13 Rotterdam en rondvaart (boot) Maasvlakte 2 € 43,00 *
WO 16 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00
ZO 20 Dinant en Annevoie met spektakel ‘Costumés de Venise’ € 39,00 *
MA 21 Canterbury, vrij bezoek of shopping - Pinkstermaandag € 47,00 
ZA 26 Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u € 49,00

info

JUNI 2018
ZA 02 Breda, stadsbezoek, basiliek Oudenbosch € 32,00 * 
  en Baarle (Nassau-Hertog)
ZO 03 Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) € 60,00
ZA 09 Amsterdam, vrij bezoek € 39,00
ZO 10 Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) € 60,00
WO 13 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00
ZA 16 Londen, stadsrondrit € 62,00  
  en extra vrije tijd met verblijf tot 19u

ZO 17 Leeds Castle, ‘The Loveliest Castle in the World’, € 71,00 *  
  bezoek
ZA 23 Parijs, korte stadsrondrit en vrije tijd € 42,00
ZO 24 Parc Pairi Daiza te Brugelette, natuur- en dierenpark € 51,00 *
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Prijs kind 
–€ 3 op volwassen prijs

MET UITZONDERING VAN: 
Disneyland, Leeds Castle (– € 10),  
Pairi Daiza (– € 7), Efteling (– € 5).

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.
KORTRIJK Bushalte Kinepolis /Pres. Kennedylaan  
 (enkel dagreizen België & Frankrijk).
VEURNE Afrit 1A op A18 – carpoolparking  
 (enkel dagreizen richting Groot-Brittannië !).

OPSTAPPLAATSEN 
DAGTRIPS
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top dagreizen
kort IN DE KIJKER

Amsterdam
vrije tijd of museumbezoek (Rijksmuseum, Hermitage…) 

Het shoppingaanbod in Amsterdam is enorm. Naast De Biekorf, 
Magna Plaza, de Kalverstraat, de 9 Straatjes... zijn er oneindig 
veel gezellige, typische Hollandse winkeltjes. Het is er leuk ver-
toeven op de vele gezellige pleintjes: Leidseplein, Rembrandt-
plein, Museumplein, de Jordaan, de Bloemenmarkt enzovoort. 
De zondag zijn bijna alle winkels vanaf de middag open. Voor 
de museumliefhebbers maken we graag een stop dichtbij het  

Museumplein of de Hermitage.

London
In Calais nemen we de shuttle of ferry naar Folkstone of Dover.  
Daarna verder naar Londen, de stad waar cultuur, kunst en 
shoppen op een boogscheut van elkaar liggen. Na een korte 
stadsrondrit in het centrum van Londen wordt halt gehouden in 
de omgeving van Trafalgar Square. Nadien is er vrije tijd om te  
shoppen en de stad te verkennen of (onder begeleiding van 
onze gids) een wandeling te maken via Buckingham Palace en 
The Horse Guards tot aan Big Ben en The London Eye terug naar 
Trafalgar Square. Bij het verlaten van de stad rijden we door het 
financieël kloppend hart, The City en The Docklands. Zeker de 

moeite waard om deze stad te ontdekken!

Parijs
met stadsrondrit

De lichtstad Parijs blijft bekoren.  Wie wil kan de ganse dag  
op eigen houtje Parijs verkennen. Met de bus wordt een rond-
rit gemaakt langs de bijzonderste monumenten. Ook wordt de  
gelegenheid geboden om een boottocht te maken op de Seine.  
Uiteraard wordt in het hartje van de stad ook wat vrije tijd  

voorzien. 

Canterbury
met shuttle of ferry

In Calais nemen we de shuttle of ferry naar Folkstone of  
Dover.  Na een korte rit door het groene Kent komen wij aan in  
Canterbury, de stad waar het anglicanisme ontstond. Van op de 
busparking bereiken wij via een wandeling langs de Stour het 
centrum van deze sympathieke stad. In de kathedraal kan je 
een bezoek brengen aan de plek waar Thomas Becket vermoord 
werd. Daarnaast kan je via de High Street wandelen naar the 
Old Weavers Houses of een bezoek brengen aan de Canterbury  
Thales. Bij mooi weer is een wandeling op de stadswallen en 
doorheen de parken een aanrader. Het winkelaanbod is er in de 
voorbije jaren enorm uitgebreid, met tal van bekende waren- 
huizen en winkels zoals Primark, Debenhans, Superdry, Slaters...
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DAG 1
Via de opstapplaatsen rijden we naar Oberhausen, aankomst 
kort na de middag in ons hotel. Vrije namiddag in het nabij  
gelegen Shopping centrum Centro met aansluitend concert in  
de vlakbij gelegen König-Pilsener ARENA.

DAG 2
Na ontbijtbuffet terugreis via onze afstapplaatsen.

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe autocar met opstap te Lichtervelde, Loppem  

(Brugge), Gent, Affligem, Antwerpen en Turnhout. 
+ Overnachting in standaardkamer inclusief ontbijt. 
+ Zitplaats concert in categorie 2.

NIET INBEGREPEN: 
– Single supplement: + € 45,-  

(beperkt aantal single kamers beschikbaar!)
– Ticket categorie 1 : + € 7,-

Tryp Centro Oberhausen***
Dit superior 3-sterrenhotel ligt in Oberhausen recht tegenover 
het Centro, het grootste recreatie- en winkelcentrum van Europa. 
Het beschikt over een elegant restaurant met een 24-uursbar.  
De lichte en moderne kamers van het Tryp Centro Oberhau-
sen zijn voorzien van een TV, een bureau en een eigen bad- 
kamer. U kunt gratis gebruik maken van WiFi tot 500MB.  
Er wordt een uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet geserveerd. 

www.melia.com/Tryp/Oberhausen

DUITSLAND

Das Grosse  
Schlagerfest 
mit KlubBb3

Oberhausen

2
DAGEN

Concert &  
Muzikale  
reizen 

SEMINO ROSSI

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

MOEDERDAGCONCERT

I LOVE THE 90’S THE PARTY

SCHLAGERFESTIVAL

JAN SMIT

HANSI HINTERSEER

18/05/18
Hasselt Ethias Arena
zitplaatsen cat 1,2,3

v.a. € 79,- *

13/05/18
Wieze Oktoberhallen met 
Christoff en gasten

€ 60,- *

07/04/18
Hasselt Ethias Arena

v.a. € 59,50 *

24/03/18
Hasselt Ethias Arena
Zijtribune vooraan  
zitplaatsen

€ 67,- *

10/03/18
Antwerpen Sportpaleis
zitplaatsen cat 1,2

v.a. € 65,- *

10/03/18
Hasselt Ethias arena
zitplaatsen cat 1,2

v.a. € 80,- *

VERTREK
05/05 2018

AANTAL DAGEN
2

DIENST
KO

PRIJS
€ 215,-
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FRANKRIJK

Aube / Verdun
het andere champagne

Alle champagnekenners weten dat de champagnestreek  
zich niet beperkt tot de regio Reims-Epernay. Dichter bij de  
Bourgogne ligt een tweede gebied dat qua kwaliteit zeker niet  
moet onder doen voor zijn grote broer: de Aube. Wij verblijven  
in Troyes, de hoofdstad van de Aube. De rijkdom van de vele 
historische gebouwen en huizen in vakwerk charmeren  
iedere toerist. Naast Troyes doen wij in deze vierdaagse nog 
een resem hoogtepunten aan zoals Châlons-en-Champagne,  
Colombey-les-deux-Eglises, Les Riceys en Verdun.

DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden we naar 
Châlons-en-Champagne, in de middeleeuwen bekend om zijn 
jaarmarkt, voor een bezoek met een fluisterboot: een tochtje van 
45 minuten met twee tunnels geeft ons een goed beeld van deze 
kunststad. Vrij middagmaal. Op weg naar Troyes houden we nog 
een stop in Longsols om één van de mooiste kerkjes in vakwerk 
te gaan bekijken.

DAG 2
Vandaag gaan wij naar Colombey-les-deux–Eglises, het dorp 
waar generaal de Gaulle gewoond heeft en begraven is. Wij 
rijden langs de lac d’Orient, een waar paradijs voor de vogel-
liefhebbers, naar Giraudot en het stemmige champagnedorp 
Colombé-le-Sec, waar wij een bezoek brengen aan de lokale  
coöperatieve. Een glaasje bubbels van deze godendrank mag 
uiteraard niet ontbreken. Driegangenmenu in Colombey. Nadien 
bezoek aan de kerk en het graf van de Gaulle op het kerkhof.  
Gelegenheid om er het de Gaulle memorial en het kruis van  
Lotharingen te bezichtigen, alsook het landhuis waar hij woonde. 
Op de terugreis houden wij nog een stop in Bayel, beroemd om 
zijn kristal en in Clairvaux bij de oude abdij.

DAG 3
Via Chaource rijden wij naar Les Riceys bekend voor zijn  
champagne en voor zijn rosé-wijnen. Wij bezoeken er het huis 
Guy de Forez. Les Riceys bestaat uit drie gehuchten met drie  
geklasseerde kerken, twee kastelen, zes kapellen en zeven 
‘lavoirs’ gelegen langs de rivier de Laignes. Voor het middagmaal 
rijden we naar het kunstenaarsdorp Essoyes. De impressionist 
Auguste Renoir heeft er geleefd en is er begraven. We maken 
er een wandeling langs de plaatsen die men terugvindt op zijn  
schilderijen. We keren terug naar Troyes voor stadsbezoek. 
Avondmaal en overnachting. 

DAG 4
Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar Verdun. Verdun  profileert 
zich wereldwijd als een vredesstad. Met een treintje bezoeken 
wij de citadel en maken er kennis met het harde soldatenleven 
tijdens de oorlog. Vrij middagmaal in het centrum of langs de 

oevers van de Maas. Na een stadswandeling bezoeken wij een 
fabriek van doopsuiker. Nadien maken we een rondrit naar het 
slagveld van Verdun waar gedurende 300 dagen hevig werd  
gevochten tijden WOI en zien de forten van Vaux en Douaumont, 
het verdwenen dorp Fleury-sous-Douaumont en het Memorial.  
We bezoeken het indrukwekkende Ossuarium en kerkhof.  
Via Sedan, keren wij naar huis terug na een mooie reis vol  
afwisseling en culinair genot.

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe autocar.
+ Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het 

ontbijt op de laatste dag.  Drank inbegrepen bij avondmaal.
+ De fluisterboot in Châlons, bezoek en proeverij van twee cham-

pagnekelders en bezoek citadel van Verdun.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 120,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Troyes Mercure Centre**** - Troyes
Een 4-sterren hotel gehuisvest in een omgebouwde textiel  
fabriek, nauwelijks 500m van de voetgangerszone en het histo-
risch centrum. Het hotel beschikt over bar, terras, restaurant, 
internethoek en gratis Wi-Fi in de lobby. Zijn uitstekende ligging 
laat toe iedere avond te voet de prachtig verlichte middeleeuwse 
vakwerkhuizen te gaan bekijken.

www.accorhotels.com/Mercure/troyes

4
DAGEN

VERTREK
05/08/2018

AANTAL DAGEN
4

DIENST
VP

PRIJS
€ 440,-
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FRANKRIJK

NormandiË, Jersey  
& Bretagne

 

Een volle dag verblijf op het kleine kanaaleiland Jersey, 
om er te genieten van de bloemenweelde en het uitzon-
derlijke microklimaat. Korte kennismaking met de hoofd-
stad Saint Helier. De grootse infrastructuurwerken om de 
Mont Saint-Michel zijn oorspronkelijke omgeving terug te 
schenken zijn voltooid. Een bezoek aan deze stad en abdij  
gebouwd op een rots staat op het programma. Zowel Le Havre,  
eropgebouwd na de vernieling tijdens de tweede wereldoorlog  
als Rouen, ooit de hoofdstad van Normandië, worden bezocht.   
Natuurlijk vergeten we de Normandische specialiteiten zoals  
camembert, cider, calvados en zeevruchten niet. 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 heropge-
bouwd 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. Vrije lunch in de havenbuurt. Vooraleer naar ons  
hotel te gaan brengen wij een bezoek met proeverij aan één 
van de mooiste calvadosdistillerien 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 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 varen wij van Granville met een snelle catamaran naar 
Jersey, vooral bekend van de lieve kleine koetjes. Na het middag- 
maal 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 4
Vandaag staat een dag Bretagne op het programma. In het  
vissersdorpje Cancale, prachtig gelegen aan de Smaragdkust, 
zien wij de oesterkwekerijen en bij eb de oesterbanken. 
Wie oesters lust komt hier aan zijn trekken! Op de pointe du 
Grouin, een landtong met veel rotsen, genieten we van een 
stuk adembenemende natuur. 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 Saint-Suliac, één van de mooiste dorpen 
van Frankrijk, een charmant plaatsje langs de Rance. De vissers 
hangen er nog hun netten te drogen aan de gevels van de huizen.

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 Saint- 
Wandrille en met audio-gids de ruïnes van de oude abdij, abdij-
kerk en tuinen van Saint Georges de Boscherville. Vrij middag-
maal in het oude stadsgedeelte van Rouen. Nadien wandeling 
langs de place du Vieux Marché, waar Jeanne d’Arc op de brand-
stapel stierf, le Gros Horloge en de kathedraal tot we de terugreis 
naar huis aanvatten via Amiens.

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: € 130,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Le Fruitier (Logis xxx ) - Villedieu les Poêles
Dit gezellig familiaal hotel ligt in het centrum van Villedieu les 
Poêles, een leuk stadje bekend voor zijn klokkengieterij en ko-
perslagers. Men serveert ons een uitgebreid ontbijtbuffet en uit-
stekende driegangenmaaltijden bereid met verse Normandische 
producten.

www.le-fruitier.com

5
DAGEN

VERTREK
12/08/2018

AANTAL DAGEN
5

DIENST
VP

PRIJS
€ 685,-
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FRANKRIJK

Toeristisch Lourdes
nieuwe reis

Een nieuwe formule voor een volwaardige bedevaartsreis  
zonder lange vermoeiende dagrit. Twee dagen heen en twee  
dagen terug. Het Mariaoord Lourdes is ideaal gelegen middenin 
de Pyreneeën voor een prachtuitstap naar de Cirque de Gavarnie.  
Onderweg doen wij heel wat interessante plaatsen aan (bijna  
allemaal Unesco-werelderfgoed): Chartres, Rocamadour,  
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 het museum Haviland van de gelijk- 
namige porseleinfabriek. 

DAG 2
Rocamadour is na Lourdes de meest bezochte bedevaartsplaats 
in Frankrijk. Wij bezoeken er het heiligdom bestaande uit verschil-
lende kapellen en een kerk gebouwd op een rots. Het was een 
vaste stek voor de bedevaarders naar Compostella. Vrije lunch in 
Toulouse. We maken er een stadswandeling en zien het Capitool, 
de basiliek Saint-Sernin en de vele stadskastelen van de rijke  
pastelhandelaars.

DAG 3
Vrije voormiddag in Lourdes. Gelegenheid tot het bijwonen 
van de Vlaamse mis in de kapel Pater Kolbe of in de crypte of  
basiliek of aan de grot. Mogelijkheid om met de gids in de voet- 
sporen 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). Wij kunnen er te voet, te paard of met een ezel  
naar dit keteldal gaan kijken. Een wonderbaarlijke creatie van 
moeder natuur die werd gevormd door de gletsjers. ’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 her-
bergt 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. Overnachting in Issoire.

DAG 5
We starten de dag met een bezoek aan de mooiste romaanse 
kathedraal van de Auvergne. Nadien rijden we naar het vulkanen-
landschap van Auvergne met zijn vele kratermeren. Hun kandida- 
tuur als Unesco-werelderfgoed wordt in 2018 behandeld.  
Orcival, een bedevaartsoord, heeft een prachtige romaanse  
basiliek. Ons middagmaal nemen we in een lokaal restaurant. 

Met een tandradbaan klimmen we tot op 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. Misschien 
doet een verfrissende duik in het verwarmde zwembad de  
eetlust aanwakkeren.

DAG 6
Na een rijkelijk ontbijtbuffet vangen we de terugreis aan.  
In Nevers brengen wij een groet aan het schrijn van de Heilige 
Bernadette opgebaard in de kloosterkerk Saint-Gildard. Verder 
via Parijs, Rijsel naar Lichtervelde.

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.
+ Tandradbaan naar de Puy-de-Dôme. 

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 150,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Apolonia**** - Limoges
Een comfortabel hotel dat rustig gelegen is in een groene omge-
ving. De kamers zijn voor-zien van alle comfort.

https://hotel-limoges-apolonia.com/ 

Hotel Paradis ****- Lourdes
Totaal gerenoveerd hotel, gelegen langs de Gave, op wandelaf-
stand van het heiligdom. Elegante kamers voorzien van alle com-
fort. Uitstekend restaurant met mooie bar en boetiek. Gratis WiFi. 

http://www.hotelparadislourdes.fr/ 

Hotel Le Pariou *** - Issoire
Dit hotel met 54 comfortabele kamers heeft een tuin en verwarmd  
buitenzwembad. Het restaurant is beroemd om zijn verfijnde 
keuken op basis van verse producten. ’s Morgens uitgebreid  
ontbijtbuffet.

www.hotel-pariou.com

6
DAGEN

VERTREK
26/07/2018

AANTAL DAGEN
6

DIENST
VP

PRIJS
€ 725,-
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NEDERLAND

Friesland, Ameland 
en Scheepswerf Papenburg

Friesland, Fryslân, de meest noordelijke provincie van Nederland 
is dit jaar uitgeroepen tot Europese culturele hoofdstad. Ook het 
Waddeneiland Ameland behoort tot Friesland. De Friesen zijn fier 
op hun eigen taal, hun mooie zwarte paarden, hun unieke tradi-
ties en hun groen waterrijk vlak landschap. Iedere winter kijken 
ze reikhalzend uit naar de mogelijkheid om de Elfstedentocht in 
te richten. Net over de grens met Duitsland licht Oost-Friesland. 
In Papenburg bezoeken wij de scheepswerf Meyer. We zien er  
hoe de grootste cruiseschepen worden gemaakt, een unieke  
belevenis!

DAG 1
Na een koffiestop rijden wij naar Enkhuizen, een charmant  
toeristisch stadje gelegen zowel aan het IJssel- als Markermeer. 
Na een korte stadswandeling is het tijd voor het vrije middag-
maal. We rijden Friesland binnen over de afsluitdijk met een korte 
stop in het bezoekerscentrum. In Marssum maken we nog een 
kleine dorpswandeling rond het Poptaslot. Check-in in ons hotel 
en avondmaal. 

DAG 2
We verkennen Leeuwarden, de culturele hoofdstad van 2018. 
Stadswandeling naar het Hofplein, het Jodenmonument,  
de Waag enz. Mogelijkheid tot bezoek aan het Fries Museum 
en het Prinsessehof Museum. ’s Namiddags bezoeken wij de  
stoeterij Swarte Paert in Hemrik. Ieder jaar trekken de zwarte 
Friese paarden de koets met de koning op Prinsjesdag naar het 
Binnenhof in Amsterdam. Wij bezoeken met een gids de stallen, 
bekijken de koetsen en als slot is er een kleine dressuurshow.  

DAG 3
Door het terpenland met een stop in Hogebeintum rijden we naar 
Holwerd voor de overzet naar Nes. Bij aankomst op Ameland is 
voor iedereen een fiets met fietskaart voorzien. Het is er heerlijk 
fietsen op de 100 kilometer fietspaden, volop genietend van de 
frisse zeelucht.

DAG 4
In de elf steden van de Elfstedentocht werd in het kader van 
2018 in iedere stad een fontein gebouwd. In Bolsward gaan wij 
de vleermuisfontein van de Vlaming Johan Creten bekijken. 
Onze tocht loopt verder langs Hindelopen, het kleine Sloten, IJlst 
met zijn fontein van Japanse bloemen. In Sneek gaan wij bij de  
weduwe Joustra de bekende likeurendrank Beerenburg proeven. 
Uiteraard gaan wij ook het beeld van de Elfstedenrijder en de  
Tegeltjesbrug bekijken. 

DAG 5
We rijden naar Papenburg waar we ontvangen worden in het 
mooie bezoekerscentrum. Via luchtbruggen in de enorme bouw-
hallen bekijken wij het constructieproces van de meest luxueuze 
cruiseschepen. Na dit overweldigende bezoek rijden we naar het 
centrum van Papenburg voor een vrij middagmaal. De terugreis 
loopt via Hogeveen, Meppel, Utrecht, Breda en Antwerpen. 

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

ontbijt op de laatste dag.
+ Toegangsgelden voor stoeterij Swarte Paert, bezoek en  

proeverij Beerenburg, de overzet naar Ameland en huur fiets 
met fietskaart, geleid bezoek scheepswerf Meyer.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 180,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Plaza Post**** - Leeuwarden
Het hotel en zijn Grand Café bevindt zich in een rustige straat  
op 2 minuten wandelen van het oude centrum. Het oude  
centrale postgebouw werd gerestaureerd en omgebouwd tot een  
exclusief viersterren hotel. De 82 kamers zijn voorzien van 
alle comfort. Het ontbijt in buffetvorm en het diner worden  
opgediend in het Grand Café. Een ideale verblijfplaats en uitvals-
basis voor onze interessante uitstappen.

www.post-plaza.nl

5
DAGEN

VERTREK
15/07/2018

AANTAL DAGEN
5

DIENST
HP

PRIJS
€ 615,-
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ENGELAND

Cotswolds
Engeland op zijn best

Lieflijke dorpjes met honingkleurige huizen en rieten daken  
verscholen in een groen glooiend landschap met alomtegen-
woordige 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 Lon-
don 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 demo-
cratie en de plaats waar ooit één van de grootste en rijkste kloos-
ters van Engeland stond. 

DAG 3
Na het ontbijt bezoeken we één van de best bewaarde middeleeuw-
se 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 niks 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 Chip-
ping 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.

DAG 5
Meteen na het ontbijt rijden we naar het nabij gelegen  
Blenheim Palace zowat het Versailles van Engeland, waar  
Winston Churchill werd geboren. We bezoeken eerst de  
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.

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

ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 140,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

The Holt Hotel *** in Steeple Aston
Ons hotel is opgetrokken in typische Cotswolds-stijl. Men be-
schrijft het als ‘de perfecte rustplaats voor een relaxerend ver-
blijf 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

5
DAGEN

VERTREK
22/07/2018

AANTAL DAGEN
5

DIENST
HP

PRIJS
€ 560,-
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GROOT-BRITTANNIE

Devon 
EN EEN VLEUGJE CORNWALL

Devon, met onze verblijfplaats Torquay is gelegen in het zuid  
westen van Groot-Brittannië, een streek nog niet zo populair 
bij ons, maar bij de eilandbewoners zelf heeft deze streek een  
jarenlange traditie qua toerisme, men noemt ze ook ‘de Engelse 
Rivièra’ met Torquay als het Cannes van Engeland ! Devonshire 
en Cornwall zijn beide graafschappen die ons zullen verleiden 
met mooie kustlijnen, prachtige kastelen en adembenemende  
natuurtaferelen. Fotogenieke vissershaventjes ademen er 
nog de sfeer van dramatische schipbreuken en legendarische  
smokkelaars. Het binnenland is één groot openluchtmuseum van  
sfeervolle cottagedorpjes op mensenmaat gemaakt. Een ware 
ontdekkingstocht voor wie houdt van het zeegevoel, stevige  
kustlijnen langs de meest indrukwekkende rotskust van 
Groot-Brittannië, Victoriaans Engeland, Engelse tuinen, kastelen 
en pittoreske dorpen. 

DAG 1
Via Dover rijden we richting Devon. We verkennen onderweg 
het prachtige Winchester met zijn goed bewaard middeleeuwse 
centrum. We bezoeken The Great Hall met de vermeende Ronde 
Tafel van Koning Arthur, flaneren door de hoofdstraat en maken 
kennis met schrijfster Jane Austen die in Winchester is overle-
den. Na de middag bezoeken we de beroemde kathedraal, overi-
gens één van de grootste van Engeland. Doorheen het glooiende  
landschap van Wiltshire rijden we naar Torquay. Torquay  
profiteert van de warme golfstroom en geniet een eigen  
microklimaat, waardoor palmbomen er kunnen gedijen. Torquay 
en omgeving noemt zich dan ook de Engelse Rivièra. Naar Engelse  
normen is het een mondaine badplaats.

DAG 2
Na het ontbijt rijden we naar Totnes, het tweede oudste stad-
je van Engeland, gebouwd op een heuvel. Vanaf mei is er elke  
dinsdag en vrijdag marktdag en verkleden de bewoners zich in 
Elisabethaanse klederdracht. Voor het middagmaal rijden we 
naar het prachtige Buckfast Abbey. Deze abdij behoort tot een 
werkende Benedictijnse kloostergemeenschap waar de paters 
gespecialiseerd zijn in het maken van wijn en honing. Na dit  
bezoek rijden we door het National Park, de laatste wildernis van 
Engeland. In Princetown, de hoogst gelegen stad van Engeland, 
bezoeken we het Moorland Visitor Center. Via Postbridge met zijn 
typische clapperbridge en Moretonhampstead bereiken we het 
typische moorlandschap Widecomb. Gelegenhied tot wandeling 
naar de Hay Tor.

DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Dartmouth een histori-
sche havenstad. Het plaatsje ademt nog wat van de vroegere  
grandeur uit. We bezoeken samen het oude centrum, het  
historische havenbassin en we flaneren langs de drukke River 
Dart. In de namiddag trekken we naar Cornwall. Onze eerste 
halte is de historische vissersplaats Looe, daarna trekken we via 
kleine wegen naar het nabijgelegen Polperro. Het vissersplaatsje  
was lange tijd een smokkelaarsnest dat alleen vanuit zee te  
bereiken was. Het is aangebouwd tegen een paar vooruitstekende  
rotsformaties en met zijn kronkelende supersmalle straatjes 
heeft het nog grotendeels zijn authenticiteit bewaard.

DAG 4
We wandelen eerst naar het nabijgelegen Cockington.  
Het is een volledige autovrij geklasseerd dorpje, met een 
mansion, een pittoresk kerkje en een paar huisjes met  
rieten daken gelegen in een schitterend park. Het is alsof de tijd 
er is blijven stilstaan. In de vroegere mansion hebben tal van  
kunstenaars hun intrek genomen. In de namiddag bezoeken we 
Powderham Castle, nog steeds bewoond door de lokale graven. 
Tot slot brengen we een bezoek aan het historische vissers-
plaatsje Brixham, waar tijdens de tweede wereldoorlog heel wat 
Vlaamse vissers naartoe vluchtten.

DAG 5
We verlaten Torquay en ons hotel en zetten koers naar  
Dover. We nemen een meer zuidelijke route als op de heenreis  
en rijden langs Bournemouth tot Southampton en zo verder  
terug tot Dover. 

INBEGREPEN
+ Reis per luxe autocar, overtochten per ferry.
+ Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met het 

ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 140,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Torbay Court Hotel *** - Paignton (of gelijkwaardig)
Het hotel ligt aan een rustige doodlopende weg, in het hart van 
Paignton, in Devon. Het ligt op minder dan 5 minuten lopen van 
de belangrijkste boulevard. Alle kamers zijn uitgerust met houten 
meubels en hebben een pastelkleurige inrichting. Ze zijn voor-
zien van een eigen badkamer en gratis WiFi. 

www.torbaycourthotel.com

5
DAGEN

VERTREK
02/09/2018

AANTAL DAGEN
5

DIENST
HP

PRIJS
€ 550,-
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DUITSLAND 

Berlijn
en het Harzgebergte

Toen Berlijn terug hoofdstad werd van het ééngemaakte  
Duitsland, werd het de grootste bouwput van Europa. Sinds-
dien is de stad uitgegroeid tot een hippe stad met het nieuwe  
regeringskwartier, schitterende winkelcentra en reusachtige  
gebouwen. Toch ademt de stad nog steeds de geschiedenis 
van de jongste eeuw uit: van de tijd van de Pruisische vorsten,  
via Hitler en de nazi’s, tot de tweedeling en de Berlijnse muur.
Deze reis combineert Berlijn met het Harzgebergte, op de 
oude grens tussen West- en Oost-Duitsland, een streek met  
schitterend gerenoveerde historische stadjes en vakwerkhuizen.

DAG 1
We rijden via Antwerpen en Eindhoven naar het Duitse Ruhr- 
gebied. Daarna verder via Kassel, met kort stadsbezoek, en  
Göttingen naar het Harzgebergte. Avondmaal en overnachting in 
ons hotel te Braunlage.

DAG 2
We maken een daguitstap in het Harzgebergte. We bezoeken in de 
voormiddag Quedlinburg, een schitterend gerestaureerd stadje 
met vakwerkhuizen (Unesco-werelderfgoed), voor een begeleide 
wandeling. Vrije tijd en gelegenheid tot middagmaal. In de namiddag  
bezoeken we het typische stadje Wernigerode en nemen er het 
nostalgische treintje dat ons tot boven aan het kasteel ‘Schloss 
Wernigerode’ brengt met kasteelbezoek. Na nog wat vrije tijd in 
Wernigerode keren we terug naar het hotel in Braunlage.

DAG 3
In de voormiddag reizen we verder naar Berlijn en steken de oude 
West/Oost-grens over waar we halt houden aan de oude grens-
post die nu als museum ingericht is.
Net voor Berlijn bereiken we Potsdam waar we het barokke slot 
Sanssouci bezoeken. Het kasteel en de tuinen werden aangelegd 
onder Frederik de Grote als buitenverblijf in de bossen rond Berlijn.
Daarna komen we Berlijn binnen langs het voormalig Oostelijk 
deel, passeren een stuk overgebleven muur aan de Stralauer  
Allee, en verder langs de statige Karl-Marx-Allee en de Alexander-
platz. Aankomst in het hotel.

DAG 4
In de voormiddag maken we, onder begeleiding van onze gids, 
een wandeling in het hart van de stad Berlijn. We starten aan de  
Alexanderplatz met zijn bekende TV-toren en wandelen verder tot 
aan het Museum-eiland en de Dom (die we bezoeken). We wandelen 
verder langs “Unter den Linden” met het Duits historisch museum, 
de Opera, de Sint-Hedwigskathedraal en de Humboldt-universiteit. 
Na vrije tijd voor het middagmaal wandelen we nog een stukje door 
tot aan de Brandenburger Tor en de Reichstag. Indien mogelijk  
bezoek aan de koepel van de Reichstag. De bus brengt ons  
daarna naar het zomerkasteel Charlottenburg voor bezoek  
en naar het Olympisch Stadion waar Hitler de Duitser toesprak.

DAG 5
In de voormiddag voorzien we eerst het westelijke deel van  
Berlijn met de Kurfürstendamm, het warenhuis KDW en de  
Gedächtniskirche. Daarna maken we een boottocht op de Spree 
langs het futuristische treinstation en de nieuwe regerings- 
gebouwen. Vrij middagmaal in de buurt van de Gendarmenplatz. 
In de namiddag hebben we opnieuw een stadswandeling met 
start op de mooie Gendarmenplatz, verder naar Checkpoint 
Charlie met zijn museum dat herinnert aan de muur van Berlijn. 
Daarna verder naar een stuk overgebleven muur en het museum 
van de Terreur. We eindigen aan het Holocaust-monument en de 
Potsdammerplatz met zijn moderne gebouwen.

DAG 6
We rijden terug naar West-Vlaanderen via Hannover, Dortmund, 
en Antwerpen.

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

ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 150,-/reis.
– Alle toegangsgelden op te bezoeken plaatsen

Hotel Relexa **** Harz Wald – Braunlage
Dit hotel ligt in Braunlage, in het prachtige Harz-gebergte, 
en biedt moderne rustige kamers en een binnenzwembad.  
Het stadscentrum bereikt u in 10 minuten lopen. 
De gasten mogen gratis gebruikmaken van WiFi, de spa- 
faciliteiten  en het fitnesscentrum van het hotel.

www.relexa-hotel-braunlage.de 

Leonardo Royal Hotel**** - Berlijn
Het hotel heeft een uitzonderlijke toplocatie: de Alexanderplatz, 
de Potsdamer Platz, de Brandenburger Tor en de Berliner Dom 
zijn allemaal snel te bereiken. Dit superieure 4 sterrenhotel be-
schikt over een sauna op de bovenste verdieping, een fitness-
ruimte en kamers met airconditioning en gratis WiFi. Alle kamers 
hebben grote ramen en een licht interieur. U vindt er faciliteiten 
voor warme drankjes en een flatscreen tv.

www.leonardo-hotels.nl/berljin-hotels

6
DAGEN

VERTREK
15/07/2018

AANTAL DAGEN
6

DIENST
HP

PRIJS
€ 660,-
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DUITSLAND

 Beierse Woud 
en passau

Op de wip tussen Beieren, Oostenrijk en Tsjechië ‘Driestromen-
stad’ Passau is schitterend gelegen aan de samenvloeiing van 
de Donau, de Inn en de Ilz. Na grote branden in de 17de eeuw 
werd de stad in opdracht van de steenrijke prins-bisschop-
pen door Italiaanse kunstenaars opnieuw opgebouwd met als  
resultaat een juweel met tal van schitterende prachtige gevels 
en historische gebouwen in barok en rococo. Passau is ook de  
ideale uitvalsbasis voor trips door het Beierse en Boheemse 
Woud, voor een bezoek aan muziekstad Salzburg en aan de 
Tsjechische Unesco-werelderfgoedstad Cesky Krumlov. Ook een 
boottocht op de Donau staat op ons programma.

DAG 1
Via de Duitse snelwegen tot Limburg an der Lahn voor geleide 
wandeling door dit schitterend bewaarde vakwerkstadje, één van 
de allermooiste van Duitsland. Daarna verder Duitsland in tot  
de prinsbisschoppelijke stad Würzburg.

DAG 2
Würzburg is een unieke combinatie van historie, cultuur en wijn. 
Deze residentie- en universiteitsstad, schilderachtig gelegen aan 
de Main is beroemd als centrum van de wijnbouw in Frankenland. 
We bezoeken er ook de Unesco-werelderfgoed Residenz met zijn 
prachtige kasteeltuin, de wereldberoemde trappenhal en de tot 
de verbeelding sprekende spiegelzalen. In de namiddag rijden we 
verder via Nürnberg en Regensburg naar Passau.

DAG 3
Stadsbezoek aan Passau. Stadswandeling via middeleeuwse  
steegjes en gezellige pleinen. We wonen in de Sint-Stefanskathe- 
draal een orgelconcert bij op het grootste orgel ter wereld.  
We bezoeken de Bisschopsresidentie en het stadhuis en trekken 
uiteraard naar de plek waar Inn, Ilz en Donau samenvloeien.

DAG 4
Rondrit door het Beierse en Boheemse woud met verscholen 
dorpen tot in het Tsjechische Cesky Krumlov, dat in het heuvel-
landschap van de uitlopers van de Sumava ligt. Het is een roman- 
tisch middeleeuws stadje waar de Moldau zich sierlijk omheen 
slingert. Het hele stadje, gedomineerd door een reusachtig  
kasteel, is Unesco-werelderfgoed.

DAG 5
Uitstap naar de Oostenrijkse kunst- en muziekstad Salzburg.  
Talrijke kerken, paleizen en pleinen herinneren er aan de figuur 
van Wolfgang Amadeus Mozart, die hier in 1756 werd geboren. 
Tijdens de geleide stadswandeling maken we onder andere  
kennis met enkele bezienswaardigheden die verwijzen naar de 
beroemde film The Sound of Music. Daarna wat vrije tijd, waarbij 
zeker de beroemde Getreidengasse niet mag ontbreken.

DAG 6
Boottocht van Passau tot in het Oostenrijkse Linz. De Donau  
slingert zich hier door een schilderachtig landschap, langs  
burchten, kloosters en dorpjes langs de oevers. Na een heerlijke  
tocht, met middagmaal aan boord, komen we aan in Linz en  
verkennen we deze schitterende cultuurstad. Terugrit naar  
Passau met de autocar. 

DAG 7
Terugreis naar België via Regensburg, Frankfurt en Keulen.

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

ontbijt op de laatste dag.
+ Bezoek Salzburg met lokale gids.
+ Boottocht doorheen de Donauvallei met middagmaal aan 

boord.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 270,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Weisser Hase*** - Passau
Hotel Weisser Hase is een goed, stijlvol hotel met traditie, gele-
gen in het verkeersvrije winkelcentrum van Passau. Het hotel be-
schikt over een gezellig restaurant met een lekker ontbijtbuffet, 
en heel goede maaltijden! 

www.weisser-hase.de

7
DAGEN

VERTREK
05/08/2018

AANTAL DAGEN
7

DIENST
HP

PRIJS
€ 895,-



Reisbrochure 2018Like us on      | 14

ZWITSERLAND 

Seelisberg
paaspromotie

Waar de wieg van Zwitserland ooit stond, op een panoramisch 
terras hoog boven het Vierwoudstrekenmeer, ligt onze verblijf-
plaats. Luzern, Brunnen, Altdorf en Engelberg liggen in de buurt. 
Via de Brünigpass bereiken we pittoreske plaatsjes, maar krijgen 
we ook prachtige zichten op het Jungfraumassief. We trekken 
naar Sankt-Gallen en Appenzell. Die steden hebben hun middel-
eeuwse karakter goed bewaard. Tijdens ons verblijf kunnen we 
genieten van de gezonde berglucht, onvergetelijke vergezichten 
en prachtige uitstappen!

DAG 1
Via de Ardennen rijden we naar Saint-Avold. Vrij middagmaal. 
Verder langs Colmar om in Bazel Zwitserland binnen te rijden. Via 
Luzern bereiken we onze verblijfplaats Seelisberg om er enkele 
dagen te genieten van de gezonde berglucht.

DAG 2
Via Hergiswil (korte halte aan een glasblazerij) bereiken we Lu-
zern. Vrije tijd om één van de mooiste steden van Zwitserland te 
bezoeken of om te winkelen. Na het vrije middagmaal rijden we 
via Stans naar het mooie dal van de Engelberger-Aa. Op het eind 
van het dal komen we in het kloosterdorp Engelberg op 1050 m. 
Het is prachtig gelegen in een verrukkelijke bergomgeving aan de 
voet van de Titlis. Een bezoek aan de kloosterkerk en de kaasma-
kerij loont ook de moeite, spring zeker eens binnen in één van de 
vele ‘konditoreien’.

DAG 3
Vandaag bezoeken we een streek die zeer mooi, maar minder 
bekend is. We rijden naar het noordoosten, naar Sankt-Gallen.  
Het meest in het oog springend is de benedictijnenabdij  
(Unesco-werelderfgoed) maar ook het middeleeuwse centrum 
met vakwerkhuizen en herenhuizen is het bezoeken waard.  
Via het mooie Appenzellerland bereiken we de hoofdstad van  
dit kanton: Appenzell. Het goed bewaarde historische centrum 
staat vol bont beschilderde huizen. Via Rapperswil en Schwyz 
keren we terug naar ons hotel.

DAG 4
Na het ontbijt rijden we over de Brünigpass naar Berner Ober-
land. Via Brienz (kort bezoek aan het houtsnijdersdorp) rijden 
we langs Brienzersee naar Interlaken. Interlaken is gelegen tus-
sen de meren en bij mooi weer heb je een prachtig zicht op de 
Jungfrau. Het is één van de grootste trekpleisters in Zwitserland 
waar een gezellige drukte heerst. We brengen de namiddag door 
in het dorp van Sherlock Holmes: Meiringen. Indien er voldoende 
smeltwater is kunnen we er ook de Aareschlucht bezoeken (fa-
cultatief).

DAG 5
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. Via de autowegen langs 
Bazel, Colmar, Strasbourg naar Saint-Avold voor het vrij middag-
maal. Verder huiswaarts via Luxemburg en Brussel.

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,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Bellevue***
Hotel Bellevue is een sfeervol hotel met een bijzonder aan-
trekkelijke 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 met af en toe een thema avond  
en ontbijtbuffet.

www.bellevue-seelisberg.ch

5
DAGEN

VERTREK
08/04/2018

AANTAL DAGEN
5 

DIENST
HP

PRIJS
€ 500,-



15 |    www.simatours.beLike us on      |

OOSTENRIJK

Tirol, Almabtrieb
 nieuw hotel

Het is een jaarlijkse traditie en een groots volksfeest in Tirol: de 
terugkeer van de versierde koeien uit de Alpenweiden naar hun 
stal beneden in het dorp. Dit jaar maken wij deze gebeurtenis 
mee in het Brixental. De gemoedelijke sfeer is er tastbaar op de 
boerenmarkt opgeluisterd door verschillende muziekoptredens.

DAG 1
We rijden naar onze bestemming via de Duitse autosnelwegen en 
voorzien de nodige rusttijden.

DAG 2
Vrije voormiddag om te genieten van ons hotel en om Mariastein 
te verkennen. Mariastein is van oorsprong een bedevaartsoord. 
Bovenop een rots staat een burcht uit de 14de eeuw met een  
privaat museum en een kerk op de bovenste verdieping. Voor het 
vrij middagmaal rijden wij naar Rattenburg, we bezoeken er ook 
de artisanale glasblazerij. Rattenburg straalt nog de rijkdom uit 
van de eigenaars van de vroegere zilvermijnen. Vrije tijd om wat 
rond te kuieren en misschien een wandeling te maken tot aan de 
ruïnes van het kasteel.

DAG 3
We beleven de Almabtrieb: we starten de dag met een bezoek 
aan de boerenmarkt in het piepkleine skioord Kelchsau. Nadien 
naar het nabije Hopfgarten voor de stoet koeien waarvan sommi-
gen van 30 km ver komen. Ambiance verzekerd! We ronden de 
dag af met wat vrije tijd in het mondaine skioord Kitzbühel.

DAG 4
Gelegen aan de voet van de Karwendel bezoeken wij het privaat  
jachtslot Tratzberg gebouwd rond 1500 in Renaissancestijl.  
Met een treintje bereiken wij het kasteel en volgen nadien de 
gids in de verschillende kamers die nog allemaal hun oorspron-
kelijk interieur hebben. We rijden het Zillertal in tot Mayrhofen 
voor het vrije middagmaal. Nadien verder tot aan de voet van de  
Hintertux-gletsjer, de plaats waar je zelfs in de zomer kan skiën.

DAG 5
In Fügen bezoeken wij een grote kaasmakerij gevolgd door een 
proeverij en ook het beleveniscentrum van een houtbewerkings-
bedrijf. Wij zien er hoe bio-elektriciteit wordt geproduceerd en 
pellets gemaakt. Spectaculair! Vrij middagmaal in de hoofdstad 
van Tirol, Innsbruck. Korte wandeling naar het gouden dak, 
de Dom en de Hofburg. Bezoek aan het klokkenmuseum en  
klokkengieterij Grassmayr die al 14 generaties lang met passie 
klokken maken die uitgevoerd worden naar meer dan 100 landen. 
Op de terugweg houden wij nog halt aan de shop van Swarovski 
in Wattens.

DAG 6
Na een rijkelijk ontbijtbuffet keren wij huiswaarts vol aangename 
herinneringen.

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

ontbijt de laatste dag (uitgebreid ontbijtbuffet en driegangen-
menu met saladebuffet).

+ Toegangsgelden voor bezoek kasteel Tratzberg en treintje, de 
klokkengieterij, het belevingscentrum houtbewerkingsbedrijf, 
de kaasmakerij en de glasblazerij.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 125,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Mariasteinerhof **** - Mariastein
Een stijlvol hotel gelegen in het idyllische piepkleine Mariastein 
(300 inwoners) midden de dichtbeboste wouden in het gebied 
van de Hohe Salve. De omgeving is een waar wandelparadijs. 
De Duitse Jacobweg loopt er doorheen. Ruime comfortabele 
kamers met Tiroolse charme voorzien van alle comfort. Gratis 
gebruik van de welnessruimte met sauna, stoombad, infrarood-
cabine, enz.

www.mariasteinerhof.at

6
DAGEN

VERTREK
27/09/2018

AANTAL DAGEN
6

DIENST
HP

PRIJS
€ 695,-
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NOORWEGEN

Noorwegen
Rondreis

Een vakantie naar het noorden... Een unieke ontdekking! In 
geen enkel Europees land vindt u zoveel ongerepte natuur.  
Noorwegen, het land van fjorden, bossen, groene dalen,  
blauwgroene meren, machtige gletsjers, bergketens met eeuwi-
ge sneeuw, klaterende pure watervallen, snelstromende visrijke 
beekjes, rivieren en vooral… vriendelijke mensen én aangename 
temperaturen met vele uren zonneschijn! Dit alles krijgt U te zien 
tijdens deze uitgekiende rondreis.

Een Topper  
uit ons programma!

DAG 1
Via Antwerpen en Venlo naar Bremen en Kiel voor inscheping aan 
boord van de Jumbo Ferry van de Zweedse Rederij Stena Line, 
richting Göteborg. Diner buffet aan boord en overnachting.

DAG 2
Ontbijt aan boord. Na ontscheping rijden we noordwaarts, 
langs de Zweedse Westkust Tanumshede, langs de Oslofjord de 
Zweeds-Noorse grens over. Daarna via Moss naar Oslo. Onder 
begeleiding van onze gids vatten we onze stadswandeling aan. 
We zien het hypermoderne Operahuset (Operagebouw), het 
Stadhuis gekend door de Nobelprijsuitreiking, het Koninklijk 
Paleis, enz. Daarna met onze autocar naar het wereldberoem-
de Vigelandpark, één van de meest bezochte attracties van  
Noorwegen. Gevolgd door de skispringschans van Holmenkollen, 
waar we een prachtig uitzicht over de stad hebben.

DAG 3
’s Morgens verlaten we Oslo en rijden via Hamar langs het  
Mjösa-meer naar het olympische Lillehammer. Kort bezoek 
aan de springschans en middagpauze in Lillehammer. In de na- 
middag over Svingvoll langs de Peer Gynt Veien, genoemd 
naar de suite van de beroemde Noorse componist Grieg, zo tot  
Skeikampen voor avondmaal en overnachting.

9
DAGEN

VERTREK
18/08/2018

AANTAL DAGEN
9

DIENST
HP

PRIJS
€ 1.775,-
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DAG 4
Na het ontbijt rijden we door het prachtige Gudsbrandsdalen 
en langs uitgestrekte meertjes naar Otta en Lom met zijn staaf-
kerk (bezoek). Daarna steeds hogerop over de hoogvlakte naar 
Grotli en Geiranger. Bij helder weer naar het uitzichtpunt van de 
Dalsnibba. Verder via een spectaculaire afdaling gaat het nu rich-
ting fjord. In de late namiddag bevaren we de mooie en meest 
gekende fjord: de Geirangerfjord. Loodrechte bergwanden en 
prachtige watervallen zoals de ‘bruidsluier’ en de ‘zeven zusters’ 
bepalen het uitzicht. Na ontscheping in Hellesylt gaat het verder 
door het Hornindal naar het gelijknamige meer, Europa’s diepste 
binnenzee (514 m), langs dit meer en de Innvikfjord naar Loen 
voor avondmaal en overnachting.

DAG 5
We verlaten Loen en rijden naar de Briksdal gletsjer. We wandelen 
(of nemen een Trolls-karretje) tot aan het meer met een schitte-
rend zicht op de gletsjertong. Vrij middagmaal. Daarna via Skei 
tot Kaupanger waar we de boot nemen en de Sognefjord over- 
steken. We varen door het Aurlandsfjord en bereiken zo het  
spectaculaire Naerofjord. We bewonderen de 1.000 m hoge rots-
wanden en de talrijke watervallen. Na een paar uur komen we aan  
in Gudvangen waar we ontschepen en een schilderachtige route 
volgen tot Vossestrand voor avondmaal en overnachting.

DAG 6
Vandaag rijden we naar Bergen. Via Voss, Dale en Vaksdal berei-
ken we de Hanzestad Bergen. De grootste stad aan de Noorse 
Westkust, ook de hoofdstad der fjorden genoemd. We bezoeken 
deze gezellige stad met zijn gekende vismarkt, Bryggen (Unesco- 
werelderfgoed), de kade met oude gekleurde pakhuizen, het zee-
lieden monument, enz. Daarna wat vrije tijd. In de vroege namid-
dag rijden we via Alvik, langs de oevers van de Hardangerfjord, tot 
Granvin. We verlaten het hart van de fjordstreek via Bruravik over 
de nieuwe en spectaculaire Hardangerbrug de Eidsfjord over tot 
Fossli waar we even stoppen bij de hoogste waterval van Noorwe-
gen: de ‘Vöringfossen’. Vervolgens richting Geilo voor avondmaal 
en overnachting.

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we het skioord Geilo via Torpo en het 
smalle, schilderachtige Hallingdal verder zuidwaarts tot Norsund 
en zo terug naar de hoofdstad van Noorwegen, Oslo en Fornebu 
aan de Oslofjord voor avondmaal en overnachting. 

DAG 8
In de voormiddag vrije tijd in Oslo of een begeleid bezoek met 
onze gids. Tip: wandelen op het dak van de Opera, Nationaal  
Museum, Vikingschip museum of shopping. Omstreeks 14u00 
nemen we de ferry van de Color Line en varen in een ‘cruise- 
sfeertje’ richting Kiel. ‘s Middags genieten we nog van de  
uitzichten op de oevers van de Oslofjord. Vrije tijd aan boord,  
diner buffet en overnachting.

DAG 9
We ontschepen in Kiel omstreeks 10u00 ’s morgens waarna we 
de terugreis aanvatten via Bremen en Osnabrück (vrij middag-
maal onderweg). Door Nederland naar Antwerpen en zo naar 
regio Lichtervelde.

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

ontbijt op de laatste dag.
+ Overtocht van Kiel naar Göteborg en Oslo naar Kiel in een 

tweepersoons binnenhut.
+ Boottocht op de Geirangerfjord en de Aurlandsfjord-Naerofjord.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 425,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel
We verblijven in 3 of 4 sterren hotels. Alle kamers zijn steeds 
voorzien van alle comfort. Onze hotels in en rond de steden zijn 
vaak modern van stijl en de hotels in natuurgebieden zijn authen-
tieker. Er is telkens ontbijt in buffetvorm en ’s avonds 3 gangen 
diner of buffet.
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ITALIE

Wijnstreek Piemonte 
EN DE LIGURISCHE KUST

Een nieuwe reis op het programma van Sima Tours, een  
schitterend stuk Noord-Italië dat we ontdekken. De reis  
combineert de Piemonte-streek rond Turijn met de Ligurische 
Kust rond Genua. Op deze manier bieden we een boeiende  
afwisseling van Alpen, wijngaarden, schitterende oude dorpjes 
en één van de mooiste kusten van Italië. Denk aan de terras-
kust Cinque Terre en het mondaine Portofino. Voeg daarbij de  
heerlijke Italiaanse sfeer, keuken en het zalige klimaat, dit wordt 
een voltreffer voor levensgenieters!

DAG 1
We maken onze heenreis via Reims, Troyes en Dijon naar de 
streek van de Jura. In de namiddag korte stadswandeling in  
Besançon, hoofdstad van de Franse Jura en mooi gelegen in een 
bocht van de rivier de Doubs. Daarna verder naar Pontarlier en 
aankomst in de regio van het meer van Malbuisson voor avond-
maal en overnachting.

DAG 2
We rijden over de Zwitserse grens naar het Meer van Genève.  
De bus volgt de schitterende route langs het meer, langs  
Lausanne en Montreux. Daarna bereiken we de Alpen en bestij-
gen de St.Bernardpas, bekend om het klooster en de honden.
We rijden Italië binnen en dalen af naar Aosta voor onze middag-
pauze. Daarna verder naar Turijn, de hoofdstad van Piemonte 
en ooit de éérste Italiaanse hoofdstad. We maken een begeleide  
stadswandeling langs de Via Roma, met mooie pleinen en  
paleizen, de Duomo en nog tal van historische plaatsen.  
Na nog wat vrije tijd voltooien we onze reis via Asti tot Alba, onze 
verblijfplaats.

DAG 3
We maken een rondrit in het groene hart van Piemon-
te, in de wijngaarden van de Langhe en van Monferrato.  
Deze gastronomische streek bij uitstek is bekend om zijn wijnen  
(we voorzien een proeverij), zijn witte truffels en zijn mooie  
stadjes. We maken een tour langs het stadje Alba, het  
middeleeuwse Barbaresco, het wijndorp Barolo, het stadje Asti, 
en de abdij van Vezzolano.

DAG 4
Vandaag bezoeken we verder de Ligurische kust, met in de  
voormiddag een bezoek aan de havenstand Genua, die als een 
amphitheater langs de baai is gelegen. We maken een wandeling  
in de Via Garibaldi met zijn schitterende paleizen en bezoeken  
de kathedraal San Lorenzo. In de namiddag maken we een  
excursie per boot naar het prachtig gelegen en mondaine  
schiereiland Portofino. Daarna naar onze verblijfplaats Sarzana, 
in de buurt van La Spezia.

DAG 5
We bezoeken het natuurpark Cinque Terre, het mooiste stuk van 
de Ligurische kust. De vijf dorpjes aan de voet van de geweldige 
terrasvormige kust zijn het best per boot te bereiken. De boot 
vertrekt vanuit Portovenere en doet drie van deze vijf dorpjes 
aan, met name Riomaggiore, Manarola en Vernazza. Telkens  
kunnen we uitstappen en genieten van deze typische vissers- 
stadjes, de omgevende wijngaarden en prachtige kust- 
landschappen. Een hoogtepunt van onze reis!

DAG 6
We besteden de dag aan de terugrit vanaf de Ligurische kust, 
eerst terug via Turijn, daarna steken we de Alpen over via de  
tunnel van Fréjus naar Frankrijk. We vervolgen de route  
doorheen de Franse Alpen, langs Chambéry naar Lyon voor over-
nachting in de omgeving.

DAG 7
Terugreis van Lyon doorheen de Beaujolais en de Bourgogne. 
We passeren Mâcon en Dijon, en keren via Troyes en Reims terug 
naar West-Vlaanderen.

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

het ontbijt laatste dag. Drank inbegrepen bij avondmaal in  
onze hotels te Italië.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 180,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Langhe-Monferrato**** - Alba
Hotel Langhe ligt op 5 minuten rijden van het centrum van Alba 
en beschikt over een grote tuin met een zwembad. De kamers zijn 
alle uitgerust met airconditioning en satelliet-tv. De badkamer  
is voorzien van een douche, gratis toiletartikelen en een haar- 
droger. WiFi is beschikbaar voor de gasten.

www.hotellanghe.it

San Catharina Park Hotel*** - Sarzana
Het Santa Caterina Park Hotel ligt in een buitenwijk van Sarzana 
en beschikt over een groot zwembad en rustige tuinen. Het hotel 
beschikt over een grote spa met Kneipp-pad, sauna, Turks bad en 
ontspanningsruimte. De klassiek ingerichte kamers zijn allemaal 
voorzien van airconditioning, vloerbedekking, een minibar en een 
flatscreen-tv met satellietkanalen.

www.santacaterinaparkhotel.it

7
DAGEN

VERTREK
15/07/2018

AANTAL DAGEN
7

DIENST
HP

PRIJS
€ 795,-
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FRANKRIJK GROOT-BRITTANNIË

Parijs Kerstshopping London Kerstshopping

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

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

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

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

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

Hotel Mercure Porte d’Orleans *** of gelijkwaardig
Het hotel is gelegen net buiten de boulevard périphérique op  
5 minuten stappen van het metrostation Porte d’Orleans. Het heeft 
mooie kamers met alle comfort en men serveert er een rijkelijk  
ontbijtbuffet. Met onze bus of de metro bereikt u vlug het centrum.

www.mercure.com/Orléans

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.

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

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 60,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

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.

www.novotel.com/nl/hotel-0737-novotel-londen-west/

2
DAGEN

2
DAGEN

VERTREK
22/12/2018

AANTAL DAGEN
2

DIENST
 KO

PRIJS
 € 185,-

VERTREK
08/12/2018

AANTAL DAGEN
2

DIENST
KO

PRIJS
€ 150,-
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DUITSLAND

Rudesheim
KERSTSFEER AAN DE RIJN

Kerstsfeer in Duitsland... Magische taferelen overgoten met  
warme glühwein en de geur van kaneel. Elk jaar, tegen eind  
november, ondergaat Rüdesheim, de beroemde kleine stad in 
de Rheingau en poort tot het Unesco-werelderfgoed van de  
Midden-Rijn, een echte metamorfose. Dan ontvangt deze  
unieke plaats de Kerstmarkt der Naties. Meer dan 120 standen 
uit 12 landen tonen hun waren, specialiteiten en gebruiken in  
de schitterende atmosfeer van de historische oude stad en de 
wereldberoemde Drosselgasse.

DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden we naar Koblenz.  
De oude romantische stad aan de samenvloeiing van Rijn en 
Moezel is feestelijk versierd en kerstmuziek doet je er weg- 
dromen. In het oude, rustige gedeelte van de stad wachten  
meer dan 100 feestelijk glinsterende kerstkraampjes op de  
bezoekers. Liefhebbers kunnen met de spectaculaire kabelbaan 
van de binnenstad over de Rijn naar de vesting Ehrenbreitstein 
en hebben zo een adembenemend uitzicht op de Midden Rijn. 
Vrij middagmaal. Van Koblenz naar Rüdesheim rijden we langs de 
steile wijnbergen en indrukwekkende ridderburchten elk met hun 
eigen geschiedenis (Unesco-werelderfgoed).

DAG 2
Na een uitgebreid ontbijt maken we een uitstap naar Wiesba-
den. Deze kuurstad wordt het Nice van het Noorden genoemd. 
In het verkeersvrije historische centrum bezoeken wij de kerst-
markt. Daar zijn genoeg mogelijkheden om de innerlijke mens te  
versterken. In de namiddag keren we terug naar Rüdesheim  
voor de kerstmarkt der Naties. Men kan er onder andere met 
de kabelbaan naar het Niederwald monument, opgericht ter  
herinnering aan de eenmaking van het Duitse rijk. Ook de  
Bromersburg met het Rheingauer wijnmuseum is niet veraf. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel gelegen dichtbij de 
Drosselgasse, een steil omhoog lopend steegje vol souvenir- 
winkels en terrassen van de wijnkelders.

DAG 3
Rijkelijk ontbijtbuffet. We rijden naar Mainz, de hoofdstad van 
de deelstaat Rijnland-Palts. Mainz is gekend voor zijn romaanse 
Dom, het Gutenbergmuseum en zijn bruisende kerstmarkten. 
Vrij middagmaal. Op de terugweg stoppen wij nog even in Maria 
Laach: een Benedictijnenabdij prachtig gelegen aan een krater-
meer, wij bezoek de indrukwekkende romaanse basiliek uit de 
12de eeuw. Ook een bezoekje aan de abdijwinkel is aanlokkelijk. 
Via Keulen, Aachen en na een stop langs de autostrade terug 
naar huis.

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe-autocar.
+ Halfpension vanaf het avondmaal (4-gangen) op de eerste dag 

tot het ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 55,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Trapp*** superior in Rudesheim
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 gerecht op basis van 
eend, dat we de laatste avond geserveerd krijgen.

www.hotel-trapp.de

3
DAGEN

VERTREK
14/12/2018

AANTAL DAGEN
3

DIENST
HP

PRIJS
€ 265,-
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FRANKRIJK 

 

Reims & Epernay

Verrassingsreis

Champagne

De kerstmarkt rond de kathedraal van Reims is één van de  
mooiste van Frankrijk. Naast champagne vindt men er alle  
gastronomische specialiteiten uit de streek. Het unieke klank- en 
lichtspel ‘Rêve de couleurs’ wordt vertoont op de voorgevel van 
de kathedraal. Op de terugreis houden we halt in Hautvillers en in 
het centrum van Rijsel. Natuurlijk gaan wij in Cuis ook naar een 
familiaal gerund champagnehuis voor bezoek en proeverij. U kan 
er uw voorraad champagne opslaan voor de eindejaarsfeesten.

DAG 1
Na de ochtendstop langs de autostrade rijden wij naar Reims. 
De nieuwe locatie van de kerstmarkt is een schot in de roos. 
140 chalets staan opgesteld voor en naast de kathedraal en op 
het binnenplein van het bisschoppelijk paleis. De zaterdag is er 
ook markt in de pas gerestaureerde art-deco hallen Boulingrin. 
Restaurants zijn er in overvloed op de place Drout d’Erlon en in 
de omgeving van de hallen. De drie Unesco-werelderfgoed sites 
(kathedraal, paleis Tau en basiliek Saint Remi) zijn een bezoek 
waard. Om 18u wordt het klank- en lichtspel Réve de couleurs 
geprojecteerd op de voorgevel van de kathedraal. Nadien rijden 
wij onmiddellijk naar ons hotel voor check-in, vrij avondmaal en 
overnachting. 

DAG 2
Door de wijngaarden in winterslaap en langs het schilderach-
tig kerkje van Chavot rijden we naar de Côtes des Blancs en  
bezoeken ons vertrouwd champagnehuis Grellet. We horen er 
het verhaal over de wijngaard en het verificatieproces gevolgd 
door een proeverij van drie champagnes, ratafia en stille wijnen.  
Gelegenheid tot aankopen aan democratische prijzen.  

Vrij middagmaal in Epernay. De avenue de Champagne, de 
Champs Elysées van Epernay waar de meest gerenommeerde  
champagnehuizen zich bevinden is Unesco-werelderfgoed.  
In de late namiddag vertrekken we naar Hautvillers en bezoe-
ken er de abdijkerk met het graf van Dom Perignon ‘de uitvinder 
van de champagne’. Tot slot stoppen wij in Rijsel, ideaal om de  
stemmige verlichting te bewonderen en een wandelingetje te  
maken naar de versierde grote markt met zijn reuzenrad en  
kerstdorp en naar de place Rihour voor de traditionele kerst-
markt. 

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe-autocar.
+ Verblijf in kamer en ontbijt.
+ Bezoek champagnehuis met uitgebreide proeverij.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 45,-/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Ibis Epernay Centre*** - Epernay
Een degelijk hotel ideaal gelegen in het centrum van Epernay. 
Kamers met alle comfort, Wifi en airco. Het hotel serveert in  
buffetvorm een uitgebreid en verzorgd ontbijt. In de omgeving 
zijn er verschillende restaurants.

www.ibis.com/ibis_hotel/Epernay

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.

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe-autocar.
+ Volpension, vanaf ontbijt op dag 1 tot avondmaal op dag 2.
+ Alle toegangsgelden voor de bezoeken!

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 45,-

2
DAGEN

2
DAGEN

VERTREK
01/12/2018

AANTAL DAGEN
2

DIENST
KO

PRIJS
€ 140,-

VERTREK
20/10/2018

AANTAL DAGEN
2

DIENST
VP

PRIJS
€ 245,-

27/10/2018 2 VP € 245,-
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CORSICA 

corsica
het wondereiland

Ontdek tijdens deze 8 daagse vliegtuigreis het ‘Ile de Beauté’ van 
Corsica in al haar verscheidenheid. De oude Grieken noemden 
het eiland ‘Kalliste’ = mooiste eiland ter wereld. Dus zeker de 
moeite om Corsica, dat deel uitmaakt van Frankrijk, te bezoeken. 
Van de bekendste bezienswaardigheden tot de meest befaamde  
badplaatsen. Een aparte wereld met een enorm gevarieerde  
natuur!

DAG 1
We vertrekken met onze bus vanuit Lichtervelde richting Brus-
sel voor check-in van onze rechtstreekse vlucht naar Bastia.  
Eenmaal aangekomen in Bastia transfer naar het hotel waar we 
worden onthaald met een welkomstcocktail. Verblijf en avond-
maal in de streek van Bastia.

DAG 2
Vandaag bezoeken we Cap Corse, het meest noordelijke deel  
van het eiland. We maken een tussenstop in Saint-Florent,  
Patrimonio (gekend om zijn wijnen), Nonza met zijn zwarte 
strand, Albo en de Genuese toren, Canari (leifklif), Pino en Luri. 
Na het middagmaal rijden we naar Erbalunga. We eindigen terug 
in Bastia voor een bezoek aan de lage stad.

DAG 3
Na het ontbijt vertrekken we richting Corte, de historische en 
culturele hoofdstad van het eiland. We bezoeken de stad in 
een toeristisch treintje en nemen hier ons middagmaal. In de  
namiddag naar Castagniccia, het dorpje dat verschuilt ligt  
achter het kastanje bos. We sluiten de dag af in Morosaglia, het 
dorp van Pascal Paoli, ‘de vader des vaderland’ en het museum.

DAG 4
Via het heuvelachtige Balagne, rijden we naar Ile Rousse (korte 
stop) en verder naar Calvi waar we de stad bezoeken. Na het 
middagmaal rijden we naar Sant Antonino via Corbara, Pigna en 
Aregno zijn prachtig bewaarde bergdorpen. Avondmaal en over-
nachting in ons hotel in de streek van Ile Rousse.

DAG 5
Vertrek naar Porto voor een bezoek aan de wondermooie  
Calanques in Piana, Unesco-werelderfgoed. Middagmaal in  
Porto. Verder naar Ajaccio waar we te voet tot het oude  
gedeelte van de stad gaan. Avondmaal en overnachting in ons 
hotel in de streek van Ajaccio.

DAG 6
In de voormiddag rijden we via de typische dorpjes naar de  
Col de Bacella met panorama op de ‘Aiguilles’. Middagmaal 
in Zonza. In de namiddag bereiken we Porto Vecchio via het  
massief van Ospedale. Avondmaal en overnachting in ons hotel in 
de streek van Porto-Vecchio.

DAG 7
Vertrek richting Bonifacio, één van de mooiste steden van  
Europa, gelegen op een indrukwekkend klif op een hoogte van  
60m. We bezoeken de grotten en kliffen per boot. Middagmaal in 
de haven. Bezoek aan de bovenstad met een treintje. 
Vrije tijd voor wandeling of shopping.

DAG 8
We vertrekken naar Aléria voor een bezoek aan de Romeinse site. 
Verder naar Bastia voor het middagmaal, bezoek aan de citadel 
waar we een concert van Corsicaans polyfonie bijwonen (duur  
30 min.), gevolgd door een proeverij van lokale producten.  
Transfer naar de luchthaven voor onze terugreis naar Brussel en 
terug naar onze afstapplaatsen. 

INBEGREPEN:
+ De vliegtuigreis heen en terug.
+ Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens en in  

Corsica met een lokale bus.
+ Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het middag-

maal de laatste dag. (ontbijtbuffet, 3-gangenmenu ’s middags 
en ’s avonds)

+ Nederlandse gidsbegeleiding.
+ Bezoek Corte met toeristisch treintje, boottocht en treintje in 

Bonifacio, toegang tot de Romeinse site in Aléria en het Paoli 
museum, het polyfone concert en de lokale proeverijen. 

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 275,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel
We verblijven in verschillende driesterren hotels, steeds voorzien 
van alle comfort.

8
DAGEN

VERTREK
08/09/2018

AANTAL DAGEN
8

DIENST
VP

PRIJS
€ 1.590,-
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ITALIE

Rome
citytrip

Deze 4-daagse vliegtuigreis naar Rome biedt u de ideale kans  
om kennis te maken met de Eeuwige Stad. De stad waar we 
de wieg van onze Westerse beschaving aantreffen, het was de 
hoofdstad van het Romeinse Rijk en daarna van de Katholie-
ke Kerk. We nemen ruim de tijd om te genieten, zowel van de  
Italiaanse sfeer, de keuken en de zon, als van de prachtige 
kunstwerken en gebouwen die de geschiedenis heeft nagelaten.  
Rome is een fantastische stad om te beleven.

DAG 1
Transfer met onze bus van Lichtervelde naar Zaventem.  
We komen aan in de luchthaven van Rome om 09u30, zodat we 
nog een mooie dag hebben voor een eerste kennismaking. Een 
lokale bus brengt ons eerst naar enkele bezienswaardigheden 
aan de rand van de stad, zoals de catacomben die herinne-
ren aan de eerste christenen die toen nog vervolgd werden, de  
Basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-muren. Nadien naar het  
centrum, we passeren de thermen van Caracalla en de Basiliek 
van Sint-Jan-Lateranen (korte halte indien tijd).

DAG 2
Vandaag maken we onder begeleiding van een plaatselijke 
gids een wandeling in de historische binnenstad: we bezoeken 
o.m. het Colosseum, het Forum Romanum, de Piazza Venezia,  
het Pantheon, de Trevi fontein, de Spaanse trappen, en de  
Piazza Navona en nog tal van andere historische monumenten 
en plaatsen. Er worden regelmatig pauzes ingelast tijdens de 
stadswandeling, onder meer voor het vrije middagmaal.

DAG 3
In de voormiddag bezoeken we het Vaticaan met de Vaticaan-
se musea, de Sint-Pietersbasiliek en het Sint-Pietersplein  
(inbegrepen). Na het vrije middagmaal rijden we even buiten 
Rome naar de stad Tivoli. We bezoeken er de prachtige ‘Villa 
d’Este’, ooit gebouwd door een kardinaal uit de rijke familie Este. 
Het bezoek loont vooral de moeite door de mooie tuinen en  
fonteinen, een verademing na het drukke Rome.

DAG 4
In de voormiddag is er een laatste kans om te genieten van 
het levendige en gezellige centrum. U hebt vrije tijd om zelf 
iets te bezoeken, te shoppen of gewoon te genieten van een  
terrasje. Na het vrije middagmaal worden we met de bus 
terug naar de luchthaven gebracht, waar we om 17u50 
de vlucht terug naar Brussel hebben. We worden daarna  
terug naar Lichtervelde gebracht met onze autocar.

INBEGREPEN:
+ De vliegtuigreis heen en terug.
+ Verblijf in kamer met ontbijt.
+ Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van  

Zaventem en Rome alsook de verplaatsingen per bus naar Tivoli.
+ Een Sima begeleider op de ganse reis. 
+ Een lokale gids voor bezoek aan Rome op dag 2.
+ Toegangsgeld en lokale gids voor bezoek aan Vaticaan op dag 3.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 95,-/reis.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Cicerone**** - Rome
Hotel Cicerone is een zeer stijlvol hotel dat recent geheel  
gerenoveerd werd. Het is uitstekend gelegen in de Prato-wijk, 
op wandelafstand van de Engelenburcht en het Vaticaan, maar 
ook dicht bij de rivier de Tiber en het stadscentrum. Ideaal om 
’s avonds te genieten van het levendige en gezellige centrum 
van Rome, een terrasje, een restaurant. ’s Morgens is er een  
uitgebreid ontbijtbuffet.

www.hotelcicerone.com 

4
DAGEN

VERTREK
23/07/2018

AANTAL DAGEN
4

DIENST
KO

PRIJS
€ 775,-
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POLEN

Krakau
citytrip

Met onze gids van Sima Tours maken we een 4-daagse citytrip 
naar Krakau. De stad is Unesco-werelderfgoed en ongetwijfeld 
de mooiste stad van Polen. We maken uitgebreid kennis met  
de stad, die niet alleen schittert door zijn vele historische  
monumenten, zijn kasteel en kathedraal, maar ook door het  
grote marktplein met zijn gezellige sfeer en terrassen,  
de paardenkoetsen en rondom de huizen in pastelkleuren.  
Het ghetto-kwartier doet terugdenken aan de Naziperiode en 
was het decor van de film Schindlers List. We maken ook tijd  
voor het naburige Auschwitz en de zoutmijnen van Wieliczka.

DAG 1
Onze autocar brengt ons naar Zaventem, waar we de recht- 
streekse lijnvlucht nemen naar Krakau in Polen. Aankomst in  
de vroege namiddag. Een lokale bus brengt ons naar het hotel, 
gelegen in het volle centrum, dicht bij het kasteel. We maken een 
eerste begeleide stadswandeling ter kennismaking met deze  
fantastische stad.

DAG 2
We nemen de volledige dag tijd om Krakau te bezoeken, waar 
eertijds de Poolse Koningen verbleven. Tijdens de begeleide 
stadswandeling bewonderen we o.m. de lakenhal, de burcht  
Wawel, en de plaatsen die herinneren aan de Poolse Paus  
Johannes Paulus II. Vrije tijd voor middagmaal op het levendige 
marktplein. In de namiddag bezoeken we het Ghettokwartier, 
dat herinnert aan de Nazitijd en waar de film Schindlers List van 
Steven Spielberg werd gedraaid. Er is ook vrije tijd om zelf iets te 
bezoeken of te genieten van een terras of een rit met een koets.

DAG 3
We brengen een ingetogen bezoek aan het concentratiekamp 
Auschwitz-Birkenau. Het eerste kamp is in Auschwitz zelf  
gebouwd. Een lokale gids toont ons de barakken die als  
museum zijn ingericht. We zien de bezittingen die bewaard  

bleven van vermoorde Joden en de originele beelden van bij  
de bevrijding. De bus brengt ons naar het tweede kamp in  
Birkenau waar de treinen met gedeporteerden toekwamen.  
In de namiddag bezoeken we de grote zoutmijnen van Wieliczka,  
waar schitterende ondergrondse zalen uitgekapt zijn in de  
zoutlagen.

DAG 4
In de voormiddag is er vrije tijd om zelf nog een deel van Krakau 
te bezoeken of gelegenheid tot shopping. Rond de middag is het 
tijd om ons terug naar de luchthaven te begeven met een lokale 
bus. Bij aankomst in Zaventem brengt een bus van Sima Tours 
ons terug naar West-Vlaanderen.

INBEGREPEN:
+ De vliegtuigreis heen en terug.
+ Verblijf in kamer en ontbijt.
+ Alle verplaatsingen met de bus naar de luchthavens van Zaven-

tem en Krakau alsook de verplaatsing per bus naar Auschwitz.
+ Een Sima begeleider op de ganse reis. 

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 100,-/reis.
– Alle toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Ibis Krakau *** - Krakau
Hotel Ibis is gelegen in het centrum van de stad Krakau, vlakbij  
de rivier de Wisla, op 10 minuten wandelafstand van het  
historische centrum en zijn bekende markt, en dicht bij het  
Wawel Kasteel. Het hotel beschikt over een restaurant, bar,  
en alle modern comfort !

www.ibis.com/ibis_hotel/Krakau
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ALGEMENE VOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLENKOMMISSIE 
REIZEN VZW 
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.

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemidde- 
ling 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 schrifte- 
lijk 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 -be- 
middelaar 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 formali- 
teiten 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) dienst- 
regelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk,  
de door de reizigers in te nemen plaats; b) naam, adres en telefoon- 
en 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 gehou- 
den 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 be- 
vestiging 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 kalender- 
dagen, 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 reisbe- 
vestiging 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 ingebreke- 
stelling 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 

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  
van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reis- 
organisator 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 
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 aanvaar- 
ding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, 
zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging 
wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het 
verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 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 
maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het kontrakt, 
tenzij: a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal 
reizigers, voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoe- 
ring 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 diens- 
ten 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 redelijker- 
wijs 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 -be- 
middelaar, 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 
maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbe- 
middelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend  
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. 

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 reis- 
kontrakt 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.

BIJZONDERE  
VOORWAARDEN 
VAN DE REISORGANISATOR 

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 vaccinatie- 
voorschriften. 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 indica- 
tief. 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 annu- 
lering 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 annu- 
latievoorwaarden 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 prijs- 
aanpassing. 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 aan- 
sprakelijk 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 accommodatie-
verschaffer en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de 
reiziger niet ontvangen heeft. 3. Voor eventuele geschillen die niet via de 
Geschillen- 
kommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oostende 
en Brugge bevoegd.  

Verantw. uitgever: 
Vandevelde Lieven, Lichtervelde - lic. 1143
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