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AUTOCAR EN VLIEGVAKANTIES !



Reserveer uw  
meerdaagse autocarvakantie  
vóór 15 februari  
en profiteer van onze  
€ 20 vroegboekkorting  
per persoon op  
onze reizen vanaf 4 dagen.

Korting geldig op  
alle meerdaagse autocarreizen  
vanaf 4 dagen  
uit ons eigen programma  
en enkel geldig  
indien het voorschot is betaald  
vóór 1 maart 2017.

Groepsreizen  
per autocar ?  
Jazeker!

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben de voorgestelde reizen voor ons 
géén geheimen meer. Wij kozen voor U de meest interessante reiswegen 
en bezienswaardigheden zodat U een zo compleet mogelijk beeld krijgt 
van de stad, het land of  de streek... van uw voorkeur. 
 
ONZE AUTOCARS
Onze autocarvloot is van recente makelij, bijgevolg reist U met comfortabele, 
luxe-autocars.

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

ROOKVRIJ REIZEN
Onze autocars zijn rookvrij!

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

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

ANNULERING
Bij annulering gelden de annuleringskosten die U vindt bij de algemene 
reisvoorwaarden achteraan in onze brochure.

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

SIMA TOURS BIEDT U DEZE 
VERZEKERING AAN  
VOOR DE VOLGENDE PRIJS :
# Autocarreizen tot € 750,00: 

annulatie & reisbijstand: €4,00 per dag 
en per persoon

# Autocarreizen van meer dan € 750,00 en 
vliegtuigreizen: 
annulatie & reisbijstand: 6% op de totale 
reissom. 
Bij annulering en/of medische kosten is er 
steeds een franchise van  
€ 25,00 van toepassing. 

INBEGREPEN IN DE PRIJS
+ de autocarreis met luxe-touringcar
+ de hoteldiensten zoals vermeld bij de 

reisbeschrijving
+ de uitstappen tenzij anders vermeld
+ de BTW in België
+ de fooien / dienstvergoedingen voor 

chauffeur en reisleider

NIET INBEGREPEN
– toegangsgelden voor bezoeken, 

boottochten etc op de uitstappen, tenzij 
anders vermeld!

VROEG 
BOEK 

KORTING
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OPSTAPPLAATSEN
MEERDAAGSE REIZEN

Wij blijven onze vaste beperkte opstapplaatsen 
behouden. Geen tijdrovende ophaalronde. 

U komt naar één van de volgende 3 
opstapplaatsen en uw reis start:

BRUGGE-LOPPEM
Carpoolparking aan de Lac    I    aan de afrit    I    
rondpunt van de E40

LICHTERVELDE
Garage Sima Tours    I    Industrielaan 8

KORTRIJK
Kinepolis parking    I    aan de bushalte

THUISOPHALING BIJ MEERDAAGSE REIZEN
Om onze service verder te optimaliseren bieden 
we u de mogelijkheid om bij u thuis afgehaald en 
teruggebracht te worden. 
Daarvoor gebruiken we een minibus 
aan volgend tarief:
# Binnen een straal van 10 km rond Lichtervelde: 

€ 25,00/persoon/transfer
# 10 à 30 km: € 35,00/persoon/transfer
# Meer dan 30 km: af te spreken

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

RESERVEREN OP 
051/72.22.22 
OF VIA ONZE 
NIEUWE WEBSITE  
WWW.SIMATOURS.BE

INHOUD
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DAGREIZEN
JANUARI T/M AUGUSTUS

JANUARI 2017
ZA 14 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00
  (Hermitage: Catharina de Grote)

WO 18 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

ZA 28 Parijs, korte stadsrondrit en extra € 48,00
  vrije tijd met verblijf tot 19u 

FEBRUARI 2017    
ZA 04 Londen, korte stadsrondrit € 50,00 
  en vrije tijd PROMO

ZO 05 Binche, Soumonce en Maskermuseum € 25,00
  & Lessines, Notre-Dame à la Rose
  (musea gratis)

ZA 11 Parijs, vrije tijd of bezoek oldtimerbeurs € 37,00
  Rétromobile PROMO 

WO 15 Rijsel, vrij bezoek of shopping PROMO € 15,00

ZA 18 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 33,00
  (Hermitage : Romanov & Revolutie) PROMO

MAART 2017
WO 01 Disneyland Paris Parc of Studios € 80,00 *
  KROKUSVAKANTIE

ZO 05 Rijsel, Wazemmes (zondagmarkt) € 20,00
  & Roubaix (Villa Cavroix)  

ZA 11 Canterbury, vrij bezoek of shopping € 48,00 

ZA 18 Parijs, stadsrondrit en € 48,00
  extra vrije tijd tot 19u

WO 22 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

ZA 25 Londen, korte stadsrondrit en  € 61,00 
  extra vrije tijd met verblijf tot 19u

ZO 26 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00
  (Hermitage: Romanov & Revolutie)

APRIL 2017    
ZO 02 Parijs, bezoek le Marais, vrije tijd met € 41,00
  vele musea gratis

ZO 09 Essen, bezoek oldtimerbeurs € 55,00 *
  Techno Classica

WO 12 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

ZA 15 Efteling, bezoek pretpark PAASVAKANTIE € 60,00 *

MA 17 Kasteel van Beloeil, jaarlijkse € 34,00 *
  amaryllistentoonstelling 
  en bezoek Doornik

ZA 22 Keukenhof, bezoek aan € 47,00 *
  het bloemenpark met passage Bloemencorso !

ZO 23 Sint-Truiden, Haspengouw € 29,00
  met Bloesemtocht

VR 28 Koninklijke Serres van Laken, € 22,50 *
  avondbezoek verlichte serres

ZA 29 Londen, stadsrondrit en € 61,00 
  extra vrije tijd met verblijf tot 19u

ZO 30   Versailles, bezoek € 69,00 *
  (ingang kasteel en tuinen inbegrepen)
  met verblijf tot 18u30
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* ingangsticket bezoeken inbegrepen 
 in de prijs
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MEI 2017
MA 01 Disneyland Paris Parc of Studios PROMO € 75,00 *

ZA 06 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00
  (Hermitage: Romanov & Revolutie)

ZO 07 Utrecht en Kasteel De Haar € 45,00 *

ZA 13 Gerberoy en de tuinen Monet te Giverny € 52,00 *

ZO 14 Keukenhof, bezoek aan € 47,00 *
  het mooiste bloemenpark van Nederland

WO 17 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

ZA 20 Londen, stadsrondrit en extra vrije tijd € 61,00 
  met verblijf tot 19u 

ZO 21 Verrassingsreis met oldtimer € 59,00
  (maaltijden inbegrepen)

DO 25 Kent, bezoek Rochester € 53,00 
  en rit langs de kustlijn 

ZA 27 Parijs, stadsrondrit en € 48,00
  extra vrije tijd tot 19u

ZO 28 Verrassingsreis met oldtimer € 59,00
  (maaltijden inbegrepen)

JUNI 2017
ZO 04 Reims, Jeanne D’Arc Feesten en bezoek € 41,00 *
  champagneboer met proeverij

MA 05 Canterbury, vrij bezoek of shopping € 45,00 
  PINKSTERMAANDAG

JUNI 2017
ZA 10 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00
  (Hermitage: Romanov & Revolutie)

WO 14 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

ZA 17 Londen, korte stadsrondrit € 55,00 
  en vrije tijd

ZA 24 Parijs, korte stadsrondrit en vrije tijd € 41,00

JULI 2017
ZA 01 Wijnegem shopping center, € 21,00
  SOLDEN SHOPPING

ZO 02 Luik, aankomst etappe € 25,00
  Ronde van Frankrijk of vrij stadsbezoek

VR 07 Maastricht, marktdag, € 31,00
  stadsbezoek en shopping

ZA 08 Londen, stadsrondrit en € 61,00 
  extra vrije tijd, verblijf tot 19u

ZO 09 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00
  (Hermitage: Catharina de Grote)

ZA 15 Parc Pairi Daiza te Brugelette, € 49,00 *
  natuur- en dierenpark

ZO 16 Mergelgrotten Kanne, 3-landenpunt en € 55,00 *
  Voerstreek (middagmaaal inclusief)

DI 18 Annevoie (bezoek tuinen), € 39,00 *
  Dinant en Maredsous

WO 19 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

DO 20 Efteling, bezoek pretpark € 61,00 *

VR 21 Zuid-Engeland, bezoek Hever Castle € 73,00 * 
  en Tunbridge Wells

ZA 22 Parijs, stadsrondrit en € 48,00
  extra vrije tijd tot 19u

ZO 23 Baai van de Somme, boottocht € 45,00 *
  Saint-Valery-sur-Somme, le Tréport

DI 25 Phantasialand, grootste Duitse pretpark € 75,00 *
  te Brühl

DO 27 Luxemburg, stadsbezoek en € 53,00 *
  Remich bezoek wijnkelders met degustatie
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Prijs kind
–€ 3 op volwassen prijs

met uitzondering van: 
Disneyland, Sissinghurst & Hever Castle (–€10)  I  
Planckendael & Pairi Daiza (–€7)  I  
Efteling, Phantasialand & Keukenhof (–€5).
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VR 28 Hageland: van Leuven tot Diest, € 35,00 * 
  cultuur en natuur met wijndegustatie

ZA 29 Versailles, bezoek € 69,00 * 
  (ingang kasteel en tuinen inbegrepen)  
  met verblijf tot 18u30

ZO 30 Staphorst en Giethoorn, € 69,00 * 
  rondvaart (2u) en middagmaal inclusief

AUGUSTUS 2017
DI 01 Laars van Henegouwen, Chimay € 37,00 * 
  bezoek kasteel en abdijkerk

DO 03 Zuid-Engeland, met bezoek aan Rye en € 68,00 *  
  Sissinghurst Castle & Gardens

VR 04 Planckendael, dierenpark nabij Mechelen € 47,00 *

ZA 05 Canterbury, vrij bezoek of shopping € 45,00 

ZO 06 Parijs, shopping en vele musea gratis € 41,00 
  (o.a. Picasso & Rodin museum)

DI 08 Yerseke, bezoek, mosselmaaltijd (incl), € 48,00 * 
  Veere met historische markt

WO 09 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 18,00

DO 10 Rotterdam, bezoek en € 38,00 * 
  de Molens van Kinderdijk (Unesco)

ZA 12 Parc Pairi Daiza te Brugelette, € 49,00 * 
  natuur- en dierenpark

ZO 13 Hasselt bezoek, Virga Jesse Feesten € 28,00 
  met ommegang

MA 14 Kent, bezoek Rochester en € 53,00  
  rit langs de kustlijn 

DI 15 Amsterdam, stadsbezoek en vrije tijd € 38,00 
  (Hermitage: Romanov & Revolutie)

DO 17 Efteling, bezoek pretpark € 61,00 *

VR 18 Maastricht, marktdag, € 31,00 
  stadsbezoek en shopping

ZA 19 Londen, stadsrondrit en extra vrije tijd, € 61,00  
  verblijf tot 19u

ZO 20 Volendam en Marken met boottocht € 50,00 * 
  en kaasmakerij

ZA 26 Disneyland Paris Parc of Studios € 80,00 *

ZO 27 Opaalkust Boulogne, Le Touquet € 30,00 
  en kasteel Hardelot
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18/03/17
 ‘Das Grosse Schlagerfest’ 

Keulen  I  met Christoff, Jan Smit &  
Florian Silbereisen (Klubbb3)

cat 2
€ 110,00*

25/03/17
Schlagerfestival

 Hasselt  I  Ambiance staanplaatsen  
of zitplaatsen

€ 62,00*

14/04/17
 ‘Das Grosse Schlagerfest’

Antwerpen  I  met Christoff, Jan Smit &  
Florian Silbereisen (Klubbb3)

cat 2
€ 85,00*

14/05/17
Moederdag concert  

met Christoff en gasten
Wieze  I  Oktoberhallen

€ 60,00*

14/10/17
Vrienden voor het Leven 

Antwerpen  I  met Christoff, Lindsay,  
Frans Bauer en Laura Lynn

cat 2 
€ 55,00*

17/11/17
Vrienden voor het Leven 
Wieze  I  met Christoff, Lindsay,  

Frans Bauer en Laura Lynn
cat 2 

€ 55,00*

24/11/17
Night of the proms

Antwerpen Sportpaleis  I  zitplaatsen cat A 
(beneden blok 129, 130)

€ 70,00*

25/11/17
Night of the proms

Antwerpen Sportpaleis  I  zitplaatsen cat A  
(beneden blok 137)

€ 70,00*
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ZO 03/09/2017
ZUNDERT 
Bloemencorso ‘Corso Zundert’ 
(tribunekaart extra)

€ 38,00*

ZA 16/09/2017
CHAMPAGNEROUTE: REIMS
Champagneroute tijdens de pluk  
met proeverij

€ 41,00*

ZA 28/10/2017 & 
ZO 29/10/2017
VERRASSINGSREIS
(maaltijden inbegrepen)

€ 59,00

BRUGGE / LOPPEM Carpoolparking Loppem, 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 !).

ENKELE TOPDAGREIZEN
KORT IN DE KIJKER

TE NOTEREN

OPSTAPPLAATSEN 
DAGTRIPS

AMSTERDAM
vrije tijd of bezoek 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 vertoeven op de vele gezellige pleintjes: 
Leidseplein, Rembrandtplein, 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 en de Hermitage.

LONDON
met Shuttle

In Calais nemen we de shuttle 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 Trafalgarsquare. 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 financieel kloppend hart, The City, en The Docklands. 
Zeker de moeite waard om deze stad te ontdekken!

PARIJS
met stadsrondrit

De lichtstad Parijs blijft bekoren. We bereiken de busparking 
aan place de la Concorde via de Champs-Elysées.
Wie wil kan de ganse dag op eigen houtje Parijs verkennen. 
Met de bus wordt een rondrit 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

Via Calais varen we met de ferry of shuttle naar 
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 
warenhuizen en winkels zoals Primark, Super Dry, 
Slaters.
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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 
om zo de grandeur van de klassieke monumenten en de 
vele moderne gebouwen te bewonderen. Er wordt ruim 
voldoende tijd voorzien om te kerstshoppen, in groep of 
individueel.

DAG 1
We starten met een rondrit en zo krijgen we de Madeleine 
te zien, de Opera, het Louvre, de Champs-Elysées en de 
Eiffeltoren. In de namiddag is er vrije tijd in de buurt van de 
Opera en de grote warenhuizen om te shoppen. De mooiste 
kerstmarkt bevindt zich op de Champs-Élysées. 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 kan men verder individueel 
kerstshoppen of maken we samen een grote stadsrondrit. 
Vrije lunch in Quartier Latin of de omgeving van de kathedraal 
Notre Dame. Wij sluiten ons bezoek van Parijs af op 
Montmartre met een bezoek aan de basiliek Sacre-Coeur en 
het stemmige place du Tertre. 

HOTEL MERCURE PORTE D’ORLEANS ***  
OF GELIJKWAARDIG
Het hotel is gelegen aan de rand van het stadscentrum van 
Parijs. 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

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

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

HOTEL NOVOTEL WEST *** OF GELIJKWAARDIG
Novotel West ligt in het hart van Londen, op loopafstand van 
Broadway Shopping Centre en Hammersmith Apollo. Dit 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.

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

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 60,00/reis.  
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Laat je onderdompelen in de 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.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

16/12/2017 2 Kamer + Ontbijt € 145,00

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

16/12/2017 2 Kamer + Ontbijt € 180,00

ENGELAND
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RÜDESHEIM
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 Middenrijn, 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 koffi  estop 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 wegdromen. 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 Middenrijn. 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 
Wiesbaden. Deze kuurstad wordt het Nice van het noorden 
genoemd. In het verkeersvrije historische centrum bezoeken 
wij de kerstmarkt. 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 souvenirwinkels en terrassen van de 
wijnkelders.

DAG 3
Rijkelijk ontbijtbuff et. 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 kratermeer die pronkt met een indruk-
wekkende 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.

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. 
http://www.hotel-trapp.de/

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: € 50,00/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

DUITSLAND

Like us on7

3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00



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.
+ Verblijf in volpension, vanaf ontbijt op dag 1 

tot avondmaal op dag 2.
+ Alle toegangsgelden voor de bezoeken!

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 45,00

MARITIM HOTEL KEULEN**** 
Dit hotel ligt in het centrum van Keulen en biedt een 
prachtig, panoramisch uitzicht op de Rijn. Maritim Hotel Köln 
beschikt over elegante accommodaties en een spa met een 
fitnessruimte en een binnenzwembad. De kamers en suites 
van het Maritim Hotel Köln zijn voorzien van airconditioning 
en zijn ingericht in warme kleuren. Ze beschikken over 
satelliet-tv en een moderne badkamer. In het hele hotel kunt 
u gratis gebruikmaken van WiFi. Er wordt elke ochtend een 
uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd 
in het ruime restaurant Rôtisserie, 
dat een glazen plafond heeft.  
Het Maritim Hotel Köln ligt op  
10 minuten lopen van de kathedraal 
en het centraal station van Keulen 
en op 1 km van de Lanxess Arena.

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Verblijf in comfortkamer met ontbijt.
+ Zitplaatsen concert categorie 2

NIET INBEGREPEN 
– Eénpersoonskamer: € 35,00/reis.
– Toeslag zitplaats concert categorie 1: + € 7,00
– Annulerings- en bijstandsverzekering: € 10,00

Met Christoff, Jan Smit en Florian Silbereisen (Klubbb3) 
naar „Das Grosse Schlagerfest“ in Keulen

DAG 1
Met de bus naar Keulen, aankomst kort na de middag.  
Check-in hotel Maritim Keulen en vrije namiddag in het 
centrum. Om 18u00 vertrek naar het concert in de Lanxess 
Arena, na het concert terugrit naar hotel Maritim Keulen. 

DAG 2
Na ontbijtbuffet vertrek naar Maastricht, voor vrij bezoek en 
shopping.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

18/03/2017 2 Kamer + Ontbijt € 210,00

DUITSLAND
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VERRASSINGSREIS

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

21/10/2017 2 Volpension € 245,00

Volpension14/10/2017 2 € 245,00

DAS GROSSE 
SCHLAGERFEST

MET CHRISTOFF  TE  KEULEN

VERRASSINGS- 
REIS2

DAGEN
2 2

DAGEN
2



DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

SEELISBERG
MET TOTAAL NIEUWE UITSTAP !

Op een panoramisch terras, hoog boven het Vierwoud-
strekenmeer, ligt onze verblijfplaats Seelisberg. Waar 
de wieg van Zwitserland ooit stond, daar vieren we op 
1 augustus samen met de Zwitsers hun nationale feestdag! 
Luzern, Brunnen, Altdorf, Küssnacht… liggen in de buurt. 
Via de Brünigpass bereiken we Berner Oberland met zijn 
pittoreske plaatsjes Brienz, Grindelwald, Interlaken… maar 
ook met prachtige zichten op het Jungfraumassief. In het 
Lauterbrunnental kunnen we van neerstortende watervallen 
genieten. Voor het eerst trekken we dit jaar naar St. Gallen en 
Appenzell! Die steden hebben hun middeleeuwse karakter 
goed bewaard en de abdij van St. Gallen prijkt zelfs op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco! Tijdens ons verblijf kunnen 
we genieten van de gezonde berglucht, onvergetelijke 
vergezichten en prachtige uitstappen.

DAG 1
Via de Ardennen rijden we langs Arlon, Luxemburg en Metz 
naar St.-Avold (vrij middagmaal). Verder langs Strasbourg en 
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
Deze uitstap staat voor het eerst op ons programma! We 
rijden naar het noordoosten, naar St.-Gallen. Het meest in 
het oog springend is de benedictijnenabdij (werelderfgoed), 
maar ook het middeleeuwse centrum met vakwerkhuizen en 
herenhuizen is het bezoeken waard (vrij middagmaal). Via het 
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 3 (EXTRA OP DE 6-DAAGSE REIS)
Vandaag rijden we het hooggebergte in. We volgen de 
Reussvallei tot in Wassen. Hier beginnen we aan de 
beklimming van de Sustenpass (2224m). Daarna richting 
zuiden met een klim naar de Grimselpass (2165m). We dalen 
af tot Gletsch en zetten onze tocht verder naar de woeste 
Nufenenpass (2478m). Voorbij de pashoogte komen we 
in het Italiaanstalige gedeelte van Zwitserland. Een mooie 
afdaling brengt ons in Airolo waar we de klim naar onze 4de 
pashoogte aanvangen. Een mooie, brede weg brengt ons op 
de Gotthardpass (2108m). Via Andermatt komen we terug 
naar Seelisberg. 

DAG 4
Via de Seelisbergtunnel rijden we naar Altdorf (halte aan het 
Willem Tellstandbeeld). Verder via de Axenstraße en langs de 

schilderachtige boorden van het Vierwoudstrekenmeer naar 
Brunnen. We volgen verder de toeristische weg via Gersau, 
Vitznau en Weggis tot Küssnacht (korte halte aan Astridkapel). 
Ons vrije middagmaal nemen we in één van de mooie plaatsjes 
aan het meer. Verder over Meggen, met eventueel een kort 
bezoek aan de kerk, naar Luzern. Vrije tijd om één van de 
mooiste steden van Zwitserland te bezoeken of om te shoppen. 
Via de andere kant van het meer terug naar ons hotel.

DAG 5
We reizen via Stans, Sarnen en Lungern, met de blauwe 
Lungernsee, de Brünigpass (1000m) over. Zo komen we 
in Berner Oberland. Eerste halte is Brienz (kort bezoek aan 
dit houtsnijdersdorp). Nadien via de toeristische zijde van 
Brienzersee naar het Lauterbrunnental. De Jungfrau, Mönch 
en Eiger verschijnen voor ons. Zo bereiken we Grindelwald 
(1034m), befaamd vakantieoord met zicht op de Eiger 
(vrije tijd en vrij middagmaal). Als er voldoende smeltwater 
is, trekken we eerst naar de Trümmelbachwatervallen. 
Deze imponerende gletsjerwatervallen laten zien hoe het 
smeltwater van Eiger, Mönch en Jungfrau binnen de rotsen 
naar beneden stort (facultatief bezoek). Nadien keren we 
terug naar Interlaken, het stadje tussen de twee meren, waar 
het heerlijk vertoeven is.

DAG 6
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. Via de autowegen 
langs Basel, Colmar, Strasbourg naar St.-Avold voor vrij 
middagmaal. Verder huiswaarts via Luxemburg en Brussel.

HOTEL BELLEVUE***
Hotel Bellevue is een sfeervol hotel gelegen boven één van de 
mooiste meren van Zwitserland, het Vierwoudstrekenmeer. 
Het uitzicht is er subliem. Alle ruime comfortabele kamers 
zijn voorzien van bad of douche, wc, haarföhn, TV… 
In het voortreff elijke restaurant genieten we van 3-gangen 
avondmalen met af en toe een thema avond en ontbijtbuff et.

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Halfpension, vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het 

ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 105,00/5-daagse reis 

en € 130,00/6-daagse reis
– Eventuele toegangsgelden ter plaatse.

ZWITSERLAND

Like us on9
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DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

30/07/2017 6 Half pension € 635,00

Half pension09/04/2017 5 € 500,00
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PARIJS I VAUX-LE-
VICOMTE I VERSAILLES

Een interessante 3 daagse in en rond Parijs. Niet alleen de 
cultuurliefhebbers maar ook zij die houden van veel groen 
kunnen hun hartje ophalen in het woud van Compiègne en 
de kasteeltuinen van Vaux-le-Vicomte en Versailles. Dit alles 
wordt gecombineerd met een volledige dag Parijs. Wij logeren 
in een 4-sterren hotel dichtbij de zakenwijk La Défense. Iedere 
avond gaan we in een restaurant in Parijs eten.

DAG 1
Na de morgenstop bezoeken wij in het bos van Compiègne 
de replica van de wagon waarin op 11 november 1918 de 
wapenstilstand werd ondertekend. Hoogtepunt van de dag 
wordt het bezoek aan het grootste privaat kasteeldomein 
van Frankrijk (meer dan 320 ha). Het 17de eeuwse kasteel 
van Vaux-le-Vicomte werd gebouwd in opdracht van Nicolas 
Fouquet en gold als model voor het kasteel van Versailles. Op 
weg naar ons hotel houden we halt aan de kathedraal van 
Evry, de enige kathedraal gebouwd in Frankrijk in de 20ste 
eeuw.

 
DAG 2
Na een rondrit door de futuristische wijk van La Défense gaan 
wij in het bos van Boulogne het museum van de stichting 
Louis Vuitton bekijken. Een fantastische creatie van de 
wereldberoemde Canadees-Americaanse architect Frank 
Ghéry. Tegen de middag komen wij aan in Versailles. We 
hebben een halve dag om er van alles te genieten. De tuinen 
zijn die dag gratis. Het kasteel van de Koningin (beter bekend 
als Petit Trianon), alsook le Grand Trianon, werden de voorbije 
jaren prachtig gerestaureerd. Met een treintje of te voet kan 
men er naar toe. Natuurlijk blijft het interieur van het kasteel 
van de Zonnekoning Lodewijk XIV voor wie er nog nooit 
geweest is een must. De gids zal ook een stadswandeling 
maken naar Le Carré des Halle, waar er markt is en het krioelt 
van de gezellige kraampjes.

 
DAG 3
Een volle dag Parijs met speciale aandacht voor al wat nieuw 
is. Na een grote rondrit verkennen wij te voet Bercy, le Marais, 
la Cité en les Halles (met de nieuwe Canopée). Een boottocht 
op de Seine kan natuurlijk ook, wie wil kan op eigen houtje 
gaan shoppen of een museum bezoeken. Na deze drukke dag 
keren wij naar huis terug met onderweg een avondstop.

HOTEL MERCURE LA DÉFENSE****  
(OF GELIJKWAARDIG)
Dit 4-sterren hotel ligt op 10 minuten stappen van het 
metrostation La Défense. Alle kamers zijn uitgerust met 
alle comfort, WiFi inbegrepen. Het ontbijt wordt opgediend 
in buffetvorm, de avondmalen worden genomen in het 
centrum van Parijs. 
http://www.mercure.com

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Halfpension, vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het 

ontbijt op de laatste dag.
+ Metrotickets voor terugreis naar hotel na het avondmaal in 

Parijs.
+ Toegangsgelden voor wagon Compiègne, kasteel Vaux-le-

Vicomte. 

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 95,00/reis
– Toegangsgelden voor kasteel Versailles (+/- € 15) dient bij 

de inschrijving aangevraagd te worden. Andere eventuele 
toegangsgelden.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

12/08/2017 3 Half Pension € 310,00

FRANKRIJK
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3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

Een geliefkoosde bestemming met verblijf in een super 
hotel. Niet zo ver van huis boeit deze regio door haar rijke 
geschiedenis en vooral ook haar gastronomische tradities. 
De charmante wijndorpjes zijn als parels verspreid op 
de zuidelijke flanken van de heuvels. Hun veelkleurige 
vakwerkhuizen versmachten als het ware onder de vele 
bloemenpracht. Het nationaal automuseum van Mulhouse 
is een ware openbaring. Wij verblijven in Munster waar 
ooievaars thuis zijn. 

DAG 1
Via Luxemburg rijden wij naar Metz. We bezoeken er het 
historische centrum met de kathedraal Saint-Etienne 
met haar 6500m² brandglasramen, het nieuwe Centre 
Pompidou en de keizerlijke wijk. Vrij middagmaal. Via de col 
du Bonhomme en een stuk van de route des Crêtes bereiken 
wij onze verblijfplaats in Munster. Onderweg brengen wij een 
bezoekje aan de confiserie des Hautes Vosges. 

DAG 2
Het nationaal automuseum Schlumpf in Mulhouse is een 
sensationele attractie, we brengen er in de voormiddag een 
bezoek. Voor de lunch trekken wij de Vogezen in en genieten in de 
ferme-auberge van Molkenrhein van een ‘repas marcaire’. In Vieil-
Armand bezoeken wij het oorlogsmemorial dat ons herinnert 
aan de zware gevechten die daar plaats vonden tijdens WO I. Op 
de Grand Ballon is er tijd voor een terrasje of een stevige klim 
naar het oorlogsmonument van de ‘Diables Bleus’. 

DAG 3
Wij starten met een bezoek aan de schilderachtige 
binnenstad van Colmar, een parel van vakwerkhuizen. 
Mogelijkheid om het vernieuwde museum Unterlinden te 
bezoeken. Middagmaal in het centrum van Colmar. Langs de 
‘route des vins’ ligt het mooie ommuurde wijndorp Eguisheim 
dat enkele jaren geleden door de Fransen verkozen werd tot 
het mooiste dorp van hun land. Natuurlijk gaan wij ook de 
lekkere Moezelwijnen proeven en dat doen we in de cave van 
Blebenheim, buurgemeente van Riquewihr. 

DAG 4
Op weg naar huis bezoeken we in Lapoutroie een melkerij 
waar de Munster streekkaas wordt gemaakt. Wij gaan er ook 
een kijkje nemen in het museum van de brandewijnen (eaux-
de-vie). Voor het vrij middagmaal rijden we naar Nancy. 
Van de busparking wandelen wij langs het oud hertogelijk 
paleis naar de place Stanislas (Unesco werelderfgoed). In de 
omgeving zijn er gezellige restaurantjes in overvloed. Nadien 
vatten we de terugreis aan met een avondstop onderweg. 

HOTEL VERTE VALLEE*** IN MUNSTER
Eén van de beste hotels uit de Elzas. Het is een Logis hotel 
te Munster, vermeld met drie schoorsteentjes. Alle kamers 
hebben bad/douche, WC, telefoon en TV. Gratis toegang 
tot het zwembad, sauna, Turks stoombad en fitnessruimte. 
Heerlijke maaltijden en rijkelijk ontbijtbuffet .
http://www.vertevallee.com/ 

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

het ontbijt op de laatste dag.
+ Toegangsgelden voor het automuseum, wijnkelder met 

proeverij, en diverse andere proeverijen. 

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 130,00/reis.
– Andere eventuele toegangsgelden.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

06/08/2017 4 Vol pension € 495,00
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3
DAGEN

HOTEL LE FRUITIER***
Dit gezellig familiaal hotel ligt in het centrum van Villedieu les 
Poêles, een leuk stadje bekend voor zijn klokkengieterij en 
koperslagers. Het hotel heeft 48 totaal vernieuwde kamers 
voorzien van alle comfort. Men serveert ons een uitgebreid 
ontbijtbuffet en uitstekende driegangenmaaltijden bereid 
met verse Normandische producten.
http://www.le-fruitier.com/ 

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: € 120,00/reis
– Middagmalen de eerste en laatste dag.

Succesreis met dag verlengd in 2017!   
Een volle dag verblijf op het kleine kanaaleiland Jersey, 
20 km lang en 9 km breed, om er te genieten van de 
bloemenweelde en het uitzonderlijke micro-klimaat. Korte 
kennismaking met de hoofdstad Saint-Hélier. De grootse 
infrastructuurwerken om de Mont Saint-Michel zijn 
oorspronkelijke omgeving terug te schenken zijn voltooid. 
Een bezoek aan deze stad en abdij gebouwd op een rots 
staat op het programma. Zowel Le Havre, heropgebouwd na 
de vernieling tijdens de tweede wereldoorlog als Rouen, ooit 
de hoofdstad van Normandië, worden bezocht. Natuurlijk 
worden de Normandische specialiteiten zoals camembert, 
cider, calvados en zeevruchten niet uit het oog verloren. Dit 
jaar is er een dagje extra Bretagne ingelast met als attractie 
de wekelijkse markt in Dinan.

DAG 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij via Amiens 
Normandië binnen. In het badstadje Sainte Adresse bij  
Le Havre, de plaats waar de Belgische regering verbleef 
tijdens de eerste wereldoorlog, gaan wij het monument van 
koning Albert bekijken. Na de oorlog werd de totaal vernielde 
stad heropgebouwd volgens een urbanisatieplan van Auguste 
Perret (Unesco werelderfgoed). Wij maken er een rondrit en 
bezoeken de Sint-Jozefskerk, helemaal in beton gebouwd. 
Vooraleer naar ons hotel te gaan brengen wij een bezoek 
met proeverij aan één van de mooiste calvadosdistillerieën 
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. Onderweg volgen 
wij de prachtige kustlijn. Middagmaal aan de voet van de Mont 
Saint-Michel. Het reuzenproject waarbij de Mont Saint-Michel 
zijn vroegere natuurlijke glans terugkrijgt is voltooid. Met een 
shuttlebus en te voet bereiken wij de stadspoort. Tijd voor 
bezoek aan de gotische abdij ‘La Merveille’ genaamd (300 
trappen) of voor een panoramisch terrasje.

DAG 3
Vandaag staat een dag Bretagne op het programma. We 
rijden naar Dinan, een middeleeuwse fotogenieke stad hoog 
gelegen boven de groene oevers van de Rance. Wij snuiven er 
de lokale sfeer op van de wekelijkse markt. Daarna gaan we 
naar het voormalige zeeroversnest Saint-Malo waar we een 
wandeling kunnen maken op de goed bewaarde stadsmuren 
of een terrasje meepikken. Wij sluiten de dag af in het 

vissersstadje Cancale, prachtig gelegen aan de smaragdkust. 
We zien er de oesterkwekerijen en de grote oesterbanken. 
Wie oesters lust komt hier aan zijn trekken.

DAG 4
Vandaag varen wij van Granville met een snelle catamaran 
in zeventig minuten naar Jersey, vooral bekend van de lieve 
kleine koetjes. Na het middagmaal maken wij met een lokale 
bus en gids een rondrit op dit bloemeneiland. Regelmatig 
wordt een stop ingelast om de charmes van dit eiland te 
fotograferen zoals aan Mont Orgueil Castle. Nadien opnieuw 
met de catamaran naar Granville en met de bus naar ons hotel 
waar we, wat later dan gewoonlijk, van het lekker avondmaal 
zullen genieten.

DAG 5
Op weg naar Rouen verlaten wij de autosnelweg om via de pont 
de Brotonne, het regionaal natuurpark van de bochten van de 
Seine te doorkruisen. We bezoeken de Benedictijnenabdij 
Saint-Wandrille en met audio-gids de ruïnes van de oude 
abdij, abdijkerk en tuinen van Saint Georges de Boscherville. 
Vrij middagmaal in het oude stadsgedeelte van Rouen. Nadien 
wandeling langs de place du Vieux Marché, waar Jeanne d’Arc 
op de brandstapel stierf, en le Gros Horloge, de kathedraal tot 
we de terugreis naar huis aanvatten via Amiens. 

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

18/07/2017 5 Vol pension € 670,00

FRANKRIJK
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DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

DORDOGNE

HOTEL LABORDERIE*** 
Dit uitstekende 3-sterrenhotel is prachtig gelegen te midden 
de ongerepte natuur, in een klein oud dorpje boven op een 
heuvel. Het hotel bestaat uit twee gebouwen, die naast elkaar 
gelegen zijn. Mits toeslag kan u opteren voor een kamer in 
het nieuwere bijgebouw aan het openluchtzwembad en de 
tuin. Alle kamers hebben modern comfort, met TV, en bad/
douche. Het hotel is bovendien gekend omwille van zijn 
uitstekende gastronomie, waar we elke avond van genieten. 
’s Morgens is er uitgebreid ontbijtbuff et.
www.hotel-laborderie.com 

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

het ontbijt de laatste dag. Middagmaal op de tweede dag.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer in hotel: € 100,00/reis.
– Tweepersoonskamer in bijgebouw aan het zwembad: 

+ € 65,00/persoon.
– Eenpersoonskamer in bijgebouw aan het zwembad: 

+ € 165,00/reis.
– De middagmalen, behalve het middagmaal op de tweede 

dag en eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

De Dordogne, ook de Périgord genoemd, is gastronomisch 
één der beste streken van Frankrijk. Het is ook de streek 
met vele vondsten uit de prehistorie, toen onze voorouders 
in grotten woonden en op bizons jaagden. De woelige 
middeleeuwen, met de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en 
Engeland, vinden we terug in prachtige stadjes zoals Sarlat, 
Domme en Rocamadour. Langs de rivier de Dordogne zien 
we mooie panorama’s, imposante kastelen en prachtige 
aangelegde tuinen. We verblijven midden deze mooie natuur 
in het kleine dorpje Tamniès, waar Hotel Laborderie ons 
verwent met een uitstekende keuken.

DAG 1
Via Rijsel rijden we langs Parijs richting Orléans. Langs 
Châteauroux gaat het verder zuidwaarts in de richting van 
Limoges, stad van porselein. We bezoeken in de buurt het 
dorpje Oradour (afgebrand tijdens de Tweede Wereldoorlog). 
Via Brive-la-Gaillarde komen we de Périgord binnen.

DAG 2
We starten met een bezoek aan het mooie dorpje La Roque-
Gageac, waar we een boottocht maken op de rivier de 
Dordogne. We nemen het middagmaal (alleen vandaag 
inbegrepen) op een boerderij, om er te genieten van een 
typische streekmaaltijd. In de namiddag brengen we een 
bezoek aan het kasteel van Milandes, waar de beroemde 
cabaretzangeres Josephine Baker woonde en er een tehuis 
voor verlaten kinderen inrichtte. Tenslotte brengt een treintje 
ons tot in het middeleeuwse stadje Domme, prachtig gelegen 
hoog boven de Dordognevallei.

DAG 3
Het tegen de rotswand gebouwde bedevaartsoord 
Rocamadour is één van de mooiste stadjes van Frankrijk. 
De gezellige hoofdstraat, de middeleeuwse woningen, de 
kapel met de Zwarte Madonna en de Basiliek maken van 
dit verkeersvrije stadje een grote bezienswaardigheid. In de 
buurt bezoeken we ook een eendenkwekerij, bekend van de 
foie gras. In de namiddag trekken we naar de ‘Gouff re de 
Padirac’, een grot die we bereiken via een enorme krater, en 
waarin we een betoverende boottocht en wandeling maken.

DAG 4
In de voormiddag bezoeken we de tuinen van Marqueyssac. 
We wandelen in het domein door een weelde van buxussen. 
De tuin is hoog op een rotsplateau gelegen, hetgeen zorgt voor 
mooie uitzichten. Middagmaal in een ferme-auberge waar we 
delicatessen van de streek proeven. Tegen de middag rijden 
we naar Sarlat en maken er een wandeling in het schitterend 
gerestaureerde stadje, waar je je zo in de Middeleeuwen 
waant, ooit het decor van de fi lm ‘Les Misérables’.

DAG 5
In de voormiddag bezoeken we de prehistorische grot 
Lascaux-II. Het is een indrukwekkende kennismaking met de 
levenswijze en de prachtige tekeningen die de eerste mensen 
in Europa achterlieten. We hebben daarna nog wat tijd in 
Les Eyzies, het centrum van de prehistorische cultuur in de 
Périgord. In de namiddag rijden we naar de wijnstreek van 
Bergerac voor bezoek aan een wijnkasteel.

DAG 6
Terugrit langs dezelfde weg: Brive, Chateauroux, Vierzon, 
Orléans, Parijs en Rijsel.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

16/07/2017 6 Half Pension € 690,00

FRANKRIJK
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3
DAGEN

HOTEL  PARADIS **** LOURDES
Totaal gerenoveerd hotel, gelegen langs de Gave, op 
wandelafstand van het heiligdom. Elegante kamers voorzien 
van alle comfort. Uitstekend restaurant met mooie bar en 
boetiek. Gratis WiFi. 
http://www.hotelparadislourdes.fr/ 

HOTEL TULIP INN DELFOS **** ANDORRA
Dit hotel beschikt over 180 kamers uitgerust met alle comfort. 
Het is centraal gelegen dichtbij de winkelstraten en Caldea, 
het bekende thermaal spa-complex. Er is gratis WiFi. Het 
restaurant serveert lokale specialiteiten in buffetvorm. 
http://www.hoteldelfos.com 

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Verblijf in volpension, vanaf het avondmaal op de eerste 

dag tot het ontbijt op de laatste dag. 
+ ¼ liter water en wijn tijdens de avondmalen.
+ Toegang voor bezoek aan Casa del Val.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 195,00/reis
– Middagmalen de eerste en laatste dag.
– Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen

Een goede combinatie. Een volwaardig bezoek aan het 
Mariaoord Lourdes en een gezondheidskuur in het 
ministaatje  Andorra. Gelegen in het hart van de Pyreneeën 
staat Andorra bekend om zijn lage fiscaliteit. Het Catalaans 
is er de officiële taal. De overweldigende natuur, de 
mogelijkheid om een paar prachtige uitstappen te maken en 
het lekkere eten maken van Andorra een zeer aantrekkelijk 
reisdoel. Wij verblijven in prachtige 4-sterren hotels, dranken 
inclusief.

DAG 1
In de vroege morgen via Kortrijk en Parijs naar de omgeving 
van Orléans voor een vrij middagmaal. Nadien verder langs 
Bordeaux en Tarbes naar Lourdes. De aankomst in Lourdes is 
voorzien in de vooravond.

DAG 2
Vrije voormiddag. Gelegenheid tot bezoek aan het heiligdom 
en bijwonen van een eucharistieviering aan de grot, in de 
crypte of basiliek. In de namiddag wandeling met de gids 
in de voetsporen van Bernadette naar de watermolen, het 
cachot, de parochiekerk… ’s Avonds kan men deelnemen aan 
de ‘Kaarskensprocessie’. 

DAG 3
Kans tot het bijwonen van de eerste mis aan de grot of 
in de crypte. Via Tarbes door de Ariège naar Saint-Lizier. 
Wij bezoeken er de basiliek en de romaanse kloostergang 
(Unesco werelderfgoed), ooit een belangrijke plaats voor de 
pelgrims naar Compostella. In Foix, beroemd om zijn kasteel 
daterend uit de strijd tegen de Katharen, nemen wij het 
middagmaal. In Pas de la Casa rijden wij tussen de loslopende 
paarden Andorra binnen. Na een bezoek aan het nationale 
bedevaartsoord Meritxell rijden we naar ons hotel.

DAG 4
’s Morgens maken we een uitstap naar Seo D’Urgell. De 
marktdag is er een zeer levendig en tevens kleurrijk gebeuren. 
Mogelijkheid tot bezoek aan de gotische kathedraal en 
het museum voor Catalaanse religieuze kunst. Voor het 
middagmaal rijden wij doorheen de kloven van de Os naar 
het typische dorpje Os de Civis, gelegen in Spanje. Bij Chez 
Ramon genieten wij van een uitgebreid streekmenu met 
livemuziek en dansgelegenheid. Tot slot bezoeken we in 
Andorra-la-Vella, la Casa del Val, het oude parlement.

DAG 5 
Onvergetelijke dagtocht met de hoogtepunten van Andorra’s 
natuurschoon. Wij rijden tot aan de liften van het skigebied 
Vallnord. Streeklunch in El Serrat. Ook de ring van Alcalis, 
aankomstplaats van verschillende ritten in de ronde van 

Frankrijk en Spanje staat op het programma. Nadien vrije tijd 
in onze verblijfplaats om fiscaal vriendelijk te shoppen. 

DAG 6
We verlaten Andorra richting Toulouse en bezoeken in de rode 
stad Albi de prachtige kathedraal en het historische centrum. 
’s Namiddags voorzien wij in Roquefort een bedrijfsbezoek en 
proeven er de beroemde schimmelkaas. In het infocentrum 
onder de brug van Millau, vernemen wij alles over de 
constructie van die brug over de Tarn. Onze laatste nacht 
logeren we in het hotel Chez Camillou in Aumont-Aubrac.  

DAG 7
Na een rijkelijk ontbijtbuffet keren we tevreden naar huis via 
Clermont-Ferrand, Parijs en Rijsel. 

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

24/07/2017 7 Vol Pension € 740,00

FRANKRIJK & ANDORRA

Like us on 14
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3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

COTSWOLDS

THE HOLT HOTEL *** IN STEEPLE ASTON
Ons hotel is opgetrokken in typische Cotswolds-stijl. Men 
beschrijft het als ‘de perfecte rustplaats voor een relaxerend 
verblijf op het vredige platteland’. De kamers zijn uitgerust 
met alle modern comfort, badkamer met toilet, telefoon, 
broekenpers, haardroger en televisie. Er is een pub, een 
gezellige lobby en een restaurant voor verzorgde maaltijden 
en full English breakfast.
www.holthotel.co.uk

INBEGREPEN
+ Reis per luxe autocar en overtocht per ferry.
+ Halfpension, vanaf het avondmaal met buff etdiner en koffi  e 

of thee op de eerste dag, tot en met het ontbijt op de laatste 
dag.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 125,00/reis
– Toegangsgelden voor bezoeken ter plaatse: Christchurch 

College, Warwick Castle, Hidcote Manor Garden, Ann 
Hathaways Cottage, Blenheim Castle +/- 55 GBP

VREEMDE MUNTEN
Britse Ponden

Engeland op zijn best: lieflijke dorpjes met honingkleurige 
huizen en rieten daken verscholen in een groen glooiend 
landschap met alomtegenwoordige schapen. Een bezoek 
aan universiteitsstad Oxford, een historisch bad in het 
kasteel van Warwick, de beroemde Hidcote Manor tuinen en 
zelfs een vleugje Shakespeare zitten in de unieke mix van 
deze reis.

DAG 1
Via London gaat het naar Oxford waar we rond de middag 
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 (Bodlean Library, Sheldonian 
Theatre, Radcliff e camera…). Verder naar ons verblijfshotel in 
Steeple Aston.

DAG 2
Vandaag trekken we door het mooie ongerepte Cotswolds-
landschap en verkennen we een paar 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 de historische Cotswolds voor 
een bezoek aan Evesham, de ‘geboorteplaats’ van de Engelse 
democratie, waar ooit ook één van de grootste en rijkste 
kloosters van Engeland stond.

DAG 3
Na het ontbijt bezoeken we Warwick Castle, één van de 
best bewaarde middeleeuwse kastelen van Engeland. Het 
evolueerde van een kille burcht naar een luxueus woonhuis. 
De Merlin-groep (die ook Madame Tussaud’s uitbaat) brengt 
met poppen en live acteurs de rijke geschiedenis van het 
kasteel tot leven. Na de middag bezoeken we één van de 
meest toonaangevende Engelse tuinen: Hidcote Manor 
Gardens, schitterend ‘verstopt’ in het Cotswolds landschap. 
We ronden de dag af met een korte wandeling in Chipping 
Campden met zijn beroemde Market Hall en Alms Houses. 

DAG 4
Vandaag focussen we ons op een gezellige manier op 
Shakespeare. We bezoeken eerst het lieflijke huisje waar 
zijn vrouw Ann Hathaway woonde. Via Mary Arden’s House 
trekken we naar het centrum van het gezellige Stratford 
upon Avon. Na de middag vrije tijd of een geleide wandeling 
langs de diverse locaties die er in verband worden gebracht 
met Shakespeare (Swan Theatre, de kerk, Hall’’s Croft, Alms 
Houses, Guildhall…).

DAG 5
Na het ontbijt rijden we naar Blenheim Palace, zowat het 
Versailles van Engeland, waar ook 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 en verder huiswaarts.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

16/08/2017 5 Half Pension € 540,00

ENGELAND
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WEIMAR  I  DRESDEN
EN DE GEHEIME SCHATKAMER VAN HITLER

HOTEL RADISSON BLU / ERFURT ****

HOTEL POST / ROTENBURG AN DER FULDA****

HOTEL WYNDHAM GARDEN / DRESDEN ****

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar met alle uitstappen inbegrepen.
+ Halfpension, vanaf het avondmaal de eerste dag tot en met 

het ontbijt op de laatste dag.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 125.00/reis
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hoofdbrok van deze reis is het voormalige Oost-Duitsland, 
een regio die vroeger door het ‘IJzeren Gordijn’ voor 
gewone westerlingen moeilijk toegankelijk was. Ondanks 
het vroegere communistische regime telt deze regio tal 
van hoogtepunten van cultureel en historisch belang. 
Maar ook de natuur langs de Elbe ontvouwt zich vaak als 
een verrassende prentkaart. We verkennen daarbij vooral 
Dresden – het Florence aan de Elbe - en de weidse omgeving. 
Maar ook Weimar neemt op deze reis een aparte plaats in, 
zeker omdat de stad zijn stempel heeft gedrukt op de West-
Europese geschiedenis van de twintigste eeuw.

DAG 1
Na een vroeg vertrek reizen we dwars door het Ruhrgebied 
tot de vroegere grens met de DDR. Daarna rijden we door 
naar Erfurt. De stad werd heel rijk door de productie van 
wede, een blauwe kleurstof die in de middeleeuwen erg 
gegeerd was. Getuigen van die rijkdom zijn de schitterende 
handelaarsgebouwen in typische vakwerkstijl. Tijdens onze 
geleide wandeling gaan we langs de oudste synagoge van 
Duitsland en wandelen we over de Krämerbrucke naar 
de Fischmarkt met zijn vele gezellige winkeltjes. Daarna 
gaat het naar ons hotel in de omgeving voor avondmaal en 
overnachting.

DAG 2
In de voormiddag geleide stadswandeling door Weimar 
(bekend van de Weimarrepubliek, van de Bauhaus-
architectuur, van Goethe, Schiller, Luther, Bach en van Hitler 
omdat hij er de NSDAP stichtte…). Het stadje was een paar 
jaar geleden verdiend culturele hoofdstad van Europa. In de 
namiddag bezoek aan de Gedenkstätte Buchenwald, destijds 
het allereerste werkkamp waar de tegenstanders van het 
nazi-regime werden ondergebracht. Een paar gebouwen zijn 
nog overeind gebleven als sobere getuigen van een zwarte 
bladzijde uit de wereldgeschiedenis. Daarna transfer naar 
Dresden, voor avondmaal en overnachting .

DAG 3
Vandaag wijden we de geleide stadswandeling aan de unieke 
schoonheid van Dresden: Het Rathaus, de Kreuzkirche, de 
Altmarkt, de Frauenkirche (bezoek), de Bruhlse terrassen. Na 
de middag bezoeken we de fabelachtige kunstverzameling 
van August der Starke in het Neue Grunes Gewölbe. Daarna 
zetten we onze verkenningstocht door Dresden – het Firenze 
aan de Elbe – verder, met onder meer bezoek aan het 
beroemde Zwinger-complex.

DAG 4
In de voormiddag bezoeken we de Kaiserliche Porzellan 
Manufactur in Meissen, zo’n 30 km buiten Dresden. De 
fabriek heeft een schitterende collectie porselein en via een 
gecommentarieerde voorstelling zien we hoe dit ‘witte goud’ 
wordt gemaakt. Vrij middagmaal in Meissen, een gezellig en 
aantrekkelijk stadje. We keren daarna terug naar Dresden voor 
een kort bezoek aan Mölkerei Pfunds, al jaren in het Guinness 
Book of Records en de mooiste zuivelzaak ter wereld. Daarna 
trekken we nog naar het ‘andere’ Dresden aan de overkant 
van de Elbe of is er gelegenheid tot vrije tijd.

DAG 5
Na het ontbijt rijden we naar het onooglijke Merkers (ex-DDR)  
waar Hitler diep in de kalimijn 33 vrachtwagens aan goud-
staven en munten (de reserves van de Duitse bank) liet 
deponeren naast tal van kunstwerken. We bezoeken met 
een open busje de vroegere ‘schatkamer’ tijdens een 
spraakmakende trip van 26 km onder de grond. We zakken 
tot een diepte van 800 meter. Onderweg leren we hoe kali 
wordt ontgonnen, maken we kennis met een reusachtige 
ondergrondse concerthal en ontdekken we zoutkristallen van 
meer dan één meter doorsnede. Transfer naar ons hotel in de 
omgeving van Rotenburg an der Fulda.

DAG 6
In de voormiddag doen we nog de beroemde Deutsche 
Fachwerkstrasse aan. We bezoeken ‘Kaiserstadt Fritzlar’, 
gelegen op een heuvel. Het kleine stadje heeft een rijke 
geschiedenis en die is nog heel goed zichtbaar in de vele 
vakwerkhuizen in de kleine straatjes of bij de markt. De goed 
bewaarde vestingmuren omsluiten dit bijzondere plaatsje. 
Daarna rijden we richting Belgische grens en zo naar onze 
afstapplaatsen.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

30/07/2017 6 Half Pension € 560,00

DUITSLAND
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3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

PRAAG  I  
KARLOVY VARY

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Halfpension verblijf, vanaf het avondmaal op de eerste dag 

tot het ontbijt op de laatste dag 

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 100,00/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Praag, een naam die klinkt als een klok. Ver, vreemd maar 
toch zo betoverend. Laat je onderdompelen in deze stad met 
zijn 1.000 torens, zijn gezellige pleintjes en zijn schitterende 
gebouwen. Praag is een must. Een uiterst levendige stad 
waar cultuur en animatie meer dan samengaan. De laatste 
avond verblijven we in het mooie Karlovy Vary wat de 
terugreis op de laatste dag iets aangenamer maakt.

DAG 1
Na het opstappen rijden we via de Duitse autostrades richting 
Tsjechië om door te rijden naar Praag. Wel een dagje rijden, 
maar de inspanning meer dan waard om morgen Praag aan 
ons te zien openbloeien.

DAG 2 
Na een stevig ontbijt maken we ons klaar voor een wandeling 
vanaf de Strahov heuvels met bezoek aan het Strahov klooster, 
over het burchtplein en de burcht met zijn Vituskathedraal 
naar Mala Strana. Ook het Kindje Jezus van Praag mag niet 
ontbreken. Na een vrij middagmaal zetten we ons bezoek 
verder naar het oude stadsgedeelte via de Karelbrug naar 
het oude Stadsplein met zijn niet te missen astronomisch 
uurwerk.

DAG 3
We zetten ons bezoek aan deze stad van de 1.000 torens 
verder met een bezoek aan de Joodse wijk. Na een vrij 
middagmaal trekken we naar het Wenzeslas Plein waar we 
de tijd nemen om te shoppen. We wandelen terug via het 
Standentheater om te eindigen op het Oude Stadsplein.

DAG 4
Na het ontbijt en uitchecken gaat het naar Karlovy Vary. 
Een juweeltje van barok en een parel waar de 19de eeuwse 
adel elkaar kon ontmoeten. We proeven er van de vele 
warmwaterbronnen en genieten van de rust en pracht van 
deze mondaine stad die nog altijd een aantrekkingspunt is 
van de beau monde. Overnachting en avondmaal te Karlovy 
Vary.

DAG 5
Na een rustig ontbijt maken we ons klaar om de terugweg 
naar onze afstapplaatsen aan te vangen. Onderweg nemen 
we tijd voor een middag- en avondmaal.

HOTEL DUO**** TE PRAAG
Het 4-sterren hotel Duo te Praag ligt op amper 200m van 
het metrostation. Alle ruime kamers zijn voorzien van 
airconditioning, een flatscreen-tv met satellietzenders, een 
kluisje, een minibar en  badkamer met een bad of douche. 
Het hotel heeft meerdere restaurants met zowel lokale als 
internationale buff etten. Het is heerlijk vertoeven in één van 
de gezellige bars, waaronder een biertuin in de zomer. 
www.janhotels.cz

HOTEL SPA THERMAL**** TE KARLOVY VARY
Hotel Thermal in Karlovy Vary ligt dicht bij de zuilengalerij. 
Alle kamers beschikken over tv, kluisje, minibar, en gratis WiFi. 
Het hotel beschikt over meerdere restaurants. Hotel Thermal 
is één van de grootste kuurhotels in de regio en beschikt over 
een ruim wellnesscentrum met binnenzwembad.  
www.thermal.cz 

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

12/07/2017 5 Half Pension € 485,00

TSJECHIË

Like us on17
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MOLVENO

HOTEL LONDRA***
Ons hotel is een mooi en gezellig familiehotel, gelegen op 
slechts 300 m van het meer met recent vernieuwde kamers, 
prachtig uitzicht op het stadje en het meer, een gezellig 
restaurant met een héél goede regionale keuken, bar, binnen- 
en buitenterras, Wifi. Uiteraard zijn de kamers uitgerust met 
bad of douche en wc.
www.londramolveno.it

INBEGREPEN:
+ Reis per luxe-autocar met alle uitstappen inbegrepen.
+ Volpension, te Molveno vanaf het avondmaal op de 2de dag 

tot het ontbijt op de voorlaatste dag met lunchpakket op de 
uitstappen. 

+ Wijn of water bij de maaltijden in ons verblijfshotel. 
+ Molveno Card.

NIET INBEGREPEN:
– Eénpersoonskamer: € 135,00/reis.
– Middagmalen op dag 1, 2, 7 en 8.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

VREEMDE MUNTEN
Zwitserse franken voor overnachtingen onderweg.

Molveno ligt in een prachtige bergstreek. Het gezellige 
typisch Italiaanse Dolomietendorp met smalle steegjes 
en steile straatjes ligt geprangd tussen een schitterend 
bergmeer en de grillige rotswanden en rotstorens van 
het Brenta Adamella Massief. Deze parel in de Italiaanse 
Dolomieten was trouwens geregeld de reisbestemming van 
onze vroegere Koning Albert I. Het is dan ook de perfecte 
plaats om te genieten van de ongerepte natuur en de 
typische sfeer eigen aan een toeristisch bergdorpje. Kortom, 
de ideale uitvalsbasis voor tal van schitterende uitstappen.

DAG 1
Vanuit onze opstapplaatsen rijden we via Luxemburg en 
Straatsburg (bezoek aan het historische centrum). Vrij 
middagmaal. Via Basel trekken we Zwitserland binnen tot de 
omgeving van Zurich.

DAG 2
We rijden door een prachtig berglandschap richting Innsbruck 
en van daaruit via de Brennerpas naar de Italiaanse grens. 
We trekken door de schitterende regio Trentino Alto Adige 
naar ons verblijfshotel in Molveno, waar we aankomen in de 
namiddag. Er rest ons dan nog dan voldoende tijd om dit 
aangename bergdorp samen te verkennen.

DAG 3
Na het ontbijt rijden we door een schitterend keteldal richting 
Riva en Limone. Vervolgens tot in Limone. Dit is een prachtige 
route tegen de rotsen aangeplakt, met steeds wisselende 
uitzichten op het Gardameer, het grootste meer van Italië. 
Daarna nemen we de boot naar Malcesine. Bezoek aan dit 
pittoreske stadje. Op de terugweg rijden we door de regio van 
de beroemde ‘vino santo’.

DAG 4
Vanuit Bolzano volgen we de beroemde Dolomitenstrasse, 
één van de mooiste bergwegen van Europa. Tijdens deze 
‘koninginnenrit’ stijgen we tot ruim 2000 m. We houden halt 
bij het schitterend gelegen Lago di Carezza, beroemd voor 
zijn bijzonder kleurenpalet. Daarna stijgen we verder tot op 
de Sellapas voor een korte halte. We vervolgen onze weg tot 
Ortisei, het beroemde houtsnijdersdorp, kort bezoek.

DAG 5
In de voormiddag geleid bezoek aan de Cantina Rotari, de 
grootste wijncoöperatieve van de streek. In de namiddag 
geleid bezoek aan Verona, de stad van Romeo en Julia. We 
wandelen langs de voornaamste bezienswaardigheden van de 
stad (het huis van Julia, Piazza delle Erbe, de praalgraven van 
de Scaligeri, de burcht…). Verona is tevens een schitterende 
stad om te winkelen.

DAG 6
Busvrije dag. Gelegenheid om te genieten van het prachtige 
bergdorp Molveno. In de voormiddag vrije mogelijkheid 
om met de gids de schitterende omgeving te bewandelen, 
met bezoek aan een eeuwenoude door water aangedreven 
houtzagerij. In de namiddag gelegenheid om in de omgeving 
van het hotel de lift te nemen naar de Altopiano di Pradel. 
Ofwel met de lift terug, ofwel mogelijkheid om met de gids te 
voet terug te keren naar Molveno 

DAG 7
Via Bolzano trekken we naar Merano voor een bezoek aan 
de tuinen van kasteel Trautmansdorff, waar keizerin Sissi 
geregeld verbleef. Het unieke park errond met zijn vijvers, 
promenades, paviljoens en ontelbare bloemen en planten uit 
de hele wereld is een streling voor het oog. Via de Reschenpass 
rijden we door een mooi berglandschap richting Nauders 
in Oostenrijk. Vandaar gaat het verder naar ons hotel voor 
avondmaal en overnachting.

DAG 8
Na het ontbijt rijden we verder door Zwitserland, Frankrijk en 
Luxemburg weer naar onze opstapplaatsen.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

02/07/2017 8 Vol Pension € 955,00

ITALIË

Like us on 18
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DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

TOSCANE
EEN REIS DIE EEN BLIJVENDE INDRUK NALAAT !

HOTEL ERCOLINI & SAVI****
Dit stijlvol klassehotel biedt een uitstekende service, en is 
voorzien van comfortabele kamers met TV en airconditioning. 
Er is een rijkgevuld ontbijtbuff et, en elke avond een heerlijk 
menu. Het hotel ligt in het hartje van de stad, vlakbij de 
winkelstraten en de kuurhuizen, zodat u elke avond kan 
genieten van de sfeer in Montecatini Terme.
www.ercoliniesavi.it 

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

ontbijt laatste dag.
+ Treinreis voor bezoek Firenze met plaatselijke gids.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 140,00/persoon.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

VREEMDE MUNTEN
Zwitserse franken voor overnachting tijdens de heenreis.

Toscane is een streek om van te dromen. Er zijn de 
vele beroemde steden als Firenze, Siena en Pisa, die 
kunstschatten met wereldfaam herbergen, en elk hun 
typische sfeer uitademen. Er is de prachtige natuur, met 
golvende groengele landschappen, cypressen en hier en 
daar een villa op de top van een heuvel. Er is de heerlijke 
keuken en de lekkere wijnen. En er is de Italiaanse zon, 
die alles extra kleur en warmte geeft. We verblijven in het 
viersterren-hotel Ercolini & Savi in Montecatini Terme, ideaal 
gelegen om van daaruit de voornaamste hoogtepunten van 
Toscane te bezoeken.

DAG 1
Doorheen de Elzas bereiken we de Zwitserse grens. 
Langs Basel rijden we Zwitserland binnen, verder naar de 
Gotthardtunnel. We overnachten in het Italiaans sprekende 
deel van Zwitserland.

DAG 2
We reizen verder langs het meer van Lugano tot aan de 
Italiaanse grens. Langs Milaan en Parma, en verder over 
de Apenijnen naar La Spezia. In de namiddag bezoeken we 
Pisa met de beroemde scheve toren, de kathedraal en het 
oude kerkhof.  Tenslotte bereiken we via de vallei van de 
Arno onze verblijfplaats Montecatini Terme, bekend om zijn 
geneeskrachtige waterbronnen en badhuizen. 

DAG 3
Vandaag ontdekken we de Toscaanse landschappen, met 
een mooie rit naar Volterra, stadje uit de tijd van de Etrusken, 
prachtig gelegen bovenop een heuvel. Geleid bezoek en vrije 
tijd. In de namiddag bezoeken we San Gimigniano, dat we 
van ver herkennen aan de hoge torens waarmee de adellijke 
families elkaar in de Middeleeuwen de loef afstaken. 

DAG 4
Met de trein reizen we naar Firenze, de voornaamste kunststad 
van Toscane. In de voormiddag toont een plaatselijke gids 
ons de voornaamste bezienswaardigheden. In de namiddag 
hebben we vrije tijd om zelf iets te bezoeken, te shoppen of te 
genieten van een terras.

DAG 5
We bezoeken de Middeleeuwse stad Siena, met zijn 
kronkelende steile straatjes en zijn wondermooie plein, 
bekend van de paardenrennen. In de namiddag rijden we 
door de Chianti-wijnstreek, met gelegenheid om de wijn te 
proeven en aan te kopen in een wijnkasteel.

DAG 6
Vrije voormiddag in Montecatini Terme. Gelegenheid om de 
stad, de kuurinrichtingen of de hoger gelegen oude stad te 
bezoeken. Na het vrije middagmaal maken we een kleine 
excursie naar Lucca. We maken er een geleide wandeling 
langs de voornaamste bezienswaardigheden en genieten 
tenslotte wat vrije tijd.

DAG 7
Terugrit via Bologna, Verona en Bolzano tot aan de 
Oostenrijkse grens. We doorkruisen Tirol en bewonderen de 
mooie Alpenlandschappen. Daarna komen we in Beieren, 
passeren we Munchen en overnachten in de buurt van 
Augsburg in het Duitse Beieren.

DAG 8
Terug naar België, via Ulm, Stuttgart, Heilbronn, Koblenz en 
Keulen.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

03/08/2017 8 Half Pension € 890,00

ITALIË
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TIROL  I  ALMABTRIEB 
KUFSTEIN  I  CHIEMSEE

HOTEL POSTWIRT ****
Een uiterst stijlvol hotel waar men zich onmiddellijk thuis 
voelt. Elegant ingerichte kamers voorzien van balkon of 
terras. Uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een verzorgd 4 
gangen menu met saladebuffet. Het hotel heeft een mooie 
tuin en is gelegen in het centrum van een charmant typisch 
Tiroler dorpje en zicht op het Kaiser gebergte. Het beschikt 
ook over een volledig wellnesscentrum met sauna.
www.hotel-postwirt-soell.at

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

het ontbijt op de laatste dag.
+ Ontbijtbuffet en 4-gangen keuzemenu met saladebar.
+ Een Tiroler boerenbuffetavond, een fijnproevers avond-

menu met muziek en muziekavond met dans.
+ Gebruik van de wellnessruimte en fietsen staan gratis ter 

beschikking van de klanten.
+ Toegangsgelden voor Haflingerstoeterij, Schnapsbrennerei 

en glasblazerij Riedel in Kufstein.
+ Drie boottochten op de Chiemsee.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 100,00/reis.
– De middagmalen en eventuele extra toegangsgelden op te 

bezoeken plaatsen.

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 
die gebeurtenis mee in de parel van Tirol, Kufstein. De 
gemoedelijke sfeer van de Tirolers is er tastbaar voelbaar 
op de grote boerenmarkt die opgeluisterd wordt door 
verschillende muziekoptredens. De Chiemsee, het grootste 
meer van Beieren is een super attractie.

DAG 1
We rijden naar onze bestemming via Luxemburg, Stuttgart en 
Munchen.

DAG 2
Vrije voormiddag om te genieten van het comfort van ons 
hotel, het dorp Ebbs te verkennen of misschien een tochtje 
te maken met de fiets. Geoefende wandelaars kunnen 
in het nabije Kaisertal in een verkeersvrij natuurgebied 
gaan stappen. In de namiddag bezoeken wij met gids de 
stoeterij van de Haflingers, een levend stuk Tirools erfgoed.  
We eindigen de dag met een bezoek aan de Schnapsbrennerei 
Zum Messerschmied waar wij natuurlijk ook mogen proeven. 

DAG 3
Via Erl (bekend van zijn zesjaarlijkse Passiespelen) rijden 
we naar Prien am Chiemsee. We nemen er de boot naar het 
kleine kunstenaarseiland Fraueninsel met een mooie abdij 
waarvan de kerk te bezichtigen is. Nadien varen wij naar 
Herreninsel. Men begeeft er zich met de koets of te voet naar 
het pompeuze kasteel dat Lodewijk II van Beieren heeft laten 
bouwen als tegenhanger van het kasteel van Versailles. Enkel 
bezoek met lokale gids is mogelijk (betalend). Ook de tuinen 
met hun sierlijke fonteinen zijn de moeite waard. 

DAG 4
Vandaag maken wij in de streek een rondrit rond de Wilder 
Kaiser en Zahmer Kaiser, bekende skigebieden. In Kufstein 
bezoeken we eerst de Riedel glasblazerij. Dit bedrijf is 
wereldleider in het fabriceren van dure wijnglazen. Nadien 
rijden we via Ellmau, bekend van het jaarlijks feest van 
de volksmuziek naar Sankt Johan in Tirol voor het vrije 
middagmaal. Pal op de grens van Oostenrijk en Duitsland 
bevindt zich het bijzonder bedevaartsoord Maria Klobenstein, 
bekend om zijn Zwarte Madonna. Twee kerken boven elkaar 
gebouwd op een diepe kloof in de rotsen. Wie wil kan er een 
prachtige wandeling maken naar de hangbrug van de Ache. 
We keren terug via Walchsee, een prachtig dorp met veel 
bebloemde muurschilderijen.

DAG 5
We gaan naar Kufstein, de parel van Tirol, gelegen aan de 
Inn en gedomineerd door de keizerstoren van de burcht.  

In afwachting dat de koeien hun intrede doen maken wij met  
de gids een stadsverkenning naar de burcht en de burchttoren. 
Het openluchtorgel met 5000 pijpen wordt iedere dag om 12u 
bespeeld ter ere van de Tirolers die gesneuveld zijn tijdens  
WOI. In de bovenstad is er al volop ambiance op de boeren-
markt en wacht iedereen op de doortocht van de koeien.

DAG 6
Na een rijkelijk ontbijtbuffet keren we huiswaarts vol aange-
name herinneringen. 

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

19/09/2017 6 Half Pension € 665,00

OOSTENRIJK
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DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

ARZL IM PITZTAL

HOTEL ARZLERHOF ****
Ons verblijfshotel te Arzl is een mooi familiaal uitgebaat hotel 
in moderne Tirolerstijl. Gelegen op een zonnig plateau in een 
bosrijke omgeving. Het hotel beschikt over twee liften, een 
gezellig restaurant, een café, een Tiroler-stube met typische 
schoorsteen, een zonneterras, binnenzwembad, sauna... 
Uiteraard zijn alle kamers uitgerust met bad of douche, toilet, 
telefoon, zithoek enTV.
www.arzlerhof.at

INBEGREPEN
+ Reis per luxe-autocar.
+ Halfpension, vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het 

ontbijt op de laatste dag.
+ Uitgebreid ontbijtbuff et ’s morgens met producten uit de 

omgeving.
+ 4 gangen keuzemenus avonds of themabuff et, met 

saladebar en mineraalwater. 
+ 1 x galamenu met pianomuziek, en 1 x dansavond met live 

muziek.
+ Vrij gebruik van de Tiroler wandelbus in het Pitztal.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 80,00/reis.
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Een verblijf in Arzl biedt u de kans om kennis te maken 
met West-Tirol. Het dorp is prachtig gelegen aan de ingang 
van het Pitztal, op een hoogte van 880m, ideaal geschikt 
voor uitstappen in de omgeving. Het Pitztal en het nabije 
Ötztal bieden u een uitzicht op de eeuwige sneeuw van de 
centrale Alpen. Dit wondermooie decor is een paradijs voor 
al wie houdt van pure natuur. Arzl ligt zonnig beschut in het 
bosrijke Pitztal, op enkele kilometers van het stadje Imst.

DAG 1
Door onze Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg 
komen we in Frankrijk. We rijden langs Straatsburg om in 
Bazel de Frans-Zwitserse grens te passeren. We rijden verder 
oostwaarts om nabij Feldkirch Oostenrijk te bereiken en via 
de Arlbergpas en St. Anton bereiken we Arzl.

DAG 2
In de voormiddag maken we kennis met onze verblijfplaats 
Arzl, het eerste dorpje in het Pitztal. We wandelen tot aan 
de Benni-Raich-Brücke, hoge voetgangersbrug over de 
Pitzbach. Misschien zien we bungee-jumpers! Daarna 
verkennen we het super-romantische Pitztal. We rijden tot 
Mittelberg op 1740m hoogte. Vrije tijd om volop te genieten 
van één van de mooiste stukjes van Tirol. Met de Pitzexpress 
kan je tot op 3440m of met de gondelbaan tot aan de Riffl  see: 
adembenemende panorama's!

DAG 3
Over de Arlberg- en Flexenpas rijden we via de prachtig 
aangelegde Flexenstrasse naar de bekende wintersportplaats 
Lech, favoriet vakantieoord van de Nederlandse koninklijke 
familie. Na een korte stop rijden we tot Holzgau voor de vrije 
lunch. Holzgau heeft de hoogste en langste voetgangersbrug 
van Oostenrijk. De ‘rode’ wandeling brengt ons tot bij dit 
technisch huzarenstukje. Daarna van Stanzach door een 
prachtige bergstreek langs Namlos en Berwang. 

DAG 4
Langs de Inn, via Innsbrück rijden we richting Brennerpas, 
met een korte fotostop aan de Europabrug. Via de Brenner-
autobaan, droomweg van de Alpen, bereiken we de Italiaanse 
grens. Bezoek, vrije lunch en winkelen in het aantrekkelijke 
Vipiteno. Via de oude weg over de Brennerpas rijden we terug 
en passeren schitterende Tiroolse dorpjes zoals Steinach en 
Matrei. Ook krijgen we de Europabrug van beneden te zien.

DAG 5
Het Ötztal is eeuwenlang gevormd door de uitslijting van de 
Ötztalerache, zijrivier van de Inn. De prachtige rit voert ons 
door de Ötztaler Alpen met bergreuzen van rond de 3000m.
Na een deugddoende wandeling bij Umhausen hebben we 

uitzicht op de Staubenfall, de grootste waterval van Tirol. 
Tegen de middag zijn we in Sölden, het meest bekende ski-
oord van de Ötztal-Arena. Vrije lunch en verder tot Obergürgl, 
het hoogste bergdorpje in het Ötztal op 1927m hoogte. 
Mogelijkheid tot stoeltjeslift naar de Hohe Mut (2663m).

DAG 6
Vandaag verkennen we de vallei van de Inn, centrale rivier van 
Tirol. In Wattens bezoeken we de wereld van de kristallen van 
Swarovski. Wat verder langs de Inn komen we in Rattenberg, 
het kleinste en oudste stadje van Tirol. In de smalle straten 
en steegjes genieten we van de fraaie gevels, erkers en 
binnenplaatsen. Vrije lunch met in de namiddag bezoek aan 
Innsbrück. Een wandeling in de Altstadt brengt ons langs de 
MariaTheresiënstrasse. We bezoeken de Hofkirche met het 
praalgraf van Keizer Maximiliaan I en bewonderen uiteraard 
het Gouden Dak.

DAG 7
We doorkruisen nogmaals de Arlbergtunnel en de regio 
Vorarlberg om via Zwitserland en Frankrijk in ons land terug 
te komen. Onderweg houden we de nodige stops voor een 
natje en droogje.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

23/07/2017 7 Half Pension € 690,00

OOSTENRIJK
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BREGENZERWALD
FIETSCOMBIREIS VOOR ZOWEL DE WIELERTOERIST 

ALS WANDELAAR NIET-FIETSER

HOTEL RÖSSLE****
Familie Hotel Rössle ligt in het centrum van Au im 
Bregenzerwald en biedt alle faciliteiten voor een ideale 
fietsvakantie. De ruime kamers hebben een zithoek en 
hebben uitzicht op de bergen. Wellnessruimte met ondermeer 
sauna, Turks bad en spa biedt de nodige ontspanning na de 
inspanning. Er wordt een heerlijk ontbijtbuffet aangeboden en 
de chef-kok laat ons ’s avonds genieten van zijn kookkunsten 
bij een viergangen diner. Vanaf het hotel vertrekken er 
meerdere wandel- fiets- en mountainbikeroutes.

 
 
INBEGREPEN
+ Reis per luxe autocar en professioneel ingerichte fiets-

aanhangwagen.
+ Half pension, vanaf het avondmaal op de eerste dag tot het 

ontbijt op de laatste dag, diner in panoramisch restaurant 
op dag 4.

+ Ingangsticket Breitachklam, Bloemeneiland Mainau en 
Kabelbaan Diedamskopf.

+ 6 uitgestippelde fietsroutes met begeleiding van fietsgids.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 90,00/reis
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Bregenzerwald ligt in het uiterste westen van Oostenrijk in 
de deelstaat Vorarlberg. Deze streek biedt een waaier aan 
mogelijkheden voor panoramische fiets- en wandeltochten. 
Deze combi-reis is bedoeld voor de fervente wielertoerist 
die zich wil uitleven met de koersfiets of mountainbike 
in een prachtige, minder gekende streek maar eveneens 
voor de wandelaar niet-fietser. Een aangepast programma 
zorgt ervoor dat beide groepen elkaar onderweg regelmatig 
tegenkomen om gezamenlijk enkele bezienswaardigheden 
te bezoeken.

DAG 1
Via Bazel en Zürich richting Au. Nabij het Bodenmeer houden 
we een namiddagstop en hebben de fietsers de mogelijkheid 
zich om te kleden om de laatste 40 kilometers tot aan het 
hotel te fietsen.  

DAG 2 
De fietstocht (+/-70km) begint en eindigt aan ons hotel.  
De uitdaging vandaag is de beklimming van de Furkapass, 
een beklimming van 22km met een stijgingspercentage van 
gemiddeld 5,7 % en een max. van 14%. Het hoogste punt ligt 
op 1761m. Vanaf het hotel vertrekt ook de wandeltocht voor 
de niet-fietsers. We kunnen de streek zowel te voet verkennen 
alsook via de kabelbaan om te genieten van de prachtige 
omgeving.

DAG 3
Een tocht van 40km brengt ons naar Breitachklam. Eens ter 
plaatse kunnen de fietsen in de aanhangwagen want ook de 
niet-fietsers brengen we naar dit mooie natuurwonder. 
Wie helemaal door deze kloof wandelt krijgt een mooi 
spektakel te zien in de rivierbedding. Eenmaal boven kan je 
even uitrusten alvorens via een ‘alpenroute’ terug te keren 
naar de bus. In de namiddag bezoeken we Bregenz terwijl de 
fietsers naar het hotel fietsen.

DAG 4
Diedamskopf is vandaag de rode draad in ons verhaal. Zowel 
voor fietsers als voor wandelaars is er een begeleide tocht 
tot boven. Vanuit Schoppernau start de 10km lange klim 
naar het op 2003m hoog gelegen Diedamskopf. Eens boven 
is het zicht adembenemend. Voor de wandelaars zijn er 
meerdere wandelwegen richting de top. Nadat we ons in de 
latere namiddag verfrist hebben in het hotel brengt de bus 
ons tot aan de kabelbaan want vanavond genieten we van de 
mooie zonsondergang in het panoramisch restaurant boven 
op Diedamskopf.

DAG 5
Via een tussenstop in Lindau brengen we U naar het 
bloemeneiland Mainau. Hiervoor nemen we de ferry op het 
Bodenmeer. De bloemenkunst op het eiland Mainau is een 
streling voor het oog. De fietsers vertrekken vanuit het hotel 
voor een tocht van 110km tot aan de ferry in Meersburg waar 
we de fietsen inladen en er mogelijkheid is om zich om te 
kleden. Na bezoek aan het bloemeneiland rijden we met de 
bus tot Eisenbach om er te overnachten in hotel Charlott.

DAG 6
We hebben reeds onze weg naar huis ingekort en kunnen 
dus ook vandaag nog fietsen. Een mooie uitgestippelde 
route brengt de fietsers van ons hotel naar Triberg. De niet-
fietsers worden naar Triberg gebracht met de bus voor 
een bezoek aan de grootste koekoeksklok ter wereld en de 
hoogste waterval van Duitsland. De fietsen worden in de 
aanhangwagen geplaatst en we rijden via Straatsburg en 
Luxemburg huiswaarts.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

10/07/2017 6 Half Pension € 835,00

OOSTENRIJK
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DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

LIFESTYLEHOTEL EUROPA MONETTI****
Gelegen in Cattolica biedt dit hotel ruime kamers met alle 
faciliteiten inclusief gratis wifi, een wellness- en fitnessruimte, 
buitenzwembad, privé gedeelte op het strand en een trendy 
BiancoSale restaurant. Dit Bike en Sport hotel schenkt uiteraard 
de meeste zorg en aandacht aan zowel de fietser zelf maar 
ook aan zijn of haar fiets. Vrije toegang tot het privé-strand. 

INBEGREPEN
+ Reis per luxe autocar en professioneel ingerichte fiets-

aanhangwagen.
+ Halfpension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot 

het ontbijt op de laatste dag met extra lichte pasta lunch 
tussen 14 en 16 u. 

+ Frisdranken, water en lokale wijnen tijdens diner.
+ Lunch op dag 3.
+ 6 uitgestippelde fietsroutes met begeleiding van fietsgids

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 140,00/reis
– Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Emilia Romagna mag dan wel een minder gekende streek zijn, 
toch biedt ze alles voor een topvakantie. Onze verblijfplaats 
ligt aan de Adriatische kust. In het heuvelachtig hinterland 
met de vele typische Italiaanse dorpjes zullen de gedreven 
fietsers zich zeker kunnen uitleven. Daar tussenin kunnen 
de recreatiefietsers hun hartje ophalen op de vlakke wegen. 
Ondertussen genieten de niet-fietsers ook van de vele 
culturele bezienswaardigheden van deze prachtige streek. 
Af en toe ontmoeten we elkaar voor een gezamenlijke lunch 
of wijnproeverij. Er zijn uitgestippelde fietstochten van de 
eerste tot de voorlaatste dag.

DAG 1
Via Luxemburg en Straatsburg rijden we naar Zwitserland. 
Vanaf Sursee kunnen de liefhebbers fietsend langsheen het 
Meer van Sempach en het Vierwoudstrekenmeer het hotel 
bereiken. Aan de oevers van het Meer van Luzern en met zicht 
op de bergen genieten we van onze avond. 

DAG 2
Na het ontbijt reizen we verder via de St. Gotthardtunnel, 
Como en Bologna naar Cattolica. Ook nu is het mogelijk 
om het hotel per fiets te bereiken. Onze plaatselijke gidsen 
staan klaar om een fietstocht van 2 verschillende niveau’s te 
begeleiden.  Bij aankomst in ons hotel is een welkomstdrink 
voorzien. De niet-fietsers kunnen ondertussen kennismaken 
met de omgeving en de vele faciliteiten van het hotel.

DAG 3
We maken vandaag kennis met de streek en z’n streek-
gerechten. Elke groep fietst op eigen tempo en via een 
afzonderlijke route richting Fossa Blues. De niet-fietsers 
brengen we, via Gabice Monte en Gradara, langsheen 
een panoramische route eveneens naar Fossa Blues. 
Hier worden we verwend met hapjes en een heerlijke 
lunch en krijgen we ook uitleg over hun kaasspecialiteit.  
De terugweg is voornamelijk bergaf, er zal ons dan nog 
voldoende tijd resten om te genieten van zee en strand.

DAG 4
In de voormiddag bezoeken we met de niet-fietsers eerst San 
Marino. Ondertussen maken de fietsers een begeleide tocht 
richting Azienda Agricola Fiammette. Daar komen we samen 
om te proeven van lokale wijnen en gerechten en bezoeken 
we de wijngaard. De terugrit zal ook nu relaxed zijn want is 
opnieuw voornamelijk dalend.

DAG 5
Vandaag gaan we elk onze eigen weg. De fietsers kunnen zich 
de ganse dag uitleven op en rond het parcours van Novi Colli. 
Het wordt voor de wielertoeristen onder ons de koninginnenrit 
van iets meer dan 100km die we afsluiten met een vrijblijvend 

bezoek aan het museum Marco Pantani in Cesenatico. Voor 
de niet-fietsers bieden we een excursie aan naar Ravenna. 
Deze stad, met de vele mozaieken gedecoreerde gebouwen, 
biedt een pracht aan indrukwekkende kunstwerken.

DAG 6
Na ons ontbijt vatten we het eerste gedeelte van de terugreis 
aan. Overnachten doen we opnieuw in Zwitserland maar 
deze keer met zicht op de St. Gotthard. Voor een laatste keer 
halen we de fietsen boven en bereiken via een korte maar 
stevige klim het Ritommeer. Voor de niet-fietsers is het meer 
bereikbaar met één van de steilste kabelspoorbanen ter 
wereld (facultatief).

DAG 7
Alles heeft een eind, zo ook deze onvergetelijke reis. We 
verlaten Zwitserland en via Colmar, Strasbourg en Luxemburg 
rijden we naar huis.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

05/06/2017 7 Half Pension € 885,00
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EMILIA ROMAGNA
FIETSCOMBIREIS VOOR ZOWEL DE WIELERTOERIST 

ALS WANDELAAR NIET-FIETSER

ITALIË

7
DAGEN



3
DAGEN

CATALONIË  I  
BARCELONA

88
DAGEN

AQUAHOTEL  ONABRAVA ****S IN SANTA SUZANNA
Aquahotel Onabrava & Spa is een uitstekend verblijfshotel, 
gelegen aan de strandboulevard van Santa Suzanna. Alle 
kamers zijn voorzien van airconditioning en hebben balkon. 
De meeste balkons bieden zicht op de Middellandse Zee. 
Het restaurant serveert internationale buffetgerechten 
’s morgens en ’s avonds. Het hotel heeft ook een Music 
Nightclub met een dansvloer. Iedere avond is er een spektakel. 
De grote buitenzwembaden zijn voorzien van hydromassage. 
Op het grote zonneterras met de snackbar La Pergola zijn de 
strandzetels gratis.
www.aquahotel.com

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

het ontbijt op de laatste dag. 
+ Wijn en water aan tafel inbegrepen in Santa Suzanna en 

Aumont-Aubrac.

NIET INBEGREPEN
– Eénpersoonskamer: € 195,00/reis.
– Wegens de grote interesse dient voor een bezoek aan 

het interieur van de Sagrada Familia en Park Guëll 
vooraf gereserveerd worden. Dit kan men bij inschrijving 
reserveren. Sagrada Familia: € 22,00/pp met audiogids 
(geen Nederlands beschikbaar), € 15,00/pp zonder audio-
gids. Park Guëll: € 7,00/pp.

Een leuke combinatie van een citytrip naar de hippe 
hoofdstad van Catalonië en een strandverblijf in een luxueus 
hotel met alles erop en eraan. Onderweg zien wij enkele 
interessante attracties: Oradour-sur-Glane, Canal du Midi, 
Carcasonne, Pezénas...

DAG 1
Via Parijs en Orléans naar Oradour-sur-Glane, het dorp dat in 
1944 werd uitgemoord en verwoest door de Duitsers. Bezoek 
aan het Centre de Mémoire en korte wandeling. Avondmaal 
en overnachting in Brive–la-Gaillarde.

DAG 2
We doorkruisen de Périgord en rijden via Toulouse, langs het 
Canal du Midi naar Carcasonne voor het vrije middagmaal. 
Deze volledig gerestaureerde binnenstad (Unesco 
werelderfgoed) was een bolwerk van de Katharen. In Figueras 
maken wij kennis met de surrealistische wereld van Salvador 
Dali. Mogelijkheid tot bezoek aan het Dali-museum. Verder 
naar ons verblijfshotel.

DAG 3
Vrije dag. Men kan relaxen in de milde herfstzon aan het 
zwembad, wandelen langs de prachtige strandlijn, te voet of 
per huurfiets of met het toeristentreintje onze verblijfplaats 
verkennen. Het station ligt op 2 minuten van het hotel. Voor 
10 euro spoor je heen en terug in 40 minuten naar Barcelona 
(halte Plaza de Catalunya).

DAG 4
Uitstap naar Barcelona met een uitgebreide stadsrondrit: 
Plaza d’Espana, Plaza de Catalunya, de modernistische 
bouwwerken van Gaudi. Mogelijkheid om Camp Nou (de 
voetbaltempel van F.C. Barcelona), de Sagrada Familia en het 
Park Guëll te bezoeken.

DAG 5
Opnieuw naar Barcelona. Via de haven, de oude visserswijk, 
het standbeeld van Colombus rijden wij naar Montjuic. We 
houden halt aan het Olympisch stadion, Poble espanyol… 
Vrije lunch op de wereldberoemde Ramblas met zijn vele 
straatartiesten. Wandeling langs de Boqueria, de overdekte 
markt, de kathedraal La Seu en de gotische wijk. Vrije tijd met 
o.a. mogelijkheid tot bezoek aan het Picassomuseum. 

DAG 6
Daguitstap naar Gerona, de hoofdstad van de Spaanse 
gastronomie, gelegen op een heuvel aan de oevers van de Onyar. 
Een historische stad met een heel rijk cultureel verleden. We 
maken er een wandeling naar de gotische kathedraal, Arabische 
baden, de kapittelkerk Sant Feliu. Tijd om te flaneren in de oude 
middeleeuwse steegjes of voor een terrasje al dan niet met tapas.

DAG 7
Wij verlaten ons hotel en rijden langs de Middellandse Zee, 
doorheen de wijngaarden in herfsttooi. In Fonserannes gaan 
wij het indrukwekkende sluizencomplex van de Canal du 
Midi bekijken (Unesco werelderfgoed). Vrij middagmaal in 
Pezénas, de plaats waar Molière ieder jaar de première gaf van 
zijn nieuw toneelstuk en die gedurende 2 eeuwen de politieke 
hoofdstad van de Lanquedoc was. Nadien over de brug van 
Millau (stop in het mooie informatiecentrum) naar Aumont-
Aubrac voor overnachting en avondmaal in Le Gabale.

DAG 8
Tevreden en met een zuiders kleurtje keren wij via Clermont-
Ferrand en Parijs naar huis terug.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

30/09/2017 8 Half Pension € 645,00

SPANJE
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3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

LISSABON

4
DAGEN
4

De Portugese hoofdstad Lissabon bestaat uit aparte 
stadswijken, verspreid over zeven heuvels, samengesmeed 
door trams, liften en kabelbanen. Het is de énige Europese 
hoofdstad aan de oceaan. Dat voel, zie, hoor, ruik en proef 
je overal. Op een fadoconcert in de Alfama of op een hip 
terras aan de dokken, als je sardientjes eet of de Wereldexpo 
bezoekt, of als je op een uitkijkpunt de zeebries voelt en de 
Taag ziet glinsteren.

DAG 1
We vertrekken vanuit Lichtervelde met de bus naar Zaventem. 
Om 10 uur is onze vlucht naar Lissabon, waar we net op de 
middag aankomen. In de namiddag vatten we onze verkenning 
van Lissabon aan met een bezoek aan de benedenstad Baixa, 
door Pombal aangelegd in dambordpatroon. Onderweg 
maken we kennis met historische gebouwen, mooie hoekjes 
en gezellige terrassen.

DAG 2
In de voormiddag bezoeken we de typische Alfama-
heuvelwijk. Met de beroemde tram 28 trekken we naar boven, 
en we keren zigzag doorheen het doolhof van nauwe en steile 
straatjes terug. Boven genieten we van het schitterende 
uitzicht van aan Sao Jorge-kasteel. In de namiddag bezoeken 
we Bairro Alto. Noem het Havana in een trendy jasje : mooie 
architectuur, ouderen die op hun drempel een praatje slaan, 
wapperende waslijnen en kanariekooien aan de gevels.

DAG 3
In de voormiddag worden we met een lokale bus 
naar de wijk Belem gebracht. We zien de Toren van 
Belem, een herkenningspunt aan de Taag, bezoeken 
het Hiëronymietenklooster en het monument van de 
Ontdekkingsreizigers. Daarna moeten we uiteraard proeven 
van de overheerlijke ‘Pasteies de Belem’. In de namiddag 
maken we met de bus een uitstap in de buurt rond Lissabon. 
We passeren de mondaine badplaats Cascais, bezoeken het 
middeleeuwse stadje Sintra, en onderweg het rococo kasteel 
van Queluz. 

DAG 4
In de voormiddag gaan we met de metro naar het Expopark dat 
gebouwd werd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 
in 1998. De Vasco da Gamatoren kijkt uit over het hele 'Park der 
Naties', zoals het expoterrein officieel heet. In de namiddag 
is er nog wat vrije tijd voor shopping of een laatste bezoek 
in het centrum. Rond 17 uur worden we naar de luchthaven 
gebracht met de bus, waar om 19u50 de avondvlucht terug 
naar Brussel nemen. 

HOTEL TURIM AV LIBERDADE****
Het moderne 4-sterrenhotel Turim Av. Liberdade ligt aan de 
Avenida da Liberdade. Het hotel is geheel rookvrij en beschikt 
over kamers met airconditioning, gratis WiFi en een minibar. 
Op 2 km wandelafstand ligt het centrum van Lissabon, waar 
u een bezoek kunt brengen aan het kasteel Castelo de São 
Jorge en de Kathedraal van Lissabon. U loopt in 2 minuten 
naar het metrostation Marques de Pombal. 

INBEGREPEN
+ Vliegtuigreis heen en terug, transferten naar en van de 

luchthaven op de heen- en terugreis.
+ Hotel: overnachting en ontbijt.
+ Daguitstap met lokale bus naar de wijk Belem en de buurt 

rond Lissabon.
+ Begeleiding van onze eigen Sima-gids gedurende de hele reis.

NIET INBEGREPEN
– Middag- en avondmalen (onze gids zal enkele restaurants 

aanbevelen of samen aandoen).
– Eénpersoonskamer: + € 120,00.
– Toegangstickets tijdens de bezoeken + openbaar vervoer.

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

12/08/2017 4 Kamer + ontbijt € 615,00

PORTUGAL
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FANREIS CHRISTOFF 
& LINDSAY

ALL INCLUSIVE
+ Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, dranken inbegrepen bij 

maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier en frisdranken. 
Lokale (alcoholische) dranken van 10:30 to 24:00 volgens 
openingsuren bars, snacks 11:00-13:00/16:00-18:00.

+ Dranken en maaltijden in de 'SeaSoul Restaurant & Lounge' 
zijn niet inbegrepen.

INBEGREPEN
+ Vluchten heen en terug Brussel – Malaga (20 kilo bagage 

inclusief).
+ 7 of 9 overnachtingen all inclusive in Iberostar Costa Del Sol
+ Verblijf op basis van een dubbele kamer.
+ Nederlandstalige begeleiding door Sima Tours.

NIET INBEGREPEN
– Maaltijden tijdens vlucht: + € 10,00/persoon/traject.
– Toeslag lateraal zeezicht: + € 10,00/persoon/nacht
– Toeslag single kamer: + € 30,00/nacht
– Dubbele kamer Shared pool met toegang tot een eigen 

gedeeld zwembad, frontaal zeezicht:  
+ € 40,00/persoon/nacht

– 100% Annulatieverzekering: + 4,5% op de totale reissom
– 100% Annulatie- en reisbijstandverzekering: + 6% op de 

totale reissom

COSTA DEL SOL  MARBELLA
Voor het 2e jaar op rij trekken we naar Zuid-Spanje en de 
Costa Del Sol want wat goed is hoeft niet te veranderen. We 
verblijven opnieuw in een Iberostarhotel maar trekken nu 
naar de regio Marbella. 

Ons hotel is gelegen aan het strand van Playa del Saladillo, 
tussen Marbella en Estepona op ca. 10 km van Puerto Banús. 

Marbella: het klinkt elke Spanje liefhebber als muziek in 
de oren. Deze badstad bruist dag en nacht en de boetieks, 
terrasjes en disco's bieden voor elk wat wils.

IBEROSTAR COSTA DEL SOL****
Dit hotel is een gerenoveerd 4-sterren hotel, direct aan het 
strand van Playa del Sol Villacana. De modern ingerichte 
kamers beschikken over alle comfort met bad/douche, 
airconditioning, satelliet-tv, balkon of terras. Het hotel 
beschikt over een openluchtzwembad en een zonneterras 
met ligbedden en parasols. Er is een 2de zwembad 
voorbehouden aan gasten die in de Shared poolkamers 
verblijven. Verder is er een binnenzwembad met bubbelbad, 
een wellnesscenter 'Spa Sensations' of kan je zowel overdag 
als 's avonds deelnemen aan de IBEROSTAR animatie. Wifi is 
gratis in het hele hotel. 

SPORT, ONTSPANNING & FACILITEITEN
265 kamers, wifi premium in het hele hotel, tuin, 
binnenzwembad met bubbelbad, zwembad met glijbaan, 
zonneterras, ligbedden en parasols aan het zwembad, 
animatie overdag en 's avonds: avondshows en live muziek
Tegen betaling:  wellnesscenter 'Spa Sensations' met o.a. 
relaxzwembad met bubbelbad en behandelingen.

RESTAURANTS EN BARS
Buffetrestaurant met show-cooking en terras, 3 bars o.a. 
poolbar.

SPANJE
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¤1.120,- 
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06/10/2017

7 nachten

¤1.280,- 
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10
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Van
27/09/2017

Tot
06/10/2017

9 nachten



3
DAGEN

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS.

09/12/2017 3 Half Pension € 250,00

Alles begint met een overnachting te Zaventem in het 
Sheraton Brussels Airport Hotel, de volgende dag start 
de eigenlijke trip met de vliegtuigreis naar Madrid. We 
verlaten Madrid richting Chinchon en CUENCA waar we 2 
nachten verblijven (Cuenca, stad met de hangende huizen 
als werelderfgoed). Verder naar “La Ciudad Encantada” en 
Teruel, richting de regio van Valencia voor 1 nacht.

Valencia verblijf voor 4 nachten met bezoek aan de Stad, 
alsook de “Ciudad de las Artes y Ciencias” van de beroemde 
architect Calatrava. Verder ook een bezoek aan het 
Natuurpark Albufera en een Wijntour in de omgeving van 
Utiel en Requena.

Programma nog in opbouw bij het in druk gaan van de 
brochure, en op aanvraag te bekomen.

Transfers van en naar Zaventem inbegrepen.

Senegal … dit is Afrika op minder dan 6 uur vliegen van 
Brussel !

U zult ongetwijfeld uw hart verliezen aan dit charmant land 
vol leuke bezienswaardigheden en sympathieke bevolking. 
We gaan op ontdekking naar alle hoogtepunten van Senegal 
tijdens deze unieke rondreis, met focus op de prachtige 
natuur en de charme van het land. We verblijven vooral in 
kleinschalige hotels en genieten (op basis van volpension) 
van de heerlijke keuken op de meest indrukwekkende 
plekjes van deze West-Afrikaanse parel.

We maken kennis met Dakar, de hoofdstad van Senegal, 
het mytische eiland Gorée, ‘Lac Rosé’, Saint-Louis, de 
vroegere hoofdstad in het noorden van het land gelegen, het 
nationale park van Djoudj (het paradijs van trekvogels), het 
nationale park van ‘Langue de Barbarie’ (een ornithologisch 
reservaat). De Saloum Delta is een gebied van mangroves 
en wortelbomen, een doolhof van eilandjes en zeearmen. We 
eindigen aan het strand van Saly in een 4-sterren domein.

Afreis: 26 november 2017 voor 13 dagen.

Route: Dakar / Lompoul / Grande Côté / Saint-Louis / Sine 
Saloum / Saly 

Programma op aanvraag te bekomen.

27 Like us on

LA MANCHA  I  
VALENCIA

EXCLUSIEF  
SENEGAL

99
DAGEN

1
DAGEN
31

SPANJE SENEGAL

DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

11/06/2017 9 Half pension 
+ vol pension

Nog niet  
beschikbaar



3
DAGEN

NEW YORK

6
DAGEN

DE PARELS VAN NEW YORK
New York is de stad van de superlatieven: de hoogste 
gebouwen, de belangrijkste musea en de grootste winkels. 
De Big Apple heeft het allemaal. We ontdekken het beste 
wat New York te bieden heeft, de bezienswaardigheden en 
de shops.

Onze Nederlandstalige stadsgids neemt ons vier dagen 
lang met veel enthousiasme mee door haar lievelingsstad. 
Ze toont ons onderweg bijzondere plekken waar u anders 
aan zou voorbij lopen en heeft speciale aandacht voor de 
nieuwste culinaire trends.

DAG 1
Na aankomst in New York, transfer naar het hotel en check-in. 
Eerste kennismaking met onze gids. Wandeling naar Times 
Square, Fifth Avenue, Plaza Hotel,… om af te sluiten op Top of 
The Rock, wat een panorama!

DAG 2
Wandeling naar Bryant Park en bezoek aan de Public Library, 
Chrysler Building en Grand Central Terminal. Daarna nemen 
we de metro richting downtown voor een wandeling langs 
onder meer Wall Street, de 9/11 Memorial en het opvallende 
station en winkelcentrum ontworpen door Santiago 
Calatrava. Wandeling door Tirbeca. Vrije lunch en verkenning 
van South Street Seaport en Stadt Huys Block, New Yorkse 
oudste wijken. Als afsluiter een tochtje met de East River 
Ferry met mooie zichten op het Vrijheidsbeeld, Ellis Island en 
de Skyline van New York.

DAG 3
Metro naar Brooklyn voor wandeling langs het elegante 19e 
eeuwse Brooklyn Heights, de Brooklyn Heights Promenade 
met fantastisch panorama op de skyline van Manhattan en 
de baai van New York. Verder naar Dumbo, bekend voor zijn 
gerestaureerde loftgebouwen. Vrije lunch. U eindigt met een 
wandeling langs Union Square, Gramercy Park, Madison 
Square Park, Flatiron en bezoek Eataly.

DAG 4
Fietstocht in de voormiddag door Central Park en Harlem. 
Vrije lunch. Na de lunch verkent u de High Line, het populaire 
lintpark op een voormalige spoorwegviaduct, de wijk Chelsea, 
Soho, Chinatown en Little Italy.

DAG 5
Check out en vrij dag, transfer naar de luchthaven voor 
nachtvlucht.

DAG 6
Thuiskomst. 

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN.

INBEGREPEN
+ Vliegtuigreis heen en terug, transferten naar en van de 

luchthaven op de heen- en terugreis.
+ Hotel : overnachting en ontbijt.
+ Begeleiding van onze eigen Sima-gids gedurende de hele 

reis.
+ Nederlandstalige gids volgens programma.
+ Transfer luchthaven New York-hotel per privé autocar en terug.
+ 1 metrokaart van 5 dagen.
+ 1 ticket voor Top of the Rock (dag 1).
+ 1 ticket voor de East River Ferry (dag 2).
+ 1 dag fiets ter beschikking.

NIET INBEGREPEN
– Middag- en avondmalen.
– Fooien en bagageafhandeling.
– Internationaal paspoort en bijkomende kosten voor de 

ESTA-procedure.
– Optionele excursies en toegangsgelden.
– Toeslag éénpersoonskamer: op aanvraag.
– Toegangstickets tijdens de bezoeken + openbaar vervoer.

HOTEL MELA TIMES SQUARE (OF GELIJKWAARDIG)

AMERIKA
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DATA DAGEN DIENST PRIJS/PERS

27/10/2017 6 Kamer + ontbijt op aanvraag



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.  

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



DOMINICAANSE REPUBLIEK  |  CUBA  |  MEXICO  |

JAMAICA  |  SRI LANKA  |  THAILAND  |  FLORIDA  |

MAURITIUS  |  CURAÇAO  |  SINT MAARTEN      

ZOMER 2017

EXOTISCHE VAKANTIES 

T
U

I  EXO
TISCH

E VAK
AN

TIES 2017

T
U

I  V
LIEG

VA
K

A
N

TIES 2017

SPANJE  |  PORTUGAL  |  CABO VERDE  |  

MALTA  |  TURKIJE  |  MAROKKO  |  EGYPTE  | 

TUNESIË  |  GRIEKENLAND  |  CYPRUS  |  ITALIË  | 

BULGARIJE  |  KROATIË  |  MONTENEGRO
ZOMER 2017

VLIEGVAKANTIES
PORTUGAL  |  CABO VERDE  | 

TURKIJE  |  MAROKKO  |  EGYPTE  |
GRIEKENLAND  |  CYPRUS  |  ITALIË  |

KROATIË  |  MONTENEGRO

VLIEGVAKANTIES
DOMINICAANSE REPUBLIEK  

JAMAICA  |  SRI LANKA

MAURITIUS  

ZOMER 2017

EXOTISCHE VAKANTIES 

T
U

I  EXO
TISCH

E VAK
AN

TIES 2017

T
U

I  V
LIEG

VA
K

A
N

TIES 2017

SPANJE  |  PORTUGAL  
MALTA  |  TURKIJE  TUNESIË  |  GRIEKENLAND  

BULGARIJE  |  KROATIË  ZOMER 2017

VLIEGVAKANTIES

Statiestraat 205  I  8810 Lichtervelde
Tel. 051 72 22 22  I  Fax 051 72 53 61

info@simatours.be

www.simatours.be

VERG
. A1143

EUROPA

DENEMARKEN  |  DUITSLAND  |  ZWITSERLAND  |  OOSTENRIJK  |

HONGARIJE  |  TSJECHIË  |  SLOVENIË  |  KROATIË  |  ITALIË  |

ANDORRA  |  SPANJE  

ZOMER 2017

ZOMER 2017

CITYTRIPS

DICHTBIJ

DUITSLAND  |  FRANKRIJK  |  ENGELAND
BELGIË  |  NEDERLAND  |  LUXEMBURG

ZOMER 2017

T
U

I  D
IC

H
TB

IJ 2017

VERNIEUWDE WEBSITE


