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reizen baus
Als je meereist 

merk je het verschil

Uw zitplaats in onze autocar
Uw zitplaats wordt toegewezen volgens 
de volgorde van inschrijving, desgewenst 
kan u uw voorkeurplaats aanduiden op 
het grondplan van de autocar met de nog 
beschikbare, vrije plaatsen. Wij willen ook 
benadrukken dat alle plaatsen hetzelfde 
comfort bieden. De gekozen plaatsen blij
ven tijdens de ganse reis behouden. Het is 
verboden te roken aan boord van de auto
cars.  Er worden onderweg regelmatig hal
tes voorzien.

Onze programma’s
Alle programma’s zijn door ons persoon
lijk uitgetest.  Bij elke bestemming vindt 
u een uitgebreide reisbeschrijving.  In
komgelden van bezienswaardigheden, 
musea, boottochten, e.a. zijn nooit in de 
prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.  
Omwille van omstandigheden (weer, we
genwerken, …) kan de gids of chauffeur 
het nuttig of noodzakelijk vinden het pro
gramma aan te passen. Dit steeds in het 
voordeel van de reiziger. 

Ons modern wagenpark
Dit bestaat uit diverse *** en **** luxe au
tocars van 30 tot 80 plaatsen. Allen van 
recente constructie en voorzien van al het 
nodige comfort om uw autocarvakantie 
zo aangenaam mogelijk te maken.  Onze 
autocars beschikken over een zachte 
luchtvering, dubbele beglazing, moderne 
geluidsinstallatie met CD en DVD met ver
schillende LCDschermen, automatische 
luchtverversing en airco, comfortabele 
Grand Luxe relaxzetels elk apart naar ach
teren verstelbaar en voorzien van indivi
duele tafeltjes, voet en armsteunen. De 
autocars beschikken eveneens over een 
toilet en een bar met zowel warme als 
koude dranken.

Onze chauffeurs 
Onze chauffeurs, vriendelijk en plichtsbe
wust, zorgen ervoor dat u snel en veilig 
op uw bestemming aankomt.  Daardoor 
kan u van de eerste tot de laatste minuut 
genieten van een welverdiende, ontspan
nende autocarvakantie.

Onze reisleiding
Wij garanderen u een begeleiding op al 
onze bestemmingen door onze gids of 
chauffeur. Zij voorzien u tijdens uw vakan
tie van uitleg betreffende het programma 
en de uitstappen en zorgen voor de prak
tische afhandeling van alle bezoeken. U 
kan ten alle tijden op hen beroep doen: zij 
zijn uw permanente steun en toeverlaat 
tijdens uw vakantie.

Hoteldiensten
De verblijf en maaltijdformules zijn altijd 
vermeld bij de reisbeschrijving. Dranken 
aan tafel zijn nooit inbegrepen, tenzij an
ders vermeld.  Half pension = avondmaal 
+ logies + ontbijt. Vol pension = avond
maal + logies + ontbijt + middagmaal.

Opstapplaats
Het is mogelijk uw wagen gratis te par
keren (op eigen risico) op onze parking. 
Hierdoor kunnen we rechtstreeks vertrek
ken zonder lange, vervelende ophaalrou
tes. Aangezien onze parking maar een 
beperkt aantal plaatsen heeft, vragen wij 
om zoveel mogelijk aan carpooling te 
doen, en samen met vrienden of familie 
die meereizen naar Wellen te komen. Ge
lieve ons wel op voorhand een seintje te 
geven als de wagen bij ons geparkeerd 
wordt! Dit zodat wij onze parking kunnen 
indelen wanneer er meerdere reizen zijn.

Wat u nog even moet weten!
Een vakantie buiten België betekent dat 
u te maken krijgt met andere mensen en 
daarmee andere gewoonten. Een andere 
keuken en meer zaken die verschillen van 
thuis, dat zijn nu juist de dingen die uw 
vakantie in het buitenland extra aantrek-
kelijk maken. Maar het zijn ook aspecten 
om mee te nemen in het verwachtingspa-
troon van uw vakantie. In het buitenland 
kan bijvoorbeeld de bereiding van uw 
maaltijd afwijken van de manier waarop 
u dat zelf gewend bent te doen. De Fran-
sen eten stokbrood, de Duitsers eten knö-
del, de Italianen eten pasta, …

Details van de verzekering op pag. 30

vliegreis GrAN cANAriA

2018
07 t/m 14 maart 
8 dagen

spanje

Gran Canaria is het meest gevarieerde eiland van de Canarische eilanden. Met de eeuwige 
zon schittert een lappendeken van verschillende landschappen. Bovendien zorgen heer-
lijke stranden, typische dorpjes, gezellige hoekjes, jachthaventjes en prachtige landschap-
pen voor een aangenaam klimaat en een geslaagde vakantie. Gemiddelde temperatuur in 
maart is +/- 22°c.

hotel sentido  
Gran Canaria PrinCess **** 

De 431 kamers zijn volledig gerenoveerd 
en beschikken over alle modern comfort. 
Alle kamers zijn voorzien van een inloop
douche, haardroger balkon, tv, tegels, airco 
en een kluisje (v). Het hotel ligt in hartje 
Playa del Inglés, op ca. 1 km van het strand 
en op wandelafstand van de winkelcentra. 
De maaltijden worden geserveerd in het 
buffetrestaurant met terras. 
Er zijn 2 zwembaden en een zonneterras 
met Balinese ligbedden. 
Het hotel beschikt ook over een mooie 
wellness zone, gedeeltelijk in openlucht 
met o.a. bubbelbaden. Hier komt je volle
dig tot rust. Wifi is gratis in het hele hotel.

Inbegrepen:
3 7 overnachtingen in Sentido Gran 

 Canaria Princess****
3 Verblijf in VOL PENSION met ontbijt, 

lunch en dinerbuffet met showcoo
king

3 Transfers Wellen – Zaventem – Wellen
3 Transfers Las Palmas – hotel – Las Palmas
3 Vluchten excl. Maaltijden
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Uitstappen, inkomgelden, boottochten, 

kabelbanen, …
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 175
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 945per persoonvOl PeNsiON

Las Palmas werd als stad gesticht in 
1478 en bezit een niet onbelangrijk his
torisch en cultureel erfgoed. Een groot 
deel hiervan bevindt zich in Vegueta, de 
oudste wijk van de stad, die tot UNESCO 
World Heritage Site werd uitgeroepen 
in 1990. We maken een kleine wande
ling doorheen de wijk Vegueta en aan
sluitend is er vrije tijd voor shopping 
in de moderne wijk Las Canteras met 
de gekende winkelstraat Avenida José 
Mesa y López.

•	 Maandag 12 maart 2018: namiddag-
uitstap naar Puerto Mogán. 

 (toeslag w 19 pp)
 We vertrekken vanuit Playa del Ingles 

en volgen de panorama route langs de 
kust richting Puerto Mogán. Deze schil
derachtige havenstad is een must om 
te bezoeken. We slenteren door de vele 
met bloemen versierde straatjes met al
lerhande winkeltjes en leuke terrasjes.

Dag 8
Transfer naar de luchthaven van Las Pal
mas voor de vlucht naar Brussel.

Dag 1
Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Las 
Palmas en transfer naar onze verblijfplaats 
Playa del Ingles. Checkin in het Sentido 
Gran Canaria Princess**** hotel. 

Dag 2 – 7
Vrij verblijf in VOL PENSION in Playa del 
Ingles. Er worden 3 uitstappen georgani
seerd waarvoor u bij reservatie dient in te 
schrijven:
•		 Vrijdag 09 maart 2018: namiddag uit-

stap Grand Canyon. (toeslag w 19 pp)
 Het gebergte, dat een groot deel van 

Gran Canaria beslaat, wordt doorkliefd 
door diepe ’barrancos‘ (canyons) die 
stervormig vanuit de ’cumbre‘ of het 
centrale zadel naar zee toelopen. Deze 
cumbre is een landschap van ruige, 
kale rotsen en kraters van uitgedoofde 
vulkanen. We maken een prachtige pa
norama rit doorheen de bergen met en
kele fotostops en een koffie pauze.

•	 Zondag 11 maart 2018: daguitstap 
 Teror – Firgas – Vegueta – Las Palmas. ( 
(toeslag w 26 pp)

 We vertrekken naar de zondagsmarkt 
van Teror. In een schilderachtig decor 
doen de lokale inwoners hun wekelijk
se inkopen. Een bezoekje aan de bede
vaartskerk is ook de moeite waard. Na
dien verder naar Firgas voor een korte 
fotostop aan Paseo de Gran Canaria. 
Aan één zijde van de Paseo zijn de 22 
wapens van alle gemeenten op Gran 
Canaria aangebracht, naast het wapen 
van het eiland zelf. De Paseo de Cana
rias heeft op de grond afbeeldingen 
van alle zeven Canarische Eilanden, met 
hun wapenschilden en karakteristieke 
landschappen. 

 Daarna rijden we richting de hoofdstad 
Las Palmas de Gran Canaria. Met onder
weg nog een mooi zicht op de impo
sante basiliek van Arucas. De hoofdstad 
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spanje
mAlGrAt de mAr

Dag 1
Omstreeks 18.00u vertrek vanuit Wellen 
met onze luxe autocar met extra been
ruimte voor een comfortabele nachtreis 
richting de Spaanse badplaats Malgrat de 
Mar. Regelmatige haltes onderweg.

Dag 2 
Aankomst in de late voormiddag in onze 
verblijfplaats. De bagage wordt met een 
minibusje naar het hotel gebracht. Ka
mers beschikbaar vanaf ±13.00u.

Dag 3
Vrij verblijf in Malgrat de Mar.

Dag 4: Daguitstap naar  Barcelona cen-
trum (toeslag : +v 45 pp)
Onder leiding van een Limburger die al ja
ren in Barcelona woont verkennen we de 
wereldstad Barcelona. Voormiddag star
ten we met een kleine rondrit doorheen 
het centrum van Barcelona. Aansluitend 
maken we nog een stadswandeling door
heen het oude stadscentrum. Namiddag 
vrije tijd om te shoppen en de stad verder 
op eigen houtje te ontdekken.
Inbegrepen: vervoer, NL-gids, lunchpakket.
Niet inbegrepen: eventuele inkomgelden.

Dag 5: Daguitstap cava  Codorníu en 
klooster Montserrat  

(toeslag : +v 35 pp)
We starten de dag met een rondleiding 
doorheen de kelders en het museum van 
Cava’s Codorníu. Afsluiten doen we na
tuurlijk met een degustatie van 2 lekkere 
cava’s. Bezoek gebeurt in het Engels en 

duurt ongeveer 90min.
Namiddag rijden we naar het Benedic
tijner klooster van Montserrat, is al bijna 
duizend jaar in dienst van pelgrims en 
bezoekers die uit de hele wereld komen 
om de Zwarte Madonna te vereren. In 
Montserrat is er voor ieders wat wils. Na
tuur, spiritualiteit, rust… Je geniet ook in 
Montserrat van een fraai uitzicht. Er zijn 
ook bijzondere gebouwen die je kunt 
bezoeken zoals het klooster (inkom niet 
inbegrepen) en de Basiliek, waar La Mo
reneta staat. De indrukwekkende ijzeren 
structuren onder het Santa Maria plein, …
Inbegrepen: vervoer, bezoek Codorníu, de-
gustatie 2 cava’s (enkel 18+), lunchpakket.
Niet inbegrepen: inkom klooster Montserrat.

Dag 6
Vrij verblijf in Malgrat de Mar.

Dag 7
Om 10.00u dienen de kamers verlaten te 
worden. De bagage wordt in een aparte 
bagageruimte gestockeerd tot bij het ver
trek. Vertrek omstreeks 17.00u terug huis
waarts. Nachtreis met regelmatige haltes.

Dag 8
In de voormiddag aankomst terug in Wel
len.

aleGria hotel  
MariPins ****

Ons verblijfshotel Alegria Maripins**** ligt 
aan het strand van de Spaanse badplaats 
Malgrat de Mar, op slechts 400m van het 
stadscentrum. Het hotel is voorzien van 
een groot buitenzwembad, kinderbad, tuin, 
speeltuin, bar, buffetrestaurant, animatie, ... 
Alle kamers werden in 2015 volledig gere
noveerd en beschikken over airco, balkon, 
tv, telefoon, minibar, WiFi, huurkluisje en 
badkamer met douche, toilet en haardro
ger. Alle maaltijden zijn in buffetvorm in 
het ruime restaurant. Water en wijn zijn in
begrepen bij de middag en avondmalen.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar 

voorzien van extra beenruimte voor de 
nachtreizen

3 5 overnachtingen in Alegria Maripins****
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal de 2e dag t.e.m. het ontbijt de 
7e dag

3 Alle maaltijden in buffetvorm
3 Water en wijn bij de middag en avond

malen
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Uitstappen
5 Maaltijden tijdens de heen en terugreis

Toeslagen:
+  All Inclusive : + v  65 per persoon
+  Kamer met zeezicht : + v  25 per persoon
+  Single kamer : v  85
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering : + 

6% van de reissom

w 388
per persoon

vOl PeNsiON

2018
14 t/m 21 april
8 dagen

Bedevaartreizen 
lOUrdes

frankrijk

Lourdes groeide uit tot de meest bezochte Mariabedevaartplaats ter wereld met jaarlijks 
ongeveer 6 miljoen bezoekers.  Aan de grot bidden zij tot Onze-Lieve-Vrouw in de hoop 
op genezing, ter verzachting van hun lijden of uit dankbaarheid.  De speciale sfeer die dit 
bedevaartsoord steeds omringt, heeft een eigenaardige aantrekkingskracht op al zijn 
bezoekers.

hotel PadoUe ****
 

We verblijven in het viersterren hotel 
 Padoue op slechts 150m van het heilig
dom met recent volledig gerenoveerde 
kamers. De ruime kamers zijn comfortabel 
ingericht met bad/douche, toilet, haardro
ger, safe, tv, telefoon en airco. 

Het verblijf is op basis van vol pension. 
’s Morgens is er een frans ontbijtbuffet, het 
middagmaal en avondmaal bestaat uit een 
3gangen menu inclusief water en brood.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Eigen reisbegeleiding
3 Overnachtingen in Hotel Padoue****  

in Lourdes
3 Tussenovernachting in Limoges (enkel 

heenreis 15 juli 2018)
3 Vluchten + transfers (enkel vliegreis 

augustus)
3 Verblijf in VOL PENSION
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen, inkomgelden, …

Toeslagen:
+ Single kamer 5 dagen : + v 105
+ Single kamer 4 dagen : + v 90
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering: 
 + 6% van de reissom

Ter plaatse in Lourdes kan u onder leiding van onze gids de Heiligdommen van 
Lourdes ontdekken en in de voetsporen van Bernadette het centrum van Lourdes 
verkennen. Maar natuurlijk kan u ook vrij op eigen houtje en voor uw eigen intenties 
naar de grot trekken.
Nog nooit in Lourdes geweest? Volg onze gids en ontdek alles wat Lourdes u te bie
den heeft!

2018

2018

2018

17 t/m 20 aug. - 4 dagen
vliegreis a

15 t/m 19 juli - 5 dagen
heenreis met tussenovernachting 

25 t/m 29 april - 5 dagen
nachtreis heen, dagreis terug

w 481
per persoon

vOl PeNsiON

w 455
per persoon

vOl PeNsiON

w 552
per persoon

vOl PeNsiON

Uitstappen:
(min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)o  daguitstap Barcelona met gids:  v 45 pp
o  daguitstap cava en Montserrat:  v 35 pp (inclusief degustatie  2 x cava)
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belgië
eiNde vAN WO i 

14’-18’

Dag 1: Passchendaele – Tyne Cot 
 Cemetery
In Zonnebeke bevind je je in het hartje 
van de beruchte Ieperboog, de Ypres 
Salient uit de Eerste Wereldoorlog. 
Het is Memorial Museum Passchendaele 
1917 dat symbool staat voor het zinloos 
oorlogsgeweld. Het museumgedeelte 
brengt een overzicht van de vijf slagen bij 
Ieper, waaronder de Slag bij Passendale. 
Aan de hand van historische voorwerpen, 
authentieke brieven, affiches en andere 
documenten, uniformen van de verschil
lende legers, videofragmenten … krijgen 
we een zicht op hoe het leven op en rond 
de slagvelden moet geweest zijn. 
Een aangrijpend bezoek dat je verken
ning van de oorlogssites in de omgeving 
alleen maar zal verrijken.
Na het bezoek rijden we naar De Oude 
Kaasmakerij voor een lichte middaglunch.
Namiddag rijden we naar het nabijgele
gen Tyne Cot Cemetery, dit is de grootste 
begraafplaats van de Commonwealth ter 
wereld. Het is de belangrijkste getuige 
van de bloedige Slag bij Passendale. In 
1920 werden hier 12.000 doden samen
gebracht. Op de muur achteraan de be
graafplaats staan nog eens 35.000 namen 
van gesneuvelden zonder gekend graf. 
Daarna verder naar een totaal ander mi
litair kerkhof. Het ‘Deutscher Soldaten
friedhof’ in Langemark, ook gekend als 
‘Studentenfriedhof’. De naam Studenten
friedhof verwijst naar het grote aantal 
studenten onder de vrijwilligers. Ach
ter de monumentale poort rusten ruim 
44.000 soldaten, van wie bijna 25.000 in 
een massagraf. 
Om de namiddag af te sluiten houden 
we nog even halt op de site van Essex 
Farm. Essex Farm Cemetery en de bun
kers daar vlak naast, waar John McCrae 
zijn beroemde gedicht “In Flanders Fields” 
schreef, behoren tot de best gekende 
plekjes van de hele Ieperboog.

Dag 2: Ieper boog zuid
Na het heerlijke ontbijt brengen we een 
bezoek aan een ambachtelijk pralinebe
drijf waar een vrouw de ‘chocolatier’ van 

dienst is. 
Ze vertelt eerst over de grondstoffen en 
neemt ons mee naar haar atelier waar we 
kunnen zien hoe ze pralines maakt. Proe
ven hoort er ook bij en er is de mogelijk
heid tot aankoop.
Namiddag maken we een rondrit langs 
het zuidelijke gedeelte van de frontlijn. 
Dwars doorheen het groene Heuvelland. 
We bezoeken eerst de gerestaureerde site 
van Hill 60, het laatste stukje authentieke 
slagveld in Vlaanderen. We zetten onze 
tocht verder richting Mesen en zien de 
Vredestoren in het Iers Park van Mesen. 
Via het Bedford House Cemetery keren 
we terug naar Ieper. Daarna richting ons 
hotel voor het avondmaal.
Na het avondmaal rijden we naar het cen
trum van Ieper om de Last Post bij te wo
nen. De Last Post is de ideale afsluiter van 
elke battlefield tour.

Dag 3: Flanders Fields
Na het ontbijt laden we de koffers in en 
vertrekken richting Poperinge. In het Lys
senthoek Military Cemetery bevond zich 
het grootste veldhospitaal van de Ieper
boog. Voor bijna 11.000 afgevoerde ge
wonden en zieken kon geen hulp meer 
baten. 
Na Lyssenthoek is er een kort bezoek aan 
het Weeuw hof, een soort begijnhof, maar 
dan niet religieus getint, uit de 18e eeuw. 
Op de binnenplaats van het stadhuis be
zoeken we ook de dodencellen en de exe
cutiepaal uit WO I.
Na het middagmaal is er een bezoek ge
pland aan het Flanders Fields Museum. 
Het Flanders Fields Museum brengt het 
historische verhaal van de Eerste Wereld
oorlog in de WestVlaamse frontstreek. 
Iedereen kan dit museum op eigen tem
po bezoeken. Na het bezoek is er nog 
wat vrije tijd voorzien in het centrum van 
Ieper. Voor een terrasje of voor een vrij 
avondmaal.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in BW Flanders 

Lodge***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal de 1e dag t.e.m. het middag
maal de 3e dag

3 Warm en koud ontbijtbuffet
3 3gangen avondmaal
3 Alle inkomgelden
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Ontbijt 1e dag
5 Avondmaal 3e dag
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer: + v 30
+ Annulatie en reisbijstandsverzekering:
 + 6% van de reissom

2018
29 april t/m 01 mei
3 dagen

hotel Best Western 
Flanders lodGe ***

Aan de rand van Ieper ligt het knusse fa
miliehotel Flanders Lodge, met zijn unieke 
look en charme van een blokhut. Flanders 
Lodge heeft een gezellige bar, restaurant 
en terras, waar u in alle rust kunt genieten 
van een heerlijke maaltijd en/of plaatselijk 
gebrouwen biertje. Flanders Lodge be
schikt over elegante, gezellige kamers met 
het comfort dat u mag verwachten van 
een driesterrenhotel. Comfortabele bed
den en beddengoed, gratis wifi, airco, tv 
met radiofunctie, koffie en theefaciliteiten, 
telefoon, badkamer met alle benodigdhe
den, lift naar iedere verdieping, koelkast, 
uitgebreid ontbijtbuffet, zowel warm als 
koud.

w 295
per persoon

vOl PeNsiON

lAGO mAGGiOre & milAAN 

2018
06 t/m 12 juli
7 dagen

italië

hotel Milan  
sPeranZa aU laC **** 

Dit hotel is centraal gelegen aan de wes
telijke oevers van het Maggioremeer. Alle 
165 kamers bezitten een complete bad
kamer met haardroger, telefoon, TV en 
airconditioning. Verder beschikt het hotel 
over mooie lounges, piano bar, lift en res
taurant. Het zwembad en tennisveld zijn 
100 meter verder gelegen. ’s Morgens ont
bijtbuffet en ’s avonds wordt een gevari
eerd 3gangenmenu geserveerd.

Dag 1: Heenreis
Via de Franse en Zwitserse autosnelwe
gen bereiken we ons hotel voor de tus
senovernachting in de buurt van het 
Vierwoudstrekenmeer. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 2: Locarno
Na het ontbijt rijden we door de Gottard
tunnel en bereiken de stad Locarno. Onze 
plaatselijke Nederlandstalige gidse Mar
cia maakt hier een kleine stadswandeling 
langsheen de mooiste plekjes. Nadien 
verder richting onze verblijfplaats aan het 
Lago Maggiore, Stresa.

Dag 3: Milaan (toeslag + v 26 pp)
Vandaag is het zondag en rijden we naar 
de beroemde stad Milaan. We starten met 
een kort bezoekje aan het Cimitero Mo
numentale di Milano. Aansluitend een 
kleine rondrit en een wandeling langs 
de buitenkant van Castello Sforza, door 
de voetgangerszone en de langsheen 
belangrijkste bezienswaardigheden zo
als de kathedraal en het Scalatheater en 
we nemen een kijkje aan de vitrines in de 
Galleria Vittoria Emanuele. Aansluitend is 

er vrije tijd voor shopping (winkels open 
op zondag) in deze gekende modestad. 
In de late namiddag keren we terug naar 
Stresa.

Dag 4: Borromeïsche Eilanden  
(toeslag + v 39 pp)
Met de lijnboot varen we vanuit Stresa 
naar Isola Bella. Hier bezoeken we het 
prachtige paleis en de schilderachtige 
tuin met mooie zichten over het meer. 
Voor het vrije middagmaal varen we ver
der naar het visserseiland, Isola dei Pesca
tori. Namiddag varen we weer verder naar 
Isola Madre met zijn mooie Engelse tuin 
en het kasteel. Omstreeks 17.00u zijn we 
terug in onze verblijfplaats Stresa.

Dag 5: Stresa
Vandaag genieten we van een vrije dag in 
onze verblijfplaats Stresa. Een wandeling 
over de promenade, een terrasje, een Itali
aanse gelati, … Rustig ontspannen aan de 
oevers van het Lago Maggiore.

Dag 6: Orta-meer (toeslag + v 26 pp)
We rijden met onze bus naar Pella. Hier 
schepen we in voor een kleine boottocht 
op het meest romantische meer van 
NoordItalië. We bezoeken het middel
eeuwse dorpje en het eilandje San Giulio 
met zijn 9eeeuwse basiliek. Vrij middag
maal. Op de terugweg houden we nog 
even halt in Arona. In de vroege namiddag 
zijn we terug in onze verblijfplaats Stresa.

Dag 7: terugreis
Na het ontbijt rijden we via de Italiaanse, 
Zwitserse en Franse autosnelwegen terug 
huiswaarts.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 tussenovernachting in Zwitserland 

tijdens de heenreis
3 5 overnachtingen in Hotel Milan Spe

ranza au Lac****
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. ontbijt 7e dag
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Plaatselijke uitstappen en inkomgelden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 125
+ Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 675per persoonhAlF PeNsiON

Uitstappen:
(min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)

o  Daguitstap Milaan : v 26 pp

o  Daguitstap Borromeïsche Eilanden:  

v 39 pp
o  Daguitstap Ortameer + Arona: 

 v 26pp

Uitstappen-totaalpakket: 

v 85 pp (min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)
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hotel  
GrÜnWinKel ***

Dit kleine familiehotel is gelegen in het 
dorpje Oberharmersbach, midden in het 
Zwarte Woud, en is reeds jaren onze vaste 
verblijfplaats. Alle kamers zijn voorzien van 
alle comfort zoals bad/douche, toilet, tv, 
telefoon en haardroger. Verder kan er ge
bruikt gemaakt worden van de sauna en 
het stoombad. 

Er is een lekker ontbijtbuffet en een 4gan
gen diner. Dit hotel staat bekend om zijn 
uitstekende keuken met lokale en interna
tionale specialiteiten.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 3 overnachtingen in Hotel  Grünwinkel***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het 

avondmaal de 1e dag t.e.m. het mid
dagmaal de 4e dag.

3 Schnaps proeverij
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 45
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

Je stapt de bus op zonder vooraf te weten waar de reis naartoe leidt. Geluk-
kig hebben we onze chauffeur wel ingelicht. Hij zal je meenemen naar een 
verrassende bestemming dat is zeker.

Waar kan je zeker van zijn? We rijden met de bus, we gaan iets bezoeken, we 
spijzen de hongerige magen en er is tijd en ruimte voorzien voor een grote 
brok plezier en ontspanning.

Voldoende nieuwsgierig gemaakt? Dan moet je vliegensvlug boeken voor 
deze verrassingsreis want onze plaatsen zijn beperkt. Laat u verrassen en 
reis met ons het grote onbekende tegemoet.

ZWArte WOUd

2018
10 t/m 13 juli
4 dagen

duitsland

w 390per persoonvOl PeNsiON

verrAssiNGs 
2-dAAGse

onbekend

hotel*** 
 

Overnachten we in een tent, hangmat, 
caravan of een boomhut? 
Wie zal het zeggen!

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 overnachting in Hotel …?
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf ontbijt 1e 

dag t.e.m. avondmaal 2e dag
3 1 x koffie en koek + 1 x ontbijt + 2 x 

middagmaal + 2 x avondmaal
3 Alle bezoeken, inkomgelden, rondlei

dingen, …
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 20
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

2018

2018

11 t/m 12 juli
2 dagen

9 t/m 10 juli
2 dagen

w 199
per persoon

vOl PeNsiON

Dag 1: Schwarzwald Hochstrasse
Vertrek ’s morgens via de Duitse auto
snelwegen richting het prachtige wijn en 
bloemendorpje Sasbachwalden. We wan
delen er langs de typische huisjes. Daarna 
gaat het verder naar de Mümmelsee met 
een korte wandeling rond het meertje. Via 
de Schwarzwald Hochstrasse bereiken we 
Freudenstadt, gekend voor het grootste 
vierkante marktplein van Duitsland. Voor 
het avondmaal rijden we naar ons hotel in 
Oberharmersbach. Bij aankomst worden 
we verwelkomd door Christina. Kamerver
deling en avondmaal.

Dag 2: Triberg
Voormiddag rijden we naar Gengenbach, 
één van de mooiste stadsgezichten van 
het Zwarte Woud, omgeven door de stads
muren, poorten en torens. In Biberach 
houden we een schnaps proeverij. In op
perbeste stemming rijden we verder naar 
Triberg, gekend voor zijn watervallen. Met 
een totale hoogte van 162m behoren zij 
tot de grootste van Duitsland. Het water 
stort zich in 7 trappen schuimend en brui
send naar beneden. Eveneens is Triberg 
het centrum van de gekende koekoeks
klok uit het Zwarte Woud. Een kijkje in één 

van de vele winkels vol koekoeksklokken 
loont zeker de moeite waard. Op de te
rugweg houden we nog even halt bij de 
grootste koekoeksklok ter wereld. Voor het 
avondmaal keren we terug naar ons hotel.

Dag 3: Freiburg
Na het ontbijtbuffet rijden we via het Glot
terdal naar de abdijkerk van St. Peter voor 
een kort bezoekje. Daarna gaat het verder 
richting Titisee, een toeristisch plekje aan 
het gelijknamige meer. Hier is er wat vrije 
tijd. Namiddag brengen we een bezoek 
aan Freiburg. De gunstige ligging en haar 
historisch centrum maken van de stad 
een trekpleister voor toeristen. Een stads
wandeling brengt ons langsheen de voor
naamste bezienswaardigheden. Vrije tijd 
voor shopping. Voor het avondmaal keren 
we terug naar ons hotel.

Dag 4: Baden-Baden
Na het ontbijt nemen we afscheid van 
de familie Pfundstein en verlaten Ober
harmersbach in de richting van de stad 
BadenBaden. BadenBaden is met haar 
2.000 jaar lange traditie het neusje van 
de zalm onder de kuuroorden, niet in de 
laatste plaats vanwege de fantastische 
ligging. Bijzondere trekpleisters in Baden
Baden zijn het imposante casino, de pit
toreske oude stad, de wereldberoemde 
Lichtentaler Allee en het architectonisch 
eruit springende museum Frieder Burda. 
Namiddag keren we terug huiswaarts via 
Duitse autosnelwegen.
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hotel  
WYsPiansKi ***

Een prima verzorgd hotel met een gun
stige ligging aan de rand van de binnen
stad van Krakau. Gelegen tegenover het 
stadspark en op dichtbij het Rynek Glówny 
Plein. Gezellige lobby met zitjes, lift, gift
shop, restaurant en bar met zomerterras. 
Ontbijtbuffet. De Classic kamers, eenvou
dig maar keurig verzorgd, voorzien van 
gratis WiFi, televisie, telefoon en badkamer 
met douche, toilet en haardroger.

hotel Frisia ****  

Een uitstekend hotel gelegen vlakbij de 
winkelstraat van onze verblijfplaats Leer. 
In de winter van 2017 werd dit hotel vol
ledig gerenoveerd. Alle kamers beschik
ken over inloopdouche, toilet, flat screen 
tv, haardroger, minibar, kluis en gratis thee 
en koffiefaciliteiten. Gratis Wifi in het vol
ledige hotel. 1 flesje mineraalwater gratis 
op de kamer bij aankomst. ’s Morgens is er 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds 
een 3gangen buffetmaaltijd.

duitsland
Ost-FrieslANd

w 328
per persoon

vOl PeNsiON

2018
12 t/m 14 augustus
3 dagen

krAkAU & AUschWitZ

2018
19 t/m 24 augustus
6 dagen

polen

Dag 1: Emsflower – von Velen Anlage
Heenreis richting Emsbüren. Vrije kof
fiestop onderweg. Bij aankomst brengen 
we een bezoek aan Emsflower, één van 
Europa’s grootste kwekerijen voor pot en 
perkplanten. We nemen een kijkje achter 
de schermen van de moderne productie
hal, in de vlindertuin, de tropische tuin, … 
Aansluitend koffietafel.

Namiddag rijden we verder naar Papen
burg voor een bezoek aan het openlucht
museum VonVelenAnlage. De hele ont
wikkelingsgeschiedenis van Papenburg 
als veenkolonie tot een bloeiende vesti
gingsplaats van kapiteins en reders is dui
delijk te volgen in de VonVelenAnlage. 
Verschillende gerestaureerde gebouwen, 
van plaggenhut tot schipperswoning, 
kunnen worden bezichtigd. Nadien naar 
het dorpje Leer, onze verblijfplaats, voor 
het avondmaal en overnachting.

Dag 2: Emssperwerk – Greetsiel – thee en 
Leer
In de voormiddag maken we een rondrit 
langs de Ems. Onderweg houden we halt 
aan o.a. de vuurtoren van Pilsum waar we 
een kleine wandeling maken en nemen 
een kijkje aan het Emssperwerk.
Voor het middagmaal rijden we naar 

Greetsiel, hier gebruiken we het middag
maal met ‘gebakken schol’.
Na het middagmaal rijden we terug naar 
Leer waar we opdelen in 2 groepen. Eén 
groep maakt kennis met de havenstad 
Leer met zijn prachtige historische stads
kern. We maken een wandeling langs de 
mooiste plekjes met onze gids. De andere 
groep maakt kennis met een typische Ost
Friese theeceremonie. Een “köppke” thee 
mag in Ost Friesland zeker niet ontbreken. 
En daarna wisselen beide groepen om. 
Nadien is er nog vrije tijd in onze verblijf
plaats Leer.

Dag 3: Cruise scheepsbouw Meyer-Werft
Vandaag staat er een uniek en onverge
telijk bezoek op het programma. In Pa
penburg bevindt zich de MeyerWerft, 
een scheepswerf waar ’s werelds groot
ste cruise schepen gebouwd worden. In 
het moderne bezoekerscentrum ontdek
ken we alles over deze mastodonten. En 
natuurlijk nemen we ook een kijkje in de 
enorme productiehal waar er druk ge
werkt wordt aan de allernieuwste cruise 
schepen. Middagmaal in het centrum van 
Papenburg. 
Namiddag brengen we nog een bezoekje 
aan de gedenkplaats Esterwegen. Kamp 
Esterwegen is nu een Europese gedenk
plaats, die de herinnering aan alle 15 
Emsland concentratiekampen en hun 
slachtoffers levend houdt. Het geldt als 
symbool tegen dictatuur, gewelddadige 
politiek en terreur, tegen nationalisme en 
racisme. Het roept op tot betrokkenheid 
bij mensenrechten, de rechtsstaat en de 
democratie.  Nadien vertrekken we huis
waarts met nog een vrij avondmaal langs 
de autosnelweg.

w 568per persoonhAlF PeNsiON

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel Frisia***
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e 
dag

3 ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuf
fet, ’s middags een middaglunch en ’s 
avonds een 3gangen buffetmaaltijd

3 Alle inkomgelden en bezoeken t.w.v.  
w 32 pp inbegrepen!

3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden
5 Ontbijt 1e dag en avondmaal 3e dag

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 38
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

Dag 1: heenreis
Vertrek vanuit Wellen via de Duitse au
tosnelwegen richting de Poolse grens. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Mar
schall Du Roc***.

Dag 2: Wroclaw
Om 07.30u vertrekken we vanuit Görlitz 
naar de stad Wroclaw. Bij aankomst maken 
we onder leiding van onze gids een wan
deling doorheen het oude stadscentrum. 
Vrije tijd voor het middagmaal.
In de namiddag zetten we onze rit verder 
via de Poolse autosnelwegen richting Kra
kau. Avondmaal en overnachting in Hotel 
Wyspianski***.

Dag 3: Zoutmijn & Krakau
Voormiddag brengen we een bezoek aan 
de zoutmijn van Wieliczka. Dit stadje ligt 
15km ten zuidoosten van Krakau. Plaatse
lijke gidsen voeren ons tot op een diepte 
van 135m. Een unieke wandeling door 
de gangen van de oudste nog werkende 
zoutmijn van Europa. De meest indruk
wekkende ruimte die we bezoeken is de 
kapel ‘De Zalige Kinga’, gelegen op een 
diepte van 101m. Deze is 54m lang en 
12m hoog. Alles is er uitgehouwen uit het 
zout : altaar, beelden, kruisweg en zelfs de 
kroonluchters en vloertegels.
We keren terug naar Krakau voor het 
vrije middagmaal. Namiddag gaan we 
op ontdekking doorheen het historische 
stadscentrum van Krakau, dat als UNESCO 
Werelderfgoed beschermd wordt. Avond
maal en overnachting in ons hotel.

Dag 4: Kazimierz & Auschwitz
Voormiddag verkennen we de vroegere 
Joodse wijk van Krakau. In de wijk Kazi
mierz speelde zich een deel van de be

kende film ‘Schindlers List’ zich af. Een 
sfeervolle wijk waar enkele synagogen 
getuigen van het drama van de joden.
Vrij middagmaal in Krakau centrum.
Namiddag rijden we naar het Poolse stad
je Ošwiecim. Hier ligt het voormalige con
centratiekamp van Auschwitz, de groot
ste en beruchtste dodenfabriek van het 
Derde Rijk. Vanaf 1942 werd Auschwitz 
het centrum voor de uitroeiing van de 
Europese joden. Men vermoedt dat er on
geveer 4 miljoen mensen van 28 verschil
lende nationaliteiten werden vermoord. 
Wachttorens, schrikdraad, de poort met 
het opschrift ‘Arbeit macht Frei’, de doden
muur, de gaskamers en crematoria, maar 
ook bergen persoonlijke bezittingen vor
men een verbijsterende getuigenis van 
de horrordaden die hier plaatsvonden. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 5: Jawor
Vanuit Krakau gaat het terug richting 
Wroclaw voor het vrije middagmaal. In de 
namiddag brengen we een bezoekje aan 
het vrijheidskerkje van Jawor. Avondmaal 
en overnachting in een degelijk *** hotel 
in de omgeving van het Duitse Bautzen.

Dag 6: terugreis
Via de Duitse autosnelwegen gaat het te
rug richting Wellen.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 tussenovernachting Hotel Marschall 

du Roc*** in Görlitz op de heenreis
3 3 overnachtingen Hotel Wyspianski*** 

in het centrum van Krakau
3 1 tussenovernachting Hotel Goldener 

Adler*** in Bautzen op de terugreis
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 6e dag
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Inkomgelden
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 120
+ Inkomgelden-pakket : ± v 50 pp.
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom



d
r
u
k
p
r
o
e
f

d
r
u
k
p
r
o
e
f

12 13

hotel WUrZer ***

Dit hotel is al jaren onze vaste verblijfplaats.  
Bij de Nederlandstalige eigenaars Franz, El
len en zoon Patrick is het altijd goed ver
toeven. De kamers zijn comfortabel inge
richt en beschikken over badkamer met 
bad/douche, toilet, telefoon, safe en tv. 

‘s Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet 
en ‘s avonds een heerlijk 3gangen avond
maal (keuzemenu) met lokale en internati
onale specialiteiten.  1 x per week is er ook 
een overheerlijk en uitgebreid buffet.

Van der ValK  
hotel ZWolle  ****

De kamer beschikt over alles wat u nodig 
heeft tijdens uw verblijf. De badkamer in 
luxe stijl is voorzien van een ligbad en re
gendouche. Verder is een flatscreen televi
sie, telefoon, koelkastje, haardroger, gratis 
wifi, airconditioning en een kluisje. ‘s Mor
gens is er een royaal ontbijtbuffet. Een lek
ker kopje koffie of thee, melk en verschil
lende vruchtensappen. Op vrijdagavond 
heeft u onbeperkt keuze uit de meest uit
eenlopende lekkernijen en drankjes uit het 
bijbehorende Live Cooking Buffet.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Van Der Valk Hotel 

Zwolle****
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf middag

maal 1e dag t.e.m. middagmaal 3e dag
3 1 x vrijdagavond een Live Cooking buf

fet met bijhorende drankjes
3 1 x zaterdagavond een 3gangen 

avondmaal
3 2 x middaglunch
3 Alle uitstappen en inkomgelden (uitge

zonderd bloemencorso)
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden (uitgezon

derd vrijdagavond)
5 w 7,50 pp inkom corso vollenhove aan 

de kassa te betalen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 95
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

nederland
Overijssel – ZWOlle

w 321
per persoon

vOl PeNsiON

2018
24 t/m 26 augustus 
3 dagen

BAUerNherBst sAlZBUrGerlANd
Filzmoos

2018
01 t/m 07 september
7 dagen

oostenrijk

Dag 1: IJssel en Deventer
We rijden richting de provincie Overijs
sel (vrije stop onderweg). Bij aankomst in 
Terwolde stapt een plaatselijke gids op de 
bus voor een rondrit langs de IJssel en de 
mooiste landgoederen van de gemeente 
Voorst. ’s Middags is er een Hollandse 
koffietafel voorzien. Namiddag rijden we 
naar de Hanzestad Deventer waar we een 
stadswandeling maken samen met onze 
plaatselijke gids. Nadien is er nog wat vrije 
tijd voorzien. Deventer is een gezellige 
stad waar je altijd kunt genieten. Of je nu 
aan het winkelen bent of een wandeling 
maakt, de stad omarmt je met haar histo
rische charme.  Nadien rijden we verder 
naar onze verblijfplaats Zwolle waar we 
onze intrek nemen in het exclusieve Van 
Der Valk Hotel Zwolle****. Om 19.00u is 
hier een Live Cooking Diner Buffet voor 
ons voorzien, drankjes inbegrepen.

Dag 2: Staphorst – Bloemencorso Vollen-
hove – Giethoorn 
Voormiddag beginnen we met een be
zoekje aan Museum Staphorst en ontdek
ken we het cultuurrijke heden en verle
den van de gekende gemeente Staphorst. 
Aansluitend maken we een 1u durende 
rondrit met een plaatselijke gids met uit
leg over de typische kenmerken van de 
boerderijen, de cultuur van het gebied, …
Nadien is het tijd voor het middagmaal.
Namiddag rijden we naar Vollenhove 
waar de jaarlijkse bloemencorso plaats 
vindt (inkom v 7,50 zelf ter plaatse te be
talen aan de kassa, niet inbegrepen!). 12 
praalwagens met miljoenen dahlia’s trek
ken door het stadscentrum van Vollenho
ve, afgewisseld met muziekkorpsen. Een 
prachtig en indrukwekkend spektakel.

Na de bloemencorso trekken we naar 
Giethoorn waar we een boottochtje ma
ken, met halte in het pittoreske centrum 
van Giethoorn. Aansluitend gebruiken we 
een 3gangen avondmaal. En om de dag 
af te sluiten aanschouwen we de beto
verende verlichte botenparade door de 
dorpsgracht van Giethoorn. Boten met 
muziek, gevolgd door prachtige creaties 
op versierde en verlichte boten vormen 
een sfeervolle parade door de uniek lange 
Gieterse dorpsgracht. De prachtige met 
riet gedekte huizen langs de waterkant in 
de spotlights en verlichte tuinen en brug
getjes in het dorp maken het sprookjes
achtige plaatje compleet. U kunt het vanaf 
de kant allemaal meebeleven.

Dag 3: Zwolle – Bataviawerf 
Vandaag starten we met een ontspannen 
stadswandeling langsheen de mooiste 
bezienswaardigheden van Zwolle. Tijdens 
de historische stadswandeling vertelt de 
plaatselijke stadsgids over de geschiede
nis van de Hanzestad en je bezoekt daar
bij plekken en gebouwen waar je de geur 
van het verleden kunt opsnuiven. Voor het 
middagmaal rijden we naar de oevers van 
de IJsel in Kampen.
Namiddag gaat het richting Lelystad voor 
een bezoekje aan de Bataviawerf. De Ba
taviawerf in Lelystad is opgericht in 1985. 
Sindsdien heeft de werf zich ontwikkeld 
tot een centrum voor historische scheeps
bouw. De plaatselijke gids neemt u mee 
in een interessante rondgang langs de 
ambachten, de open constructie van de 
7 Provinciën en vertelt natuurlijk over de 
reconstructie van VOCschip de Batavia.
Met een tussenstop onderweg keren we 
terug richting Wellen.

w 535per persoonhAlF PeNsiON

Dag 1: heenreis
Via de Duitse en Oostenrijkse autosnelwe
gen gaat het richting onze verblijfplaats 
Filzmoos. Regelmatige haltes onderweg.

Dag 2: Daguitstap Lammertaler Heu Art 
Fest. (toeslag v 17 pp)
Jaarlijks vind in het Lammertal het be
roemde Heu Art Fest plaats. Met op zon
dag 02 september 2018 om 11.00u een 
heuse Heu Art Korso. Meer dan 17 jaar 
betovert grootste hooifiguren parade de 
bezoekers van het Lammertal. Verder is 
er een grote boerenmarkt, diverse optre
dens en frühshoppen in het dorpje. Een 
waar volksfeest wat we niet mogen mis
sen. Vrij middagmaal op de boerenmarkt.

Dag 3: Filzmoos
Voormiddag gaan we op verkenning 
doorheen het dorpje Filzmoos. Vrij mid
dagmaal in het centrum van Filzmoos of 
bij de Hofalmen. Namiddag maken we 
voor de liefhebbers een mooie wandeling 
richting de Hofalmen. Op het terras is het 
mooi vertoeven in een prachtig bergde
cor. De nietwandelaars kunnen met de 
gratis wandelbus ook naar de Hofalmen 
komen. Te voet of met de wandelbus te
rug richting Filzmoos voor het avondmaal.

Dag 4: Daguitstap Salzburg. 
(toeslag v 29 pp)
We rijden richting de hoofdstad van Salz
burgerland. Bij aankomst in Salzburg ma
ken we onder leiding van een plaatselijke 
Nederlandstalige gids een 2u durende 
wandeling langsheen de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Salzburg. Vrij 
middagmaal in het centrum van Salzburg. 
Namiddag is er vrije tijd voorzien voor 
shopping, een terrasje, … In de late na
middag keren we terug naar Filzmoos. 

Dag 5: Daguitstap Salzkammergut. 
(toeslag v 29 pp)
Vandaag maken we een daguitstap rich
ting het Salzkammergut.  Beginnen doen 
we in het historische stadje Hallstatt, dat 
als het ware geplakt ligt tegen de rots
wand van de fjordachtige Hallstätter See.  
In dit zeer pittoreske plaatsje vinden we 
o.a. de kerk en het bizarre Knekelhuisje. 
Voor het vrije middagmaal rijden we naar 
St. Gilgen. Daarna nemen we net zoals kei
zer FranzJosef in de operette ‘Het Witte 
Paard’ de boot voor de oversteek naar 
Sankt Wolfgang.  Een terrasje bij het be
roemde ‘Im Weissen Rössle’ mag hier zeker 
niet ontbreken.

Dag 6: vrije dag Filzmoos
Vandaag genieten we van onze verblijf
plaats Filzmoos. Vrij middagmaal in het 
centrum van Filzmoos. Voor de liefheb
bers kan er een wandeling naar één van 
de vele almen gemaakt worden. Namid
dag worden we nog getrakteerd door de 
hoteleigenaars op koffie en koek.

Dag 7: terugreis
Via de Oostenrijkse en Duitse autosnelwe
gen keren we terug richting België. Regel
matige haltes onderweg.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 6 overnachtingen in Hotel Wurzer***
3 Verblijf in half pension vanaf  het avond

maal 1e dag t.e.m. ontbijt 7e dag
3 Gratis gebruik van de wandelbus
3 Gratis gebruik van het plaatselijk open

baar zwembad
3 Welkomsdrink
3 1 x koffie en koek aangeboden door het 

hotel
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Maaltijden tijdens de heen en terugreis
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Uitstappen en inkomgelden

Toeslagen:
+ Single kamer: + v 60
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering: + 

6% van de reissom

Uitstappen:
(min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)

o  daguitstap Heu Art Fest: v 17 pp

o  daguitstap Salzburg met stadswan

deling : v 29 pp

o  daguitstap Salzkammergut met 

boottocht : v 29 pp

Uitstappen-totaalpakket: 

v 69 pp (min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)
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Een muzikaal feest in de Oostenrijkse Bergen.  De Musikherbst am Wilden Kaiser in Ellmau 
is al meer dan 20 jaar het middelpunt van de Duitse Schlagermusik.

Ook in 2018 worden weer de grote su
perstars van de volks en schlagermuziek 
verwacht zoals natuurlijk Hansi Hinter
seer, Andy Borg, Marc Pircher, Nik P., Die 
Kastelruther Spatzen, Oesch’s Die Dritten, 
Howard Carpendale, Sigrid und Marina en 
Die Amigos.
Kortom alweer een echte topaffiche die u 
zeker niet mag missen.  Wees er héél snel 

bij want de plaatsen zijn beperkt voor dit 
onvergetelijk schlagerfestival.

Tiroolse gastvrijheid, een imposant berg
decor en de superstars van de volks en 
schlagermuziek : de ideale mix voor het 
meest succesvolle volksfeest in de Alpen. 
Voor duizenden fans uit heel Europa is dit 
het grootste volksfeest op hun kalender.

oostenrijk
mUsikherBst Am WildeN kAiser
ellmau 

hotel FisCher ***

sanKt Johann in tirol

Het hotel is gelegen in het centrum van 
Sankt Johann in Tirol.  Alle kamers beschik
ken over bad/douche, toilet, tv en telefoon.  
Verder is er een sauna en infraroodcabine 
in het hotel.  

Het verblijf is op basis van half pension.  
’s Morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en 
’s avonds een 3gangen menu met salade
buffet, 2 drankjes bij het avondmaal inbe
grepen.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel Fischer***
3 Verblijf in half pension van avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag
3 2 drankjes bij het avondmaal in het 

hotel (bier, water, frisdrank, wijn)
3 Inkom met gereserveerde zitplaatsen
3 Openingsgala, Frühshoppen, Bauern

markt in Ellmau
3 1 x koffie en koek in het hotel
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle uitstappen, taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Inkomgelden tijdens uitstappen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 35
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

2018
26 t/m 30 september 
5 dagen

Dag 1: heenreis
Vanuit Wellen via de Franse en Zwitserse 
autosnelwegen richting de Gottardtun
nel. Net achter de tunnel houden we onze 
tussenovernachting in Piotta. Avondmaal 
en overnachting.

Dag 2: Misano Adriatico
Na het ontbijt nemen we afscheid van 
Zwitserland en rijden richting ‘Bella Italia’. 
In de vroege namiddag bereiken we Misa
no Adriatico. Kennismaking met het hotel 
en kamerverdeling. Er kan al op ontdek
king gegaan worden in onze verblijfplaats 
Misano. Avondmaal in het hotel.

Dag 3: Daguitstap 
Rimini & San Marino. (toeslag v 18 pp)
Voormiddag rijden we naar Rimini, de 
voornaamste badplaats aan de Riviera Ro
magnola. De wekelijkse Italiaanse markt 
mag niet ontbreken op het programma. 
De nietmarkt liefhebbers kunnen het 
oude stadscentrum ontdekken met zijn 
vele historische gebouwen en monumen
ten. Vrije tijd voor shopping en vrij mid
dagmaal.
Namiddag rijden we naar San Marino, de 
oudste nog bestaande onafhankelijke 
staat van de wereld. De binnenstad staat 
sinds het jaar 2008 op de Werelderfgoed
lijst van UNESCO. 

Dag 4: Halve daguitstap Ravenna.
(toeslag v 22 pp)
(inkomgelden inbegrepen)
Voormiddag vrije tijd in onze verblijf
plaats Misano Adriatico. Vrij middagmaal. 
In de namiddag rijden we naar Ravenna. 
Onderweg houden we halt in Classe en 
bezichtigen de basiliek van Sant’Apol
linare. Daarna verder naar Ravenna, de 
stad van de mozaïek. We maken er een 
wandeling doorheen de stad met o.a. een 
bezoekje aan de basiliek van San Vitale en 
het mausoleum van keizerin Galla Placidi.

Dag 5: Daguitstap Gubbio & Assisi.
(toeslag v 25 pp)
Gubbio, een middeleeuws stadje met een 
doolhof van steegjes, trappen en met 
terracotta dakpannen bedekte huizen. 

We maken een wandeling doorheen het 
schilderachtige stadje met nadien nog 
wat vrije tijd. Daarna rijden we verder naar 
de geboortestad van de heilige Francis
cus, namelijk Assisi. Aan de voet van Assisi 
bevindt zich de Basiliek van Santa Maria 
degli Angeli waar we een kijkje gaan ne
men. Nadien ontdekken we het histori
sche stadscentrum van Assisi.

Dag 6: Vrije dag in Misano
Vandaag genieten we van zon, zee en 
strand in onze verblijfplaats Misano.

Dag 7: Ciao Italia
Voormiddag genieten we nog van onze 
verblijfplaats Misano. Namiddag nemen 
we afscheid van Italië en zetten terug 
koers richting de Gottardtunnel. Net voor 
de tunnel in Piotta houden we halt voor 
de tussenovernachting. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 8: terugreis
Na het ontbijt rijden we onmiddellijk 
de Gottardtunnel in en rijden doorheen 
Zwitserland en Frankrijk om zo terug 
huiswaarts te keren. Regelmatige haltes 
onderweg.

AdriAtische rivièrA
misano 

italië

hotel Vanni *** s

Hotel Vanni is een elegant en modern ho
tel dat zich in het verkeersvrije hartje van 
Misano Adriatico bevindt. Het Superior 
driesterrenhotel Vanni biedt u alle com
fort aan:  gezellige hal, ruime bar, speeltuin 
voor kinderen en gratis WiFi. Gratis toe
gang zwembadcomplex “Adriapark”. 

Nette kamers met douche en WC, haardro
ger, telefoon, TV en balkon. Airconditioning 
in hoogseizoen. Gevarieerd ontbijtbuffet.  
‘s Avonds lekker 3gangen menu met sa
ladebuffet. 1 x per week galadiner of een 
feest in het Adriapark met muziek en dans.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 tussenovernachting op de heenreis
3 5 overnachtingen in Hotel Vanni***S
3 1 tussenovernachting op de terugreis
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 8e dag
3 Bij het avondmaal in Hotel Vanni: ¼ wijn 

+ ¼ water inbegrepen
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden 
 tijdens de heen en terugreis

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 150
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 699
per persoon

hAlF PeNsiON

2018
10 t/m 17 september
8 dagen

Uitstappen:
(min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)o  daguitstap Rimini & San Marino:  v 18 pp
o  halve daguitstap Ravenna: v 22 pp (inkomgelden inbegrepen)o daguitstap Gubbio & Assisi:  v 25 pp

Uitstappen-totaalpakket: 
v 60 pp (min. 20 pers. en te boeken bij reservatie)

w 579per persoonhAlF PeNsiON
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engeland
cOtsWOlds & OxFOrd

De Cotswolds zijn werkelijk een pareltje van Engels erfgoed. Er is dan ook geen andere re-
gio in Engeland waar het platteland zo tot de verbeelding spreekt als hier. Dorpjes en cot-
tages omgeven door weelderige rozentuintjes, antiekwinkeltjes, gezellige pubs, kerkjes, 
indrukwekkende kathedralen maar ook landhuizen en kastelen liggen hier te sluimeren 
in een landschap van groene heuvels en valleien. Dit alles getuigt van een rijk verleden 
dat tussen de 13de en 17de eeuw bijna uitsluitend werd bepaald door de wolproductie. 
We zullen tijdens onze reis kennismaken met deze toch wel aparte regio, dit is werkelijk 
Engeland op zijn best!

Dag 1: Winston Churchill
We vertrekken vanuit Wellen via de kust 
en Frans Vlaanderen naar Calais. We rijden 
de bus op de shuttletrein, die ons breng 
tot in het graafschap Kent. Koffiestop in 
Folkestone en via de grote ring van Lon
den naar Blenheim Palace. Ook het Versail
les van Engeland genoemd: schitterend 
landschapspark en een rijk interieur. En 
tevens de plaats waar Winston Churchill 
geboren werd. In de vooravond intrek in 
ons verblijfshotel DoubleTree by Hilton 
Hotel Swindon****. Kamerverdeling en 
avondmaal.

Dag 2: Bibury 
Na een uitgebreid Engels ontbijt rijden 
we via Cirencester naar wat men noemt 
het lieflijkste dorpje van de Cotswolds: 
Bibury. Korte wandeling langs de Vlaamse 
wevershuisjes gevolgd door een typische 

afternoon tea met sandwiches en scones 
in The Swan Inn , het beroemdste hotel 
van Bibury. We ronden deze mooie dag 
af in BourtonontheWater, waar de rivier 
doorheen de huizen stroomt. 

Dag 3: Sudeley Castle & Harry Potter 
We dalen in een korte wandeling Fish Hill 
af vanaf de beroemde Broadway Tower 
tot in het interessante dorpje Broadway. 
Dan verkennen we het westen van de 
Cotswolds: Sudeley Castle waar we een 
vrije lunch nemen. Bezoek aan het land
huis en de kerk waar de zesde vrouw van 
koning Hendrik de Achtste begraven ligt: 
Katherine Parr. We eindigen de dag inge
togen in de kathedraal van Gloucester, ge
kend vanuit de films van Harry Potter met 
de gekende waaiergewelven en klooster
gang.

doubletree by hilton 
hotel sWindon ****

Een luxueus en gastvrij hotel. 
Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, 
toilet, haardroger, airco, wifi, kluis, minibar, 
… ’s Morgens is er een uitgebreid ‘Full En
glish Breakfast’ en ’s avonds een 3gangen 
avondmaal.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in DoubleTree by 

Hilton Hotel Swindon****
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag
3 ’s Morgens een ‘full Englisch Breakfast’ 

en ’s avonds een 3gangen avondmaal
3 Alle inkomgelden t.w.v. w 80 pp inbe-

grepen!
3 1 x ‘afternoon tea’ met sandwiches en 

scones
3 Heenreis met de Eurotunnel shuttle, 

terugreis met de P&O ferry
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Maaltijden tijdens de heen en terug reis.
5 Dranken bij de maaltijden
5 Middagmalen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 120
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 576
per persoon

hAlF PeNsiON

2018
18 t/m 22 oktober
5 dagen

Dag 4: Where the wind blows cold
Na het ‘full English breakfast’ bezoeken we 
het noorden van de Cotswolds. Een van de 
meest gerenommeerde tuinen ter wereld 
is Hidcote: een schitterende verzameling 
planten en vista’s waar majoor Lawrence 
Johnston de ‘tuinkamers’ uitvond in het 
begin van de twintigste eeuw. Werkelijk 
een must voor wie graag mooie tuinen en 
planten ziet ! Dan naar de ‘wolkerk ‘en het 
mooie marktpleintje van Chipping Cam
den: vrije lunch. We sluiten de namiddag 
af in StowontheWold ‘ where the wind 
blows cold’ . Het  mooie kerkje met de 
deur van de verliefden en het marktplein 
waar elke week 30.000 schapen werden 
verhandeld sluiten ons bezoek aan de 
Cotswolds af.

Dag 5: Universiteitsstad Oxford
Onze laatste dag in de Cotswolds bren
gen we door in de beroemdste en oude 
universiteitsstad Oxford. Na een laatste 
ontbijt in ons comfortabel hotel verken
nen we deze ongelooflijke studentenstad 
met haar colleges en mooie plekjes. De 
plaatsen van Inspector Morse, Balliol Col
lege, een leuke pub, de Bodleian Library, 
Christchurch…

We bezoeken een college en kopen een 
lunch die we op de terugweg kunnen ver
orberen. Shopping gelegenheid voor wie 
wat marmelade of thee wil meenemen 
naar huis. Via de ring van Londen naar 
Dover waar we deze keer de overzetboot 
nemen met gelegenheid tot taksvrije aan
kopen en warm avondmaal. Vanuit Calais 
en de Belgische autowegen terug naar 
Wellen.
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Lloret de Mar, is ongetwijfeld de meest levendige en populairste badplaats aan de Costa 
Brava.  Er is voor elk wat wils : leuke winkeltjes, discotheken, gezellige cafés, strand, 
cocktailbars,…  De mooie palmenboulevard nodigt uit voor een romantische avondwan-
deling langs het strand. Op vlak van cultuur mag u onze uitstap naar de stad van Gaudi, 
Barcelona zeker niet missen!

Prijs 1e kind 14 jaar v 141
Prijs 2e kind 14 jaar v 225
Prijs 3e volwassene  v 334

Toeslag All Inclusive     VRIJBLIJVEND + v 79 per persoon
Vanaf 11.00u tot 23.30u zijn volgende dranken inbegrepen  huiswijn, sangria, 
water, frisdranken, koffie, thee, bier, cocktails en lokale alcoholische dranken. 
Merkdranken aan 50% korting. Eveneens zijn er diverse snacks inbegrepen! 
Boeken bij reservatie van de reis !

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel Axotel Lyon 

Perrache***
3 Verblijf in half pension vanaf het avond

maal 1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag
3 ’s Morgens een Frans ontbijtbuffet en  

’s avonds een 3gangen avondmaal
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden
5 Inkomgelden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 130
+ Inkomgelden-pakket:  + v 53 pp 
 (boeken bij reservatie)
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

frankrijk
city triP lyON 

Dag 1: heenreis
Vertrek vanuit Genk richting de Franse 
stad Lyon. Regelmatige haltes onderweg.

Dag 2: Vieux Lyon
Op de site van Fourvière brengen we een 
bezoek aan de basiliek, tijdgenoot van de 
Sacré Coeur in Parijs, maar overdadiger 
versierd. Van hieruit hebben we overigens 
een schitterend zicht op Lyon. Daarna be
zoek aan het GalloRomeins Museum en 
het archeologisch park. 
Verder naar ‘Vieux Lyon’, deze oude wijk 
uit de 15de  16de eeuw behoort tot 
Unesco werelderfgoed. We bezoeken de 
kathedraal St. Jean met een opmerkelijk 
astronomisch uurwerk en ontdekken de 
traboules, ook passages of doorsteken ge
noemd, die meerdere straten met elkaar 
verbinden, soms door de huizen heen …
Verder naar de wijk La Presqu’île. Ook deze 
wijk bezit een rijk historisch patrimonium. 
We ontdekken La Place Bellecour, het 
grootste voetgangersplein van Europa. 
Verder ook Place des Terreaux waar het 
stadhuis en het Museum van Schone Kun
sten liggen en Hôtel Dieu, een ziekenhuis 
uit de 12de eeuw dat tot op vandaag nog 
altijd operationeel is (geen binnenbezoek).

Dag 3: Nouveaux Lyon en Croix-Rousse
Na het ontbijt gaan we naar de heuvel van 
Croix Rousse of ‘Colline qui travaille’. Ook 
deze wijk behoort tot het UNESCOwe
relderfgoed. De wijk dateert uit de 19de 
eeuw en werd overwegend bewoond 
door de zijdewevers, die hun nieuwe gro
te weefgetrouwen (Jacquard) niet kwijt 
konden in de beperkte ruimtes van het 
VieuxLyon.  Zo’n 30.000 ‘canuts’ waren 
hier aan de slag … 
We wonen een demonstratie bij van de 

zijdewevers. In de namiddag bezoeken 
we het Musée des Confluences, gelegen 
aan de samenvloeiing van de Rhône en 
de Saône. Vrij bezoek. Nadien genieten we 
van wat vrije tijd in deze prachtige stad of 
eventueel nog een extra stadswandeling 
met de gids.

Dag 4: Bourgognewijn – Bourg-en-Bresse
We rijden naar het Château de la Greffière 
voor een bezoekje aan dit wijndomein. 
We krijgen er een rondleiding doorheen 
de wijnkelders en de wijngaarden. We 
bezoeken vrij het bijbehorende museum. 
Natuurlijk proeven we ook van de ver
schillende bourgogne wijnen. 

In de namiddag gaan we naar Bourgen
Bresse voor een bezoek aan het fameuze 
klooster van Brou, een parel van flamboy
ante gotiek. Blikvanger in de kloosterkerk 
zijn de graftombes en het magnifieke 
doksaal. Een prachtig geheel van fijn ge
beeldhouwde details, gemaakt door de 
beste Vlaamse en regionale kunstenaars 
van die tijd. Tot slot gaan we naar Pérou
ges. Dit pareltje van middeleeuwse archi
tectuur, beschermd door een omwalling, 
prijkt boven op een heuvel en bestaat uit 
een wirwar van kronkelende straatjes met 
oude huizen. Pérouges is zo pittoresk dat 
het als decor werd gebruikt voor histori
sche films, zoals ‘de Drie Musketiers’. 

Dag 5: Beaune + terugreis
Na het ontbijt naar Beaune voor een be
zoek aan het beroemde Hotel Dieu. Langs 
buiten schitteren de kleuren van de poly
chrome daken en binnen ontdekt u een 
goed bewaarde ziekenzaal uit de 15de 
eeuw. Nadien keren we huiswaarts via de 
Franse autosnelwegen.

hotel aXotel  
lYon PerraChe ***  

We verblijven in Hotel Axotel Lyon Perra
che, een 3sterrenhotel gelegen in het cen
trum van Lyon. Alle comfortabele kamers 
zijn voorzien van toilet, douche/bad, gratis 
wifi, … ’s Avonds een typisch Frans 3gan
genavondmaal en ’s morgens een Frans 
ontbijtbuffet.

w 515
per persoon

hAlF PeNsiON

2018
27 t/m 31 oktober
5 dagen

spanje
llOret de mAr

aleGria PlaZa Paris ***SUP

Dit uitstekend 4sterren hotel is gelegen in het histo
risch centrum van Lloret de Mar en op 300m van het 
strand. Het recent gerenoveerde hotel beschikt over 
zeer mooie kamers voorzien van al het nodige com
fort zoals airco, tv, safe, telefoon, bad/douche.
Verder is er een buitenzwembad, jacuzzi, solarium, 
gratis ligstoelen, tvlounge, WiFizone, fitnessruimte 

en een splinternieuwe wellness en spa zone (betalend).
Het verblijf is op basis van vol pension. De uitstekende maaltijden zijn 
in buffetvorm inclusief water en wijn.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Nachtreizen heen en terug
3 6 overnachtingen in Alegria Plaza 

Paris****SUP
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf het mid

dagmaal de 2e dag t.e.m. het ontbijt de 
8e dag

3 Water en wijn bij de middag en avond
malen

3 Welkomstcocktail
3 Toeristen taks inbegrepen
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Inkomgelden, boottochten,…
5 Uitstappen ter plaatse

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 96
+ All Inclusive volwassenen : + v 79 pp
+ All Inclusive kinderen 14 jaar : + v 76
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

2018
26 oktober t/m 03 november
9 dagen

w 369per persoonvOl PeNsiON
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hotel 
PollManns ***

Een gezellig familie hotel in het typische 
wijndorpje Ernst am Mosel, aan de oevers 
van de Moezel en vlak bij Cochem. ‘s Mor
gens kun je de dag goed beginnen met 
een keuze van het uitgebreide ontbijtbuf
fet en ’s avonds wordt een driegangendi
ner geserveerd. Geniet van de bekende 
Moezelwijnen tijdens de maaltijden, in de 
bar of op het terras met prachtig uitzicht 
over de Moezel.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel Pollmanns***
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt de 3e dag
3 ’s Morgens een ontbijtbuffet en ’s 

avonds een 3gangen diner
3 Zaterdagavond een gastronomisch 

5gangen avondmaal
3 Alle inkomgelden, bezoeken, wijnde-

gustatie, …
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de avondmalen

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 25
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

rOmANtiek 
tUsseN mOeZel & rijN

2018
9 t/m 11 november
3 dagen

duitsland

Betoverende Disney verhalen komen tot 
leven in vijf betoverende landen. Kom en 
ontdek spectaculaire shows, adembenemende 
attracties, een schitterende parade en onvergetelijke ontmoetingen met Disney 
figuren. Wil je weten hoe de magie van het witte doek tot stand komt? Neem een kijkje achter 
de schermen, in de wereld van camera’s, spotlights en kaskrakers. Waarom voeg je niet een paar 
betoverende shows en ontmoetingen met supersterren toe aan je familiegeschiedenis?

DISNEY ILLUMINATIONS® Laat je betoveren bij het Kasteel van Doornroosje wanneer Mickey je door deze 
adembenemende avondshow leidt. Klassieke Disney sprookjes en nieuwe verhalen komen tot leven met 
schitterend vuurwerk, ongelooflijke lichtprojecties en verbluffende speciale effecten.
DISNEY STARS PARADE® Doe een vreugdedansje terwijl Mickey en zijn vrienden voorbijkomen op de be-
toverende nieuwe paradewagens.
MAY THE FORCE BE WITH YOU® Bereid je maar voor op een intergalactisch avontuur met deze tocht in 3D 
door de aller donkerste uithoeken van het sterrenstelsel van Star Wars. 
THE STARLIT PRINCESS WALTZ® Ga met je kleine prinsjes en prinsesjes naar Royal Castle Stage. Het hele 
hof van Disney prinsessen, zoals Belle, Assepoester, Doornroosje en Sneeuwwitje, geven een majestueus bal.

disneY’s hotels 

Wij verblijven in een Disney® Hotel in het 
park zelf!!! Keuze uit 3 Disney® hotels.

Disney’s Hotel Santa Fe® **
1persoonskamer: v 300 pp
2persoonskamer:  v 244 pp
3persoonskamer:  v 225 pp
4persoonskamer: v 214 pp
Kinderen –12 jaar: v 160 pp

Disney’s Hotel Cheyenne® **
1persoonskamer: v 317 pp
2persoonskamer:  v 250 pp
3persoonskamer:  v 230 pp
4persoonskamer: v 219 pp
Kinderen –12 jaar: v 160 pp

Disney’s Hotel Sequoia Lodge® ***
1persoonskamer: v 312 pp
2persoonskamer:  v 242 pp
3persoonskamer:  v 222 pp
4persoonskamer: v 209 pp
Kinderen –12 jaar: v 150 pp

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 Toegangsticket voor 2 dagen voor de 2 

parken
3 1 overnachting in een Disney®hotel 

met ontbijtbuffet
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middag en avondmalen

Toeslagen:
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 248per persoonhAlF PeNsiON

HET DISNEy VERSCHIL!
Overnacht in een Disney® Hotel en profiteer van extra magie, elke dag opnieuw! 
Geniet van exclusieve toegang tot bepaalde delen van de Disney Parken nog voor 
de andere bezoekers en ontmoet Mickey, Minnie en hun vrienden. Haal je mooiste 
glimlach boven voor een magisch fotomoment en hou je handtekeningenboekje 
in de aanslag! Ze staan alvast te popelen om jou te leren kennen. Bovendien krijg 
je al toegang tot enkele attracties voor de officiële openingsuren van het Disney-
land® Park en het Walt Disney Studios® Park. De sleutel tot al deze voordelen? Een 
betoverende overnachting in een Disney® Hotel!

Frankrijk
disneyland® Parijs

vanaf

w 209
pp incl. ontbijt

2018
2 t/m 3 november 
2 dagen

© Disney / Pixar
©
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Dag 1: Trier – Bernkastel
Vanuit Wellen rijden we richting  de oud
ste stad van Duitsland, Trier. Trier trekt 
jaarlijks veel bezoekers en niet alleen 
vanwege de vele intact gebleven bouw
werken uit de Romeinse tijd maar ook 
om vele andere beschermende monu
menten, christelijke heiligdommen en 
kunstschatten uit de klassieke oudheid. 
Vele monumenten staan op de werelderf
goedlijst van de UNESCO. 
Na het bezoek aan Trier volgen we het 
romantische Moezeldal richting Bernkas
tel. BernkastelKues behoort tot de meest 
geliefde plaatsen langs de Moezel en mag 
zich het centrum van de “Mittelmosel” 
noemen. Het is schilderachtig gelegen en 
omgeven door de edelste wijnbergen in 
het stroomgebied van de MiddenMoezel. 
Het historische centrum van Bernkastel 
telt vele oude vakwerkhuizen en nodigt 
uit om ontdekt te worden. 
We vervolgen het Moezeldal om in het 
wijndorpje Ernst aan te komen. Hier ne
men we onze intrek in het hotel Poll
manns en schuiven aan voor een heerlijk 
3gangen avondmaal.
Na het avondmaal verhuizen we naar de 
prachtige ‘Kreuzgewölbekeller’ onder het 
hotel voor een wijndegustatie van lekke
re Moezelwijnen. Een ideale afsluiter van 
een mooie dag langsheen de Moezelwijn
velden.

Dag 2: Beilstein – Cochem 
Na een heerlijk ontbijtbuffet rijden we 
naar Beilstein, het pronkstuk aan de Un
termosel. Het dorpje ligt in een keteldal 
met steile wijnhellingen, bekroond door 
de ruïne van de Burg Metternich.  De klim 
naar boven gaat via een steile trap van 
meer dan 100 treden. Boven kijkt u uit 
over de schilderachtige ministad met 
vakwerkhuizen die dicht tegen elkaar aan 
staan in kronkelige straatjes. De plaats 

aan de voet van de kloosterberg en de 
burchtruïne is voor de vele bezoekers het  
summum van Moezelromantiek. 
Verder langsheen de oevers van de Moe
zel richting het meest gekende plekje, Co
chem. Als afsluiter van het seizoen wordt 
hier jaarlijks het Federweißenfest gevierd. 
In de grote tent (gratis inkom) wordt vanaf 
14.00u het einde van het wijnseizoen ge
vierd met de eerst jonge witte wijn, de Fe
derweißer. 
Voor het avondmaal keren we terug naar 
ons hotel. Vanavond staat een gastrono
misch 5gangen klaar voor ons.

Dag 3: Andernach – Remagen 
Na een heerlijk ontbijtbuffet nemen we 
afscheid van de Moezel en rijden richting 
de Rijnvallei. Andernach is een prachtige 
stad in het gebied Rijnland Palts, dat ge
legen is aan de linkeroever van de Rijn. 
De geschiedenis van de stad is al meer 
dan tweeduizend jaar oud. Het Rheintor 
is één van de dubbele poortconstructies 
die de stad bezit. Andernach heeft tal van 
bezienswaardigheden, zoals de 56m hoge 
Ronde Toren, de kathedraal van Maria 
(Mariendom) en de goed bewaarde stads
muur. 
Namiddag vervolgen we de Rijnoever 
richting Remagen. De stad is vooral be
kend vanwege de laatste intacte brug 
over de Rijn, de Ludendorff brug die de 
Duitsers gedurende de Tweede Wereld
oorlog niet vernietigd kregen. De ten
toonstelling herinnert aan de bouw, de 
verovering en de zware gevechten. In het 
centrum bevinden zich een chique wan
delpromenade, winkels, cafés en gezellige 
pubs. 
In de late namiddag keren we via de Duit
se autosnelwegen terug huiswaarts.

BOek NU aaN De vOOrDeLIgSTe prIjS!

reServeer vóór 27 aprIL 2018, 

daarna volgt een prijsverhoging.
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zwitserland
WiNterdrOOm seiZOeNsAFslUiter 

Dag 1: heenreis
Vanuit Wellen via de Franse en Zwitserse 
autosnelwegen richting het Vierwoud
strekenmeer. In het dorpje Seelisberg 
nemen we onze intrek in het Hotel Bel
levue***. Kamerverdeling, welkomstdrink 
en avondmaal.

Dag 2: Brienz - Seelisberg
Via Stans en langs de oevers van de Sar
nen en de Lungernsee naar de Brunigpas. 
Voorbij de pas komen we in het Berner
Oberland en het 1e stadje aan de mooie 
Brienzersee is Brienz, bakermat van de 
houtsnijkunst. Daar vindt jaarlijks een 
mooie kerstmarkt plaats, tussen de mooie 
houten chalets en op de markt vinden we 
vele houten kunstwerkjes. Na het bezoek 
aan de kerstmarkt reizen we terug naar 
Seelisberg opnieuw door het prachtige 
landschap van beide meren. Bij aankomst 
in Seelisberg stoppen we aan de Mariaka
pellen en het Schillerbalcon.

Dag 3: Einsiedeln – Kirsch Distillerie
Reis door het onbekende Zwitserland, 
via Beckenried naar Flüelen waar we de 
Axenstrasse nemen tot Brunnen en ver
der via Schwyz, Sattel, Rothenthurm naar 
Einsiedeln. Eerst bezoeken we de grootste 
kerstkribbe van de wereld in het diorama, 
daarna bezoek aan de grootste barokkerk 
van Zwitserland en aansluitend vrij be
zoek aan de gezellige kerstmarkt. Bij de 
terugreis houden we nog halt in Brunnen 
voor een bezoekje aan de Krisch Distillerie 
Dettling, met natuurlijk ook een degusta
tie van dit lekkers. Via de Axenstrasse ke
ren we terug naar Seelisberg.

Dag 4: Glasi – Luzern – boottocht 
We starten met een bezoek aan de glas
blazerij ‘Glasi’ in Hergiswill. Eerst bezoek 
aan het museum en het infocentrum, 
daarna bezoek aan het glasblazen zelf om 
te eindigen in de 1e en 2e keuzewinkels. 
Nadien rijden we verder naar Luzern, de 
mooiste stad van Zwitserland. Een geleide 
wandeling door Luzern brengt ons langs
heen de belangrijkste bezienswaardighe
den.

Nadien vrije tijd om de sfeervolle kleine 
kerstmarkten te bezoeken. Voor de terug
reis naar Seelisberg nemen we een luxe 
boot voor een romantische 2 uur durende 
boottocht op het Vierwoudstrekenmeer. 
Genieten van de avondsfeer en de kerst
verlichting van de verschillende dorp
jes langs de oever. In Treib aangekomen 
nemen we nog een lekkere Glühwein in 
Haus zur Treib, het oudste restaurant van 
Zwitserland. Met de Tsbbahn sporen we 
naar boven, richting ons hotel in Seelis
berg.

Dag 5: terugreis
Via de Zwitserse en Franse autosnelwe
gen keren we terug richting België. Regel
matige haltes onderweg.

hotel BelleVUe ***

Hotel Bellevue*** is gelegen in het kleine 
dorpje Seelisberg met zo’n 700 inwoners.  
Alle kamers beschikken over bad/douche, 
wc, haardroger, tv, radio, telefoon en bal
kon.  
’s Morgens is er een ontbijtbuffet en ’s 
avonds een 3gangen avondmaal.  Verder 
is er een mooi terras met prachtig pano
rama over de Urnersee en de bergwereld 
rondom. 

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 4 overnachtingen in Hotel Bellevue***
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 5e dag
3 ’s Morgens een ontbijtbuffet en ’s 

avonds een 3gangen avondmaal met 
gratis Seelisbergwater

3 Alle uitstappen, inkomgelden en 
boottocht t.w.v.  w 65 per persoon 
inbegrepen!

3 Plaatselijke Nederlandstalige gids
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 100
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 525
per persoon

hAlF PeNsiON

2018
01 t/m 05 december
5 dagen

Je stapt de bus op zonder vooraf te weten waar de reis naartoe leidt. Geluk-
kig hebben we onze chauffeur wel ingelicht. Hij zal je meenemen naar een 
verrassende bestemming dat is zeker, in een magische kerstsfeer.

Waar kan je zeker van zijn? We rijden met de bus, we gaan iets bezoeken, we 
spijzen de hongerige magen en er is tijd en ruimte voorzien voor ontspan-
ning en kerstsfeer.

Voldoende nieuwsgierig gemaakt? Dan moet je vliegensvlug boeken voor 
deze kerstverrassingsreis want onze plaatsen zijn beperkt. Laat u verrassen 
en reis met ons het grote onbekende tegemoet.

kerstverrAssiNGs 
2-dAAGse

onbekend

hotel*** 
 

Overnachten we in een tent, hangmat, 
caravan of een boomhut? 
Wie zal het zeggen!

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 1 overnachting in Hotel …?
3 Verblijf in VOL PENSION vanaf ontbijt 1e 

dag t.e.m. avondmaal 2e dag
3 1 x koffie en koek + 1 x ontbijt + 2 x 

middagmaal + 2 x avondmaal
3 Alle bezoeken, inkomgelden, rondlei

dingen, …
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 20
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

2018
2-3 december
2 dagen

w 190per persoonvOl PeNsiON
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WANdelvAkANties

wandelen

Wandelvakantie eiland krk, kroatië  – 24 sept t/m 1 okt 2018 – 8 dagen

Inbegrepen: •	Vervoer	met	onze	luxe	autocar	•	5	overnachtingen	in	
Drazica		Resort	Krk	•	Verblijf	in	half	pension	•	1	tussenovernachting	
heenreis	in	Flachau	•	1	tussenovernachting	terugreis	in	Gölling	•	Koude	
dranken	bij	avondmalen	in	Drazica	Resort	Krk	•	Galadiner	en	muziek	op	
vrijdagavond	•	Uitstap	naar	Baska	•	Bezoek	aan	het	meer	van	Bled	en	
de	Vintgarkloof	•	Reisbegeleiding	•	Alle	taksen	en	diensten

Niet inbegrepen: •	Middagmalen	•	Dranken	bij	de	
maaltijden	heen	en	terugreis	•	Inkomgelden	 
•	Annulatie	en	reisbijstandsverzekering	 
+ 6% van de reissom

€ 535 pp dubbelkamer  
€ 565 pp dubbelkamer met zeezicht
€ 599 pp single kamer

Wandel city trip Praag, tsjechië – 3 t/m 7 juni 2018 – 5 dagen

Inbegrepen: •	Vervoer	met	onze	luxe	autocar	
•	4	overnachtingen	in	Orea	Hotel	Pyramida****
•	Verblijf	in	half	pension
•	Stadsbezoek	aan	Praag
•	Reisbegeleiding
•	Alle	taksen	en	diensten

Niet inbegrepen: •	Middagmalen	 
•	Dranken	bij	de	maaltijden	
•	Inkomgelden
•	Annulatie	en	reisbijstandsverzekering	+	6%	van	de	reissom

Toeslag single € 99

Wandelvakantie Bad soden salmünster, duitsland – 06 t/m 09 augustus 2018 – 4 dagen

Inbegrepen: •	Vervoer	met	onze	luxe	autocar
•	3	overnachtingen	in	Landhotel	Betz***S
•	Verblijf	in	half	pension
•	1	x	een	buffetavond	in	het	hotel
•	Bezoek	luchthaven	Frankfurt
•	Bezoek	historische	stad	Lohr	am	Main
•	Reisbegeleiding	•	Alle	taksen	en	diensten

Niet inbegrepen: •	Middagmalen	•	Dranken	bij	de	maaltijden	 
•	Inkomgelden	(luchthaven)	•	Annulatie	en	reisbijstandsverzeke
ring + 6% van de reissom

Geen single kamers meer beschikbaar!

duitsland
WeihNAchteN 
iN sAUerlANd

Dag 1: Winterberg
Vanuit Wellen via de Duitse autosnelwe
gen richting Winterberg. Vrij middagmaal 
in het centrum van Winterberg. Tot de 
bezienswaardigheden van Winterberg 
behoren de Sint Jacobuskerk en de vele 
vakwerkhuizen in de oude stad. Verder 
trekken de Sint Georgeschans en de evan
gelische kerk veel bekijks. In de namiddag 
rijden we verder richting onze verblijf
plaats Willingen en nemen onze intrek in 
Hotel Fürst von Waldeck. Voor de liefheb
bers maken we nog een kleine verken
nende wandeling doorheen Willingen. 
Kamerverdeling en avondmaal.

Dag 2: Warstein en Soest
Voormiddag brengen we een bezoek aan 
de brouwerij van Warsteiner. In meer dan 
zestig landen kun je Warsteiner drinken, 
maar er is maar één plek ter wereld waar 
je kunt zien hoe het premium pilsener 
wordt gebrouwen. In het bezoekerscen
trum, Warsteiner Welt, krijg je de kans om 
kennis te maken met de rijke historie van 
het merk. Met een speciale 360 graden 
bioscoopvoorstelling laten we je stap 
voor stap alle fasen van het brouwproces 
zien. Aansluitend daal je met de unieke 
Warsteiner bezoekerstrein af naar de 
brouwerij. De trein rijdt door de hele brou
werij en je ervaart live hoe het Warsteiner 
bier gebrouwen wordt. Na de rondleiding 
kan er geproefd worden van het Warstei
ner bier en van een echte Sauerländer Ein
topf (aardappelsoep) met brood.

Namiddag rijden we naar Soest. Ge
niet van de kerstsfeer in het historische 
oude centrum van Soest. Op één van de 

mooiste plekken in Westfalen omrin
gen indrukwekkende kerken van groene 
zandsteen en historische vakwerkhuizen 
ongeveer 100 liefdevol ingerichte houten 
kraampjes tussen Dom, stadhuis, Vreithof, 
Petrikerk en markt. Maar de bezoekers we
ten nog iets anders zeer te waarderen aan 
de Kerstmarkt in Soest: Het gemengde 
aanbod en de diversiteit past ook echt bij 
de kersttijd, waar kunstnijverheid in een 
grote diversiteit op de voorgrond staat. 
Voor het avondmaal keren we terug naar 
ons hotel in Willingen.

Dag 3: Dortmund
Na het ontbijt nemen we afscheid van 
onze verblijfplaats Willingen en rijden 
richting Dortmund. Het hart van Dort
mund is een wirwar van straatjes met 
winkels, afgewisseld met pleinen, monu
menten, beelden en fonteinen. De 120ste 
Dortmunder Weihnachtsmarkt wordt 
vaak omschreven als de grootste kerst
markt in Duitsland. Er zijn meer dan 300 
kraampjes en heel veel ambachten te be
wonderen. 
In de late namiddag keren we terug huis
waarts.

hotel FÜrst  
Von WaldeCK ***S 

Het hotel ligt in het centrum van Willingen. 
Je vindt er een rustige tuin en een moder
ne spa met zwembad, sauna, infraroodca
bine en dampbad. Alle kamers beschikken 
over bad/douche, haardroger, tv, kluisje en 
bureau. Er is gratis wifi in het restaurant en 
aan de receptie.

Inbegrepen:
3 Vervoer met onze recente luxe autocar
3 2 overnachtingen in Hotel Fürst von 

Waldeck***S
3 Verblijf in half pension vanaf avondmaal 

1e dag t.e.m. ontbijt 3e dag
3 Bezoek Warsteiner brouwerij met de-

gustatie en Sauerländer Eintopf-soep.
3 Eigen reisbegeleiding
3 Alle taksen en diensten

Niet inbegrepen:
5 Middagmalen
5 Dranken bij de maaltijden

Toeslagen:
+ Single kamer : + v 30
+  Annulatie en reisbijstandsverzekering:  

+ 6% van de reissom

w 233
per persoon

hAlF PeNsiON

2018
16 t/m 18 december
3 dagen

vanaf

w 535
per persoon

hAlF
PeNsiON

w 375
per persoon

hAlF
PeNsiON

w 289
per persoon

hAlF
PeNsiON

De gezelligste tijd van het 
jaar en nergens is de omge-
ving en kerstsfeer gezelliger 
en mooier dan in ‘t Sauerland!
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assistance personen
•		onbeperkte	medische	kosten	in	het	buitenland	(zonder	

vrijstelling) en onbeperkte repatriëringskosten
•		medische	nabehandelingskosten	in	België	tot	v 6.250, na 

een ongeval in het buitenland
•		dekking	van	gemotoriseerde	sporten
•		catastrofedekking:	verlenging	verblijfskosten	tot	v 600/

pers.
•		verlenging	of	verbetering	van	het	verblijf	om	medische	

redenen
•		morele	schadevergoeding	vanaf	2	dagen	hospitalisatie	in	

het buitenland: v 50/dag
•		vervroegde	terugkeer	omwille	van	dringende	redenen
•		opsporings-	en	reddingskosten	tot	v 6.250
•		terugbetaling	skipass,	geboekte	sportactiviteiten	en	ge

huurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie

assistance voertuigen 
•		in	België	vanaf	10	km	van	de	woning	en	in	heel	Europa
•		pechverhelping	en	sleping
•		repatriëring	van	het	voertuig,	de	passagiers,	de	bagage	en	

de huisdieren
•		verzending	van	wisselstukken
•		juridische	bijstand
•		transport	van	de	verzekerde	inzittenden
•		caravan	en	aanhangwagen	gratis	meeverzekerd

Home assistance
•		bijstand	bij	zware	schade	aan	de	woning
•		kosten	voor	slotenmaker
•		informatiedienst

kapitaal reisongevallen
•		vergoeding	tot	v 12.500/pers.  

bij overlijden en blijvende  
invaliditeit na een ongeval  
in het buitenland

reizen baus
Bijzondere 

voorwaarden

klachten
Eventuele klachten moeten worden inge
diend op de plaats waar de reden van de 
klacht zich voordoet, bij de reisleiding of 
de chauffeur, hotelier, enz. … zodat men 
de nodige vaststellingen kan verrichten 
en zo nodig wanneer de klacht rechtvaar
dig lijkt, een oplossing vinden.

aansprakelijkheid van de reizigers
Minderjarige kinderen moeten in het be
zit zijn van een geldige KidsID met foto. 
Wanneer de kinderen niet samen reizen 
met het gezinshoofd, moeten zij houder 
zijn van een document met de toelating 
van de ouders, gewettigd op het gemeen
tehuis. Vrijwillige of onvrijwillige schade 
door de reiziger toegebracht aan derden, 
vervoermiddelen of in het hotel enz. valt 
ten zijne lasten.

Hoteldirectie
De hoteldirectie behoudt zich het recht 
bij aankomst na een nachtreis de kamers 
pas vrij te geven vanaf 15.00 uur.

Dieren
Dieren zijn niet toegelaten op onze auto
cars.

Inschrijvingen
de inschrijving kan enkel gebeuren 
door betaling van een voorschot van 
w 85 per persoon (tenzij anders ver-
meld). Het inschrijven houdt in dat men 
de algemene reisvoorwaarden kent (zie 
bestelbon) en iedere deelnemer wordt 
verondersteld er kennis van te hebben 
genomen.

Betaling
Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor 
vertrek betaald te worden.  Daarna ont
vangt u de nodige reisdocumenten.

annulering of reiswijziging  
door de organisator
De reisweg kan door de organisator ten 
alle tijden gewijzigd worden. De organisa
tor behoudt zich het recht van opzegging 
zonder vergoeding wanneer een reis niet  
kan doorgaan bij gebrek aan voldoende 
deelnemers (minimum 25 deelnemers). 
In dit geval wordt de reiziger minstens 14 
dagen voor vertrek verwittigd en worden 
alle betaalde voorschotten terugbetaald.

annulering door de reiziger 
Annulering wegens ziekte, ongeval, hos
pitalisatie, overlijden familielid brengen 
volgende kosten mee:  
•		 meer	dan	30	dagen	voor	vertrek:	
 v 25 per persoon.
•		 van	30	tot	22	dagen	voor	vertrek:
 15% van de reissom.
•		 van	21	tot	8	dagen	voor	vertrek:
 50% van de reissom.
•		 van	de	7de	dag	tot	de	dag	van	vertrek:
 90% van de reissom. 
•		 niet	aanwezig	bij	vertrek:
 100% van de reissom.

Bagage
Maximum toegelaten bagage : 1 reiskoffer 
p.p. (max. 20kg) + 1 stuk handbagage.

Drukfouten
Ondanks onze zorgvuldigheid bij het sa
menstellen van de informatie in deze bro
chure en op onze website, kunnen wij niet 
aansprakelijk gesteld worden voor druk 
en zetfouten. 

garantiefonds reizen
Om onze klanten nog méér garantie te 
bieden zijn wij, Reizen Baus nv, aangeslo
ten bij het Garantiefondsreizen, Metrolo
gielaan 8, 1130 Brussel. Ons polis nummer: 
9911.0046.00/5121
Wij volgen de reisvoorwaarden van de 
Geschillencommissie Reizen vzw.
Zie achterkant bestelbon.

reisformaliteiten autocarvakanties 
•		 geldige	identiteitskaart	(vervaldatum	

controleren).
•	 Kids-ID	voor	kinderen	minder	dan	 

12 jaar.
•	 EZVK:	Europese	ziekteverzekerings

kaart van de mutualiteit.

 U kan bij ons ook terecht 
   voor al uw vliegvakanties, 

  cruises en 

   autovakanties. 

 Wij zijn een officieel erkend partner van 

  Thomas Cook, Pegase, 
       Imagine, MSC Cruises, …

reizen baus
Allianz Global Assistance

exlusive europe selection

annulering
Terugbetaling van de annulerings of wijzigingskosten van 
de reis tot v 10.000/pers. in geval van
•		ziekte,	incl.	voorafbestaande	ziekte,	ongeval,	overlijden	van	

de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel
•		zelfmoord	van	een	familielid
•		overlijden	van	kat,	hond	of	paard
•		schade	aan	de	woning
•		ontslag
•		echtscheiding	of	feitelijke	scheiding
•		uitzetting	uit	de	huurwoning
•		diefstal	van	identiteitsdocumenten	of	visum,	 

weigering van visum
•		adoptie
•		orgaantransplantatie
•		annulering	van	het	cultureel	of	sportief, 

evenement dat het hoofddoel van de reis was
•		annulering	van	uw	burgerlijke	huwelijksplechtigheid

Compensatiereis
•		waardebon	geldig	voor	nieuwe	reis	in	geval	van	

 vroegtijdige terugkeer tot v 10.000/pers.

reisgoed
•		vergoeding	tot	v 2.000/pers. igv diefstal, beschadiging, 

verlies of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar 
vervoer

•		GSM,	laptop	en	sportmateriaal	verzekerd
•		tussenkomst	voor	de	strikt	noodzakelijke	aankopen	bij	

laattijdige aankomst in het buitenland.

Uniek op de markt, een formule met exclusieve waarborgen: 
de bescherming bij uitstek voor reizen binnen europa !

kostprijs

6% van de 

reissom
Allianz Global Assistance
Zwaluwenstraat 2  1000 Brussel, België
Tel: +32 2 290 64 68  www.allianzassistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch,
toegelaten onder het codenummer 2769
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Zonneveldweg 61
B3830 Wellen
t  011 37 62 04
e info@reizenbaus.be
W www.reizenbaus.be

Open
Maandag tot vrijdag van 9u12u & 13u18u. Zaterdag, zondag enfeestdagen gesloten.

w w w. r e i z e n b a u s . b e

     Voor al uw vragen, 

 informatie en reservaties 
   kan u ons steeds 
     contacteren 
    tijdens de kantooruren

Printdorp.com
  van idee tot uiting


