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TELEFONISCH OF PER E-MAIL BOEKT U UW VAKANTIE  
uit deze brochure het gemakkelijkst. Om deze reservatie vlot te laten 
verlopen, noteert u best vooraf de nodige gegevens: de bestemming, de 
afreisdatum, het aantal dagen, het aantal personen, naam en voornaam 
van alle deelnemers, de leeftijd van de meereizende kinderen, uw 
naam en adres, de gewenste opstapplaats. Na de reservatie sturen 
wij zo snel mogelijk een bevestiging op. Deze kijkt u even na, u 
tekent voor akkoord en bezorgt ze ons terug. Met de bijgeleverde 
overschrijvingsformulieren betaalt u het gevraagde voorschot (zo snel 
mogelijk) en het saldo (1 maand voor de afreis). Daarna krijgt u van 
ons de reisdocumenten. 
Voor inlichtingen of reservaties kan u natuurlijk ook rechtstreeks in 
ons kantoor terecht.

KINDEREN moeten over een kids ID beschikken. Reizen zij alleen, dan 
moeten ze een attest kunnen voorleggen van de bevolkingsdienst, met 
de toestemming van de ouders om alleen te reizen.
Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een korting van 25% indien ze de 
kamer delen met twee volwassenen.

DRANKEN aan de tafel zijn nooit inbegrepen, tenzij anders vermeld.

EXCURSIES INBEGREPEN
• De excursies zijn steeds bij de prijs inbegrepen. 
• Toe gangsgelden zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
• Volgorde kan worden aangepast in functie van weersomstandigheden 

en openingstijden.
 
Teneinde de reizigers de grootst mogelijke GARANTIE te bieden, zijn 
wij lid van het Garantiefonds Reizen. 

Op alle reizen uit deze brochure is BEGELEIDING door een gids 
voorzien*. De dienstvergoeding voor chauffeur en reisleider is 
inbegrepen. Het staat u natuurlijk wel vrij om hen achteraf nog eens 
extra te belonen indien u dat wenst. 

Wenst u een REISVERZEKERING? U kan bij ons een annulatie- en  
bijstandsverzekering afsluiten. Deze is niet verplicht, maar wij raden het 
toch steeds ten stelligste aan. 

Alle hotels uit dit programma kunnen worden gereserveerd voor hen 
die liever met hun EIGEN WAGEN reizen. 
Wij zorgen graag voor de reservatie en een reisroute.

*Uitgezonderd Disneyland® Parijs

NUTTIGE TIPS 

GRATIS OPHAALDIENST
Gent, bushalte Graaf van Vlaanderenplein • Antwerpen, Crown Plaza Hotel • Hasselt, station • Turnhout, ingang Stadspark 

• Herentals, De Duinen • Heist-op-den-Berg, Station • Leuven, parking Bodart • Sint-Niklaas, Hotel Serwir
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Vanaf 26 maart 2017 straalt het Disneyland® Park meer dan ooit tevoren tijdens haar 
schitterende 25ste Verjaardag! Dit wordt een unieke en onvergetelijke belevenis waar u 
nog jarenlang met stralende ogen aan terugdenkt.

Dag 1 
Vertrek ’s morgens in Herentals. We zetten 

meteen koers naar Parijs en houden onder-

weg een korte koffiestop. In de late voormid-

dag komen we aan in ons hotel voor check-in. 

Wanneer u klaar bent voor een dag vol magie, 

neemt u aan de ingang van het hotel de gra-

tis pendelbus die u op 10 minuten naar beide  

Disney® Parken brengt.

 

Dag 2 
Vrij bezoek aan de parken van 

Disneyland® Paris.

 

Dag 3 
Vrij bezoek aan de parken van Disneyland® Paris. 

In de late namiddag pikt onze autocar u aan het 

hotel op en vertrekken we terug naar België. 

Aankomst thuis in de loop van de avond.

Disneyland® Paris  3 dagen

B&B HOTEL  
www.hotel-bb.com
Ligging
in een groene omgeving vlakbij de Disney® Parken – gratis shuttle!
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, tuin, airco, WiFi
Verblijfsformule
Logies en ontbijt

AFREIS: 3 JUNI 2017
Prijs per persoon: € 295,-
Toeslag single: € 65,-

Inbegrepen:
3 dagen toegang tot het
Disneyland® Park en het
Walt Disney Studios® Park.

©Disney

©Disney
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Champagne 2 dagen

Ook u krijgt waarschijnlijk zo’n feestelijk gevoel als u aan champagne denkt. De 
streek waar die sprankelende drank vandaan komt, is een feest op zich. Bent u van 
plan een uitstapje te maken richting Frankrijk, dan is la Champagne meteen een 
uitstekende keuze. Deze regio heeft inderdaad alles in zich wat Frankrijk tot zo’n op 
en top vakantieland maakt. De natuur, de historische steden, de gastronomie van 
topniveau, en vooral… le champagne.

Dag 1 › Herentals – Reims
We vertrekken ’s morgens voor een recht-

streekse rit naar Reims, door zijn centrale 

ligging ook wel eens de hoofdstad van Cham-

pagne genoemd. Reims staat te popelen om 

ons te laten kennismaken met haar roemrijke 

verleden. We hebben immers te maken met 

een zeer oude stad, waarvan de geschiedenis 

teruggaat tot voor onze jaartelling. Het was 

ook een rijke stad, waarvan de machtige ka-

thedraal nog steeds een stille getuige is. De 

structuur van rechtlijnige straten met parken 

in het stadscentrum is het werk van Colbert. 

Op de groene boulevard staat zijn standbeeld 

centraal geplaatst. Na een boeiend bezoek 

checken we in in ons hotel. 

Dag 2 › Parc Régional de la 
Montagne de Reims – Hautvillers 
– Herentals 
Na het ontbijt staat een bezoek aan het 

mooie Parc Régional de la Montagne de 

Reims op het programma. Dit natuurpark 

van 50.000 ha strekt zich uit tussen Reims, 

Châlons-en-Champagne en Epernay. Het om-

vat verschillende dorpen, bossen, heuvels en 

dalen, maar vooral natuurlijk wijngaarden. In 

het schilderachtige Hautvillers wordt het graf 

bezocht van Dom Pérignon, de monnik die 

volgens de overlevering de methode vond 

om witte wijn te veranderen in champagne. 

Op de tocht door deze prachtige streek mag 

een bezoek aan een champagnekelder niet 

ontbreken. 

Na een leuke tweedaagse is het tijd om terug 

te keren naar huis.

MERCURE REIMS CENTRE CATHEDRALE  
www.accorhotels.com
Ligging
in het centrum van Reims
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 21 JULI 2017
Prijs per persoon: € 189,-
Toeslag single: € 49,-
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Leiden is een levendige stad met een rijk cultureel aanbod. Tegelijkertijd heeft Lei-
den een compacte en overzichtelijke binnenstad. Dat maakt deze stad bijzonder 
geschikt om zelf wandelend te ontdekken.

Leiden heeft veel meegemaakt door de tijd 

heen. Wist u bijvoorbeeld dat Leiden als 

eerste stad van Nederland een Universiteit 

heeft gekregen? En wist u dat er in 1807 een 

enorme ramp heeft plaatsgevonden in Leiden 

die aan ruim 150 mensen het leven kostte? 

Gelukkig is tijdens de Tweede Wereldoorlog 

het grootste gedeelte van het historisch cen-

trum van de stad gespaard gebleven, zodat u 

als bezoeker nog genoeg te bezichtigen heeft.

Leiden telt ruim 2800 monumentale 

gebouw en en bezienswaardigheden waarvan 

een groot deel vrij toegankelijk is. Gebouwen 

als de Burcht, het Leidse Stadhuis, de Pieters-

kerk, het Academiegebouw van de Univer-

siteit Leiden, de Stadsgehoorzaal Leiden, de 

Schouwburg Leiden en het Gravensteen ma-

ken Leiden tot een stad die u echt een keer 

gezien moet hebben. Vrijwel de hele gehele 

binnenstad van Leiden is monumentaal erf-

goed waardoor u, als u binnen de singels blijft, 

de meeste monumenten op loopafstand van 

elkaar kunt bereiken.

Eén kenmerk van Leiden valt direct op, waar 

je ook bent: het water. Leiden heeft na Am-

sterdam het meeste water binnen haar poor-

ten stromen. Een rondvaart over de Leidse 

grachten is dan ook een aanrader omdat je 

de stad zo van een hele andere kant kunt 

beleven.

Op wandel door de stad ontdek je vast ook 

enkele muurgedichten. Leiden telt er in totaal 

101! De toeristische dienst biedt een wande-

ling aan die je langs de mooiste plekken van 

Leiden voert, en tegelijk langs 25 van de 101 

gedichten.

Met meer dan 150 restaurants, eetcafés en 

kroegjes is Leiden ook nog eens een echte 

culinaire stad, liefhebbers van lekker eten en 

drinken kunnen in Leiden hun hart ophalen.

Heeft u nog een excuus om Leiden niet te 

ontdekken? 

Leiden 2 dagen

GOLDEN TULIP LEIDEN CENTRE  
www.goldentulipleidencentre.nl
Ligging
op 5 minuten lopen van het historisch centrum van Leiden
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 29 JULI 2017
Prijs per persoon: € 169,-
Toeslag single: € 49,-
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Londen 3 dagen

Op een boogscheut van België ligt wereldstad 

Londen. De stad behoort al jarenlang tot de 

meest populaire bestemmingen voor een ste-

dentrip, een populariteit die de miljoenenstad 

dankt aan de eigenzinnigheid van het land die 

tot diep in de wortels van Londen terug te 

vinden is. Britten hechten enorm veel waarde 

aan hun eigen cultuur en karakter. De meeste 

mensen die de stad eens bezocht hebben, ke-

ren later nog een keertje terug. 

Waarom is Londen zo de moeite? Allereerst 

is Londen gewoonweg ‘anders’. Het links 

rijden en de typische iconen zoals de rode 

dubbeldekkers, de zwarte Londense taxi’s, de 

telefooncellen en de vele pubs geven Lon-

den een heel herkenbaar straatbeeld. Naast 

de vele bezienswaardigheden die u in Lon-

den vindt, heeft de stad ook een heel levendig 

uitgaansleven en veel mogelijkheden om te 

winkelen. De grootte en diversiteit van Lon-

den dragen er tevens toe bij dat u na een 

weekendje Londen het gevoel hebt nog lang 

niet alles van de stad gezien te hebben. Onze 

gids zorgt er alvast voor dat u de must-sees 

zeker van uw lijstje kan schrappen!

Londen is ook populair onder de liefhebbers 

van musicals. Wat Broadway is voor Amerika, 

dat is Londen voor Europa. In de stad kunt 

u altijd meerdere grote producties bezoeken. 

Dwaal eens rond in West End, dé uitgaans-

wijk van Londen. Het is het ‘walhalla’ van 

theater, dat samen met Broadway aan de top 

staat van de branche. Neem ook een kijkje 

in Soho, een multiculturele kleinere wijk in 

Londen met een grote diversiteit aan men-

sen en smaken. Hier hebben comedy clubs en 

theaters zich naast de vele kleine boetieks en 

restaurants gevestigd. 

Shoppen doet u in Oxford street, dé winkel-

straat van Londen met meer dan 500 winkels 

waaronder Marks & Spencers, Zara en het 

wereldberoemde Harrods. Ga ook op zoek 

naar Regent Street en Bond Street. Voor leu-

ke handgemaakte cadeaus, zeldzame lekker-

nijen en antiek moet u zeker Covent Garden 

bezoeken.

Tip!
Als u alles uit uw trip wil halen, is de London 

Pass misschien iets voor u! Eenmaal u de 

kaart heeft aangekocht, krijgt u gratis toegang 

tot meer dan 60 attracties en bezienswaar-

digheden. 

CROYDON PARK HOTEL  
www.croydonparkhotel.com
Ligging
rustige ligging bij Croydon
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, airco, WiFi, binnenzwembad, 
wellness, familiekamers
Verblijfsformule
half pension

AFREISDATA: 29/09 - 28/10 - 27/12/2017
Prijs per persoon: € 295,-
Toeslag single: € 70,-
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Bernkastel is als wijnstad een ideale 

bestemming voor een weekendje weg. 

In de adventstijd baadt de stad in licht 

en gezelligheid. De feestelijke sfeer, de 

kerstmarkt en de vele evenementen trekken 

jaarlijks vele toeristen en citytrippers aan. 

Waar vindt u immers deze unieke cocktail 

van een bruisende winter met pittoreske 

vakwerkhuizen en romantische straatjes? 

De toeristische diensten, handelaars en 

vakwerklieden, cafés en restaurants, allemaal 

slaan ze de handen in elkaar en toveren 

ze Bernkastel elk jaar weer om in een 

schitterende kerststad. 

We kozen voor u een weekend dat bol staat 

van de kerstige concerten en activiteiten. 

Uniek is de aankomst van de fakkelzwemmers 

op zaterdagavond! 

Moedige ijsberen trotseren vanavond het 

koude rivierwater, gewapend met een 

brandende fakkel. Van op de oever van de 

Moezel ben je getuige van ontelbare lichtjes 

die magisch reflecteren op het water. Samen 

met hen arriveert Sinterklaas per boot. En 

wie weet heeft hij wel een cadeautje bij voor 

de kleinsten!

Voor het volledige programma komt u 

best na de zomervakantie eens even in ons 

reisbureau langs. 

Niet te missen:
›	Handgemaakte kerststallen: Getalenteerde 

handwerkers stellen hun zelfgemaakte 

kerststalletjes ten toon.

›	Moezelrondvaart: Rondvaart op de 

Moezel met glühwein

›	Verschillende fanfares, korpsen en 

kerstconcerten

Bernkastel 3 dagen

BERNKASTELER HOF  
www.bernkasteler-hof.com
Ligging
in het centrum van Bernkastel
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, WiFi
Verblijfsformule
logies en ontbijt

AFREIS: 1 DECEMBER 2017
Prijs per persoon: € 189,-
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Parijs 2 dagen

Het hoeft niet te verbazen dat Parijs als ‘stad 

van de liefde’ tot de meest bezochte steden 

ter wereld behoort. De hoofdstad van Frank-

rijk staat gekend als een romantische bestem-

ming. Het is er op en top genieten van elkaar 

en de vele attracties en monumenten die de 

stad te bieden heeft. 

Wie naar Parijs gaat, hoeft zich niet te ver-

velen. De stad is een aaneenschakeling van 

bezienswaardigheden die de moeite waard 

zijn. Montmartre, de Eiffeltoren, de Arc de Tri-

omphe, de Notre-Dame, de Moulin Rouge, 

maar ook La Madeleine en het Panthéon zijn 

maar enkele van alle attracties die de stad 

herbergt. Onze tip aan u: probeer op deze 

twee dagen vooral niet alles te doen wat Pa-

rijs te bieden heeft. Het is geen doen, en u 

zou voorbij gaan aan de Parijse sfeer waar u 

toch écht van moet genieten.

Bovendien zitten we in de kerstperiode, 

waardoor de lichtstad nóg meer licht geeft. 

Onder l’Arche de Défense, rond de Eiffel-

toren, langs de Champs-Elysées… Verspreid 

over de stad vindt u op elk pleintje wel een 

kerstmarkt terug met eten, drinken en mooie 

geschenkjes. Er is zoveel te doen dat u ogen 

en oren te kort komt. Aan wie denkt dat de 

échte kerstmarkten alleen in Duitsland te vin-

den zijn, bewijzen we graag het tegendeel! 

IBIS PARIS PORTE DE CLICHY  
www.accorhotels.com
Ligging
langs het centrum van Parijs
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, airco, WiFi
Verblijfsformule
logies & ontbijt

AFREIS: 9 DECEMBER 2017
Prijs per persoon: € 129,-
Toeslag single: € 35,-
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De Dolomieten, in het noorden van Italië, zijn een van de mooiste bergketens van  
Europa. De bergen hebben grillige vormen, de rotspartijen zijn adembenemend mooi 
en tussen de spectaculaire toppen liggen prachtige meren. Vanuit ons hotel in San 
Candido kunnen we vele leuke excursies maken in het Hochpustertal. Of het nu is 
voor een lichte wandeling of voor een avontuur in het hooggebergte, steeds meer 
toeristen vinden hun weg naar de Dolomieten voor een actieve vakantie. Heeft u zin 
om het hooggebergte te ontdekken, dan kunt u gebruik maken van liften en van aan-
sluitende wandelingen. Mooie routes, paden, almen en hutten verwelkomen zowel 
beginners als ervaren wandelaars. Ver weg van het dagelijkse leven zult u getuige 
zijn van een unieke fauna en flora, van de geur van de natuur en gezonde lucht.

Onze gids voorziet enkele wandelingen die 

voor de hele groep haalbaar zijn, maar hij 

geeft ook graag suggesties aan wandelaars die 

het wat uitdagender willen! Bovendien heeft 

hij de volgende excursies voor u in petto:

Uitstap 1 › Brunico
Het valt meteen op: Brunico/Bruneck, de be-

langrijkste plaats van het dal Pustertal, is een 

levendig stadje met een rijk cultureel leven 

en talrijke sportmogelijkheden. Geen won-

der dat het uitstekend scoort op het gebied 

van levenskwaliteit. Wat dacht u van een be-

zoek aan slot Schloss Bruneck op de heuvel 

en het daarin gevestigde Messner Mountain 

Museum Ripa? Maar u kunt ook heerlijk door 

de charmante winkelstraatjes slenteren of op 

het raadhuisplein in de zon genieten van een 

lekkere cappuccino.

Uitstap 2 › Kronplatz
Op 3 km van Brunico ligt de Kronplatz, de 

bekendste skiberg van het Pustertal. De 

2275m hoge Kronplatz, de witte parel van 

Zuid-Tirol, is één van de grootste skigebieden 

van Europa en zal zelfs de meest veeleisende 

wintersporter voldoening schenken. Maar het 

prachtige landschap van de regio met zijn uit-

gestrekte bossen en groene weiden, omringd 

door imposante bergketens, biedt volop mo-

gelijkheden voor een leuke en afwisselende 

vakantie. De actieve vakantieganger kan hier 

terecht voor ontspannen wandelingen naar 

almhutten of voor klimtochten naar de top-

pen van de ‘drieduizenders’. 

Uitstap 3 › Bolzano
Het valt niet mee de betovering van de stad 

Bolzano/Bozen te weerstaan: de middeleeuw-

se stad, de architectuur met haar mengeling 

van noordelijke en mediterrane invloeden, 

de belle époque sfeer op de Waltherplatz, de 

drukke handelsactiviteiten onder de arcaden 

en in de zijstraatjes, de kleurenpracht van 

groenten en fruit dat op de kraampjes van de 

groentemarkt te koop wordt aangeboden, de 

musea, de kastelen, de unieke combinatie van 

Middel-Europese en zuidelijke cultuur, dit alles 

maakt de stad uniek. De ultieme uitstap om 

even uit te rusten van de wandelingen die we 

misschien al achter de rug hebben!

Wandelen in de Dolomieten 8 dagen

HOTEL STRASSER  
www.hotel-strasser.com
Ligging
op 3km van het centrum van San Candido
Faciliteiten
bar, restaurant, terras, tuin, wellness, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 11 JUNI 2017
Prijs per persoon: € 745,-
Toeslag single: € 150,-
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Praag is een prachtige stad met een schitterende architectuur en een groot aantal 
mooie, oude gebouwen, kronkelende straatjes en beroemde bezienswaardigheden 
zoals de Karlsbrug, het oude plein en de Burcht. In 1992 werd het historisch 
stadscentrum opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst.

Het is niet overdreven om Praag één van 

de meest aantrekkelijke plekken op aarde 

te noemen. Er zijn maar weinig steden 

die sfeer, geschiedenis en prachtige kunst 

bieden en een meester zijn op het gebied 

van architectuur. 

Samen met Rome is Praag de enige 

Europese hoofdstad die gedurende de 

laatste elf eeuwen onafgebroken de 

machtszetel van het land vormde. De 

stad bouwt dan ook op een heel rijk 

architecturaal verleden. Het was Karel IV 

die Praag als eerste tot officiële hoofdstad 

van het toenmalige keizerrijk omdoopte. 

Onder zijn bewind kende Praag zijn eerste 

economische, culturele en intellectuele 

bloeiperiode. De nu drukbezochte 

Karlsbrug werd bijvoorbeeld in die 

periode gebouwd. Maar Praag kende ook 

een sterke Duitse invloed, die de Tsjechen 

verdrukte en benadeelde. Het versterkte 

bij de Tsjechen een nationalistisch gevoel 

dat een belangrijke rol ging spelen in het 

culturele leven. De componist Dvorak liet 

zich bijvoorbeeld grotendeels inspireren 

door de Tjechische volksmuziek en 

legendes. Ook vanuit dat gevoel werden 

het Nationaal Theater en het Nationaal 

Museum in Praag gebouwd. De Tjsechische 

euforie toen Tjechoslowakije in 1918 

onafhankelijk werd, was echter van korte 

duur. Tijdens WOII kwam het land immers 

weer onder Duitse bezetting. Eenmaal 

bevrijd door de Russen, kende het land 

veel ups en downs. De Tsjechen tuimelden 

van een repressief bewind in ongekend 

liberalisme om daarna te hervallen in 

onderdrukking.

Het voormalige Tsjechoslowakije heeft 

zwaar geleden onder het communisme 

en stond op de rand van een faillissement. 

Het huidige Tsjechië kent sinds enkele 

jaren een sterk groeiende economie, mede 

dankzij de waardestijging van hun munt en 

het toenemend toerisme. 

Deze rijke geschiedenis en invloeden 

van vele verschillende volkeren en 

culturen brengen een schat aan 

bezienswaardigheden met zich mee. 

Samen met onze gids ontdekken we 

waarom Praag tegenwoordig behoort tot 

de meest populaire citytrip bestemmingen 

in Europa!

LINDNER HOTEL PRAGUE CASTLE   
www.lindner.de
Ligging
In het centrum van Praag
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, tuin, fitness, wellness, Wifi, airco
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 23 AUGUSTUS 2017
Prijs per persoon: € 495,-
Toeslag single: € 145,-

Praag 5 dagen
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Het Venetiaanse carnaval is niet te vergelijken met de klassieke beelden die wij heb-
ben van carnaval in onze streken of de andere wereldberoemde carnaval hotspot 
Brazilië. Carnaval is in Venetië uitgegroeid tot een bezienswaardigheid, een culturele 
manifestatie die 12 dagen duurt en eindigt de dag voor Aswoensdag.

Niet alle bronnen zijn het eens over het ont-

staan van het feest. Waar de ene het heeft 

over een feest om de komst van de lente te 

vieren, heeft de andere het over een spon-

taan volksfeest dat losbarstte op het San Mar-

coplein na een overwinning van het leger. We 

lezen echter regelmatig dat het gebruik van 

maskers oorspronkelijk gewoon een manier 

was om de eigen identiteit te verbergen, zon-

der het risico te lopen herkend te worden 

bij losbandige activiteiten. Dans, muziek, drank 

en geheimzinnigheid waren het levenselixir 

voor de Venetianen. De maskers boden een 

vluchtweg voor de strenge moraal van de Ka-

tholieke Kerk uit Rome. Bovendien was er op 

deze manier geen verschil tussen klasse, leef-

tijd en geslacht. Hoewel door de jaren heen 

het dragen van maskers buiten carnaval ver-

Carnaval in Venetië 8 dagen
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boden werd, blijft het masker onlosmakelijk 

verbonden met de traditie en geschiedenis 

van de stad. 

Tegenwoordig is het carnaval een hoogtepunt 

voor de meeste Italianen en talrijke buiten-

landse toeristen. Cultureel gezien is het een 

unicum in de wereld. Daar speelt het sprook-

jesachtige decor van Venetië zeker een rol in. 

Het evenement heeft zichzelf al lang boven 

de ordinaire braspartij verheven. Alleen als 

u er midden in zit, beseft u dat dit een stuk 

geschiedenis is. Het historische zit hem in de 

kostuums, de maskers, de decors, de muziek 

en voor een stuk ook in de mythische bele-

ving die u maar kan vatten als u heeft mee-

gedaan. Luister naar de verhalen. Ze zijn ‘oor-

strelend’ en voeren u mee op een reis naar 

de roddels van de courtisanes, de geheimzin-

nigheid van de geestelijken en de vreugde van 

de bevolking. 

Boekt u een ticketje voor bus en hotel, dan 

krijgt u er een fantastische reis naar het ver-

leden bovenop. 

HOTEL LE SOLEIL  
www.hotellesoleil.it
Ligging
Aan het strand van Jido di Jesolo
Faciliteiten
WiFi, lift, airco, tuin, terras, wellness
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 18 FEBRUARI 2017
Prijs per persoon: € 695,-
Toeslag single: € 105,-

Naast de carnaval beleving hebben we enkele uitstappen voor u in petto. Enkele suggesties:

Burano
Vanuit Punta Sabbioni maken we een boottocht naar het eiland Burano. Dit is het mooiste eilandje uit de regio, 
bekend om zijn kantwerk en felgekleurde huisjes. We nemen ook een kijkje bij de schuine klokkentoren van de 16e 
eeuwse San Marinokerk.

Aquileia en Grado
Aquileia werd gesticht in 181 voor Christus en is één van de best uitgegraven steden ter wereld. Ze is opgenomen 
in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Bij een bezoek aan de basiliek lopen we over de glazen vloer boven 750m² 
prachtige mozaïeken.  Even verder richting de kust ligt Grado. Dit stadje wordt gevormd door een klein langgerekt 
schiereiland met aan de ene kant havens en aan de andere kant uitgestrekte stranden. De binnenstad met haar 
pleintjes, kleurige huizen en zijn Romaanse basiliek zijn in Zuid-Europese sfeer gebouwd.
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Umbrië… Het bergachtige groene hart van Italië. In dit land zijn de groene, zacht 
glooiende heuvels begroeid met vooral wijn- en olijfgaarden. Hier heerst nog rust en 
kalmte over de pittoreske dorpjes. Umbrië wordt gekenmerkt door oud ommuurde 
heuvelstadjes met steile straatjes die getuigen van een rijke cultuurgeschiedenis. De 
streek is minder bekend dan Toscane, maar net daardoor minder overspoeld door 
toerisme.

Dag 1 ›	Herentals – Piotta
Vroeg in de morgen vertrekken we over 

Straatsburg, Basel richting Luzern. Gebruike-

lijke stops onderweg zijn voorzien, evenals de 

tijd voor een vrij middagmaal. Tegen de avond 

komen we aan in de omgeving van Piotta, 

Zwitserland voor avondmaal en overnachting.

Dag 2 › Piotta – Piacenza - 
Passignano 
Na het ontbijt rijden we langsheen Lugano, 

Como en Milaan en komen we aan in Cas-

tell’Arquato. Dit buitengewoon mooi middel-

eeuws dorp wordt overschaduwd door La 

Rocca Viscontea, een machtige burcht die in 

de 14e eeuw gebouwd is. Het is één van de 

meest bijzondere burchten uit de omgeving. 

Via steegjes met lage steenrode rijtjeshuizen 

kom je op het mooie Piazza Monumentale. 

Hier vindt u één van de oudste kerken uit de 

buurt, daterend uit 756!

’s Namiddags reizen we door tot Passignano, 

onze verblijfplaats aan het Trasimeense meer.

Dag 3 › Gubbio – Umbertide 
In Gubbio is de middeleeuwse structuur 

goed bewaard gebleven. Het vormt een 

mooi stilleven met zijn doolhof van steegjes 

en trappen en huizen met terracotta dakpan-

nen. Vanaf de moderne benedenstad klimt u 

naar boven. Het lijkt of er geen einde komt 

aan de klim. Eenmaal boven gekomen op het 

Piazza della Signoria, het centrum van de stad, 

wordt u wel rijkelijk beloond. Vanaf een gigan-

tisch op een balkon lijkend plein hebt u een 

schitterend uitzicht over de omgeving. 

De Abbazia di San Salvatore di Montecorona 

in Umbertide is met haar klokkentoren, kerk 

en crypte één van de belangrijkste Benedic-

tijnse abdijen in Umbrië. De sfeer op deze 

plaats is onbeschrijflijk mooi. Z’n eenvoud 

maakt deze 1000 jaar oude plaats bijzonder.

Dag 4 › Bevagna – Montefalco  
Het mooie vestingstadje Bevagna was een 

fraai Romeins stadje, gelegen aan de Clitun-

no rivier en doorkruist door de Via Flaminia. 

Dankzij die ligging kon het stadje zich in de 

Romeinse tijd goed ontwikkelen. Vandaag 

biedt dit stadje aan de bezoeker een intact 

middeleeuws stadsplan met pittoreske steeg-

jes en een prachtig plein met twee Romaanse 

kerken, de trots van Bevagna. De belangrijkste 

monumenten, vooral op het schilderachtige 

Piazza Silvestri, het hart van het stadje, stam-

men uit de middeleeuwen.

Montefalco dankt haar bijnaam ‘Balkon van 

Umbrië’ aan de buitengewone panoramische 

ligging vanwaar men de hele Valle Umbra kan 

overzien. Het stadje ligt op de top van een 

heuvel en wordt omringd door stadsmuren 

met vijf stadspoorten. De belangrijkste be-

zienswaardigheid is de museumkerk van San 

Francesco, met belangrijke frescocycli van re-

naissance schilders waaronder Benozzo Goz-

zoli en Perugino. Op de heuvels rond Monte-

falco wordt de Sagrantinodruif verbouwd die 

één van de beste rode wijnen van Italië geeft. 

We gaan hier met andere woorden niet weg 

vooraleer we iets geproefd hebben!

Dag 5 › Perugia 
Na het ontbijt rijden we per trein naar Peru-

gia. Op 300 meter boven de Tiber ligt Perugia 

als een arendsnest op een heuvel. De stad 

combineert geschiedenis met een kosmopo-

litische jonge uitstraling vanwege de wereld-

beroemde universiteit voor buitenlanders. 

Het is onmogelijk alle pittoreske hoekjes, 

mooie kerken en stadspoorten te vermelden. 

Umbrië 9 dagen
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Je loopt er namelijk op vrijwel iedere straat-

hoek tegenaan. De gids neemt je mee op pad 

langs een boeiend parcours!

Dag 6 › Assisi  
’s Morgens bezoeken we Assisi, met zijn basi-

liek ter ere van de heilige Franciscus. Om 14 

uur rijden we met taxi’s naar San Damiano. 

Hier ligt, tussen de olijfbomen en cipressen, 

het klooster waar Sint Franciscus zijn Zon-

nelied schreef. Vervolgens rijden we naar de 

Carceri, boven in de heuvels, waar Franciscus 

zich terugtrok met zijn broeders. Verder naar 

de top van de Monte Subasio en de Verrij-

zenisberg (1300m). Langs het middeleeuws 

dorpje Collepino (korte stop) zetten we 

onze weg verder richting Spello. Het zicht 

over deze stad, gelegen tussen de groene 

heuvels, is gewoon schitterend.

Dag 7 › Arezzo – Cortona  
Arezzo kent een bloeiende sieradenindustrie, 

voornamelijk gouden trouwringen en heilige 

medailles, en wordt daarom ook wel La città 

d'oro genoemd. De geschiedenis loopt van 

de Etruskische en Romeinse tijd en de mid-

deleeuwen naar het heden. Het middeleeuw-

se stadsbeeld is enigszins aangetast door de 

herstelwerkzaamheden na de tweede we-

reldoorlog. Veel kleine, smalle straatjes ver-

dwenen en maakten plaats voor brede lanen. 

Maar op vele plaatsen ademt het stadje toch 

nog steeds de middeleeuwse sfeer uit. Het 

vormde dan ook een prachtig decor voor de 

aangrijpende film 'La vita è bella' van en met 

Roberto Benigni. 

Cortona ligt op de grens met Toscane en is na 

Arezzo het belangrijkste culturele en toeristi-

sche centrum van de Val di Chiana. Het stadje 

zelf is op 600 meter hoogte tegen een heu-

velflank gebouwd en biedt mooie uitzichten 

op de uitgedoofde vulkaan Monte Amiata en 

het Trasimeno meer. Cortona werd gesticht 

in de Etruskische periode en is omwille van 

zijn strategische ligging steeds een machtige 

stad geweest. Dat zien we nog altijd in de 

versterkte stadsmuren en de talrijke prach-

tige paleizen en kerken. 

Cortona heeft ook een prachtig museum 

met vooral schitterende religieuze werken. 

Hier vinden we belangrijke werken van be-

roemde schilders zoals Fra Angelico en een 

aantal doeken van Luca Signorelli, die hier 

geboren werd. 

Naast al dat groots is er het enig mooie Via 

Iannelli. Langs deze straat vinden we een 

groot aantal middeleeuwse huizen met de 

typische overkraging van de bovenste ver-

diepingen naar de straatkant. De meeste van 

deze huizen zijn gebouwd op de funderingen 

van Etruskische afgebroken huizen. Dit straat-

je levert vast ontzettend mooie foto’s op.

Dag 8 › Passignano  – Mils  
Na het ontbijt vertrekken we uit Passignano. 

Eerst staat nog een bezoek aan de mooie 

stad Mantova op het programma, een prach-

tig en rustig provinciestadje omgeven door 

drie meertjes. Op 27 oktober 2016 werd 

de stad tot culturele hoofdstad van Italië ge-

bombardeerd. Dankzij de invloedrijke familie 

Gonzaga, die hier eeuwenlang woonde en de 

stad met heel wat kunstwerken verfraaide, is 

Mantova vandaag één van de belangrijkste 

kunststeden van Noord-Italië. Het historisch 

centrum van Mantova staat sinds 2008 dan 

ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. In 

het Palazzo Ducale vindt u wandtapijten van 

Vlaamse wevers en schilderijen van Pieter 

Paul Rubens.

Na een bezoekje aan deze relatief onbeken-

de parel klimmen we over de Brenner verder 

naar Mils voor avondmaal en overnachting.

Dag 9 › Mils – Herentals 
Na het ontbijt laten we de Oostenrijkse ber-

gen achter ons en rijden we naar de Duitse 

grens. Langs de Duitse autosnelwegen rijden 

we met onderweg de gebruikelijke stops te-

rug naar onze thuishaven. Tegen de avond zijn 

we weer thuis.

HOTEL LA VELA  
www.hotellavela.it
Ligging
vlakbij het meer en het centrum van Passignano
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 1 APRIL 2017
Prijs per persoon: € 645,-
Toeslag single: € 100,-
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Dag 1 › Herentals - Dresden
Op weg naar onze bestemming maken we 

een stop voor een kort bezoek aan Erfurt. 

Kerken, torens, bruggen, hoogstaande cultuur 

en luisterrijke feesten: Erfurt is een levens-

lustige en gastvrije stad met middeleeuwse 

charme en een rijke geschiedenis. Gelegen 

op het kruispunt van oude Duitse en Euro-

pese handelsroutes, is de deelstaathoofdstad 

van Thüringen van oudsher een ontmoe-

tingspunt en thuishaven van grote denkers 

en dichters, een zelfbewust en trots centrum 

van vernieuwing met een grote aantrekkings-

kracht op bezoekers uit de hele wereld. Na 

een kennismaking met Erfurt rijden we door 

naar Dresden, onze verblijfplaats voor de ko-

mende vier nachten.

Dag 2 › Dresden
De Saksische stad Dresden staat gewoon 

gelijk aan het woord cultuur. De hoeveel-

heid en pracht van de cultuurgoederen is 

hier zo overweldigend, dat bezoekers zich 

alleen maar ademloos kunnen verbazen. En 

in Dresden wordt dit alles ook nog eens ge-

combineerd met een schitterend rivierland-

schap. Geen wonder dat men spreekt van het 

‘Firenze aan de Elbe’. 

Eigenlijk zou je met het woord ‘wereldbe-

roemd’ voorzichtig moeten omgaan. Maar in 

Dresden is er gewoon veel wereldberoemd. 

Dat geldt niet alleen voor ‘de grote drie’: de 

Zwinger, de Semperoper en de Frauenkirche, 

maar ook voor de Brühlsche Terrasse, het 

Residenzschloss en de twaalf musea die be-

horen tot de Staatliche Kunstsammlungen. En 

niet in de laatste plaats voor de ligging van 

het stadscentrum aan de linker oever van de 

Elbe, precies op het punt waar de rivier een 

bocht maakt.

Dag 3 › Moritzburg – Meissen
Vandaag toeren we rond in de omgeving van 

Dresden. Slot Moritzburg behoort tot de 

meest imposante barokke kasteelcomplexen 

van Midden-Europa. Het kasteel is te berei-

ken via een laan en prijkt op een eiland mid-

denin een kasteelvijver. Keert u hier later nog 

eens terug, dan is een romantische wande-

ling naar het betoverend mooie, in rococo-

stijl gebouwde Fasanenschlösschen zeker een 

aanrader! ’s Namiddags rijden we door naar 

Meissen, aan de voet van de Albrechtsburcht, 

hooggelegen op een rots boven de Elbe. Hier 

bezoeken we de Nationale Porseleinmanu-

factuur met talrijke tentoongestelde stukken 

en een demonstratie-atelier. 

Dag 4 › Sächsische Schweiz
Vandaag start de dag met een rit naar de 

Sächsische Schweiz. Dit natuurgebied ken-

merkt zich door vrij ruw laaggebergte. Ero-

sie heeft er gezorgd voor een merkwaar-

dig tafellandschap met vreemd aandoende 

zand steenheuvels. Het is de streek van de 

Duitse canyons, aantrekkingspunt voor tal-

loze buitenlanders van overal ter wereld. We 

houden halt in Königstein, een dorp dat door  

duizenden toeristen wordt bezocht omwille 

van de mooie ligging en de burcht op de top 

van een berg. Later vandaag genieten we ook 

van een schitterend panorama van op het uit-

zichtsplatform op de Bastei, een rotspartij van 

305 meter hoog. De Bastei behoort tot de 

meest bezochte toeristische attracties van de 

streek. We sluiten de dag af met het kleinood 

Pillnitz, bekend voor haar slot met bijhorend 

prachtig landgoed.

Dresden 6 dagen
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Dag 5 › Weimar – Friedrichroda
Na het ontbijt rijden we naar Weimar, een 

juweel van Duitse en Europese geestesge-

schiedenis. Goethe en Schiller, Nietzsche, 

Fürnberg, Bach, Cornelius… De herto-

gin Anna Amalia haalde ooit dichters en  

denkers naar de kleine stad, ver van de grote 

en machtige residenties, van wie hun roem 

tot op heden onlosmakelijk met Weimar  

verbonden is. De Weimarer Klassik en Bau-

haus zijn nog altijd highlights van de cultuur 

die zich in Weimar harmonisch en over-

rijk openbaart. Geen wonder dat Weimar 

in 1999 tot culturele hoofdstad van Europa 

werd bekroond.  Avondmaal en logies vin-

den we vandaag in het driesterren superior 

Ahorn Berghotel in Friedrichroda. 

Dag 6 › Eisenach – Herentals
We verlaten Friedrichroda en zetten koers 

naar België. Onderweg stoppen we in Ei-

senach. Hier werd beroemd componist 

Johann Sebastian Bach geboren. Ieder uur 

een concert op barokke toetsinstrumenten, 

muziek in zwevende ‘bubble-chairs’ en een 

multimediaal begaanbaar muziekstuk rondom 

vier Bach-uitvoeringen – een bezoek aan het 

Bachhaus is echt iets bijzonders. Tot de 250 

originele tentoonstellingsstukken behoren 

o.a. een Bach-autograaf, de mysterieuze Bach-

bokaal en een door een forensisch antropo-

loge gemaakte reconstructie van het gezicht 

van Bach. Na een boeiend bezoek aan zijn 

geboortehuis trekken we naar Wartburg, het 

slot waar Luther na zijn verbanning onderdak 

vond en waar hij de Bijbel in het Duits ver-

taalde. 

Met een valies vol ervaringen komen we  

’s avonds terug in België aan.

LEONARDO HOTEL DRESDEN ALTSTADT
 SUPERIOR

www.leonardo-hotels.nl/leonardo-hotel-dresden-altstadt
Ligging
centraal in Dresden
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 6 MEI 2017
Prijs per persoon: € 525,-
Toeslag single: € 110,-
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Dag 1 › Herentals – Duinkerken – 
Saint-Valery-sur-Somme
Net over de grens met Frankrijk houden 

we halt in Duinkerken. We bezoeken er het 

LAAC, heel origineel qua bouw en opzet. 

Het kleurrijke museum is in de jaren ’80 op-

gezet en ingericht met pop-kleuren; rood, 

oranje en groen. Door de grote ramen is de 

museumtuin te zien. Als bezoeker neemt u 

een duik in de jaren 1950-1980. De kleur-

rijke en fantasievolle verzameling Circus van 

Karel Appel is duidelijk het hoogtepunt. Na 

een bezoek aan dit museum geven we u in 

Bergues de gelegenheid om iets te eten. De 

filmliefhebber onder u kent de stad uiter-

aard uit de hilarische film ‘Bienvenue chez les 

Ch’tis’ door Danny Boon. 

We rijden verder richting onze verblijfplaats 

en passeren Cap Blanc-Nez, nabij het gezel-

lige Calais. De stranden aan Cap Blanc-Nez 

zijn afgebakend met witte rotsen. De zoge-

naamde ‘white cliffs of Dover’ zijn hier goed 

mee te vergelijken. Het is hier heerlijk wan-

delen met mooie uitzichten over zee.

In Saint-Valery-sur-Somme vinden we ons 

hotel, waar we inchecken en ons installeren 

voor avondmaal en overnachting.

Dag 2 › Marquenterre – abdij van 
Valloires
Een natuurreservaat van 260ha groot, met 

duinen, meren, moerassen en schorren, dat 

is het Parc du Marquenterre. Het park is een 

paradijs voor wilde vogels en een geliefde 

plaats van de witte lepelaar, de kleine zilver-

reiger en de brandgans. Observatieposten 

langs de routes zorgen ervoor dat de bezoe-

kers de vogels kunnen bewonderen zonder 

ze te storen. We kunnen het park verken-

nen vanuit een paardenkoets. Een gids vertelt 

graag honderduit over alles wat we onder-

weg zien. Vergeet zeker je verrekijker niet!

In de namiddag bezoeken we de abdij van 

Valloires in de groene vallei van Authie. Ze 

werd gesticht in de 12e eeuw. Aan de voet 

van deze cisterciënzerabdij strekken zich van-

daag prachtige tuinen uit, versierd met een 

zee van planten, bloemen en struiken. Met 

een oppervlakte van 9ha telt de tuin niet 

minder dan 5000 soorten variëteiten aan 

planten en struiken. Dé gedroomde plek 

voor tuinliefhebbers, maar ook voor men-

sen zonder groene vingers is deze tuin een 

streling voor het oog. De tuin is bovendien 

onderverdeeld in verschillende thematuinen, 

zodat al je vijf zintuigen geprikkeld worden!

De abdij zelf is niet zomaar te bezoeken, om-

dat er tegenwoordig een tehuis voor kinde-

ren gevestigd is. De kerk en kloostergangen 

zijn wel te bezichtigen.

Dag 3 › Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer is een stad die al heel lang 

bestaat, er was hier reeds een vestiging in de 

Romeinse tijd. In het jaar 636 meerde er een 

schip aan zonder zeilen en zonder beman-

ning. Er stond alleen een beeld van de Hei-

lige Maagd op het dek. Niemand weet waar 

het schip vandaan kwam. Rond diezelfde tijd 

werden de mensen die aan het bidden waren 

in de kapel verwittigd van dit feit, door een 

verschijning van de Heilige Maagd. Sindsdien 

is de stad een belangrijk bedevaartsoord. Op 

de plek waar de kapel stond, staat nu de ba-

siliek Notre-Dame.

Boulogne-sur-Mer bestaat uit een histori-

sche bovenstad en een moderne beneden-

stad. We beginnen onze dag beneden met 

een bezoek aan Nausicaà. Het Nationaal 

Centrum van de Zee is meer dan een ge-

woon aquarium. Het is dé plek waar u de 

wereld van de zee ontdekt. Duik in één van 

de grootste Europese centra gewijd aan de 

kennis over de zee en oceanen; 36.000 zee-

dieren, 50 kleurrijke aquariums, spectaculaire 

haaien, vrolijke zeeleeuwen, komische pingu-

ins, een tropische lagune met koralen en tal-

loze veelkleurige vissen… alles wordt in het 

werk gesteld om van uw bezoek aan Nau-

sicaà een onvergetelijk moment te maken. 

Ook het luik milieubeheer en biodiversiteit 

wordt belicht.

De namiddag brengen we door in het his-

torische Boulogne-sur-Mer. De bovenstad 

Picardië 4 dagen
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is omheind door hoge vestingmuren die in 

de 13e eeuw zijn gebouwd ter bescherming 

van de stad. Er waren bovendien maar vier 

toegangspoorten naar de stad die allemaal 

afgesloten konden worden. Bovenop de wal-

len kan je de stad volledig rondwandelen, een 

wandeling van zo’n 4 kilometer. 

We geven nog graag een leuke tip mee: het 

stadhuis is vrij binnen te lopen. Als je ver ge-

noeg doorwandelt in het gebouw, kom je in 

een kleine Japanse tuin terecht.

We rijden terug naar het hotel via Desvres, 

gekend om het talent van de aardewerk-

meesters. De talrijke decoraties in de stad, 

zoals uithangborden en straatnaamborden in 

aardewerk, getuigen van deze specialiteit.

Dag 4 › St. Riquier – Amiens
De abdij van Saint-Riquier bestond al in de 

7e eeuw en was in de 9e eeuw enorm in-

vloedrijk. Wellicht daarom werd de abdij 

verwoest door de Noormannen. Van haar 

wederop richting in de 13e eeuw is aan de 

huidige abdijkerk niet veel meer te zien. Die 

dateert voornamelijk uit de 16e eeuw. De 

rest van de abdijgebouwen bleef echter niet 

onaangeroerd tijdens de Franse Revolutie. 

Jeanne d’Arc had wellicht niet zo’n heel fijne 

herinneringen aan Saint-Riquier. Op weg 

naar Rouen verbleef ze hier immers in de 

gevangenis. 

Op onze weg terug naar huis stoppen we 

in Amiens, gekend om zijn gotische Notre-

Damekathedraal die ingeschreven is op de 

Unesco Werelderfgoedlijst. Met een lengte 

van 145 meter en een hoogte van 42 meter 

is ze de grootste kathedraal van Frankrijk! 

Niet ver van de kathedraal bevindt zich de 

middeleeuwse wijk van Saint-Leu met de 

bijnaam ‘Het kleine Venetië van het Noor-

den’. Deze oude wijk van leerlooiers en we-

vers is bijzonder charmant met gekleurde 

huisjes die een lijn vormen langs de kanalen. 

De vele terrassen, restaurants en cafés zijn 

aangenaam gelegen aan de rand van het 

water. Daar moeten we dus nog even van 

profiteren voor we weer de bus opstappen 

en richting België rijden!

CAP HORNU HOTEL   
www.baiedesomme.fr
Ligging
in Saint-Valery-sur-Somme, met zicht op de Baai van de Somme
Faciliteiten
bar, restaurant, fitness, buitenzwembad, terras, tuin, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 25 MEI 2017
Prijs per persoon: € 445,-
Toeslag single: € 180,-
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De ‘Garden Isle’ is de perfecte plaats voor een ontspannende vakantie. Wat is er 
beter dan te relaxen in frisse lucht en op ontdekking te gaan langs pittoreske dorpjes 
met de typische ‘cottage’-huisjes? Het eiland Wight is een prachtig eiland met een 
ongerepte natuur en een fascinerend verleden. Onze vakantie is niet compleet zon-
der een bezoek aan Koningin Victoria’s favoriete vakantiehuis aan zee.

Dag 1 › Herentals – Sandown
Vertrek in de ochtend over Antwerpen naar  

Calais voor de overtocht per ferry naar Dover.  

Daarna door het golvende landschap van 

Zuid-Engeland naar Brighton. Wat is er nu 

Britser dan ‘fish and chips’ op het strand? 

Brighton biedt het typisch traditionele Groot- 

Brittannië met een twist. Een eerste beziens-

waardigheid is hier het Royal Pavilion. Onze 

wandeling leidt ons ook langs de ‘Lanes’ waar 

we vintage kleding, platen en sieraden vinden. 

Op onze tocht door het oude stadsgedeelte 

worden we omringd door excentrieke lokale 

mensen, toeristen en studenten van over 

de hele wereld. Daarna gaat het naar Ports-

mouth, waar we met de ferry naar het eiland 

Wight gebracht worden. Vanuit Fishbourne 

gaat het rechtstreeks verder naar onze ver-

blijfsplaats Sandown voor avondmaal en 

overnachting. Het populaire stadje Sandown 

ligt aan een mooie baai met langgerekt, goed 

te bereiken zandstrand. Aan één zijde wordt 

het strand afgebakend met imposante witte 

rotsen van Culver Cliff. Direct aan het strand 

ligt een gezellige boulevard met fraaie Victo-

riaanse huizen. Er zijn veel traditionele pubs, 

tearooms, restaurants en cafés te vinden waar 

u heerlijk kunt eten en drinken.

Dag 2 › Newport –Godshill – 
Ventnor – Shanklin 
Tijdens de voormiddag brengen we een be-

zoek aan Newport, de hoofdstad van het ei-

land. Tegen de middag rijden we naar Godshill 

voor een wandeling. Via Chale en de “White 

Mouse Inn” brengt de bus ons naar Ventnor. 

Door de bijzondere ligging en door de in-

vloed van de warme zeewind heeft Ventnor 

een klimaat dat afwijkt van de rest van het 

eiland. Meer zonuren, minder regenval en een 

iets hogere temperatuur zorgen ervoor dat 

Ventnor wat mediterraans aandoet. Ventnor 

was dan ook een ideale plek voor sanatoria 

met mooie tuinen. We bezoeken de Botani-

sche tuin, een mooi voorbeeld van zo’n oude 

ziekenhuistuin die optimaal profiteert van het 

microklimaat van Ventnor. Het stadje beleeft 

tegenwoordig haar revival. Meer toeristen 

en vakantiegangers komen naar dit aantrek-

kelijk plaatsje en vinden hier logement in een 

van de vele typisch Engelse hotels, pensions 

of bed & breakfasts. We verlaten Ventnor en 

rijden nog naar Shanklin voor een wandeling 

doorheen de Shanklin Chine. Langs de kust 

keren we terug naar ons hotel voor avond-

maal en overnachting.

Dag 3 › Osbourne House – 
Brightstone  
Na het ontbijt begeven we ons naar Os-

bourne House, één van de mooiste locaties 

van Isle of Wight. Het grote landhuis ligt in 

een prachtige natuurlijke omgeving vlak aan 

de kust met uitzicht over de baai. Dat is niet 

alleen de mening van veel bezoekers, maar zo 

dacht ook koningin Victoria er over nadat ze 

hier voor de eerste keer kwam. Zij besloot 

het landhuis hier te laten bouwen als haar zo-

merresidentie. Inmiddels is het verblijf van ko-

ningin Victoria het meest bezochte landhuis 

van Engeland. Na een bezoek aan Osbourne 

House raden we u ook een bezoek aan de 

prachtige tuinen aan. Met name de oude bo-

men, de terrassen en de vele fonteinen en 

standbeelden maken het de moeite waard! 

Na ons bezoek gaan we naar Brightstone, een 

leuk dorpje met een oude kerk, traditionele 

boerderijen en gebouwen die opgetrokken 

zijn in de typische steen van de regio. In het 

centrum van het dorp vinden we de iconi-

sche ‘North Street’, een rij mooie traditionele 

huisjes, die ondertussen beheerd worden 

door National Trust. We bezoeken ook het 

Isle of Wight 5 dagen



21

kleine dorpsmuseum. Langs de kustweg met 

zijn prachtige uitzichtpunten houden we een 

fotostop aan de Blackgang Chine. We rijden 

door naar het hotel voor avondmaal en over-

nachting.

Dag 4 › Yarmouth – Winkle Street 
– Carisbrooke Castle 
Na het ontbijt rijden we via Shalfleet naar 

Yarmouth voor een wandeling. Een po-

pulaire attractie in dit havenstadje is het 

16e-eeuwse Yarmouth Castle dat wordt 

beheerd door National Trust. Vanuit Yar-

mouth gaat het naar Winkle Street, de 

meest gefotografeerde straat van het ei-

land. Vervolgens bezoeken we de ruïnes 

van Carisbrooke. Die zijn de meest beken-

de bezienswaardigheid van Wight. Koning 

Charles I werd hier 14 maanden gevangen 

gehouden, waarna hem in 1649 de dood-

straf wachtte. Het kasteel is in de meer dan 

900 jaar dat het heeft dienst gedaan als 

bescherming tegen invallen, in goede staat 

gebleven. Het kasteel kon een aanval van 

de Fransen doorstaan en ook de Spaanse 

Armada wist er niet doorheen te komen. 

Carisbrooke Castle is tegenwoordig in  

bezit van ‘The English Heritage’. Kort na de 

middag stoppen we in Shanklin Old Village 

voor wat vrije tijd. Dit deeltje van Shanklin 

Town staat bekend om z’n cadeauwinkel-

tjes, tearooms, pubs en restaurants. Bij vol-

doende belangstelling is er in de late na-

middag de mogelijkheid om deel te nemen 

aan een unieke Ghostwalk. Terug naar het 

hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5 › Sandown – Herentals 
Vroeg ontbijt. We verlaten Sandown en met 

de overzet gaat het via Fishbourne terug naar 

Portsmouth. Langsheen de Zuidkust van Enge-

land rijden we naar Arundel, een klein gezellig 

stadje. De welvaart van Arundel groeide gelei-

delijk vanaf de Normandische tijd maar stag-

neerde in de 19e eeuw. Tegenwoordig moet 

met het hier vooral hebben van het toerisme. 

Arundel is vooral bekend om zijn vele antiek-

zaakjes en pubs. We bezoeken Arundel Castle, 

één van de indrukwekkendste en meest com-

plete kastelen van Engeland. De oudste delen 

van het kasteel stammen uit de 11e eeuw. 

Ook de tuinen zijn de moeite waard. In de late 

namiddag bereiken we Dover waar het met 

de ferry terug tot Calais gaat. Daarna via Fran-

se en Belgische snelwegen terug huiswaarts.

SANDRINGHAM HOTEL  
www.sandringhamhotel.co.uk
Ligging
aan het strand, bij het centrum van Sandown
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, familiekamers, zonneterras, strand, 
binnenzwembad, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 14 JUNI 2017
Prijs per persoon: € 445,-
Toeslag single: € 75,-
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Een bezoek aan Schotland kan bijna alleen maar in superlatieven beschreven wor-
den. Om een land te ontdekken waar natuur en avontuur u om de haverklap verba-
zen, hoeft u echt niet naar de andere kant van de wereld te reizen. Schotland is met 
zijn grandioos ruwe en weidse natuur, zijn mysterieuze meren, kastelen en legenden, 
zijn rijke cultuur en zijn legendarische gastvrijheid, zijn whisky en zijn doedelzakmu-
ziek een vakantieland zonder gelijke!

Dag 1 › Herentals – IJmuiden
Kort na de middag vertrekken we naar IJmui-

den voor de overtocht met de nachtferry 

naar Newcastle. Ons avondmaal wacht aan 

boord. 

Dag 2 › Melrose – Dryburgh 
Abbey – Abbotsford House 
Na het ontbijt aan boord van het schip rijden 

we via de A696 en A68 naar Melrose. On-

derweg houden we enkele fotostops, bijvoor-

beeld in Jedburgh. Deze mooie marktstad 

herbergt onder andere de Jedburgh Abbey, 

één van de must-sees in de Borders met een 

turbulente geschiedenis. Als we ingecheckt zijn, 

rijden we ’s middags door naar de ruïnes van 

Dryburgh Abbey. Veel bezoekers van de abdij 

worden getroffen door de sfeer en de rust. 

De monniken die hier eens woonden, leefden 

de regels van stilte na, een essentie van hun 

bedoelingen die u vandaag nog steeds voelt 

als u er rondloopt. In Dryburgh Abbey vinden 

we ook de graftombe van Sir Walter Scott. 

Zijn vroeg 19e-eeuwse landhuis bezoeken we 

in Abbotsford. In 1812 kocht de schrijver en 

historicus hier de boerderij Cartley Hole, die 

hij tien jaar later liet slopen voor de bouw van 

Abbotsford House. Na de dood van Walter 

Scott in 1832 bleven zijn nakomelingen in het 

huis wonen tot het in 2007 aan de zorg van 

The Abbotsford Trust werd toevertrouwd. 

Dag 3 › Melrose Abbey – Rosslyn 
Chapel 
Na het ontbijt bezoeken we de ruïnes van 

Melrose Abbey. De cisterciënzer monniken 

die deze abdij stichtten in de 12e eeuw, had-

den zeer nauwe banden met de Tempeliers. In 

deze abdij ligt het hart van Robert The Bruce 

begraven, teruggebracht van de kruistochten 

in het Moorse Spanje. De man was koning van 

Schotland van 1306 tot aan zijn dood in 1329. 

Na de middag gaan we op weg naar de prach-

tige 15e eeuwse Rosslyn Chapel, vereeuwigd 

in Dan Brown’s Da Vinci Code. We bezoeken 

deze oogstrelende en overdadig versierde 

kapel, vol met geheimzinnigheden. De omge-

ving nodigt ons trouwens uit om heerlijk te 

wandelen. 

Dag 4 › Traquair House – Grey 
Mare’s Tail
Vanmorgen rijden we via Peebles naar Traquair 

House, dat het oudst bewoonde huis zou zijn 

in Schotland. Hoewel het strikt gezien geen 

kasteel is, is het wel gebouwd in die stijl. Binnen 

vinden we een brouwerij die het Jacobite Ale 

en het House Ale bier produceert. Rasechte 

Belgen die we zijn, gaan we hier natuurlijk niet 

weg vooraleer we eens geproefd hebben!

Scottish Borders 5 dagen
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BAY WAVERLEY CASTLE HOTEL  
www.bayhotels.co.uk
Ligging
in een park van 5ha
Faciliteiten
bar, lift, restaurant, tuin, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 22 JUNI 2017
Prijs per persoon: € 590,-
Toeslag single: € 125,-

De Grey Mare’s Tail staat later vandaag op ons 

programma en is één van Schotlands mooiste 

watervallen, een 60 meter hoge cascade in de 

Moffat heuvels. Zij die de energie hebben om 

langs de waterval naar boven te wandelen, 

worden boven beloond met het betoverende 

Loch Skeen, omringd door steile hellingen. Dit 

is Schotland op z’n best en een mooie afslui-

ter van de vakantie.

Afsluiter? Jawel, want het is hoog tijd om weer 

koers te zetten richting Newcastle voor onze 

nachtferry naar IJmuiden.

Dag 5 › IJmuiden – Herentals 
Ontbijten doen we nog aan boord van het 

schip. Daarna vertrekken we vanuit IJmuiden 

naar onze thuisbasis. Kort na de middag ko-

men we weer aan waar we enkele dagen ge-

leden vertrokken op een reis vol verrassingen.
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Dag 1 › Herentals – Esbjerg
’s Morgens vertrekken we vanuit Herentals 

om langs Eindhoven naar Duitsland te rij-

den. Langs Essen, Münster en Bremen rijden 

we richting Hamburg. Onderweg houden 

we de gebruikelijke stops. In Hamburg schie-

ten we omhoog en steken we de grens met 

Denemarken over en rijden we naar Esbjerg.  

Esbjerg is de jongste stad van Denemarken. 

Ze is rond 1864 ontstaan vanwege de ha-

ven die nodig was voor de wereldhandel. U 

vindt er een sfeervol marktplein met terrasjes,  

winkelstraten en uitstekende restaurants. 

We komen aan in ons hotel voor avondmaal 

en overnachting.

Dag 2 › Esbjerg – Ribe  
Na ons ontbijt rijden we naar Blåvand voor 

een bezoek aan de vuurtoren. Die werd in 

1899 gebouwd op de grootste duin uit de 

regio om schepen veilig naar de haven van 

Esbjerg te loodsen. In de buurt werd immers 

al menig schip tot wrak gedegradeerd. Tegen-

woordig kunnen we 170 treden beklimmen 

tot aan de top van de 39 meter hoge vuur-

toren. Het uitzicht is ongelooflijk. We hebben 

zicht op de omringende natuurparken, en bij 

helder weer kunnen we misschien een park 

van 171 windturbines in de zee zien. Ze voor-

zien 350.000 gezinnen van elektriciteit. Van de 

vuurtoren brengt de bus ons naar de haven 

van Esbjerg. Hier gaan we de zee op voor een 

leuke zeehondensafari (inbegrepen). 

Van de jongste stad van Denemarken gaat het 

naar de oudste stad van heel Scandinavië, Ribe. 

We gebruiken er ons avondmaal alvorens we 

de stad in het donker gaan verkennen. Na 

het diner pikt een nachtwaker ons op. In z’n 

authentieke uniform en met een lantaarn in 

de hand neemt hij ons mee op pad voor een 

spannende wandeling over de kinderkopjes 

van Ribe, langs de gedecoreerde deuren en 

gevels, middeleeuwse houten bouwwerken 

en straatlampen. 

Later op de avond rijden we terug naar ons 

hotel in Esbjerg voor onvernachting.

Dag 3 › Rondvaart per stoomboot 
- Aarhus  
Eenmaal ontbeten, checken we uit en maken 

we ons klaar voor een busrit richting Aarhus. 

Onderweg houden we halt in Silkeborg, waar 

we kennis maken met een plaatselijk icoon, de 

Hjejlen. Sinds 1861 neemt deze oude rader-

stoomboot mensen mee op de meren rond 

Silkeborg (inbegrepen). De bus brengt ons 

verder naar Aarhus, een kosmopolitische en 

schilderachtige stad met veel charme, prach-

tige pubs, restaurants en romantische plekjes. 

De stad is ook de culturele hoofdstad van Eu-

ropa in 2017. Aahrus heeft veel bezienswaar-

digheden, waardoor toeristen uit alle hoeken 

van de wereld naar hier komen afgezakt. We 

ontdekken er onder andere De Oude Stad 

(Den Gamle By), geen deel van de stad, maar 

een soort Bokrijk van Denemarken. We vin-

den er een verzameling historische Deense 

gebouwen uit het hele land. Deze attractie 

werd opgenomen in de Werelderfgoedlijst 

van Unesco. Avondmaal en overnachting in 

Aarhus.

Dag 4 › Jelling – Kolding – 
Skaerbaek – Nyborg 
Jelling is een van de belangrijkste historische 

plekken van Denemarken. Rond het jaar 1000, 

in het midden van de vikingtijd, was Jelling 

gedurende verschillende decennia de woon-

plaats van de Deense koningen. Beroemde 

monumenten zijn dan ook meerdere graf- 

heuvels en runestenen. Ook de kerk staat op de  

Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Kolding heeft zichzelf uitgeroepen tot de vrien-

delijkste stad van Denemarken. Kersenrode 

Denemarken 8 dagen
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Deense vlaggen heten er ons warm welkom. 

Bijzonder zijn hier de middeleeuwse kasteel-

torens die uitsteken boven levendige parken 

met bloemen en kruiden. We bezoeken er het 

Koldinghus, een kasteel uit 1268, gelegen op 

een heuvel naast een meer. Kinderen vervelen 

zich hier niet, ze kunnen leren zwaardvechten. 

Doorstaan ze de training, dan mogen ze met 

een zwaard een duel uitvechten!

In Skaerbaek vinden we het boeiende Kjemsted  

Olditdspark, een 13ha groot openlucht- 

museum. We beleven hier de IJzertijd op-

nieuw en ontdekken hoe er toen geleefd 

werd. Naast het museum dat we kunnen be-

zoeken, kunnen we ook leren boogschieten 

of gaan vissen met een zelf gemaakte hengel. 

Wilt u hier iets eten? Bij het museum worden 

gerechten geserveerd die gebaseerd zijn op 

de IJzertijd!

We rijden door naar Nyborg voor avondmaal 

en overnachting.

Dag 5 › Odense - Roskilde 
Vanochtend bezoeken we het Hans Christian 

Andersen museum. Dit museum is gewijd 

aan de Deense schrijver en dichter die het 

bekendst werd om zijn sprookjes. U kent on-

getwijfeld ‘De prinses op de erwt’, ‘De nieuwe 

kleren van de keizer’ en ‘De Chinese Nachte-

gaal’. Ook ‘De Sneeuwkoningin’, herwerkt tot 

het ontzettend populaire ‘Frozen’ van Disney, 

is van zijn hand.

Op het eiland Funen vinden we het meest be-

zochte slot van het land: kasteel Egeskov. Aan-

vankelijk stond er op deze plaats een boerde-

rij. Die werd steeds groter en machtiger. In de 

16e eeuw ontstond het slot zoals het er nu bij 

staat. Eigenlijk kan een bezoeker zich hier een 

hele dag amuseren. Men bezoekt er hier niet 

alleen het kasteel met de fraaie ridderzaal en 

compleet ingerichte kamers, op het terrein  is 

er ook een dahliatuin en een doolhof. Dan zijn 

er nog de grote hallen waar honderden klas-

sieke auto’s, bussen en zelfs luchtvaartuigen 

kunnen bewonderd worden. 

Daarna brengt de bus ons naar Roskilde, een 

oude Vikingstad met een prachtige kathedraal 

en een boeiend museum met Vikingschepen. 

We verblijven hier nog drie nachten.

Dag 6 › Kopenhagen 
Kom en laat je verleiden door Kopenhagen, 

de gezelligste hoofdstad van Noord-Europa. 

Drink een drankje in een gezellig café in  

Nyhavn, ga shoppen in de lange winkelstraat 

Strøget of geniet van een gastronomisch di-

ner bij Noma. De veelzijdige stad Kopenha-

gen biedt voor ieder wat wils: kronkelende 

straatjes in de oude binnenstad, prachtige  

koninklijke paleizen, architectonische hoog-

standjes en leuke familie-attracties. We be-

zoeken zeker ook de wereldberoemde Kleine 

Zeemeermin. Het beeldhouwwerk, geïnspi-

reerd op het sprookje van Hans Christian An-

dersen, werd in opdracht van Carl Jacobsen 

in 1913 gemaakt en aan de stad geschonken.  

Kopenhagen is een groene stad en bovendien een  

echte fietsstad. De stad biedt verschillende 

fietsroutes aan. Spring op de fiets of maak een 

heerlijke wandeling door de stad!

Dag 7 › Deens koninklijk erfgoed
Vandaag bezoeken we enkele kastelen in 

de regio van Kopenhagen, indrukwekkende 

getuigen van een rijke geschiedenis van De-

nemarken. Eerst rijden we naar Hillerød, 

waar we slot Frederiksborg bezoeken. Dit 

kasteel is begin 17e eeuw onder leiding van 

twee Nederlandse architecten in Hollandse 

renaissancestijl gebouwd. Sinds 1878 is het  

Nationaal-Historisch Museum er gevestigd. 

Het paleis ligt op drie eilanden in het mid-

den van een meer en wordt omringd door 

elegante barokke tuinen. Een paar kilometers 

verder bereiken we het paleis van Fredens-

borg. Hier verblijft de koninklijke familie in de 

herfst en lente. Het paleis staat bekend als het 

Deense Versailles, mede dankzij de omringen-

de tuinen die de grootste van Denemarken 

zijn. De koninklijke privé-tuin, de Orangerie 

en de kruidentuin liggen vlakbij het kasteel en 

zijn doorgaans in juli open voor het publiek. In 

deze periode zijn ook de kapel en delen van 

het kasteel te bezoeken. 

Van Fredensborg gaat het naar Helsingör 

waar we Kronborg bezoeken, een kasteel dat 

in 2000 op de Werelderfgoedlijst van Unesco 

werd geplaatst. Het eerst fort is hier in 1420 

door de Deense koning Erik VII gebouwd op 

een landtong, waar de Sont (zeestraat) op 

zijn smalst is om tol te kunnen heffen op pas-

serende schepen. Het fort van strategisch en 

symbolisch belang, heeft sindsdien op diverse 

momenten in de geschiedenis een cruciale 

rol gespeeld in de geschiedenis van Noord- 

Europa. Het kasteel is ook de plaats waar 

het verhaal van Shakespeares Hamlet zich 

afspeelt. Het stuk wordt nog regelmatig opge-

voerd op de binnenplaats, op de wallen en op 

andere locaties in de vesting. 

Dag 8 › Roskilde – Herentals  
Na ons ontbijt vertrekken we vanuit Roskilde 

naar Rodby, waar we de veerboot nemen naar 

Puttgarden. Daarna gaat het over Lübeck, Ham-

burg en Bremen richting Nederland en België. 

HOTEL HJERTING 
BADEHOTEL 
www.hjertingbadehotel.dk
Ligging
Esbjerg, aan het strand
Faciliteiten
WiFi, terras, tuin, wellness, fitness, bar, 
restaurant, zeepanorama
Verblijfsformule half pension

COMWELL HOTEL 
www.comwellaarhus.dk
Ligging
Aarhus, centrum
Faciliteiten
WiFi, terras, lift, fitness, bar, restaurant
Verblijfsformule half pension

HOTEL STOREBAELT 
www.sinatur.dk
Ligging
Nyborg, aan het strand 
Faciliteiten
WiFi, terras, lift, tuin, bar, restaurant
Verblijfsformule half pension

COMWELL HOTEL ROSKILDE 

www.comwellroskilde.dk
Ligging
Roskilde, bij het Roskildefjord
Faciliteiten
WiFi, terras, tuin, fitness, bar, restaurant
Verblijfsformule half pension

AFREIS: 2 JULI 2017
Prijs per persoon: € 1195,-
Toeslag single: € 295,-
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Oostenrijk is het land voor de actieve vakantie: de Alpenwereld verkennen, frisse 
berglucht opsnuiven, uitstappen naar prachtige meren… kortom volop energie bij-
tanken. Het doel van deze reis is Salzburgerland. Het indrukwekkende van dit gebied 
wordt weerspiegeld in de namen van zijn bergen: de Grossglockner, de Grossvene-
diger, de Hoher Dachstein en de Hochkönig. Een schitterende bergwereld, prachtige 
Alpenmeren, bossen en weidse almen, dat zijn de ingrediënten van het Salzburger-
land.

Dag 1 › Herentals – Flachau
We vertrekken ’s morgens in Herentals en 

rijden met de gebruikelijke haltes onderweg 

rechtstreeks naar onze verblijfplaats Flachau. 

Flachau is natuurlijk erg bekend als bestem-

ming voor de wintersport, maar ook in de 

zomer is er voldoende te doen en te beleven. 

Naast het programma dat we voor u voor-

zien deze reis, kunt u in Flachau ook heerlijk 

fietsen en wandelen. Bent u iets avontuurlij-

ker? Ga dan raften op de Enn, mountainbiken 

of klimmen!

Dag 2 › Salzburg
Na het ontbijt zetten we meteen koers 

naar Salzburg, een oude stad met prachtige  

middeleeuwse overblijfselen. Zo is er het 

Festnung Hohensalzburg, een burcht die 

hoog op een berg boven de stad uittorent 

of de imposante dom van Salzburg, een waar 

architecturaal meesterwerk in barokke stijl. 

Maar de stad staat vooral bekend als de ge-

boortestad van de beroemdste componist 

die de wereld ooit gekend heeft: Wolfgang 

Amadeus Mozart. Jaarlijks overspoelen dui-

zenden muziek liefhebbers de stad om er zijn 

geboortehuis en zijn woonhuis te bezoeken.

Dag 3  › Liechtensteinklamm
Gedurende duizenden jaren baande de 

Großarler bergbeek zich een weg door het 

gesteente, tot wel 300 meter diep. Zo ont-

stond de Liechtensteinkloof bij St. Johann in 

Salzburgerland, één van de mooiste en diep-

ste wildwaterkloven in de Alpen. Bezoekers 

die in de buurt van het water over de kade 

en bruggen door de kloof stappen, geven 

hun ogen de kost. Het spel tussen licht en 

schaduw is hier indrukwekkend. Het zonlicht 

baant zich een weg door de rotsspleten en 

valt op het glinsterende water, voordat het in 

de donkere diepte verdwijnt. Rond het mid-

daguur vallen de zonnestralen precies op de 

nevel van de watersluier en wordt de kloof 

verlicht met alle kleuren van de regenboog.

Dag 4 › Raurisertal
Het Raurisertal was nog tot 1927 in goud-

zucht: meer dan 1000 jaar lang brachten 

knapen aan de voet van de Hohen Sonnblick 

het edele metaal systematisch aan het licht. 

In de bloeiperiode van de bergbouw kwam 

tien procent van het wereldwijde goud-

voorkomen uit het ‘gouden dal van de Al-

pen’. We ontdekken in Kolm Saigurn op de 

Tauerngoud-belevenisweg indrukwekkende 

getuigenissen van die gouden jaren. We gaan 

Salzburgerland 8 dagen
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voorbij gezellige knapenhuisjes en eeuwen-

oude fabriekshuizen en mijngangen. Talrijke 

informatieborden langs de weg geven meer 

informatie over de goudbergbouw in de 

voorbije eeuwen. Wie de ogen open houdt, 

vindt met een beetje geluk nog een glinste-

rende bergkristal en mooie kwarts. Op drie 

goudwasplaatsen oefenen de bezoekers als 

schattenzoekers en zeven ze onder vakkun-

dige begeleiding kleine goudsplinters uit het 

water. 

Dag 5 › Hallstatt
Ingesloten tussen het steile gebergte en de 

mooie Hallstättersee vinden we Oostenrijks 

oudste en mogelijk meest gefotografeerde 

dorp Hallstatt, een prachtig pittoresk stadje. 

Genieten van dit spectaculaire landschap doe 

je het best van op het water. Een boottochtje 

op het meer is dan ook een echte aanrader. 

Alleen zo leer je te begrijpen wat er zo aan-

trekkelijk is aan deze regio. Het gaat om het 

lieflijke, dat zich met het wilde mengt. Om de 

zachtheid gemengd met ongenaakbaarheid.

Wist je dat in 2012 dit zoutmijnstadje volledig 

in spiegelbeeld nagebouwd is in een Chinees 

pretpark?

Dag 6 › Dachstein
Authentiek landschap, frisse groene dalen, 

prachtige kalkrotsen van de Dachstein, talrijke 

bergtoppen, 300 bergmeren en ontelbaar 

veel sport- en vrijetijdsactiviteiten. Dat heeft 

de regio Schladming-Dachstein te bieden. De 

hoogste toppen met adembenemende uit-

zichten zijn eenvoudig met de kabelbanen te 

bereiken. Wij laten ons tot op een hoogte van 

2995 meter meevoeren. Dan komen we aan 

op de top van de Dachstein. Hier zijn mo-

gelijkheden genoeg om te genieten van het 

uitzicht! Durvers op zoek naar wat spektakel 

wagen hier een stapje op de skywalk.

Dag 7 › Karinthië
Op een uurtje rijden ligt het Maltatal. We 

rijden via de Maltahochalmstrasse met zijn 

ontelbare watervallen tot de hoogst gelegen 

stuwdam van Oostenrijk, de Kölnbreinsperre. 

De Airwalk is hier de moeite. Toch best span-

nend wanneer u, staand op een glasbodem, 

100 meter boven een afgrond zweeft en de 

diepte in kijkt. De in 2010 geopende attractie 

hangt vast aan de stuwdam en is gemaakt uit 

metaal en glas. Het is maar één van de talrijke 

uitzichtsplatformen die de afgelopen in de 

Oostenrijkse Alpen zijn gebouwd en haalde 

ook bij ons het nieuws!

Boven op de stuwdam geniet je van de schit-

terende omgeving van het stuwmeer en de 

met gletsjers bedekte bergen. Dit landschap 

laat zeker en vast een blijvende indruk  achter.

Op onze terugweg houden we halt in Gmünd, 

een goed bewaard gebleven middeleeuws 

stadje dat wordt gedomineerd door een im-

posante burcht. De 13e eeuwse stadsmuren 

zijn nog volledig intact. Een hoogtepunt is hier 

het Ferdinand Porsche Museum. De Porsche 

werd van 1944 tot 1950 in Gmünd gemaakt 

en in het museum zijn speciale modellen te 

zien. 

Dag 8 › Flachau – Herentals 
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan. 

We laten de bergen achter ons en keren te-

rug naar huis. Eenmaal Keulen voorbij duurt 

het niet lang meer vooraleer we in Herentals 

aankomen.

HOTEL FORELLENHOF   
www.forellenhof.info
Ligging
in het centrum van Flachau
Faciliteiten
bar, restaurant, fitness, wellness, binnenzwembad, tuin, terras, 
WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 2 JULI 2017
Prijs per persoon: € 635,-
Toeslag single: € 95,-
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Dag 1 › Herentals – Lermoos
Over de Duitse autosnelwegen rijden we via 

haltes in Brohltal, Hockenheim en Lonetal 

naar Füssen waar we de Oostenrijkse grens 

overgaan. Nog even rijden en we komen aan 

in Lermoos waar we inchecken in hotel Edel-

weiss.

Dag 2 › Vilsalpsee
Langs het Tannheimertal reizen we naar de 

enig mooie Vilalpsee. In de ongerepte natuur 

kan je hier wandelen rond het 1,2 kilometer 

lange meer, een tochje maken met een roei-

bootje of gewoon een terrasje doen. Alleen 

de flora omvat meer dan 700, deels zeer 

zeldzame plantensoorten. Ook enkele met 

uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de 

alpensalamander kan je hier met een beetje 

geluk vinden.

Dag 3 › Innsbruck
Deze stad in Tirol is een bezoekje waard. 

Zowel in de zomer als in de winter is de 

hoofdstad van de deelstaat Tirol een leuke 

bezienswaardigheid. Je kunt hier bijvoorbeeld 

heerlijk winkelen in de autovrije Maria The-

resiastrasse. Bovendien geniet Innsbruck van 

opmerkelijk veel uren zonneschijn, bijna 2000 

per jaar!

Innsbruck is, zoals de naam doet vermoeden, 

ontstaan rond een brug over de rivier de Inn. 

Het is waar eens deze brug gelegen heeft, dat 

u vandaag de dag het historische centrum van 

de stad kunt bewonderen, niet al te groot, en 

eenvoudig te voet te verkennen. Veruit het 

beroemdste gebouw is dat met het balkon 

dat in 1500, na de bruiloft van keizer Maxi-

miliaan voorzien werd van bijna drieduizend 

vergulde dakpannen. Een bezienswaardigheid 

waar u meer tijd aan kwijt bent is de Hofburg. 

Dat was het paleis dat gebruikt werd door de 

Habsburgse keizers. Tegenwoordig kunt u zich 

vergapen aan oude keizerlijke vertrekken en 

kunstgalerijen. 

Omdat je een stad ook vooral zélf moet kun-

nen ervaren, geven we na ons geleid bezoek 

voldoende vrije tijd voor terrasjes of shop-

ping. 

Dag 4 › Driepassentocht
We rijden langs een schilderachtige weg 

over Berwang en Namlos naar Stanzach in 

het Lechtal. In Elbigenalp houden we een 

interessante stop aan de school voor kunst-

ambachten. Verder via Steeg en Warth naar 

het koninklijke skioord Lech. Na een vrij 

middagmaal beginnen we aan de afdaling 

van de Flexenpas en de Arlbergpas. Deze  

Lermoos 8 dagen



29

driepassentocht sluiten we af met een halte in 

Sankt Anton en de terugreis over de Fernpas.

Dag 5 › Oberammergau
Vanmiddag rijden we naar het Beierse Ober-

ammergau, de stad van de tienjaarlijkse pas-

siespelen. De volgende zullen in 2020 zijn. In 

1634 legde de bevolking de gelofte af om 

steeds om de tien jaar het lijden en sterven 

van Christus uit te beelden als ze gespaard 

zouden blijven van de pestepidemie. De 

voorstelling duurt circa 5u30 en wordt on-

derbroken met een middagpauze van 3 uur. 

Er zijn telkens 100 voorstellingen met onge-

veer 5000 toeschouwers. Alleen burgers van 

Oberammergau mogen acteren en die laten 

hiervoor reeds een jaar vooraf hun baard en 

haar groeien! In totaal zijn er 1400 acteurs. 

De belangrijkste attractie in het dorp is dan 

ook het theater waar die passiespelen plaats-

vinden, daterend van 1930 en gerenoveerd 

in 2000.

Veel van de huizen in Oberammergau heb-

ben muurschilderingen ook wel Lüftlmalerei 

genoemd. Die fresco’s werden populair vanaf 

de tweede helft van de 18e eeuw. Naast die 

prachtige muurschilderingen zal vooral het 

vele houtsnijwerk in de winkels opvallen. De 

uitstalramen puilen uit van de dure handge-

sneden beelden.

Bij het terugkomen kunnen we stoppen in 

het dorpje Ettal, dat vooral gedomineerd 

wordt door zijn reuzengrote 14e eeuwse 

abdij. Door een brand dateren de huidige ge-

bouwen uit de 18e en 19e eeuw. Vooral de 

65 meter hoge koepel met mooie fresco’s is 

de moeite waard om te bezoeken.

Dag 6 › Samnaun
Het Zwitserse Samnaun valt onder het kan-

ton Graubünden en is naast een wintersport-

plaats ook een belastingvrij paradijs. Tot dertig 

jaar geleden was de bevolking hier eigenlijk 

straatarm. Samnaun was volledig afgesneden 

van Zwitserland en de mensen waren er he-

lemaal zelfvoorzienend. De enige, smalle uit-

weg kwam uit in Oostenrijk. Als compensatie 

schafte de Zwitserse overheid de belasting af 

in heel het dal zodat de bewoners er goedko-

per aan levensmiddelen en dergelijke zouden 

geraken. Sinds 1976 kwam het wintertoe-

risme op en de wegen in en rond Samnaun 

werden heraangelegd. Nu leeft bijna de ge-

hele bevolking van het toerisme en is ervan 

armoede geen sprake meer. De belastingver-

laging bleef wel, zodat je er nu dus taksvrij 

inkopen kan doen. 

Naast alcohol en rookwaren verkoopt men 

onder andere ook parfum, kleding en schoe-

nen, horloges en multimedia-artikelen. Naast 

de gewone winkels zijn er ook shopping cen-

tra gevestigd. 

Geen shopper? Geen paniek, want er zijn hier 

prachtige wandelingen te maken. Samnaun is 

een uniek plantenparadijs. Een zee uit ver-

schillende kleuren en geuren, waardoor het 

dal wordt omgetoverd in een schoonheid 

die u zich haast niet kunt voorstellen. Om de 

bergwereld te leren kennen werden in de re-

gio verschillende Erlebniswege aangelegd.

Dag 7 › Vrije dag
Vandaag geven we de mogelijkheid om te 

genieten van al wat de streek ons te bieden 

heeft. Denk hierbij aan de vele wandelmo-

gelijkheden! We kunnen daarvoor gebruik 

maken van de plaatselijke liften naar de Gru-

bigstein, de Mariënberg in Bibberwier of de 

Zugspitze en de Ehrwalder Alm.

Dag 8 › Lermoos- Herentals
Na een vroeg ontbijt verlaten we Lermoos 

en rijden we via Reutte naar de Duitse grens. 

Over de Duitse snelwegen gaat het verder 

richting België. We komen aan in de voor-

avond. 

HOTEL EDELWEISS  
www.edelweiss.at
Ligging
in het centrum van Lermoos
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, binnenzwembad, openlucht relaxatiebad, 
wellness, WiFi, 2x week livemuziek ’s avonds
Verblijfsformule
half pension

AFREISDATA: 
04/06 - 09/07 - 16/07 - 06/08 - 13/08 - 03/09/2017
Prijs per persoon:  
8 dagen: € 635,- Toeslag single: € 91,-
15 dagen: € 1055,- Toeslag single: € 182,-



30

In het zuidwesten van Frankrijk ligt het op twee na grootste departement van het 
land, de Dordogne. De naam is ontleend aan de rivier de Dordogne die ontspringt in 
de Auvergne in het midden van Frankrijk uit de riviertjes de Dorde en de Dogne. De 
Dordogne: de geliefde vallei bekend om zijn kronkelende rivier, groen en heuvelach-
tig landschap met Middeleeuwse stadjes en ruïnes. Onaangetast natuurschoon met 
een terugblik in de prehistorie.

Dag 1 › Herentals – la Roque 
Gageac
We vertrekken ’s ochtends en rijden via de 

snelwegen naar Orléans. Na een vrij middag-

maal rijden we via Limoges verder naar onze 

verblijfplaats la Roque Gageac voor kamer-

verdeling, avondmaal en overnachting.

Dag 2 › Sarlat – Château de 
Castelnaud
Sarlat is het centrum van de Périgord Noir, 

ook wel de parel van de Périgord genoemd, 

een absoluut toeristisch centrum. Oorspron-

kelijk was het een simpele Gallo-Romeinse 

nederzetting, waar in de 9e-eeuw een bene-

dictijner klooster werd gevestigd. Vanuit dit 

klooster heeft de stad zich ontwikkeld tot een 

welvarende stad in de Middeleeuwen.  Sarlat 

heeft tussen 1450 en 1500 een zeer welva-

rende periode doorgemaakt. Uit deze tijd da-

teren vele huizen. In de begin jaren van 1960 

was Sarlat een vervallen stad. Dankzij de toen 

ingevoerde monumentenwet in Frankrijk is de 

stad op de urgentielijst geplaatst en in de loop 

van de afgelopen decennia gerestaureerd. De 

gehele binnenstad is een monument op zich.

In de namiddag rijden we door naar onze 

volgende bezienswaardigheid. Het kasteel van 

Castelnaud is een middeleeuws kasteel dat 

ongeveer 10 kilometer van Sarlat is gelegen, 

in Castelnaud-la-Chapelle. De oudste vermel-

ding van het kasteel dateert uit de dertiende 

eeuw. Het speelde een rol in de kruistocht 

tegen de Katharen en de Honderdjarige 

Oorlog met Engeland. Na de middeleeuwen 

werd het kasteel langzaam verlaten en vanaf 

de Franse Revolutie werd het een ruïne.

Dag 3 › Sarlat – Souillac – 
Collognes-La-Rouge – Martel 
Na ons ontbijt brengt de bus ons naar  

Souillac. Hier zijn vooral het oude klooster en 

de Byzantijns aandoende romaanse klooster-

kerk uit de 12e eeuw het bezichtigen waard. 

De tijdens de godsdienstoorlogen gedeeltelijk 

verwoeste klokkentoren van de 11e eeuwse 

St-Maartenskerk is ook een bezoekje waard. 

In de namiddag rijden we door naar het 

prachtige Collognes-La-Rouge, volledig ge-

bouwd in de rode zandsteen die voortkomt 

uit het massief van de Habitarelle. De huizen 

met daken in lauze- en leisteen, de landhuizen 

en de torens en torentjes maken van deze 

plaats een echt charmedorp. Het is overigens 

hier dat in 1981 de associatie van de mooiste 

dorpen van Frankrijk is ontstaan.

Om onze dag af te sluiten houden we nog 

even halt in Martel, waar we tijd maken om 

vrij rond te kuieren. 

Dag 4  › Les Eyzies de Tayac – La 
Roque Saint-Christophe
Op naar Les Eyzies de Tayac, een plaats met 

vele troeven. Naast de ‘art de vivre’, de situe-

ring en de bijzondere architectuur, is haar pre-

historische schat de belangrijkste. De mens 

leeft in dit gebied al sinds het paleolithicum 

en is aanwezig gebleven doorheen vele peri-

odes die volgden: het neolithicum, de 100-ja-

rige oorlog, de ontwikkeling van de landbouw, 

de industriële revolutie… Dankzij de talrijke 

archeologische vondsten uit de prehistorie, is 

nu een nieuwe periode aangebroken: die van 

het toerisme.

Na wat vrije tijd rijden we na de middag door 

naar Peyzac-le-Moustier voor een bezoek 

aan La Roque Saint-Christophe. De enorme 

rotspartij verheft zich als een piek boven de 

Dordogne 8 dagen
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Vézère. 

Via Montignac, met haar wereldberoemde 

grotten van Lascaux, rijden we terug naar het 

hotel. 

Dag 5 › Rocamadour – Gouffre 
de Padirac
‘s Morgens gaan we per lift naar Rocamadour 

voor een geleid bezoek en vrije tijd. Het dorp 

lijkt gebouwd op 3 verdiepingen: beneden 

het eigenlijke dorp, een eind hoger de kerk 

en helemaal bovenaan het kasteel. Van op af-

stand lijkt het of het geheel tegen een verti-

cale rotswand is aangebouwd; een fantastisch 

uitzicht!

Rocamadour dankt haar naam aan Sint-

Amadour, een kluizenaar die deze rots in de 

vroege middeleeuwen als woonplaats koos. 

Hij vluchtte hier vanuit het Heilige Land naar-

toe. In een legende wordt Sint-Amadour ge-

identificeerd met Zacheüs, een leerling van 

Jezus. In de 12e eeuw werd het lichaam van 

Sint-Amadour nog geheel intact aangetroffen 

in een tombe in de bergwand. Het lichaam 

werd in de kapel gelegd waar men vervolgens 

op zijn wederopstanding wachtte, die echter 

niet kwam. Later is het lichaam door de pro-

testanten tijdens een van de vele godsdienst-

oorlogen verbrand. Rocamadour werd een 

zeer populaire bedevaartsplaats op de weg 

van Noord-Europa naar Santiago de Com-

postella. Veel bekende mensen kwamen hier 

op pelgrimstocht, onder wie koning Lodewijk 

de Heilige en Hendrik III van Engeland, die in 

Rocamadour op wonderbaarlijke wijze gene-

zen zou zijn van een ziekte.  

Even verder bezoeken we de spectaculaire 

grot Gouffre de Padirac. Hier aangekomen 

staat u bij het begin van een uitgebreid on-

deraards gangenstelsel met een opeenvolging 

van rivieren, meren en zware stalagmieten 

van tientallen meters lengte.

Dag 6 › Cahors – Grotte de 
Pech-Merle
De historische kunststad Cahors ligt in het 

majestueuze decor van de vallei van de Lot. 

Het is een stad die geschapen is voor ont-

dekkingen. Van de Pont Valentré en de Saint-

Étiennekathedraal en van het marktplein tot 

de terrassen langs de boulevard, toont de 

grootste stad van de Lot zich een smeltkroes 

van zuiderse sfeer, historische rijkdom en fijn-

proeversplezier.

Bij het naderen van Cahors zien we dat de 

Lot verschillende brede meanders uittekent. 

Op één van die plaatsen, waar de rivier één 

van zijn mooiste lussen heeft neergezet, is in 

de tijd van de Romeinen Cahors ontstaan. 

In de middeleeuwen groeide de stad uit tot 

een commercieel en financieel centrum van 

Europees niveau. Cahors beleefde een gou-

den tijd en dat merkt men nog wanneer men 

door het levendige en intacte oude centrum 

wandelt.

Later vandaag rijden we door naar de Grotte 

de Pech-Merle voor een rondleiding. In deze 

twee kilometer lange grot zijn prehistorische 

rotstekeningen te vinden die gerekend wor-

den tot de mooiste van Frankrijk. De Grotte 

de Pech-Merle is tevens een prachtige druip-

steengrot. Het bestaan van het grottenstel-

sel was al langer bekend, maar de grot met 

tekeningen is pas in 1922 ontdekt door twee 

Franse jongens van 15 en 16.

Dag 7 › Boottocht – Vrije tijd
In de voormiddag bieden we graag de mo-

gelijkheid om een boottocht te maken in de 

vallei. Op het water ontdekt u een verras-

sende concentratie van de meest sprekende 

monumenten van de Périgord. De rest van 

de dag genieten we van vrije tijd in La Roque 

Gageac en in het hotel.

Dag 8 › La Roque Gageac – 
Herentals 
Na het ontbijt vertrekken we terug richting 

België. Tegen de avond komen we aan.

HOTEL LE PERIGORD 
www.accorhotels.com
Ligging
in een park van 2ha in La Roque Gageac
Faciliteiten
bar, toprestaurant, terras, tuin, WiFi, buitenzwembad, tennisplein
Verblijfsformule
half pension, dranken inbegrepen

AFREIS: 23 JULI 2017
Prijs per persoon: € 795,-
Toeslag single: € 325,-
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Dag 1 › Herentals – Saint-Malo
We vertrekken ’s morgens en steken de 

Franse grens over. Via de snelwegen rijden 

we richting Cambrai, Rouen en Caen tot aan 

onze vaste verblijfplaats, Saint -Malo. We loge-

ren de komende zes nachten in het Ibis hotel 

Saint-Malo La Madeleine.

Dag 2 › Mont Saint-Michel
De Mont Saint-Michel is zowel een belang-

rijk bedevaartsoord als een internationaal 

bekende toeristische trekpleister. De verschil-

lende etappes in de bouw ervan hebben één 

uniek architecturaal geheel gevormd, geklas-

seerd sinds 1979 als werelderfgoed door de  

Unesco. De Mont Saint-Michel heeft als spe-

cifieke eigenaardigheid op een rotsachtig 

eilandje te zijn gebouwd. U ontdekt er ver-

schillende juweeltjes: de pre-romaanse kerk, 

de abdijkerk uit de 11de en 15de eeuw, ro-

maanse en gotische kloostergebouwen. Tij-

dens de Revolutie werd de abdij als gevange-

nis gebruikt, maar sinds 1874 is hier de Dienst 

van Historische Monumenten ondergebracht. 

Tegenwoordig is er ook weer een kloosterge-

meenschap aanwezig. De Mont Saint-Michel 

kreeg terecht de titel van ‘Wonder uit het 

Westen’ en is omgeven door een prachtige 

baai, getuige één van de sterkste getijden in 

Europa. Een grandioos spektakel!

Dag 3 › Smaragdkust
Bezaaid met leuke badplaatsjes en oude 

vissersdorpjes vindt u in het noorden van  

Bretagne de Smaragdkust, gekenmerkt door 

veel fijne zandstranden en rotsachtige land-

tongen. Met een uitzonderlijk uitzicht over 

zee, lenen de stranden van dit deel van  

Bretagne zich perfect voor het maken van 

een lange wandeling langs de kust; één van 

de meest verbluffende bezienswaardigheden 

van Bretagne. 

Een bezienswaardigheid die u niet mag mis-

sen is het kasteel Fort La Latte. Beschermd 

tegen de zee door twee steile kliffen, diende 

het kasteel een aantal eeuwen geleden als 

sterke verdediging langs de kust. Nu is het 

geclassificeerd als historisch monument en is 

het zonder meer één van de juweeltjes van 

het erfgoed van Bretagne. Zijn ophaalbrug-

gen, torens en kerkers zijn leuke bezienswaar-

digheden die u zullen meenemen naar een 

andere tijd. Dankzij het schilderachtige aan-

zicht en uitstekende staat, is het kasteel het 

toneel geweest van vele Franse films.

Dag 4 › De Roze Granietkust
De Roze Granietkust is wederom één van de 

hoogtepunten van Bretagne. Mooie rotspar-

tijen wisselen zich in dit deel van Bretagne af 

met gesloten baaien en turquoise wateren. 

Bretagne 7 dagen
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De rotsachtige chaos van Ploumanac’h is be-

slist de moeite waard. De rotsen in dit deel 

van de Côtes d’Armor hebben ongewone 

vormen aangenomen. Ze liggen opgestapeld 

in een soms labiel evenwicht, wat zorgt voor 

spectaculaire aanzichten. Deze uitstap wordt 

beslist een verbazingwekkende ervaring!

Dag 5 › Dinan
Pittoreske straatjes met oude vakwerkhuizen, 

schattige kerkjes en voormalige kloosters; de 

middeleeuwse stad Dinan beschikt over een 

tijdloze charme en is rijk aan bezienswaardig-

heden. Omringd door haar stadsmuren heeft 

Dinan een verrassend, goed bewaard erfgoed. 

Het stadje is genesteld bovenop een plateau 

dat 75 meter boven de Rance uittorent en 

wordt beschermd door een indrukwekkende 

burcht. Tijdens een wandeling door het cen-

trum krijgt u van op de 40 meter hoge ‘Tour 

de l’Horloge’ een pittoresk uitzicht op de 

oude huizen, straatjes en de mooie oude ha-

ven. Laat u verleiden door de schoonheid van 

de stad en verdwaal in haar rijke geschiedenis. 

Dag 6 › Fougères
Het middeleeuwse stadje Fougères is met 

haar bossen en tuinen ook geliefd om haar 

religieuze erfgoed. Gelegen in het golvende 

landschap van Bretagne kent de stad een 

bewogen geschiedenis. Eén van de mooiste 

bezienswaardigheden van Fougères is haar 

kasteel. Geniet na een bezoek van een wan-

deling door één van de bloemrijke tuinen van 

het stadje. Vooral de tuin ‘le Val Nançon’ is de 

moeite waard voor liefhebbers van groen. De 

tuin leidt u van het kasteel naar de rivier, waar 

u verder kunt wandelen langs de schilderach-

tige oevers. Hoger gelegen is de tuin ‘le Jardin 

Public’ een leuke bezienswaardigheid. Het 

verbindt de middeleeuwse wijk met de bo-

venstad, waar u een prachtig uitzicht heeft op 

de omgeving van dit stukje Bretagne.

Dag 7 › Saint-Malo – Herentals
Na het ontbijt vertrekken we terug richting 

België via Rennes, Le Mans en Parijs. Tegen de 

avond komen we na een heerlijke vakantie 

weer thuis.

IBIS SAINT MALO LA MADELEINE 
www.accorhotels.com
Ligging
op 10 minuten van St.-Malo
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, 
zonneterras, tuin, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 30 JULI 2017
Prijs per persoon: € 695,-
Toeslag single: € 215,-
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Dag 1 › Herentals – Schwerin
We vertrekken ’s ochtends op tijd en rijden 

via Venlo Duitsland binnen. Langs Duisburg 

en Münster zetten we koers naar Bremen, 

waar we rond de middag aankomen. We zit-

ten nu in onze eerste Hanzestad. Bremen 

is een commerciële en industriële stad met 

een belangrijke haven aan de rivier de We-

ser. Wat u zeker niet mag missen, is de his-

torische Marktplatz. Hier leeft de geschiede-

nis nog volop! De Marktplatz is nog steeds 

hét symbool van Bremens lange traditie als 

trotse handelsstad. In de Ratskeller, de kel-

der van het Rathaus, kunt u het er lekker 

van nemen. Hier ligt de grootste verzame-

ling Duitse wijnen. Dat 17e eeuwse Ra-

thaus is trouwens één van de mooiste van 

Duitsland. Onze wandeling gaat ook langs 

Roland, het ‘Vrijheidsbeeld’ van Bremen dat 

sinds 1404 symbool staat voor vrijheid en 

gerechtigdheid. Verder kan je natuurlijk niet 

naast de Bremer Stadsmuzikanten uit het 

wereldberoemde sprookje van de gebroe-

ders Grimm. Aan de westkant van het Ra-

thaus  vinden we het bekendste beeld van 

dit vrolijk kwartet, een bronzen plastiek van 

kunstenaar Gerhard Marcks uit 1951. Nog 

wat tijd over? Dwaal dan door de kronkelige 

steegjes in de oudste wijk van de stad, de  

Schnoor. Of snuif de maritieme sfeer op 

aan de oeverpromenade van de Weser, de 

Schlachte. Hier vindt u talloze cafés en res-

taurants. 

We laten het vriendelijke en bruisende Bre-

men achter ons en rijden door naar Schwe-

rin, waar we in het centrum ons verblijfhotel 

vinden voor avondmaal en overnachting.

Dag 2 › Mecklenburgische 
Seenplatte
Frisse meren en vergezichten zorgen voor 

een fantastische dag. De Mecklenburgische 

Seenplatte is het grootste samenhangende 

merengebied van Midden-Europa. We rijden 

door de Mecklenburger Schweiz naar Waren, 

voor een boottocht op de Müritzsee. Zo ge-

nieten we optimaal van de prachtige natuur 

en de vele vogelsoorten in het Müritz Natio-

naal Park. Zeearenden, visarenden, schreeuw-

arenden, kraanvogels, roerdompen… Met 

een beetje geluk bewonder je bijzondere 

vogels.

Langs de Kölpinsee, Fleesensee en de Plau-

ersee touren we verder naar Goldberg en 

Sternberg. De landelijke wegen voeren ons 

langs de vele meren van het waterrijke Me-

cklenburg terug naar Schwerin.

Dag 3 › Rostock en de 
Oostzeekust
Kühlungsborn wordt gekenmerkt door een 

overvloed aan historische en indrukwekkende 

gebouwen in de stijl van de badarchitectuur. 

Door de villa’s waant u zich in een romanti-

sche tijdreis. Hier vindt u zowel de charme van 

vroeger tijden als het comfort van nu. Slen-

ter op Duitslands langste strandpromenade 

en laat uw blik over de weidse zee glijden. 

Of flaneer in de elegante Ostseeallee, die u 

met nostalgische flair tot wandelen uitnodigt. 

Wil echter niet te ver verdwalen, want de  

‘Bäderbahn Molli’ brengt ons naar Bad  

Doberan! De stoomtrein Molli rijdt dage-

lijks heen en weer op een 17 kilometer lang 

smalspoortraject tussen Kühlungsborn en Bad  

Doberan. Het spectaculairst is het traject door 

Bad Doberan. Hier rijdt de trein fluitend en 

klingelend tussen het andere verkeer over 

straat. Het laatste stuk naar het eindstation gaat 

stapvoets door een drukke winkelstraat met 

de breedte van de Amsterdamse Kalverstraat. 

Van Bad Doberan rijden we met de bus door 

naar Rostock, een stad met een maritiem hart: 

de stadshaven. En hoewel er niet meer zoveel 

zeelui op de kades te vinden zijn als vroeger, 

geeft de haven de stad nog altijd een karakte-

ristieke sfeer. Gebouwd op de oevers van de 

monding van de rivier de Warnow, was Ros-

tock in de middeleeuwen een rijke Hanzestad. 

De stad kon zich een universiteit veroorloven 

en stichtte in 1419 de eerste universiteit van 

Noord-Europa. Een groot deel van de bin-

nenstad van de stad werd tijdens WOII ver-

woest, maar hele stukken zijn nadien weer 

opgebouwd. Centraal in de oude binnenstad 

staat de Marienkirche, een gigantisch grote en 

vooral hoge kerk. De toren biedt een fantas-

tisch uitzicht over de stad. De architectuur van 

het oude Rostock is een mengelmoesje van 

gotiek, renaissance en barok. Typerend is dat 

de gebouwen allemaal in baksteen zijn opge-

trokken. Een beetje vreemd oogt het Rathaus. 

Daar is een barokgevel in de 18e eeuw ge-

woon voor de gotische gevel gezet. Onze gids 

neemt je op pad door deze boeiende, soms 

wat atypische stad.

Hanzesteden 7 dagen
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Dag 4 › Schwerin
Met iets minder dan 100.000 inwoners is 

Schwerin de kleinste deelstaathoofdstad van 

Duitsland. Prachtig gelegen in een schilder-

achtige omgeving, met meren midden in het 

stadsgebied waarin zich behalve de aan de 

noordelijke hemel voorbijtrekkende wolken 

ook het symbool van de stad weerspiegelt: 

het slot van Schwerin. Een passend symbool: 

licht, luchtig en vriendelijk – net als de stad 

zelf. 

Stad van de zeven meren, Florence van het 

noorden, domstad, residentiestad… Schwe-

rin heeft tegenwoordig vele namen. En ze 

zijn allemaal van toepassing, want de stad is 

een geslaagde mix van natuur en architectuur, 

grote en kleine kunst en de getuigenissen van 

zijn lange geschiedenis. Als je over de kinder-

hoofdjes op de Marktplatz en door de smalle 

straatjes in de binnenstad loopt, de vele his-

torische gebouwen in het centraal gelegen 

stadsdeel Schelfstadt bekijkt of je blik vol ver-

bazing laat dwalen langs het schitterende slot, 

merk je al snel dat er in Schwerin veel te zien 

en te beleven is.

Dag 5 › Hamburg
Een havenrondvaart, daarna een wandeling 

door de historische binnenstad en vervol-

gens HafenCity, Hamburgs nieuwe stadscen-

trum, ontdekken? Of omgekeerd? Er zijn veel 

manieren om deze traditierijke en toch zo 

moderne Hanzestad met zijn fascinerende 

flair beter te leren kennen. Maar één ding is 

zeker: een rondvaart door de haven is altijd 

een goed begin van een bezoek aan Ham-

burg. Vanaf de aanlegsteigers varen we in een 

barkas tussen enorme containerschepen, 

majestueuze oceaanstomers en luxueuze 

jachten door één van de grootste havens 

van Europa. Een onvergetelijke ervaring. En 

die ervaring kaderen we in een ontspannen 

wandeling door de oude binnenstad, waar 

vroeger voorname kooplieden goede zaken 

deden met koffie, thee en specerijen. Typisch 

Hamburgs is ook de historische Speicher-

stadt. Hier zien we het grootste complex pak-

huizen in klassieke baksteenarchitectuur ter 

wereld. De gebouwen rusten op duizenden 

eiken palen en worden doorsneden door tal-

loze kanaaltjes. 

Dag 6 › Wismar - Lübeck
De luister en rijkdom van de Hanze in de 14e 

eeuw zijn bijna nergens zo aanschouwelijk als 

in het historische stadscentrum van Wismar. 

De plattegrond van de stad is sinds de mid-

deleeuwen nauwelijks veranderd en ook de 

gebouwen uit de tijd van de baksteengotiek 

zijn grotendeels behouden gebleven. Wismar 

is qua grootte en geslotenheid de best be-

houden gebleven Hanzestad in het zuidelijke 

Oostzeegebied en heeft met zijn authentieke 

havenkroegen en idyllische plekjes een geheel 

eigen charme. Het historische havenbekken 

van Wismar geeft een karakteristiek beeld 

van de imposante handelsstad en de ‘Alter 

Schwede’, het oudste herenhuis van de stad. 

Dit gebouw geeft duidelijk blijk van de wel-

stand en dadendrang van de trotse inwoners 

van Wismar.

Lübeck, de koningin van de Hanzesteden, 

werd gesticht in 1143 als ‘eerste westerse 

stad aan de Oostzeekust’. De stad ademt 

nog altijd een middeleeuwse sfeer en het 

stadsbeeld wordt nog steeds bepaald door 

cultuurhistorische bezienswaardigheden zoals 

de Holstentor, die herinneren aan het roem-

rijke verleden van Lübeck als vrije rijks- en 

Hanzestad. Eeuwenlang was de naam van 

de stad een synoniem voor vrijheid, recht 

en welvaart. Het Lübisches Recht was een 

verzameling basisregels op gebied van het 

land- en zeerecht en was zijn tijd ver vooruit. 

Het zette aan tot de stichting van ruim 100 

steden rondom de Oostzee. Zo werden de 

voorwaarden geschapen voor het uitgroeien 

van de Hanze tot de grootste handelsmacht 

van zijn tijd. Het onbetwiste centrum was 

Lübeck. De door water omsloten historische 

binnenstad met de zeven torens van de vijf 

hoofdkerken getuigt van een bewogen ge-

schiedenis van 1.000 jaar en valt als Unesco-

werelderfgoed sinds 1987 onder monumen-

tenzorg. En terecht: de historische gebouwen 

uit de tijd van de gotiek, de renaissance, de 

barok en het classicisme, de straten en steeg-

jes, kerken en kloosters, burgerhuizen en ves-

tingwerken ogen als een uniek en harmonisch 

geheel. 

En nu we er dan toch zijn, vergeet vooral niet 

te proeven van de specialiteit van de stad: Lü-

becker marsepein, de zoetste verleiding sinds 

er amandelen zijn!

Dag 7 › Schwerin – Herentals 
Na ons ontbijt gaat het naar Münster. De 

oude historische koopmanshuizen, de prach-

tige arcaden van de Pinzipalmarkt en de Sint-

Paulusdom met het astronomisch uurwerk 

maken dit tot een interessante Hanzestad. In 

het historische centrum blijft de geschiedenis 

van Münster leven. Talrijke musea, theaters en 

evenementen zorgen telkens weer voor nieu-

we culturele impulsen. Met charme en karak-

ter verbint de universiteitsstad zijn geschie-

denis iedere dag opnieuw met een jeugdige 

uitstraling. Münster is een aantrekkelijke stad. 

Het is er prettig leven en werken, studeren en 

winkelen. Ontdek het zelf!

Na ons laatste bezoek aan een Hanzestad 

trekken we terug naar België na een leer-

rijke rit door het handelsverleden van talrijke 

Duitse steden aan de Oostzee. Na de gebrui-

kelijke stops komen we ’s avonds weer aan 

in Herentals.

MERCURE HOTEL SCHWERIN ALTSTADT  
www.mercure-schwerin.de
Ligging
in het voetgangersgebied van Schwerin
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, WiFi, dakterras
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 6 AUGUSTUS 2017
Prijs per persoon: € 725,-
Toeslag single: € 190,-
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Dag 1 › Herentals – Königswinter
’s Morgens verlaten we België en zetten 

koers naar Königswinter. Dit drukbezochte 

stadje is de toegangspoort tot één van de 

fraaiste gedeelten van de Rijnvallei. Hier rijzen 

de heuvels van het Siebengebirge hoog uit 

boven de rivier en zijn verscheidene eeuwen-

oude burchten te vinden. Königswinter was al 

bij de Romeinen van belang als winplaats van 

trachiet, het materiaal dat ook voor de bouw 

van de Castra Bonna in Bonn gebruikt is. Na 

onze aankomst ontdekken we de regio van 

op het water. We maken een boottocht over 

de Rijn en laten het schilderachtige landschap 

voorbijglijden. Als we daarna ingecheckt zijn 

in ons hotel, gaan we te voet Königswinter 

verkennen.

Dag 2 › Bonn
Er zijn niet veel steden die in de jongere ge-

schiedenis het etiket 'ex-hoofdstad' op-

geplakt hebben gekregen. Bonn is er één 

van. Maar wie denkt dat Bonn sinds het 

zijn aanzien als hoofdstad kwijt is, in een 

soort doornroosjesslaap is gevallen, vergist 

zich. Het vroegere 'Bundesdorf' is nu een 

economische en culturele metropool van 

formaat, even zelfbewust en internationaal 

georiënteerd als het altijd is geweest. 

Bonn is de geboortestad van Beethoven. 

Één van de stops tijdens onze wandeling 

door het oude centrum is zijn geboorte-

huis. We nemen zeker ook de tijd om te 

genieten van een terrasje of om te shop-

pen!

Dag 3 › Remagen
Na het ontbijt brengt de bus ons naar de 

andere kant van de Rijn. We rijden naar Re-

magen, waar we een museum bezoeken dat 

geweid is aan het werk van Jean Arp, ook be-

kend als Hans Arp. Hij was een Duits-Frans 

beeldhouwer, schilder en dichter en speelde 

een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 

Königswinter 4 dagen
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moderne kunst. Zijn stijl wordt gerekend tot 

het dadaïsme en surrealisme. Over het ab-

stracte werk van Arp wordt gezegd dat hij 

het maakte met behulp van toeval en auto-

matisme. Hij maakte organische vormen die 

gedaantes suggereren. Zijn gedichten maakte 

hij soms met behulp van het toeval. Hij knipte 

bijvoorbeeld zinnen in stukken, gooide ze op 

de grond en stelde daaruit willekeurig een 

gedicht samen. Het nieuwe museum werd in 

2007 geopend en is door middel van een tun-

nel verbonden met het reeds sinds 1964 in 

gebruik zijnde oude museumgebouw.

Wie veel naar films over WOII kijkt, zal Re-

magen bekend in de oren klinken. Hier stond 

in 1945 de enige brug over de Rijn die nog 

intact was. Toen de geallieerden ze gebruikten 

voor hun troepentransporten, is ze ingestort. 

De brug is er niet meer, maar sommige pijlers 

kunt u nog wel zien. Het Friedensmuseum 

Brücke von Remagen vertelt over deze ge-

beurtenis.

Dag 4 › Schloss Drachenburg
Als al onze koffers in de bus zitten, laten we 

ons met de Drachenfelsbahn naar de ruïne 

van Burg Drachenfels die op een hoogte van 

321 meter boven Königswinter uittorent. Als 

we genoten hebben van het prachtige ver-

gezicht, wandelen we een stukje terug naar 

beneden en bezoeken we het sprookjesach-

tige Schloss Drachenburg. Breng je kinderen 

mee? Dan zullen ze ademloos luisteren als 

u ze in het kasteel vertelt over de legende 

van de draak, waaraan de berg en het kasteel 

hun naam danken. Volgens de legende zou 

een kwaadaardige draak op de Drachenfels 

hebben huisgehouden. De jonge en moe-

dige held Siegfried zou hem hebben versla-

gen, waarbij het bloed van de draak langs de 

rots stroomde. Wandel door het neogotische 

kasteel en bewonder de gebrandschilderde 

ramen en de prachtige schilderingen op de 

plafonds. Klim zeker ook in de toren van het 

kasteel en geniet van een schitterend uitzicht 

op het Zevengebergte en het Rijndal. Op een 

heldere dag ziet u Keulen liggen! Komt u hier 

later nog eens terug, weet dan dat een be-

zoekje aan het kasteel goed te combineren 

valt met de reptielenzoo met slangen, kroko-

dillen en meer van dat. Neem dan ook een 

kijkje in de Nibelungenhalle, die u halverwege 

de berg vindt. In die oude kunsthal wordt de 

legende van Siegfried en de draak uitgebeeld 

met schilderijen. De durvers kunnen hier ook 

het donkere drakenhol bezoeken, waar een 

stenen draak je opwacht. Met het treintje 

kunt u weer afdalen naar Königswinter.

De berg getrotseerd en de draak verslagen, 

beginnen we aan onze terugrit naar België.

MARITIM HOTEL  
www.maritim.com
Ligging
aan de oevers van de Rijn in Königswinter
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, fitness, binnenzwembad, wellness, terras, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 17 AUGUSTUS 2017
Prijs per persoon: € 395,-
Toeslag single: € 55,-
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Wie denkt dat de Costa Brava alleen is bestemd voor feestende jongeren, heeft het 
mis. Het is hier natuurlijk absoluut genieten van zon, zee en strand (en voor wie wil 
een feestje), maar deze ruige kuststreek heeft meer te bieden. Véél meer.

Het leven aan de kust speelt zich veel op en 

rond het water af. Wilt u graag wandelen tij-

dens uw vakantie? Bij het plaatsje Roses, de 

belangrijkste vissersvloot van de Costa Brava 

en gelegen in de Baai van Roses, valt heel wat 

af te lopen. En niet alleen langs de kust: er 

zijn ook speciale olijvenroutes en tochten die 

langs menhirs en dolmens gaan. Zo krijgt u 

ook nog wat cultuur mee. Meer natuur vindt 

u in Blanes. Die badplaats beschikt namelijk 

over één van Spanjes mooiste botanische tui-

nen. Met zo’n collectie tropische planten- en 

bloemensoorten bent u wel even zoet. 

Dag 1 › Vertrek 
’s Avonds verlaten we België voor een nacht-

rit naar Spanje.

Dag 2 › Vrije dag 
Vanochtend komen we aan in onze verblijf-

plaats Pineda de Mar, waar we in ons hotel 

worden verwelkomd met een ontbijtbuffet. 

We nemen vandaag vrijaf en bieden u de 

gelegenheid om te shoppen en de buurt te 

verkennen.

Dag 3 › Gerona
Gerona is niet de eerste stad waaraan je 

denkt voor een citytripje in Spanje. Toch is 

de stad meer dan de moeite waard om te 

bezoeken. Het historische centrum is prach-

tig en doet door de vele kleine straatjes en 

ontelbare trappen erg knus aan. Overal in de 

stad kom je sporen van een lange geschie-

denis tegen. De verschillende pleinen zijn 

met elkaar verbonden door prachtige oude 

straatjes waar je naast de grote winkelketens 

ook typische unieke winkeltjes tegenkomt.

Dag 4 › Blanes
Blanes mag dan de uitstraling hebben van een 

moderne badplaats, maar haar geschiedenis 

gaat vlot terug tot de Romeinse tijd. Door-

dat Blanes in de 17e eeuw bijna in z’n geheel 

is platgebrand en in WOII veel historische 

bouwwerken zijn vernietigd, is er van de ar-

chitectonische pracht in de stad echter weinig 

bewaard gebleven. Nu staat Blanes bekend 

vanwege de twee botanische tuinen die er 

te vinden zijn. In de Mar i Murta vinden 4000 

verschillende plantensoorten hun stekje. Ze 

vormen een wonderbaarlijke, kleurrijke plan-

Costa Brava 9 dagen
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tentuin. De Pinya de Rosa tuin herbergt zelfs 

meer dan 7000 plantensoorten!

Dag 5 › Barcelona
In deze hoofdstad van Catalonië ga je op een 

relatief kleine oppervlakte naadloos over van 

het ene uiterste in het andere: van imposante 

avenida’s naar gezellige pleintjes, van middel-

eeuwse naar hypermoderne architectuur, van 

haute cuisine naar hartige tapas, van hoog-

staande kunst naar waanzinnige kitsch. Als u 

een aardig beeld wilt hebben van de beziens-

waardigheden in de stad, is één dag uiteraard 

niet genoeg, dus komen we later deze vakan-

tie nog eens terug.

Dag 6 › Besalú
Haast nergens in Spanje stapt u zo tastbaar 

het verleden binnen als in het Catalaanse 

dorpje Besalú. Het is zonder twijfel één van 

de best bewaarde middeleeuwse dorpjes in 

Spanje. U hoeft maar over de immense ro-

maanse brug te wandelen en u voelt het mys-

terie van de middeleeuwen.

Dag 7 › Vrije dag of Barcelona
Eén dag was voor u niet genoeg om te 

proeven van alle facetten van Barcelona? De 

bouwwerken van Antoni Gaudi nog niet be-

zocht? Stap dan vandaag zeker weer mee op 

de bus. Onze chauffeur brengt u graag nog 

een dagje naar deze metropool. 

Dag 8 › Tossa de Mar – Vertrek 
Tossa de Mar is een gezellige badplaats, ge-

legen in een mooie baai met een groen 

achterland. Het is hier minder druk dan in 

bijvoorbeeld Lloret de Mar. Naast het strand 

biedt dit blauwe paradijs ook een mooie 

oude ommuurde stadskern met authentieke 

bebouwing en leuke steegjes. Onder de mid-

deleeuwse toren kunt u zalig rondkuieren 

langs de ontelbare boetiekjes. Het unieke 

heuvelachtige achterland nodigt dan weer 

uit tot een deugddoende wandeling. Tossa de 

Mar is bijzonder veelzijdig, dus voor ieder is 

er wat wils! ’s Avonds genieten we nog van 

een diner in ons hotel, vooraleer we met een 

nachtrit terug richting Frankrijk en naar België 

vertrekken.

Dag 9 › Aankomst 
In de loop van de ochtend komen we weer 

in België aan.

AQUA HOTEL PROMENADE 
www.aquahotel.com
Ligging
aan het strand van Pineda de Mar
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, buitenzwembad, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 27 OKTOBER 2017
Prijs per persoon: € 455,-
Toeslag single: € 95,-
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Het ‘Hart van Engeland’ is het land van glooiende heuvels waarin gouden koren-
velden en groene weiden door houtwallen van elkaar gescheiden zijn. Langs de 
Noordzeekust strekken zich prachtige duingebieden uit, afgewisseld met kreken en  
lavendelvelden. En zoals in heel Engeland komt u overal idyllische stadjes tegen 
maar ook menhirs, romeinse restanten, eeuwenoude inns, gezellige pubs en land-
huizen met prachtige tuinen.

Dag 1 › Herentals – Nottingham
Vertrek ’s morgens naar Calais, waar we de 

ferry naar Dover nemen. We rijden door 

Kent en passeren Londen. We rijden noord-

waarts om uiteindelijk aan te komen in Not-

tingham, onze verblijfplaats voor 6 nachten.

Dag 2 › Nottingham
We gaan op verkenning in onze verblijfplaats. 

Nottingham is de stad van Robin Hood en 

eerder een kleine stad. Het hart van het cen-

trum is Old Market Square. Van hier uit zijn alle 

bezienswaardigheden op loopafstand te be-

reiken. De absolute topattractie van de stad is 

Nottingham Castle. Voor het kasteel staat een 

standbeeld van Robin Hood. Het kasteel vindt 

haar oorsprong in de 17e eeuw. In het kasteel 

zijn er verscheidene tentoonstellingen, maar u 

kunt ook rondom het kasteel wandelen. In de 

tuinen geniet u immers van een prachtig uit-

zicht over Nottingham.

In het Broadmarsch Shopping Centre bevindt 

zich The City of Caves, een ondergronds gan-

genstelsel dat voor verschillende doeleinden 

gebruikt is, bijvoorbeeld als schuilkelder, maar 

ook als ‘public houses’ voor de armere mensen.

Dag 3 › Grantham – Boston - 
Skegness
’s Morgens zetten we koers naar Grantham. 

We voorzien een bezoek aan Belvoir Castle, 

een schitterend kasteel gelegen bovenop een 

heuvel nabij Grantham. Het kasteel is nog 

steeds in privé bezit van de familie Manners. 

Filmliefhebbers zagen Belvoir Castle al opdui-

ken in The Da Vinci Code als Castel Gandolfo.

‘s Namiddags laten we de kastelen en tuinen 

achterwege, en rijden we naar Boston, waar 

het Bubblecar Museum voor even helemaal 

wat anders zorgt. Microcars of Bubblecars zijn 

een belangrijk deel van de Britse autogeschie-

denis. De kleine, zuinige wagentjes waren een 

alternatief voor de grote, zware auto’s die 

destijds rondreden. Meer dan 50 grappige  

autootjes staan er tentoongesteld, vaak in een 

typisch decor.

We sluiten onze dag af in Skegness, waar we 

een bezoek brengen aan Natureland Seal 

Sanctuary. Natureland redt zeehonden die 

aanspoelen aan de kusten van Lincolnshire. 

Na goede zorgen is het de bedoeling dat de 

zeehondjes weer de zee in kunnen. Maar er is 

meer dan zeehonden alleen! Kijk naar de frat-

sen van de pinguïns, bewonder de tropische 

vlinders, krijg rillingen van de reptielen en in-

secten en geniet van de bijzondere tropische 

vissen in het aquarium.

Dag 4 › Stamford - Leicester 
Na het ontbijt rijden we naar Stamford. Daar 

vinden we Burghley House, een belangrijk 

voorbeeld van 16e-eeuwse Engelse archi-

tectuur. Doordat het interieur in sommige 

ruimtes doorheen de jaren is aangepast, zijn 

er nu verschillende stijlen zichtbaar. De Eliza-

bethaanse gevel, gecombineerd met de gro-

te variëteit aan historische interieurs maken 

Burghley House tot een ideale filmlocatie. U 

herkent misschien decors uit ‘The Da Vinci 

Code’, ‘Pride & Prejudice’ of ‘Elizabeth: The 

Golden Age’. Ook minder voor de hand lig-

gende titels als ‘Batman Begins’ en ‘The Dark 

Knight Rises’ hebben hier gefilmd.

Na ons bezoek aan Burghley House rijden 

we door naar Leicester, een levendige stad 

die nooit slaapt, maar die ook heel wat ge-

schiedenis en cultuur herbergt. Zo is er de 

Jewry Wall, een restant van wat ooit een ro-

meins badhuis was. Leicester heeft ook haar 

East-Midlands 7 dagen
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eigen kathedraal, waarvan de eerste sporen 

uit 1086 stammen. Maar het meest merk-

waardige bouwwerk in Leicester is misschien 

wel de ‘Clock Tower’, gebouwd in 1868.

Dag 5 › Lincoln
De middeleeuwse stad Lincoln is even in-

drukwekkend als haar grote zus York. Ook 

hier is er een prachtige kathedraal die u al 

van ver op de heuvel ziet liggen. Tegenover 

de kathedraal ligt het imposante kasteel van-

waar mooie vergezichten kunt bewonderen. 

Hier ligt ook één van de vier overgebleven 

originele Magna Carta’s, het allereerste ge-

rechtsdocument dat de macht van de koning 

inperkte. Neem hier ook gerust de tijd om 

door de smalle steile straatjes te struinen.

Dag 6 › Newstead Abbey – 
Sherwood Forest
Lord Byron, of voluit ‘George Gordon Noel, 

6th Baron Byron’, is één van de bekendste 

Britten, zeker uit de19e eeuw, maar ook al-

lertijden. In zijn turbulente leven, vol schan-

dalen, was hij vooral een groot dichter die 

nog altijd veel gelezen en geciteerd wordt. 

We bezoeken vandaag Newstead Abbey, het 

huis dat hij samen met zijn titel op 10-jarige 

leeftijd in 1798 erfde. De voormalige priorij 

is ondertussen deels tot een romantische  

ruïne vervallen. We maken een wandeling 

door de tuinen en hebben de gelegenheid 

om het imposante graf te bekijken van Tos-

wain, de Newfoundlander hond van Byron, 

waarvoor hij een prachtig gedicht schreef.

Later trekken we naar Sherwood Forest. Dit 

bosgebied is met name bekend vanwege de 

legende van Robin Hood, waarvan de verha-

len zich afspelen in dit gebied. Niet zo gek 

ver van het bezoekerscentrum staat een 

beroemde eik die de Major Oak genoemd 

wordt. Deze bijna duizend jaar oude boom 

zou het hoofdkwartier van Robin Hood ge-

weest zijn. Jaarlijks zakken er zo’n half miljoen 

bezoekers af naar het bos!

Het is al namiddag als we doorrijden naar 

Bolsover Castle, ‘designed to entertain and 

impress’. Het kasteel biedt een schitterend 

uitzicht over de regio Derbyshire. Wandelend 

door de ongemeubileerde gangen en kamers 

van het kasteel staat u ongetwijfeld versteld 

van de intacte wand- en plafondschilderingen. 

Naast het kasteel staan enkele geruïneerde 

bediendenvertrekken en nog bewaard geble-

ven paardenstallen, waarin nog steeds 17de 

eeuwse paardenshows worden opgevoerd.

Dag 7 › Nottingham – Herentals 
Na het ontbijt vertrekken we langs Leicester 

en Northampton richting Londen en Do-

ver, waar we de overzet nemen naar Calais. 

Enkele uurtjes later komen we weer aan in 

Herentals.

HOTEL BEST WESTERN WESTMINSTER  
www.bw-westminsterhotelnottingham.co.uk
Ligging
op 1,5km van het centrum van Nottingham
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 28 AUGUSTUS 2017
Prijs per persoon: € 625,-
Toeslag single: € 50,-
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Nergens in Europa is de harmonie tussen mens, stad en natuur zo voelbaar als in 
Toscane: een prachtig kleurenpalet van groen, okergeel en bruin. Dit alles door-
priemd met cipressen op de zacht glooiende hellingen! De dorpen en steden op de 
heuvelruggen: altijd en overal kondigen ze zich van ver aan. De bakermat van de 
Renaissance, de tedere madonna’s en bovenal culinair genot: Toscane is een goede 
keuze voor een prachtige vakantie!

Dag 1 › Herentals – Piotta
Vroeg in de morgen vertrekken we over 

Straatsburg, Basel richting Luzern. Gebrui-

kelijke stops onderweg zijn voorzien, evenals 

de tijd voor een vrij middagmaal. Tegen de 

avond komen we aan in de omgeving van 

Piotta, Zwitserland voor avondmaal en over-

nachting.

Dag 2 › Piotta – Piacenza - 
Poggibonsi 
Na het ontbijt rijden we langsheen Lugano, 

Como en Milaan en komen we aan in Pia-

cenza. Deze vroegere Romeinse havenstad 

ligt in de regio Emilia aan de Po en heeft een 

kleine historische kern. Door de relatieve on-

bekendheid is het een rustige provinciestad 

waar de Italiaanse sfeer overheerst. Vlakbij ligt 

Castell’Arquato. Dit buitengewoon mooi mid-

deleeuws dorp wordt overschaduwd door La 

Rocca Viscontea, een machtige burcht die in 

de 14e eeuw gebouwd is. Het is één van de 

meest bijzondere burchten uit de omgeving. 

Via steegjes met lage steenrode rijtjeshuizen 

kom je op het mooie Piazza Monumentale. 

Hier vind je één van de oudste kerken uit de 

buurt, daterend uit 756!

Over de Via Emilia rijden we door langs Bo-

logna en Firenze naar Poggibonsi, onze ver-

blijfplaats.

Dag 3 › Volterra – San Gimignano 
Volterra is eigenlijk een groot openluchtmu-

seum. Als het rustig is in het stadje, lijkt het 

net alsof je in de middeleeuwen rondloopt. Elk 

gebouw en elke kerk heeft een eigen unieke 

geschiedenis. Volterra was in de tijd van het 

Etruskisch verbond een belangrijk handelscen-

trum en groeide dan ook uit tot een rijke stad. 

Wij maken een wandeling langs de mooiste 

bezienswaardigheden zoals de dom, het Pa-

lazzo dei Priori en het Romeins amfitheater. 

Als u later nog eens terug komt, dan kunt u bij 

het toeristenkantoor een audiogids huren die 

u door de stad leidt. In de namiddag bezoeken 

we San Gimignano, ook wel het middeleeuwse 

Manhattan genoemd. Het stadje wordt name-

lijk gekenmerkt door de hoge torens. In de 

topperiode stonden er maar liefst 72 torens. 

Tegenwoordig blijven er daar nog een tiental 

van over. Ze zijn vanaf 1990 beschermd als 

werelderfgoed door de Unesco. Behalve de 

torens, staat San Gimignano ook bekend om 

zijn saffraan en de witte vernaccia-wijn. Als u 

na onze wandeling langs de Duomo en het fort 

van Rocca di Mostestaffoli nog vrije tijd krijgt, 

passeer dan zeker langs de Gelateria di Piazza. 

Deze ijscobar wint prijs na prijs met zijn fantas-

tische ijs en unieke combinaties! Waar anders 

kunt u ijs proeven waarin wijn of champagne 

wordt verwerkt met pistache of pompelmoes?

Dag 4 › Lucca – Pisa 
Na het ontbijt rijden we naar Lucca, geboor-

teplaats van de wereldberoemde componist 

Giacomo Puccini.  De stad is door de Etrus-

ken gesticht en heeft zich volop ontwikkeld 

in de Romeinse tijd. Dat is nog goed te zien 

aan het rechthoekige stratenpatroon en 

het plein ‘Piazza del Anfiteatro’, waar ooit 

het amfitheater stond. De typische Pisaans  

Romaanse stijl is op verschillende plaatsen in 

Lucca herkenbaar. Onze gids neemt u mee in 

de wirwar van straatjes van Lucca, een stad 

die ook wel het kleine broertje van Firenze 

wordt genoemd.

Pisa kennen we allemaal van de beroemde 

scheve toren. Maar de stad heeft meer te 

bieden dat dat alleen. In de middeleeuwen 

was Pisa lange tijd een belangrijke haven- en 

handelsstad. Die bloeiperiode heeft er zeker 

haar sporen nagelaten. Naast die scheve to-

ren staan bijvoorbeeld de magistrale Dom en 

het schitterende Camposanto. Hoewel Pisa 

een relatief kleine stad is, is haar aanbod aan 

Toscaanse kunst indrukwekkend. Pisa staat al 

eeuwenlang symbool voor een rijke cultuur, 

tijd om die te ontdekken!

Dag 5 › Firenze 
Firenze is enkele decennia voor onze 

jaartelling gesticht door Julius Ceasar. Als 

Toscane 9 dagen
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legerleider hield hij zijn soldaten graag 

tevreden. Na afloop van hun dienst-

tijd kregen de soldaten van Ceasar een 

stukje grond in de vallei aan de Arno 

om op te wonen en te werken. Firenze 

werd dus opgericht als stad voor oud-

soldaten en heeft nog steeds een typisch  

Romeins stratenplan. 

De stad is lang bestuurd geweest door de 

familie de Medici, een rijke bankiersfamilie. 

Die heeft er voor gezorgd dat Firenze één 

van de belangrijkste steden ter wereld is ge-

worden op gebied van schilderkunst, beeld-

houwkunst, literatuur en architectuur. Het is 

dankzij die familie dat we Firenze vandaag 

kennen als de bakermat van de Renaissance 

met een onovertroffen kunstpatrimonium. 

We maken een wandeling en zijn zelf ge-

tuige van de kunsthistorische schatten die 

de stad herbergt: de dom, de Ponte Vecchio, 

het huis van Dante, Piazza Michelangelo... 

Door al die rijkdom aan cultuur zou u haast 

vergeten dat het ook heerlijk vertoeven is 

op de vele terrasjes in de stad!

Dag 6 › Monteriggioni – Siena  
Al vanaf grote afstand zien we Monterig-

gioni opduiken. De kenmerkende muren 

met robuuste torens staan hoog bovenop 

een heuveltop en steken zo boven de rest 

van het Toscaanse landschap uit. Monterig-

gioni had het vroeger vaak zwaar te ver-

duren. Het lag precies tussen Firenze en 

Siena en werd daardoor regelmatig onder 

vuur genomen. Monteriggioni is een typisch 

voorbeeld van wat men toen noemde een 

terra murata of cittadella: een grote burcht 

waarin ook wat gewone mensen woonden. 

Binnen de muren vinden we vandaag een 

klein, typisch Toscaans dorpje, met een klei-

ne kerk, een groot plein en daarrond kleine 

straatjes. Of u nu wandelt over de stadsmu-

ren met een prachtig uitzicht op de Chianti, 

of slentert door de smalle straatjes met een 

glas lokale wijn, het is sowieso heerlijk ver-

toeven in deze kleine middeleeuwse stad.

Een beetje verder in de Chiantistreek 

ligt Siena, sinds 1995 toegevoegd aan de  

Unesco-lijst voor werelderfgoed. Siena 

piekte op kunstgebied vooral rond 1300, 

toen de stad een hevige strijd voerde met 

Firenze. Siena wordt gedomineerd door 

het silhouet van de dom. Er waren plan-

nen om de kerk als basis te gebruiken voor 

een nieuwe, nog grotere kerk om Florence 

mee te overtreffen. Door verkeerde bere-

keningen, te hoge kosten en de uitbraak van 

de pest is die grotere kerk er echter nooit 

gekomen. We bezoeken ook het gotische, 

schelpvormige en licht hellende Piazza del 

Campo. Het intieme karakter van het plein 

wordt twee keer per jaar danig verstoort 

door de beroemde Palio delle Contrade. 

Wilt u ooit eens toeschouwer zijn van dit 

spektakel? Dan doet u er goed aan ruim 

een jaar op voorhand een hotelkamer te 

boeken!

Dag 7 › Montalcino – Pienza 
Langs een zeer mooi landschap rijden we 

naar Montalcino dat zijn bekendheid dankt 

aan ‘de Brunello’, de meest exquise wijn 

van Italië! 

Montalcino lijkt op veel oude Toscaanse 

steden en telt niet alleen veel mooie ge-

bouwen en kerken maar biedt ook een 

prachtig uitzicht over de valleien beneden. 

Een wandeling door de straten van de stad 

is zeker de moeite waard. De erg fotoge-

nieke Piazza del Popolo heeft een toren en 

staat vol middeleeuwse gebouwen. 

De abdij Sant’Antimo aan de rand van 

Montalcino fungeerde vanaf 714 oor-

spronkelijk als Benedictijns klooster en 

later als hostel voor pelgrims. Op het 

hoogtepunt van zijn macht bestuurde de 

abdij 96 kastelen en 85 andere kerken en 

kloosters.

Pienza is een sprookjesachtig plaatsje. 

Hoewel er bussen vol toeristen komen, 

blijft het een klein, en  intiem stadje. De 

sfeer is er wonderlijk gezellig en warm. 

Toen Enea Silvio Piccolomini hier geboren 

werd, heette het plaatsje nog Corsignano. 

Toen hij in 1458 paus werd en de naam 

Pius II koos, liet hij het centrum volledig 

verbouwen met de bedoeling er een  

renaissance stad te creëren. Hij gaf de 

plaats de naam Pienza. In het 15e eeuw-

se oude stadscentrum bezoeken we de  

Piazza Pio II met de belangrijkste gebouwen. 

Dag 8 › Poggibonsi – Mils  
Na het ontbijt is het tijd om een eerste 

beweging huiswaarts te maken. Op onze 

weg richting Oostenrijk houden we nog 

halt in Verona, voor een kort bezoek aan de 

stad. Verona kennen we vooral vanwege de 

arena en Romeo & Julia. De arena is een ro-

meins amfitheater waar in de zomermaan-

den prachtige opera’s opgevoerd worden. 

Het verhaal van Shakespeare’s Romeo & 

Julia speelt zich af in Verona. Het personage 

van Julia is gebaseerd op een vrouw die 

daadwerkelijk in Verona gewoond heeft. De 

historische binnenstad van Verona staat op 

de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Ons avondmaal en logement vinden we 

vanavond in de omgeving van Mils, in het 

Oostenrijkse Tirol. 

Dag 9 › Mils – Herentals 
Het einde van onze trip is onherroepelijk 

aangebroken. Na het ontbijt begeven we 

ons richting Duitsland en laten ons over de 

snelwegen terug naar huis voeren.

HOTEL ALCIDE  
www.hotelalcide.com
Ligging
in het centrum van Poggibonsi
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 9 SEPTEMBER 2017
Prijs per persoon: € 645,-
Toeslag single: € 180,-
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Lourdes, hét Franse bedevaartsoord bij uitstek, het trefpunt van gelovigen uit alle 
hoeken van de wereld. Als je dan nog bedenkt dat het gelegen is in het midden van 
de ongerepte natuur van de Pyreneeën, dan zal het niemand verbazen dat jaarlijks 
zowat vier miljoen mensen de weg naar Lourdes vinden.

Dag 1 › Herentals – Lourdes
We vertrekken ’s morgens via de snelwegen 

richting Parijs. Onderweg voorzien we de 

gebruikelijke stops en de tijd om ’s middags 

iets te eten. We reizen verder over de Franse 

snelwegen naar het Zuiden om tegen de 

avond in Lourdes toe te komen. Kamerverde-

ling, avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2 › Gavarnie
Via een prachtige weg door de bergen ko-

men we in Gavarnie, een klein Pyrenees 

dorpje. Van hier uit kunnen we alleen verder 

te voet, te paard of op de rug van een ezel. 

Het mytische Cirque de Gavarnie is sinds 

1997 door de Unesco opgenomen voor zijn 

natuurlijke en culturele waarden. Al vanaf de 

16e eeuw wekt de site belangstelling op. Bo-

tanisten, wetenschappers, romantici, schilders, 

dichters en bergbeklimmers kwamen hier op 

zoek naar sensatie. Victor Hugo beschreef het 

keteldal als ‘het meest mysterieuze bouw-

werk van de meest mysterieuze architect’. De 

omschrijving ‘colosseum van de natuur’ zal u 

duidelijk worden als u zelf voor deze muur 

van 1700 meter hoog staat. Aanschouw trou-

wens hier de hoogste waterval van Europa, 

met een vrije val van maar liefst 413 meter.

Dag 3 › Bartrès en omgeving
Nauwelijks 3 kilometer ten noorden van het 

centrum van Lourdes ligt het gehucht Bartrès. 

Hier verbleef Bernadette, kort na haar ge-

boorte, bij de familie Arravants. Later kwam 

ze hier vaak terug om schapen te hoeden. 

Op de plaats waar ze gewoonlijk haar kudde 

hoedde, staat nu een kappelletje. 

Dag 4 › Pau
Pau is een historische stad en rijk aan geschie-

denis, met vele prachtige gebouwen verspreid 

over de stad, met de nationale paardenstallen, 

het paleis, musea, het prachtige kasteel van Hen-

drik IV en de kathedraal. Deze hoofdstad van 

de Atlantische Pyreneeën leent zich met haar 

trendy winkels uitstekend tot leuk winkelen.

Dag 5 › Pyreneeën – Col du 
Tourmalet 
De Col du Tourmalet is een bergpas in de 

Pyreneeën. De 2115 meter hoge passage is 

vooral bekend geworden dankzij de Ronde 

van Frankrijk, waarin ze in 1910 voor het 

eerst werd opgenomen. Geen enkele andere 

berg is sindsdien zo vaak beklommen als de 

Tourmalet. Voor wie geen hoogtevrees heeft 

en ook eens wil proeven van het unieke Pyre-

neeënlandschap van de Ronde van Frankrijk, 

is dit een bijzonder leuke uitstap!

Dag 6 › Lourdes – Herentals 
Na een vroeg ontbijt vertrekken we uit Lour-

des. Over de Franse snelwegen rijden we 

terug naar België, met onderweg de gebrui-

kelijke stops. We komen aan tegen de avond. 

Lourdes 6 dagen
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HOTEL DES ROSIERS  
www.hotelrosiers.com
Ligging
op wandelafstand van de heiligdommen in Lourdes
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, WiFi, pendelbus
Verblijfsformule
vol pension

AFREIS: 19 SEPTEMBER 2017
Prijs per persoon: € 495,-
Toeslag single: € 105,-
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Dag 1 › Herentals – Rohrdorf
Over de autobaan via Koblenz, Würzburg, 

München verder door Beieren en langs de 

Chiemsee naar de omgeving van Rohrdorf 

waar we voor één nacht een hotel boekten.

Dag 2 › Rohrdorf - Opatija 
Via de Tauerntunnel rijden we door Karinthië 

met o.a. Seeboden aan de Milstättersee. Bij 

Villach bereiken we de grens met Slovenië. 

Spoedig bereiken we Bled aan het gelijkna-

mige meer, gelegen tussen de toppen van de 

Karawanken en de Julische Alpen, voor een 

bezoekje. In Postonja bezoeken we de mooi-

ste druipsteengrotten van Europa. Daarna 

rijden we door naar Opatija, met zijn mooie 

promenade, naar het hotel Admiral, waar we 

twee nachten blijven.

Dag 3 › Krk – Vrbnik – Košljun  
Over de Titobrug gaat het vandaag naar het 

‘Gouden Eiland’ Krk, bekend om zijn prach-

tige en rijke natuur en cultuur. We maken een 

rondrit over het eiland met zijn pittoreske 

vissersdorpjes. In het stadje Krk vinden we 

nog veel overblijfselen uit de Romeinse en 

Griekse tijd. We maken een wandeling door 

de smalle straatjes, o.a. langs de kathedraal, 

het stadhuis en de klokkentoren. Daarna naar 

het pittoreske haventje en wellicht een koffie 

op een zonnig terrasje. Onze volgende stop 

is Vrbnik, gelegen op een rotsheuvel boven de 

zee en bekend als de hoofdstad van de wijn. 

Natuurlijk nemen we hier de tijd voor een 

wijnproeverij, samen met een lichte lunch. In 

de namiddag bereiken we via een kort boot-

tochtje het eiland Kösljun voor een bezoek 

aan het Franciscanerklooster met zijn rijke 

bibliotheek.

Dag 4 › Crikvenicka – Pag – 
Makarska 
Na het uitchecken rijden we via de kust via 

Rijeka en Kraljevica en de Kvarnerbaai naar 

de Riviera van Crikvenicka voor een bezoek 

aan deze gelijknamige oude kuurstad. Onze 

prachtige route gaat verder via Novi Vino-

doski en Senj en de kustroute aan de voet 

van het Velebitgebergte met mooie natuur-

parken naar de ferryhaven van Prizna. Daar 

schepen we in op de ferry naar het eiland Pag 

in de Noord-Dalmatische Archipel, bekend 

met zijn eeuwenoude zoutwinning. Dit eiland 

heeft een unieke vegetatie, waar boomgroei 

zeldzaam is. De vrouwen maken kunstzinnig 

handwerk en de mannen produceren scha-

penkaas of werken op de vele wijnvelden. 

Een overrompeling, mede door de kristal-

heldere zee, de uitzichten over de baaien 

omsloten onder een helderblauwe hemel. In 

de namiddag bezoeken we de middeleeuwse 

ommuurde stad Pag, met zijn historische ge-

bouwen. Via de kustroute verlaten we het 

eiland over de Maslenica boogbrug (65m). 

Zuidwaarts rijden we via Split en dalen af 

naar Makarska aan de voet van het Biokovo-

gebergte, waar we de volgende vier nachten 

verblijven in Hotel Biokovo.

Dag 5 › Split 
Met uitzicht op de eilanden Brac en Hvar, be-

reiken we spoedig de gezellige stad Split. De 

grote ‘witte’ stad met o.m. het indrukwekkend 

kasteel van de Romeinse keizer Diocletianus, 

één van de grootste en best bewaarde palei-

zen uit deze tijd. Historie en cultuur worden 

hier met grote letters geschreven! We maken 

een wandeling en bezoeken o.a. de Domini-

uskathedraal en de Tempel van Jupiter. Het 

archeologisch museum heeft een grote ver-

zameling van de Prehistorie over de Griekse 

Kroatië 10 dagen



47

kolonisatie tot de Romeinse vroeg Christe-

lijke tijden en de Middeleeuwen. Split is ook 

een gezellige stad, waar veel winkeltjes en ter-

rasjes te vinden zijn in een doolhof van smalle 

straatjes en steegjes.

Dag 6 › Sibenik – Trogir  
We rijden via de autobaan naar Sibenik, be-

schermd door Unesco. Sibenik werd in de 

middeleeuwen amfitheater-gewijs tegen de 

heuvel gebouwd. Het historisch centrum be-

vat veel Renaissance paleizen, kerken en pit-

toreske straatjes. We maken een wandeling 

door deze sfeervolle stad. Nog voor of net 

na de lunch rijden we naar Trogir, ook wel het 

‘Venetië van de Dalmatische Kust’ genoemd. 

Trogir gelegen aan het einde van de Kastela-

baai was in de Middeleeuwen het culturele 

centrum en staat ook op de Unesco We-

relderfgoedlijst. Ook hier staat het centrum 

vol met paleizen, kerken en torens. Je vindt 

er zowel Renaissance, Barok en Romaanse 

bouwwerken.

Dag 7 › Dubrovnik  
We starten deze schilderachtige tocht naar 

Dubrovnik via het Biokovo gebergte en pas-

seren landschappen met olijfgaarden, afge-

wisseld door dennenbossen en andere me-

diterrane vegetatie. Na Ploce bereiken we 

de Neretva rivierdelta, waarna we de grens 

met Bosnië passeren. Na 22 kilometer langs 

de kuststrook passeren we opnieuw de grens 

met Kroatië en zien we de schilderachtige 

Dubrovnik Riviera. Hier gedijen wijnbouw en 

fruitteelt rijkelijk. In Dubrovnik aangekomen 

pauzeren we even op de beroemde Stradun 

(promenade) wat het toneel van alle grote 

gebeurtenissen in het verleden was. Eventjes 

flaneren? Onder leiding van een Nederlands-

talige gids bezoeken we deze parel aan de 

Kroatische Kust. Dubrovnik staat met maar 

liefst 1.436 beschermde gebouwen op de 

Unescolijst.

Dag 8 › Zagreb  
Zagreb, de hoofdstad van Kroatië is gelegen 

op twee hellingen van de Medvednica-berg 

aan de oevers van de Sava-rivier, waar we 

ook twee stadsdelen onderscheiden. Met 

een plaatselijke gids maken we eerst een  

oriënterende sightseeing door de stad, waar-

na we een wandeling maken door de boven-

stad (Gornji Grad) met vele paleizen. In de 

benedenstad (Donji Grad) zien we veel his-

torische gebouwen. Verder naar Zagreb, waar 

we één nacht verblijven in Hotel Aristos.

Dag 9 › Ljubljana – Rohrdorf 
Vanuit Zagreb over de A2 naar de Sloveense 

hoofdstad Ljubljana voor een stadsbezoek. 

Architect Plecnik, een nationale held, drukte 

als geen ander stempel op de stad. Hij ont-

wierp er kerken, bruggen en musea, die we 

tijdens de wandeling kunnen bewonderen. 

We verlaten Ljubljana en rijden door een 

prachtig landschap richting de Oostenrijkse 

grens en Villach naar de omgeving van Rohr-

dorf. Avondmaal en overnachting in een hotel 

in de omgeving.

Dag 10 › Rohrdorf - Herentals 
Via Nürnberg en Würzburg naar de Duitse-

Nederlandse grens. We nemen afscheid van 

onze reis en rijden weer huiswaarts.

HOTEL ADMIRAL  
www.remisens.com/en/hotel-admiral
Ligging
aan de zeepromenade van Opatija
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, 
buitenzwembad, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

HOTEL BIOKOVO 
www.holidaymakarska.com
Ligging
Vlak bij het strand, 
in het centrum van Makarska
Faciliteiten
lift, bar, 
restaurant, terras, airco, WiFi
Verblijfsformule
half pension

HOTEL ARISTOS 
www.hotel-aristos.hr
Ligging
op 15 minuten rijden van 
Zagreb centrum
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, airco, terras, wellness, 
fitness, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 7 OKTOBER 2017
Prijs per persoon: € 1095,-
Toeslag single: € 155,-
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Dag 1 › Herentals - Fréjus
’s Ochtends verlaten we België en trekken 

we richting de Franse grens. Via Metz, Nancy 

en Lyon zetten we onze weg verder naar het 

departement Var. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops. ’s Avonds komen we aan 

in onze verblijfplaats Fréjus. In de Romeinse 

oudheid bestond Fréjus uit een haven, torens, 

arena’s en een aquaduct. De stad was op een 

zandstenen rots gebouwd en keek zo uit over 

de vlakte van de Argens. De ruïnes van de 

oude stad kunnen nu al wandelend bezocht 

worden.

Dag 2 › Antibes
Na het ontbijt brengt de bus ons naar An-

tibes, volgens velen het mooiste kuststadje 

aan de Côte d’Azur. Antibes betovert met 

haar oude centrum en Provençaalse markt, 

met de kathedraal met haar barokke façade, 

de kleine straatjes en pleintjes… En met het 

Château Grimaldi, één van de woonplaatsen 

van Picasso dat nu is ingericht als museum. 

Het herbergt een indrukwekkende collectie 

van werken van de bekende schilder, maar 

ook vondsten worden er tentoongesteld. 

Geen bezoek aan Antibes zonder te flaneren 

langs de Quai des Milliardaires: hier maakt u 

als bezoeker kennis met ’s werelds grootste 

en meest luxueuze jachten. Zeker op mooie, 

zomerse dagen is het heerlijk om in de haven 

van Antibes te vertoeven.

De rest van de dag nemen we rustig de tijd 

om te genieten van zon, zee en strand.

Dag 3 › Grasse – Gourdon – 
Gorges du Loup – 
Saint-Paul-de- Vence
Onze eerste stop vandaag is de wereld-

hoofdstad van het parfum, Grasse. Dé ul-

tieme plaats dus om een parfummuseum te 

bezoeken. Bij fabrikant Fragonard kan dat bo-

vendien gratis. Parfum kopen kan er uiteraard 

ook, aan fabrieksprijzen. Daarnaast is Grasse 

gewoon een mooie stad met veel smalle mid-

deleeuwse straatjes en leuke kleine winkels. 

Zelfs in de zomer is het er niet zo druk als 

in de nabije badplaatsen Cannes en Antibes. 

Later op de dag rijden we door naar het 

adelaarsnest Gourdon, een klein plaatsje en 

volgens kenners één van de mooiste plek-

jes in heel Frankrijk. De middeleeuwse sfeer 

van het dorpje is heel goed behouden ge-

bleven. Toch zijn ook hier gezellige winkeltjes 

en heerlijke terrasjes! Via Gorge de Loup die 

ontspringt op 1.300 meter hoogte berei-

ken we Pont de Loup. We passeren enkele 

fraaie dorpjes zoals Tourettes, waar we even 

halt houden. Niet veel verder bezoeken we 

één van de bekendste toeristische trekpleis-

ters: het kunstenaarsdorpje en middeleeuws 

stadje Saint-Paul de Vence. De combinatie 

van veel kunstwinkeltjes, bloemen en prachtig 

gerestaureerde huizen getuigt van de schoon-

heid van dit stadje.

Dag 4 › Corniche d’Or – Cannes
We starten onze dag met een mooie route 

langs de zee: de 30 kilometer lange Corni-

che d’Or. Met hun ruige reliëf zorgen de 

okerrode rotsen voor een fel contrast met 

de helblauwe zee. Onze chauffeur bezorgt u 

zonder meer een bijzondere ervaring, en laat 

u kennis maken met misschien wel één van 

de mooiste autowegen van Europa.

Na een schitterende route komen we aan in 

Cannes, in eerste plaats wereldberoemd om 

haar prestigieus internationaal filmfestival. We 

wandelen er door het oude centrum en de 

jachthaven. Het oude hart van Cannes heeft 

haar pittoreske sfeer bewaard en telt veel 

restaurants. De weelderige luxehotels en chi-

que boetieks vinden we langs de Croisette, 

de bekende boulevard langs de zee en het 

zandstrand. Wist u dat dit strand in de jaren 

zeventig kunstmatig werd aangelegd om het 

toerisme een boost te geven? In Cannes krijgt 

u nog wat vrije tijd. Zo kunt u zelf door de ha-

ven kuieren of genieten van een fijn terrasje. 

Dag 5 › Sainte-Maxime – Saint-
Tropez
Sainte-Maxime is een mooi en elegant 

Provençaals stadje, omringd door fraaie 

natuurgebieden die zich uitstrekken van 

Côte d’Azur 8 dagen



49

de Golf van Saint-Tropez tot aan de bos-

rijke heuvels van het bergmassief van Les 

Maures. Ten zuiden van het plaatsje vindt 

u de 11 kilometer lange kustlijn met fijne, 

beschutte zandstranden. De winkelstraatjes, 

de markten en de idyllische jachthaven: al-

les in Sainte-Maxime ademt de authentieke 

sfeer van de Provence uit. We schepen in 

voor een boottocht naar Saint-Tropez. Van 

op het water werpen we een blik op de 

villa’s van beroemdheden en we aanschou-

wen het strand waar de ophefmakende film 

‘Et Dieu créa la femme’ met Brigitte Bardot 

werd opgenomen. Saint-Tropez is het toe-

ristische pronkstuk van de Côte d’Azur. De 

mooie straatjes, de citadel met vrij uitzicht 

over de Golf, de pastelkleurige huizen en 

de jachthaven… Saint-Tropez heeft een 

charme die toeristen blijft aantrekken. We 

rijden verder naar Port Grimaud. De straat-

jes zijn kleine kanaaltjes en bijna elke wo-

ning beschikt over een eigen aanlegplaats. 

Ontdek zelf of het stadje de naam ‘Venetië 

van Frankrijk’ eer aan doet!

Dag 6 › Nice
Nice, de hoofdstad van de Côte d’Azur, is 

een droom voor zij die houden van musea en 

galerijen, van keienstranden en de pittoreske 

sfeer van de oude stad. Het oude Nice met 

haar smalle straatjes heeft een overvloed aan 

prachtige kleurrijke huizen en barokke gebou-

wen. De stad is vermaard voor haar bruisende 

markt aan de Cours Salaya, het kloppende 

hart van Nice. Die kleurrijke markt herbergt 

bloemisten, fruit- en groentehandelaars en 

handelaars in lokale producten. Onze gids 

neemt u mee op pad langs de belangrijkste 

bezienswaardigheden van Nice, door het 

doolhof van smalle straatjes met talrijke win-

keltjes. Ontdek samen met ons deze stad, een 

stad vol cultuur, maar ook een stad vol geuren 

en smaken.

Dag 7 › Monaco
Welkom in de op één na kleinste onafhankelij-

ke staat ter wereld. Enkel Vaticaanstad is kleiner. 

We verkennen dit miniatuurstaatje, wereldbe-

roemd en niet alleen vanwege haar Grand 

Prix. Het telt twee steden: Monaco-Ville, de 

oude stad en het Mondaine Monte Carlo. Er 

is hier van alles te beleven en te bezoeken. 

Aan het Koninklijk Paleis wordt bijvoorbeeld 

dagelijks de wacht afgelost rond het middag-

uur. Een andere attractie is de Jardin Exotique, 

waar zelfs woestijnplanten aanwezig zijn. In de 

kathedraal liggen Grace Kelly en haar man wij-

len Prins Rainier begraven. Of breng een be-

zoekje aan het Grand Casino, waar u uw zuur 

verdiende spaarcentjes kunt vergokken of een 

fortuin kunt vergaren. Ook vandaag houden 

we een beetje vrije tijd om u te vergapen aan 

de enorme jachten in de haven en om heerlijk 

te flaneren over de boulevard.

Dag 8 › Fréjus - Herentals 
We vertrekken na een vroeg ontbijt via de 

Franse autosnelwegen terug richting Luxem-

burg en België. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops. In de loop van de avond 

komen we thuis aan, waar het naar alle waar-

schijnlijkheid weer een beetje aanpassen is aan 

de iets frissere temperaturen.

MERCURE THALASSA PORT FREJUS 
www.accorhotels.com
Ligging
aan het strand, op 10 minuten lopen van Fréjus centrum
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, terras, tuin, 
binnen- en buitenzwembad, wellness, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 8 OKTOBER 2017
Prijs per persoon: € 825,-
Toeslag single: € 275,-
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Wenen, een opvallend samenspel van prachtige oude gebouwen, parken, musea, 
en… muziek! Hier hebben enkele grote meesters zoals Beethoven, Mozart en Haydn 
geleefd en gewerkt. Op cultureel vlak steekt Wenen dan ook ver boven elke Euro-
pese stad uit. Heel wat elementen in het straatbeeld verwijzen naar de rijke muziek-
geschiedenis van de stad. Maar de Oostenrijkse hoofdstad is ook opvallend trendy. 
Laat je verrassen en ontdek wat hier allemaal te beleven valt!

Dag 1 › Herentals – Passau
Vroeg in de morgen langs de Duitse auto-

banen over Nürnberg en Regensburg naar 

Passau. Hier komen drie rivieren bijeen: de 

Donau, de Inn en de Ilz, waardoor Passau ook 

wel de ‘Drierivierenstad’ wordt genoemd. 600 

jaar lang was Passau een zelfstandig bisschop-

pelijk vorstendom, maar sinds 1803 hoort het 

bij de deelstaat Beieren. Het barokke stads-

beeld met zijn mooie torens, pleinen, brug-

gen en straatjes is het werk van de Italiaanse 

barokmeesters uit de 17e eeuw. Midden in 

het oude centrum staat de Dom St. Stephan, 

waar het grootste kerkorgel ter wereld weer-

klinkt. Van oudsher is Passau een belangrijke 

kunst- en cultuurstad. Onze gids verkent met 

ons de stad op een mooie wandeling langs 

de voornaamste bezienswaardigheden. Komt 

u hier later nog eens terug, neem dan zeker 

de tijd om een boottocht door het mooie 

Donaudal te maken. Dankzij de unieke ligging 

aan drie rivieren is Passau ook een paradijs 

voor de fietsers onder u! In Hotel Weisser 

Hase worden we verwelkomd voor avond-

maal en overnachting. 

 

Dag 2 › Chorherrenstift – Schloss 
Schönbrunn - Belvedère 
Het Augustijnenklooster St. Florian bij Linz 

geldt als één van Oostenrijks belangrijkste ba-

rokke bouwwerken. Onder de huidige basiliek 

werden muurresten uit de 4e eeuw ontdekt, 

de tijd waarin Florianus van Lorch leefde. Zijn 

graf was lange tijd een bekend bedevaarts-

oord. Het Brucknerorgel met 7386 pijpen in 

de basiliek is het grootste kerkorgel van Oos-

tenrijk. Naast Anton Bruckner bespeelde ook 

Franz Schubert ooit dit instrument. 

We rijden door naar Wenen en komen aan 

bij Schloss Schönbrunn, één van de mooi-

Passau – Wenen – Salzburg       7 dagen
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ste baroksloten van Europa. Het voormalige 

jachtslot met uitgestrekt park werd in de 18e 

eeuw verder uitgebouwd en diende als resi-

dentie van de keizerlijke familie. Elke ruimte in 

het slot vertelt zijn eigen verhaal en neemt je 

mee terug in de tijd. In 1996 werden het slot, 

het bijhorende park en de bijhorende dieren-

tuin (de oudste nog bestaande dierentuin ter 

wereld) uitgeroepen tot Unesco Wereldcul-

tuurerfgoed.

Voor we naar ons hotel rijden, stoppen we 

nog bij het Belvedère, een prachtig slot dat 

in de 18e eeuw ontworpen is door architect 

Johann Lukas von Hildebrandt. Ooit was het 

de zomerresidentie van prins Eugenius van 

Savoye, vandaag de dag vindt u er één van 

Oostenrijks bekendste kunstcollecties. Naast 

’s werelds grootste collectie schilderijen van 

Gustav Klimt hangen hier ook beroemde 

werken van de Wiener Moderne en het 

Franse Impressionisme.

Dag 3 › Wenen 
Na het ontbijt vertrekken we voor een 

eerste bezoek aan de kern van Wenen. We 

rijden langs de prachtige gebouwen en mo-

numenten op de Ringstrasse en we passeren 

onder andere langs de Opera en de Hofburg. 

Via het Burgtheater en het Hundertwasser-

haus komen we aan in de oude binnenstad. 

We stappen van de bus en volgen onze gids 

die ons mee op wandel neemt. We passeren 

bijvoorbeeld de Ruprichtskirche, de oudste 

kerk van Wenen. Ook de Höhermarkt, de 

Stefansdom, de Graben, de Hofburg en de 

Jozefsplatz met de Nationaalbibliotheek wor-

den tijdens onze wandeling van een deskun-

dig woordje uitleg voorzien. 

Dag 4 › Wenen 
Trek de wandelschoenen maar weer aan! 

We wandelen te voet naar de Karlsplatz. 

Een panoramalift brengt ons tot boven in de 

koepel van deze mooie barokke Karlskirche, 

waar we de wereldberoemde fresco’s van 

Michael Rottmeyr van heel dichtbij kunnen 

bewonderen. We dalen weer af en komen 

terecht in de Jugendstilarchitectuur van Otto 

Wagner, getuige twee metrostations die door 

hem ontworpen zijn. We bezoeken verder de 

Secession, opgericht in 1989 en één van de 

beroemdste Jugendstilgebouwen in Wenen. 

Dit wit-gouden gebouw verrast door zijn ori-

ginaliteit.

We gaan door naar de Hofburg, waar de 

Spaanse Rijschool kan bezocht worden. Hier 

kunt u een training van de Lippizaners bijwo-

nen. Al sinds 1572 kunt u hier klassieke dres-

suur in haar puurste vorm zien. 

Dag 5 › Wenen 
In de voormiddag bezoeken we één van de 

talrijke musea die Wenen herbergt. We kiezen 

onder andere uit het Kunsthistorisch en Na-

tuurhistorisch museum. Het kunsthistorisch 

museum toont de door de eeuwen heen 

verzamelde kunstschatten van de Habsbur-

gers. U bewondert hier ook een grote Egyp-

tische kunstverzameling. Het natuurhistorisch 

museum biedt dan weer de veelvoud van 

de natuur en de geschiedenis van de aarde. 

Blikvangers zijn onder meer de uitgestorven 

stellerszeekoe en een reusachtig dinosaurus-

skelet. In de namiddag bieden we de moge-

lijkheid om het Haus der Musik te bezoeken. 

Verkiest u een vrij moment? Ga dan vooral 

zelf op verkenning in deze prachtige stad. 

Zoek een leuk cafeetje of geniet in het stads-

park en poseer voor een foto bij het stand-

beeld van Josef Strauss.

Dag 6 › Salzburg – Rohrdorf 
Na het ontbijt zetten we meteen koers naar 

Salzburg, een oude stad met prachtige mid-

deleeuwse overblijfselen. Zo is er het Festung 

Hohensalzburg, een burcht die hoog op een 

berg boven de stad uittorent of de impo-

sante Dom van Salzburg, een waar architec-

turaal meesterwerk in barokke stijl. Maar de 

stad staat vooral bekend als de geboortestad 

van de beroemdste componist die de wereld 

ooit gekend heeft: Wolfgang Amadeus Mo-

zart. Jaarlijks overspoelen duizenden muziek-

liefhebbers de stad om er zijn geboortehuis 

en zijn woonhuis te bezoeken.

Tegen de avond rijden we door naar Rohr-

dorf voor avondmaal en overnachting in Ho-

tel Garni Christl.

Dag 7 › Rohrdorf – Herentals  
’s Ochtends vertrekken we na het ontbijt 

over München en Stuttgart richting de Belgi-

sche grens. Maak vanavond nog niet meteen 

uw reistas leeg. Zet u gezellig in uw zetel en 

laat de herinneringen aan deze fijne reis op 

u inwerken. 

HOTEL STEFANIE  
www.schick-hotels.com
Ligging
in het centrum van Wenen
Faciliteiten
lift, bar, restaurant, WiFi
Verblijfsformule
half pension

AFREIS: 28 OKTOBER 2017
Prijs per persoon: € 865,-
Toeslag single: € 135,-
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Wat heeft Berlijn dat andere wereldsteden niet hebben? In de eerste plaats de Ber-
lijners zelf, die de stad met hun ruwe maar hartelijke charme zijn typische, geheel 
eigen sfeer geven. En natuurlijk een ongelooflijke rijkdom aan bezienswaardigheden, 
die niet alleen de grootste historie en de drama’s van de 20e eeuw weerspiegelen, 
maar ook een sfeer van verandering uitademen.

Wie Berlijn zegt, denkt waarschijnlijk als 

eerste aan de Brandenburger Tor, het 

beroemdste bouwwerk van de Duitse 

hoofdstad. Tientallen jaren lang het symbool 

van de verdeling, maar ook het middelpunt 

van een metropool die door de tijden heen 

altijd vol ideeën en impulsen, kunst, cultuur en 

creativiteit is geweest. Vanaf de Brandenburger Tor loopt de prach-

tige laan Unter den Linden, die eindigt bij de 

Alexanderplatz. Hier ligt ook het wereldcul-

tuurerfgoed Museuminsel met de Berliner 

Dom, de Neue Wache en het barokke ar-

senaal, tegenwoordig het Deutsches Histori-

sches Museum. De televisietoren vlak naast 

de Alexanderplatz is tot op heden het hoog-

ste bouwwerk van Duitsland. Het uitzicht dat 

je hier hebt over Berlijn tot ver in Branden-

burg is – letterlijk – een hoogtepunt van elk 

bezoek aan de stad. Niet ver hiervandaan ligt 

de Gendarmenmarkt die algemeen wordt 

geroemd als het mooiste plein van Berlijn. Ze 

vormt met de Deutscher Dom, de Französi-

scher Dom en het concertgebouw een heel 

bijzonder en statig architectonisch geheel. 

Berlijn 5 dagen
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Minder statig, maar niet minder bijzonder zijn 

de eveneens in het stadsdeel Mitte gelegen 

Hackesche Höfe met hun ongedwongen 

sfeer, die het grootste netwerk van binnen-

plaatsen in Duitsland vormen. Sinds 1977 

vallen ze onder monumentenzorg. In deze 

bonte mix van galerieën, bioscopen, theaters 

en variétés, cafés, restaurants en bars, leuke 

kleine winkeltjes en flagship stores van grote 

concerns is een authentiek stukje oud-Berlijn 

opnieuw tot leven gekomen en ligt tevens 

ons hotel. Hier merk je ook duidelijk hoe cre-

atief Berlijn is en dat creativiteit voor deze 

stad een kwart eeuw na de val van de muur 

misschien wel kenmerkender is dan voor an-

dere wereldsteden. 

Onze gids neemt u gedurende enkele dagen 

mee in deze bruisende metropool. Laat u er 

meeslepen en inspireren. En leer de mensen 

in Berlijn kennen, naast alle bezienswaardig-

heden misschien wel de beste reden om 

deze fantastische stad eens te bezoeken. En 

er daarna nog vaak terug te komen.

Op ons to-do lijstje 
staan onder meer:
› Kurfüstendam

› Postdammerplatz

› Topografie des Terrors

› Checkpoint Charlie

› Jüdisches Museum

› Gendarmenmarkt

› Alexanderplatz

› Berliner Dom

› Nicolai Viertel

› Unter den Linden

› Muzeuminsel

› Potsdam

LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE SUPERIOR

www.leonardo-hotels.nl/leonardo-hotel-berlin-mitte
Ligging
in het centrum van Berlijn
Faciliteiten
lift, bar, ontbijtruimte, fitnessruimte, 
wellness, WiFi
Verblijfsformule
logies en ontbijt

AFREIS: 31 OKTOBER 2017
Prijs per persoon: € 425,-
Toeslag single: € 150,-
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DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLEN-
COMMISSIE REIZEN
(van toepassing vanaf 1 april 2011)

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de 
reisbemiddelaar die de
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten 
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure 
moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk ak-
koord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbe-
paalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbe-
middelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemid-
deling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de forma-
liteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf nood-
zakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden 
kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de 
betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke adminis-
tratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of 
bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de con-
tracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtin-
gen aan de reizigers
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien moge-
lijk, de door de
reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de 
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemidde-
laar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kun-
nen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de 
informatie waardoor
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepas-
sing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige 
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die 
redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van 
de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die 
kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator 
ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform 
de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reiziger, al dan niet via de
namens de reisorganisator optredende reisbemi delaar, van de reisorga-
nisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of 
gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de onderteke-
ning van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet 
werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbeta-
ling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, 
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de pre-
cieze berekeningswijze ervan, en voor zover
de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde 
wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden ver-
hoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek vooraf-
gaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger 
recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de 
reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij 
de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van 
de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden 
bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de 
reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeen-
komst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten 
laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, be-
taalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrek-
datum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke 
reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan 
een derde, die wel
moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. 
De overdrager
dient tijdig vóór 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
totale prijs 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 de -bemiddelaar
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten 
van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator 
de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan 
op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het 
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisa-
tor voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de 
reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of 
een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aange-
brachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meege-
deeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing 
vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract 
verbreekt wegens een
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de 
keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van 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.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op 
grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op 
een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal rei-
zigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, 
niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract 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 onvoorzienbare om-
standigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop 
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten 
waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitge-
voerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger 
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de 
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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 contract geheel of gedeeltelijk verbre-
ken. Indien de reiziger het contract 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 schade-
vergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden 
of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de 
reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het 
contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond 
van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag 
hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen,
ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel 
door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht 
van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te 
spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestel-
den 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 
contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijk-
heid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of 
beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorzie-
ne 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 artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 
1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/
of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door 
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger 
beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij 
de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract 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 vertegen-
woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de 
reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte 
rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reizi-
ger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 
één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar 
of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een min-
nelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secre-
tariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen 
vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen 
ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, 
een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk 
of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een 
bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart 
worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige proce-
dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de 
partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80
fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan 
heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor 
de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillen-
commissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij 
via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weige-
ren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na 
ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een 
dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Ge-
schillencommissie Reizen onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om 
de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenregle-
ment, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 
4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke re-
geling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen 
enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de 
Geschillencommissie
Reizen:
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
- fax: 02 277 91 00
- Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
- e-mail: clv.gr@skynet.be

ALGEMENE REISVOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENKOMMISSIE REIZEN VZW

- het feit of er al dan niet een verzekeringsover-
eenkomst in de prijs is begrepen of door de reizi-
ger desgewenst kan worden aangegaan om de 
kosten te dekken van annulering door de reiziger 
of de repatriëringskosten bij ongeval of ziekte, en 
zo ja welke de algemene voorwaarden van die 
overeenkomst zijn. Reizigers van niet Belgische 
nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde 
instanties te informeren welke formaliteiten zij 
moeten vervullen.

Prijs
Art. 7. - De prijsberekening is gebaseerd op de 
tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de 
andere diensten in het buitenland die op 1/1/11 
golden: daarnaast op de tarieven voor andere 
transportmiddelen die op 1/1/11 bekend waren, 
en tenslotte op de brandstofprijzen gekend over 
het gemiddelde van de maand januari ‘11.

Betaling van de reissom
Art. 8. - Behalve in geval van verhuring of indien uit-
drukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de 
reiziger, bij ondertekening vann de bestelbon 30% 
van de totale reissom als voorschot, met een mini-
mum van 3 100,- (dat minimum mag het bedrag van 
de totale reissom niet overschrijden).
- Behalve indien op de bestelbon anders wordt over-
eengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN.
1. De prijzen zijn per persoon en omvatten:
- diensten zoals vermeld en beschreven
- verblijf in hotel met maaltijden zoals beschreven in de reisprogramma’s
- de BTW, volgens het tarief van toepassing op 1/1/11 
- de diensten van eenn nederlandstalige reisleider
- alle voorziene uitstappen

8. Annulatie/wijziging door de reiziger.
Wij raden iedereen aan een annulatie- en bijstandsverzekering af te sluiten! Annulatie 
van een reis wordt aan volgende kosten onderworpen:
- tot 42 dagen voor afreis: 2 50,- per persoon
- van 41 tot 21 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
- van 20 tot 14 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
- van 13 tot 8 dagen voor afreis: 50% van de reissom.
- van 7 tot 3 dagen voor afreis: 75% van de reissom.
- minder dan 3 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
Het is echter toegelaten vervangers te zoeken mits tijdige verwittiging.

1/1/2016
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