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LEVER UW VOUCHER IN!
Heeft u van ons een Corona Voucher gekre-

gen, dan kunt u deze inleveren indien u boekt 

voor een van onze najaarsaanbiedingen en/of 

kerstreizen uit deze brochure. Uiteraard kunt u 

deze voucher ook inleveren indien u een andere 

reis wilt boeken. Onze wintergids 2021 verschijnt 

binnenkort en boekt u liever een reis uit onze 

zomergids 2021, dan kan dat ook nu al!! Een flink 

aantal zomerreizen van 2021 zijn nu al boekbaar! 

Kijk op de pagina’s 16 t/m 18 van deze brochure 

en op www.ghielen.nl.

WINTERGIDS 2021 EN 
ZOMER-JUBILEUM-GIDS 2021
Ondanks de nog steeds onzekere tijd kijken wij 

positief naar de toekomst. Binnenkort verschijnt 

de Wintergids 2021 met onder andere een flink 

aanbod Carnavalsreizen, een aantal speciale win-

terse wandelreizen en alvast enkele aantrekkelijke 

voorjaarsaanbiedingen. Ook de voorbereidingen 

van onze speciale Zomer-Jubileum Editie van 2021 

zijn inmiddels gestart. In het kader van 100 JAAR 

GHIELEN zullen enkele speciale reizen worden 

georganiseerd en hebben wij bij veel reizen een 

speciale verrassing of iets extra's voor u in petto. 

PROFITEER NU VAN  
VROEGBOEKPRIJZEN!
In deze extra digitale editie Kerstreizen 2020 

hebben we alvast een aantal reizen voor het 

voorjaar en de zomer van 2021 opgenomen. 

Aantrekkelijk geprijsd, vaak nog voor de ‘oude’ 

prijs van 2020. De genoemde speciale prijzen 

zijn geldig tot aan de verschijningsdatum 

(medio december) van de definitieve versie van 

onze zomerfolder 2021. 

PAK NU UW VOORDEEL!

MAATREGELEN IN 
UITZONDERLIJKE TIJDEN
Uiteraard houden wij ons aan de Corona voor-

schriften van het RIVM, de Nederlandse overheid 

en ook aan de geldende regels van de landen waar 

we naar toe gaan. Dat houdt onder andere in dat 

in de bus het dragen van een mondkapje verplicht 

is. Wij vragen om een gezondheidsverklaring en  

nemen alle noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

MAXIMAAL 30 PERSONEN
Hoewel we alle stoelen weer mogen bezetten, 

voeren wij onze dagtochten en vakantiereizen, 

voor uw veiligheid én om u meer ruimte te ge-

ven, voorlopig uit met een maximale bezetting 

van ca. 30 personen.

PROGRAMMA
De programma’s zoals beschreven in deze reis-

gids zullen zoveel mogelijk aangehouden worden.  

Omdat de regels en mogelijkheden soms nog aan 

wijzigingen onderhevig zijn en het nog niet hele-

maal duidelijk is of bepaalde evenementen en acti-

viteiten wel of niet kunnen en mogen plaatsvinden, 

behouden wij ons het recht voor het programma 

aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen 

wij in ieder geval zorgen voor een gelijkwaardig al-

ternatief.

GRATIS ANNULEREN OF OMBOEKEN
U kunt tot 56 dagen voor vertrekdatum een reis 

zonder verdere opgaaf van reden gratis annule-

ren of omboeken. Daarna hanteren wij de annu-

leringsvoorwaarden zoals genoemd op pagina 21 

(e.e.a. conform ANVR).

GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39 - 5986 AD Beringe
info@ghielen.nl
www.ghielen.nl
tel (077) 307 19 88
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In de Middeleeuwen kwamen in het hart 

van het Weserbergland,  op het kruispunt 

van enkele belangrijke handelsroutes, de Hanzeste-

den Höxter, Brakel, Warburg en Nieheim tot grote 

economische bloei. Prachtige vakwerkhuizen met 

fraaie gevels en erkers, velen met kunstzinnig hout-

snijwerk, getuigen nu nog van de vroegere rijkdom 

van deze regio. Diverse wereldberoemde sprookjes 

en sagen vinden hun oorsprong in het Weserberg-

land: o.a. de rattenvanger van Hamelen, Assepoes-

ter en Baron von Münchhausen.

Onze standplaats Vlotho behoort tot de Kreis Her-

ford en heeft een kleine 20.000 inwoners. Het stadje 

ligt aan de rand van het Weserbergland, aan de 

grootste bocht die de rivier de Weser op weg naar 

Bremerhaven maakt. In de directe omgeving lig-

gen tal van kastelen, burchten en kloosters. Vanaf 

de ruïnes van Burg Vlotho, heeft men een mooi 

uitzicht over het Weserbergland.  Het stadje heeft 

een eigen Heimatmuseum, dat in de weekenden 

te bezoeken is.      

Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden rechtstreeks naar het 

stadje Soest waar we nog voor de middag  aanko-

men. Na aankomst kunt u op eigen gelegenheid 

lunchen, winkelen of een wandeling maken. De 

Altstadt van Soest heeft veel te bieden; Vakwerk-

huizen, mooie stadsgezichten, bijzondere stads-

tuinen, de Dom, volgens velen de mooiste van 

Duitsland, het Dommuseum etc. Er is een ruim 

aanbod aan winkels, boetieks, ‘Gasthöfe’ en res-

taurants. Soest doet er momenteel alles aan om 

ook de jaarlijkse kerstmarkt, mogelijk in een wat 

aangepaste vorm, door te kunnen laten gaan. In 

de loop van de middag rijden we verder naar ons 

hotel in Vlotho.    

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar het re-

centelijk voor vele miljoenen opgeknapte Kaiser 

Wilhelm Denkmal in Porta Westfalica. Vanaf dit 

hooggelegen, 88 meter hoge monument heeft 

men een werkelijk magnifiek uitzicht over het We-

serbergland, het stroomgebied van de Weser en 

het stadje. Na dit bezoek rijden we naar de stad 

Münster waar we vroeg in de middag arriveren. In 

deze gezellige, historische universiteitsstad kunt u 

op uw gemak rondkijken, een wandeling maken 

of een terrasje of een ‘Gaststätte’ opzoeken. De 

moeite van het bekijken waard zijn zeker de histo-

rische Prinzipalmarkt, de uitgaanswijk Kuhviertel, 

het stadskasteel en de St. Paulus-Dom. Misschien 

kunt u ook kijkje nemen op de Weihnachtsmarkt. 

De reis wordt besloten met een prima diner.  

Inbegrepen:
• 1x overnachting

• 1x prima warm-koud diner buffet

• 1x uitgebreid ontbijtbuffet

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• muziekavond

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 17,-.

Hotel:
U verblijft in het uitstekende viersterren 

hotel Essential by Dorint, gelegen tussen 

Vlotho en het stadje Herford. Alle kamers 

zijn met lift bereikbaar en voorzien van  

douche of bad, föhn, televisie, telefoon en 

een zitje. Het hotel heeft een uitstekend  

restaurant ‘Sellmann’, gezellige Bierstube, 

wellness met o.a. stoombaden, whirlpools 

en sauna en een werkelijk unieke 18 holes 

3D Black Light minigolfbaan, waar gasten 

(tegen betaling) gebruik van kunnen maken. 

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTVLOTHO  |  WESERBERGLAND  |  DUITSLAND

VLOTHO
NAJAARSAANBIEDING Het Weserbergland, gelegen in het hart van 

Duitsland, is een geliefd reisdoel voor zowel een 
langere als ook een korte vakantie. Deze streek, 
met haar sprookjesachtige landschap, is bekend 
om haar glooiende heuvels, de machtige rivier 
de Weser, kastelen, burchten, natuurparken, 
sfeervolle dorpjes en fraaie stadjes.

Vertrekdata | Vlotho
Vrijdag 27 november 2020 2 dagen € 149,-

Zaterdag 28 november 2020 2 dagen € 149,-

Vrijdag 11 december 2020 2 dagen € 149,-

Zaterdag 12 december 2020 2 dagen € 149,-

Vrijdag 18 december 2020 2 dagen € 149,-
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 **** HOTEL
NIEUW

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/vlotho-1


De natuur van de Veluwe, met een op-

pervlakte van ca. 1000 km² het op een na 

grootste natuurgebied van Nederland is overweldi-

gend. Afwisselend loof-, naald- en gemengde bos-

sen, grasvlakten, stuifzandgebieden en heidevelden. 

Door deze enorme afwisseling is er ook een onge-

kende diversiteit aan dier- en plantensoorten. Het 

hele jaar door is de Veluwe erg in trek bij de fietser en 

de wandelaar. Men kan er tot rust komen en genie-

ten van de natuur, de fraaie uitzichten en de meest 

uiteenlopende bezienswaardigheden. 

  

Nunspeet wordt met de kernen Elspeet, Vierhouten 

en Hulshorst gezien als het hart van de Veluwe. Het 

is een groene en levendige plaats en een ideale 

uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Met 

de fiets, te voet of met een touringcar natuurlijk. 

Van oudsher is Nunspeet al een kunstenaarsdorp. 

Al aan het begin van de vorige eeuw kwamen er 

veel kunstenaars om het landschap of de schaaps-

kudde te schilderen. In 2014 werd in Nunspeet 

het Noord-Veluws Museum geopend met naast  

wisseltentoonstellingen een permanente expositie 

over schilders van de Noord-Veluwe. 

Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden rechtstreeks naar het 

plaatsje Harskamp waar we na aankomst eerst 

van een kopje koffie met iets lekkers kunnen 

genieten. Aansluitend maken we o.l.v. een gids 

een mooie bustocht over de Veluwe.  Op diverse 

plaatsen wordt een korte of langere pauze inge-

last. In de loop van de middag arriveren we bij ons 

hotel in Nunspeet, waar liefhebbers eventueel 

een wandelingetje kunnen maken. ’s Avonds kunt 

u genieten van een prima diner.

2e dag: Na het ontbijt rijden we op ons gemak 

naar Tollebeek nabij Urk in de Noordoostpolder. 

Ook hier wordt eerst koffie of thee met iets lek-

kers geserveerd. De gids die daarna in de bus stapt 

maakt met u een verrassende Poldertocht waarbij 

onderweg enkele bezienswaardigheden wat nader 

zullen worden bekeken. In de loop van de middag 

beginnen we aan de terugreis. De chauffeur rijdt 

over de Oostvaardersdijk richting Almere. Indien de 

tijd het toelaat wordt nog een korte pauze ingelast 

bij het Informatiecentrum Oostvaardersplassen.  

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• 1x overnachting

• 1x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 1x 3-gangen-keuze-diner

• 2x lunch

• afscheidsdiner

• 2x koffie met iets lekkers

• 2x rondrit o.l.v. gids

• welkomstdrankje

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 26,50.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het uit-

stekende viersterren NH Hotel Sparrenhorst, 

gelegen op 10 minuten lopen van het cen-

trum van Nunspeet en aan de rand van het 

Belvederebos waar u heerlijk kunt wandelen. 

Alle ruime kamers zijn met lift bereikbaar en 

voorzien van bad/douche, toilet, föhn, televi-

sie, kluisje, koffie- en thee faciliteiten en een 

zitgedeelte. Het hotel heeft een uitstekend 

restaurant, Grand Café, terras, verwarmd bin-

nenbad, sauna en een fitnessruimte.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST NUNSPEET  |  GELDERLAND  |  NEDERLAND

NUNSPEET
NAJAARSAANBIEDING Bewust hebben we gekozen voor een bestem-

ming in Nederland en een programma waarbij de 
nadruk ligt op rust, ruimte en natuur. U verblijft 
in het viersterren NH Hotel Sparrenhorst in het 
bekende plaatsje Nunspeet, waar u verzekerd 
bent van prachtige kamers en van een optimale 
verzorging. 

Vertrekdata | Nunspeet
Vrijdag 27 november 2020 2 dagen € 199,-

Zaterdag 28 november 2020 2 dagen € 199,-

Vrijdag 11 december 2020 2 dagen € 199,-

Zaterdag 12 december 2020 2 dagen € 199,-

Vrijdag 18 december 2020 2 dagen € 199,-
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 **** HOTEL
NIEUW

MORE INCLUSIVE

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/nunspeet


De Hohe Tauern is een van de meest ka-

rakteristieke bergketens van Oostenrijk. 

Het spectaculaire gebied strekt zich uit over de ‘Bun-

desländer’ Karinthië, het Salzburgerland en Tirol. Het 

natuurgebied ligt tussen de bronnen van de rivieren 

de Isel, de Möll, de Salzach en de Mur. Tot 1976, toen 

de Hohe Tauern tot National Park werd benoemd, 

was het gebied opengesteld voor alles en iedereen. 

Gelukkig is het oorspronkelijke karakter van flora en 

fauna hier uitstekend bewaard gebleven. 

Het plaatsje Maishofen, waar we verblijven, ligt ca. 

5 km ten noorden van Zell am See. Het dorpje ont-

stond op een kruispunt van wegen, daar waar het 

Glemmtal over gaat in het Saalachtal. Maishofen ligt 

vlakbij de skigebieden van o.a. Hinterglemm, Kaprun 

en Zell am See en is daarnaast ook een perfecte uit-

valsbasis voor enkele verrassende winterse excursies.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de 

late namiddag. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Krimml waar 

we een kijkje nemen bij de gelijknamige waterval. 

In de wintermaanden heeft deze indrukwekken-

de waterval een sprookjesachtige aanblik. ’s Mid-

dags bezoeken we het leuke authentieke stadje 

Zell am See; met vele restaurantjes en winkeltjes 

om te ontdekken, natuurlijk in kerstsfeer.    

3e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. de hotelier 

een  winterse wandeling door het plaatsje Mais-

hofen. Aansluitend rijden we via een mooie route 

naar Maria Alm, waar we de bekende  bedevaart-

kerk met een bezoek vereren. De terugrit naar 

het hotel gaat indien mogelijk via het bergdorpje 

Dienten en Bruck am Grossglockner, waar we de 

plaatselijke kaarsenmakerij kunnen bezoeken.   

4e dag: Vandaag staat Salzburg, de vierde stad 

van Oostenrijk op het programma. Salzburg dankt 

haar populariteit en internationale bekendheid 

vooral aan componist Wolfgang Amadeus Mo-

zart. Het is een stad van contrasten, van traditie en 

modern, van groot en klein, van eenvoudig en rijk. 

Het is een stad van creativiteit en muziek, stad van 

Mozart en ‘The Sound of Music’. Een gids zal ons 

de mooiste plekjes laten zien, waarna er nog volop 

tijd is om de sfeervolle adventsmarkt te bezoeken.

5e dag: ’s Morgens bent u vrij. Liefhebbers kun-

nen eventueel een bezoek brengen aan de plaat-

selijke melkerij en delicatessenshop. ’s Middags 

staat een enerverende tocht met de paarden-

koets door de besneeuwde bossen naar een alm-

hut op het programma.    

6e dag: Eerste kerstdag. Vandaag een rustige dag. 

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het 

hotel, een wandeling maken of gewoon relaxen. 

's Avonds maken we een fakkelwandeling. 

7e dag: Na het ontbijt wordt onder leiding van 

de chauffeur een grote rondrit door het winterse 

landschap gemaakt. Op enkele plaatsen wordt een 

korte of wat langere stop gemaakt zodat u kunt ge-

nieten van de fantastische vergezichten onderweg. 

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen-

keuze-diner met saladebuffet) 

• feestelijke kerstdiners op  25 & 26 december 

• afscheidsdiner 

• rondrit  winters landschap o.l.v. gids

• wandeling door Maishofen o.l.v. gids  

• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’ 

• fakkelwandeling met Glühwein 

• muziekavond 

• vrij gebruik van sauna

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids- veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 105,-.

Hotel:
U verblijft in het uitstekende Hotel Quehen-

berger, rustig gelegen in het plaatsje Maisho-

fen 5 km ten noorden van Zell am See. Het 

hotel staat bekend als specialist voor groeps-

reizen. Alle kamers zijn voorzien van douche, 

wc, televisie en safe. Het hotel heeft een lift, 

een uitstekend restaurant, gezellige bar, 

een groot saunalandschap met Finse sauna,  

bio-sauna en infraroodcabine, een grote tuin 

met een wijds uitzicht en terras.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTMAISHOFEN  |  SALZBURGERLAND  |  OOSTENRIJK

MAISHOFEN
KERSTREISMidden tussen het Steinernes Meer, Hochkö-

nig, het Großglocknermassief, het Nationalpark 
Hohe Tauern en de Zellersee, ligt het idyllische 
plaatsje Maishofen. Hier bevindt zich ook het 
familiair gerunde Hotel Quehenberger, een ho-
tel waar het persoonlijke contact met de gasten 
wordt gekoesterd.

Vertrekdatum | Maishofen
Zondag 20 december 2020 8 dagen € 750,-
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Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/maishofen-1


Het Gurgltal is een breed zijdal van het 

Oberinntal in de Oostenrijkse deelstaat 

Tirol. Het dal strekt zich uit over een lengte van ruim 

10 km, van Imst tot aan het bekende vakantieplaats-

je Nassereith. Door het dal stroomt de Gurglbach 

die bij Imst in de Inn uitmondt. 

Het ontstaan van Tarrenz is voor een groot deel 

te danken aan het riddergeslacht Starkenburg die 

al in de 12e eeuw de burcht Altstarkenburg lie-

ten bouwen. Het plaatsje is voor een groot deel 

in Reto-Romaanse stijl gebouwd en staat in de 

regio ook bekend als het ‘Hexendorf’. In de 19e 

eeuw werd er een brouwerij gevestigd die ook 

heden ten dage nog het beroemde Oostenrijkse 

bier Starkenberger produceert. Een bezoek aan 

Knappenwelt Gurgltal, waar u het leven van de 

mijnwerkers in vroeger tijden kunt aanschouwen, 

is zeer de moeite waard.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij Hotel Gurgltaler 

Hof in Tarrenz in de late namiddag. Nadat er is in-

gecheckt, wordt u met een drankje welkom gehe-

ten en wordt het diner geserveerd. 

2e dag: Via een mooie rit door het winterse 

Lechtal rijden we naar de Vorarlberg. Onderweg 

wordt op een of enkele plaatsen een stop inge-

last. Onder ander in het plaatsje Lech, waar onze 

koninklijke familie jarenlang haar wintervakantie 

doorbrengt. In het stadje Bludenz bezoeken we 

de plaatselijke Christkindlmarkt. Via een zoveel 

mogelijk andere route dan de heenreis rijden we 

’s middags weer terug naar ons hotel in Tarrenz. 

3e dag: Vandaag rijden we via de Brennerpas naar 

de meest noordelijk gelegen Italiaanse stad, Vipi-

teno. De voormalige mijnwerkersstad herbergt 

veel kerken en kunstschatten uit tijd van de go-

tiek. De vele vestingen en kastelen even buiten de 

historische stadskern getuigen van de belangrijke 

positie van Zuid-Tirol in de middeleeuwen. In het 

historische centrum kunnen we tevens een bezoek 

brengen aan de bijzonder sfeervolle kerstmarkt. 

4e dag: Verrassingsdag! De chauffeur zorgt in 

overleg met de hotelier voor een extra excursie. 

Dit kan een winterse wandeling zijn, een bezoek 

aan een bezienswaardigheid of stadje in de om-

geving of misschien een mooie winterse rondrit. 

Laat u verrassen! 

5e dag: Vandaag rijden we naar het nabijgelegen 

Imst, waar we een bezoek brengen aan de wat klei-

nere maar o zo sfeervolle kerstmarkt aldaar. Tevens 

maken we onder begeleiding van de hotelier een 

korte wandeling over het ‘Krippenpfad’ in Imst, waar 

een 25-tal kerstkribben tentoongesteld worden.

6e dag: Eerste kerstdag. Vandaag een rustige dag. 

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het 

hotel, een wandeling maken of gewoon relaxen. 

’s Avonds maken we een fakkelwandeling. 

7e dag: Vandaag maakt de chauffeur een mooie 

bustocht door het winterse berglandschap. De 

route gaat richting Seefeld en daarna via het 

Duitse Garmisch-Partenkirchen en Lermoos terug 

naar Tarrenz. Indien mogelijk en bij voldoende be-

langstelling zal de chauffeur onderweg een win-

terse koetstocht organiseren. 

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen- 

keuze-diner met saladebuffet) 

• feestelijke kerstdiners op  24, 25 en  

26 december 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’ 

• muziekavond met huismuzikant  

‘Schnegg Hans’ 

• muziekavond met Zim Martin  en het 

Edelweiß Duo 

• klein kerstgeschenk op ‘Heiligabend’ 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, 

tenzij onder inbegrepen aangeven. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 70,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel: 
Net als de laatste jaren hebben wij kamers 

gereserveerd in het bijzonder gastvrije Hotel 

Gurgltaler Hof van de familie Happacher. Alle 

comfortabele kamers zijn voorzien van wc, 

douche of bad, balkon of terras, telefoon, tele-

visie. Het hotel heeft een lobby, lift, gezellige 

bar, een sfeervol restaurant, een mooie tuin 

met terras en een sauna met infraroodcabine.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTTARRENZ  |  TIROL  |  OOSTENRIJK

TARRENZ
KERSTREISPrachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van 

het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ide-
ale plaats voor een prachtige kerstvakantie. Een 
uitstekende verzorging, verrassende excursies, 
unieke winterse wandelingen en sfeervolle muzi-
kale avonden, staan garant voor een onvergete-
lijke vakantie.

Vertrekdatum | Tarrenz
Zondag 20 december 2020 8 dagen € 695,-
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Het landschap van Sleeswijk-Holstein is 

enorm gevarieerd. Van strand, wadden 

en zee tot uitgestrekte bossen en akkerland. Er zijn 

meren, rivieren, heuvels, kastelen, pittoreske haven-

stadjes, leuke dorpjes en enkele zeer interessante 

steden, waaronder havenstad Kiel, grensstad Flens-

burg en Hanzestad Lübeck. 

Kropp, het plaatsje waar we verblijven, telt een kleine 

7000 inwoners. Het ligt in het midden van Sleeswijk-

Holstein op 50 km vanaf de grens met Denemarken. 

Het is een levendige plaats met een rijk verenigings-

leven. Vanwege de centrale ligging is Kropp de ideale 

uitvalsbasis voor het verkennen van het noordwes-

ten van Duitsland en een stukje van Denemarken.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Onderweg worden enkele stops 

ingelast. Aankomst bij het hotel in de loop van de 

middag.

2e dag: O.l.v. een gids rijden we vandaag naar de 

meest noordelijke stad van Duitsland, Flensburg. 

Deze stad met een Scandinavisch uiterlijk, ligt aan 

de Oostzee. De oude binnenstad ligt aan het water 

van het Flensburg Fjord en is als een amfitheater 

op terrassen tegen de heuvels opgebouwd. Op de 

kades en in het centrum vinden we tal van cafés 

en restaurants. Zoals de Oluf-Samson-Gang, een 

van de oudste steegjes van de stad, waar vroeger 

zeelieden en handwerkslieden verbleven. De gids 

laat ons de leukste plekjes zien waarna er volop 

tijd is om op eigen gelegenheid de stad in te gaan. 

Indien mogelijk nemen we ’s middags een kijkje bij 

‘Wasserschloss Glücksburg’, een van de belangrijk-

ste Renaissance kastelen van Noord-Europa. 

3e dag: Vandaag staat de oude Hanzestad Lü-

beck op het programma. We maken een wan-

deling o.l.v. een gids. De geheel door water om-

ringde middeleeuwse binnenstad staat op de 

Unesco Werelderfgoedlijst. Bezienswaardig zijn  

onder andere de imposante stadpoort Holstentor, 

het Rathaus uit de 13e eeuw en de St. Mariënkirche. 

Na de wandeling kunt u enige tijd op eigen gele-

genheid rondkijken voor we, via een mooie route 

o.l.v. de chauffeur, weer terugrijden naar het hotel. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Ribe, het 

oudste stadje van Denemarken. Dit domstadje is 

in de 8e eeuw door Vikingen en Friezen gesticht 

als handelsplaats. Het stadje beschikt  over unieke 

steegjes met vakwerkhuizen, hofjes en aan de 

kade imposante koopmanshuizen. 

5e dag: Onder leiding van de chauffeur maken 

we een mooie tocht door de omgeving. De eer-

ste stop is gepland in het nabijgelegen plaatsje 

Schleswig, onder andere bekend van het fraai 

gelegen Schloß Gottorf en het Vikingenmuseum 

Haithabu. Daarna rijden we westwaarts naar het 

havenstadje Husum. De historische binnenstad 

met een fraaie markt, kleine boetiekjes en trendy 

winkels nodigt uit voor een korte wandeling. De 

terugreis naar het hotel gaat via Friedrichstadt, 

een lieflijk stadje waar men zich door de vele trap-

gevels weer terug in Nederland waant. Bij terug-

komst in het hotel staat een speciaal ‘Schlemmer-

buffet’ op ons te wachten. 

6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

3-gangendiner, keuze uit vlees of vis) 

• 2 x speciale 4-gangen kerstdiners

• ‘Schlemmerbuffet' 

• afscheidsdiner 

• begeleiding gids op een of enkele dagen

• welkomstdrankje 

• fakkelwandeling en Glühwein

• Heinz Rühmann Filmavond met  

‘Feuerzangenbowle’

• parkeer- en tolkosten  

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 60,-.

Hotel: 
We hebben kamers gereserveerd in het uitste-

kende driesterren Hotel Wikingerhof gelegen 

in het centrum van het plaatsje Kropp. De ka-

mers zijn met lift bereikbaar en voorzien van 

douche, wc, föhn, televisie en telefoon. Het 

hotel heeft een prima restaurant, gezellige 

bar, ‘Biergarten’, feestzaal en een wellness-

gebied met o.a. stoombad, bio-sauna, Finse 

sauna, een zomerterras en mooie tuin.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTKROPP  |  SLEESWIJK-HOLSTEIN  |  DUITSLAND

KROPP
KERSTREISHet meeste noordelijke Bundesland van Duits-

land, net onder de grens met Denemarken, is 
Sleeswijk-Holstein. Deze deelstaat ligt ingeklemd 
tussen de Noordzee en de Oostzee. Wind, wad-
den en golven, eb en vloed bepalen hier het le-
vensritme van de mensen.

Vertrekdatum | Kropp
Dinsdag 22 december 2020 6 dagen € 595,-
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Wie op adem wil komen in de rust en de 

schoonheid van de natuur kan zich geen 

beter vakantiegebied wensen dan Beieren met z’n 

vele bossen en bergen. Niet alleen echter het na-

tuurschoon in dit gebied trekt vele bezoekers, maar 

ook de verscheidenheid aan kunstwerken en cultu-

rele bezienswaardigheden, de rust en in de winter 

natuurlijk de sneeuw.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late 

middag/vroege avond. 

2e dag: Deze dag staat in het teken van Passau. 

Door de samenvloeiing van de Donau, de Inn en de 

Ilz, wordt Passau ook de driestromenstad genoemd. 

In de oude bisschopsstad stad liggen vele histori-

sche bezienswaardigheden. O.a. het oude raadhuis, 

de St. Paulskerk, de Salvatorkerken de imposante 

Stephansdom. Deze domkerk, die na een brand  

in 1662 werd herbouwd, herbergt het grootste 

kerkorgel ter wereld. Het heeft maar liefst 231  

registers en 17.300 pijpen. Misschien kunt u de  

sfeervolle kerstmarkt bezoeken. ’s Avonds na 

het diner fakkelwandeling met ‘Glühwein und  

Lebkuchen’. 

3e dag: Vandaag staat de historische stad Re-

gensburg centraal. De oude kern van de stad 

met o.a. het ‘Altes Rathaus’, diverse patriciërshui-

zen, Schloß Thurn und Taxis, de Dom etc., is zeer 

de moeite waard. Eerst maken we o.l.v. een gids 

kennis met de stad. ’s Middags kan iedereen op 

eigen gelegenheid de stad verkennen en hope-

lijk ook de beroemde ‘Christkindlmarkt’ bezoeken. 

‘s Avonds een feestelijk 5-gangendiner met een 

kleine kerstattentie. Tevens is er gelegenheid om 

de nachtmis bij te wonen.

4e dag: Eerste kerstdag. ’s Morgens maken we 

o.l.v. de hotelier een winterse wandeling. Vervol-

gens gaan we naar de Waldwipfelweg in Mai-

brunn. Liefhebbers kunnen hier een wandeling 

hoog boven in de boomtoppen maken. Zeker in 

een besneeuwd landschap is dit een unieke bele-

venis. Uiteraard wordt 1e kerstdag een feestelijk 

diner geserveerd. 

5e dag: Deze dag maakt de chauffeur een mooie 

rondrit door het Bayerischer Wald. ’s Middags be-

zoeken we ‘Weinfurtner das Glasdorf’ in Arnbruck. 

Naast glas en porselein zijn hier exposities en is er 

een winkel in streekprodukten. Vanzelfsprekend 

wordt ook de 2e kerstdag met een feestelijk diner 

besloten. 

6e dag: Terugreis. De reis wordt in Nederland be-

sloten met een prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension   

(ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner) 

• feestelijke kerstdiners op kerstavond en  

1e en 2e kerstdag 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje en kerstpresentje 

• filmavond 

• Beierse muziekavond 

• sightseeing Passau o.l.v. gids

• sightseeing Regensburg o.l.v. gids 

• fakkelwandeling met Glühwein 

• paardensleetocht (bij voldoende sneeuw) 

• parkeer- en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 25,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel: 
In het rustig gelegen Gasthof-Hotel Dilger, 

zijn alle kamers voorzien van douche, wc, 

telefoon en televisie. Het hotel heeft een 

lift, sauna en stoombad. De bijzonder goede 

keuken en de gemoedelijke sfeer dragen 

verder ongetwijfeld bij aan een geslaagde 

vakantie in Beieren.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTRATTENBERG  |  BEIEREN  |  DUITSLAND

RATTENBERG
KERSTREIS Op veler verzoek hebben we voor 2020 weer ge-

kozen voor een 6-daagse kerstreis naar Ratten-
berg in Beieren. Het gemoedelijke hotel, de uiter-
mate goede verzorging, een zeer aantrekkelijke 
prijs en een gevarieerd programma zorgden er in 
het verleden voor dat we telkens weer alleen maar 
lovende reacties kregen over deze bestemming. 

Vertrekdatum | Rattenberg
Dinsdag 22 december 2020 6 dagen € 595,-
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In de boerendorpen en kleine stadjes, 

waar het soms lijkt alsof de tijd heeft stil-

gestaan, kan men nog oude tradities en gebruiken 

van dichtbij beleven. Ook in de wintermaanden 

wanneer het landschap met een laagje sneeuw 

is bedekt, is het juist heel aantrekkelijk om in deze 

prachtige streek een korte vakantie door te brengen. 

Het kuurstadje Bad Steben, is een van de grotere 

plaatsen in het Frankenwald. Het ‚Kurort’ heeft haar 

bezoekers van alles te bieden en is daarnaast uiter-

mate gunstig gelegen om de bezienswaardighe-

den in de omgeving te verkennen. Een bezoek aan 

Bad Steben is in alle jaargetijden de moeite waard. 

De lente wanneer duizenden bloeiende tulpen en 

narcissen het kuurpark sieren. De zomermaanden 

zijn bij uitstek geschikt om tot rust te komen in de 

schaduw van een van de enorme bomen of juist om 

een van de vele sfeervolle terrasjes in de stad op 

te zoeken. Door de enorme kleurenpracht is voor 

veel mensen juist de herfst de tijd van het jaar om 

naar Bad Steben af te reizen. In de winter, als de 

eerste sneeuw valt, verandert het Frankenwald in 

een romantisch wintersprookje waar sfeer en ge-

moedelijkheid de boventoon voeren.

Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst in Bad Steben in de 

loop van de middag. 

2e dag: De stad Bayreuth, die vandaag op het 

programma staat, is onlosmakelijke verbonden 

met Richard Wagner. Deze bekende componist 

was de grondlegger van de jaarlijkse “Festspiele“ 

in de stad. Overal in deze residentie- en univer-

siteitsstad komt men zijn naam dan ook tegen. 

De terugreis naar Bad Steben gaat via een mooie 

route. Onderweg wordt een pauze ingelast in het 

pittoreske plaatsje Modlareuth waar we indien 

mogelijk het ‘Deutsch-Deutsches-Museum‘ be-

zoeken waar de scheiding tussen Oost- en West-

Duitsland indrukwekkend in beeld is gebracht. 

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bamberg. 

Deze oude stad is net als Rome gebouwd op ze-

ven heuvels en geldt als een van de mooiste ste-

den van Europa. De terugreis gaat deels door de 

Frankische Schweiz, een prachtige streek met nog 

ongerepte natuur, veel rotspartijen, mysterieuze 

grotten en diepe dalen. Zeker in een winterse am-

biance is deze tocht zeer de moeite waard. 

4e dag: Eerste kerstdag. Deze dag bent u vrij om 

op eigen gelegenheid door te brengen in Bad 

Steben. U kunt een wandeling maken, misschien 

een H. Mis bijwonen en gebruik maken van de fa-

ciliteiten van het hotel. 

5e dag: In Coburg torent Veste Coburg, ook wel 

de Fränkische Krone genoemd, een van de groot-

ste middeleeuwse burchten van Duitsland, hoog 

boven de stad uit. U krijgt enige tijd om op eigen 

gelegenheid het mooie centrum te bekijken.  

’s Middags bezoeken we het Duitse speelgoed-

museum in Sonnenberg.

6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension   

(ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner) 

• Weihnachtsfeier met feestelijk kerstdiner 

op 24 december 

• feestelijk kerstdiner op 25 december 

• klein kerstpresentje 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• een of twee avonden met dans- en  stem-

mingsmuziek met de huismuzikanten 

• begeleiding gids op een of enkele dagen

• parkeer- en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Voor een eenpersoonskamer wordt geen 

toeslag berekend.

Hotel: 
Het driesterrenhotel Promenade ligt aan de 

‘Badstrasse’ in het centrum van Bad Steben 

vlakbij het kuurpark en de “Kuranlagen“. Alle ka-

mers, die met een lift bereikbaar zijn, zijn voor-

zien van bad of douche, wc, telefoon, televisie 

en safe. Een aantal kamers heeft een balkon. 

Het hotel heeft een café in Biedermeierstijl, 

een sfeervolle “Poststube“ en een uitstekend 

restaurant  met een “Gutbürgerliche Küche“.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTBAD STEBEN  |  FRANKENWALD  |  DUITSLAND

BAD STEBEN
KERSTREIS Het Frankenwald is een van de mooiste middel 

gebergten van Duitsland. Beboste hellingen, oor-
spronkelijke steenformaties en prachtige dalen 
met weiden en uitgestrekte akkervelden bepalen 
het karakter van het landschap.

Vertrekdatum | Bad Steben
Dinsdag 22 december 2020 6 dagen € 595,-

9

GEEN TOESLAG EENPERSOONSKAMER

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/bad-steben-1


Elk jaargetijde is in het Odenwald anders, 

afwisselend en aantrekkelijk. De lente 

vroeg, met veel zon, en een explosief veranderen-

de natuur. In een warme, zwoele zomer staat het 

Odenwald bol van de meest uiteenlopende eve-

nementen. De herfst is voor menigeen het mooi-

ste jaargetijde in het Odenwald. Je komt dan ogen 

te kort bij de mooiste herfstkleuren en de fraaiste 

vergezichten. De winter is knus en sfeervol  en 

gaat altijd gepaard met veel sneeuw. Een bezoek 

aan het Odenwald is dan ook het hele jaar door de 

moeite waard.

Rothenberg, gelegen in het Beerfelderland, is een 

klein maar knus plaatsje midden  in het Odenwald. Het 

dorp bestaat uit meerdere ‘Ortsteile’ allemaal prachtig 

gelegen in het glooiende landschap. Door de centrale 

ligging is Rothenberg een ideaal uitgangspunt voor 

een aantal bijzonder verrassende excursies.

Programma:
1e dag: Heenreis. We maken een langere pauze 

in het stadje Mainz, vooral bekend om de Rosen-

montagfestzug op carnavalsmaandag. Mainz staat 

vol met prachtige gebouwen, monumenten en 

musea en heeft een bijzonder sfeervolle Altstadt.  

Aankomst bij het hotel zal in de late middag zijn.

2e dag: O.l.v. de hotelier maken we een rondrit 

door het Odenwald. De route voert langs o.a. het 

hooggelegen Beerfelden, Erbach, bekend van het 

ivoormuseum, Michelstadt, met z’n Einhardsba-

siliek, Amorbach, het bedevaartplaatsje Waldürn, 

Eberbach en Hirschhorn. Onderweg wordt op en-

kele plaatsen een korte of langere pauze ingelast.

 

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar de histori-

sche stad Speyer. Naast het bekijken van de bijna 

ontelbare culturele bezienswaardigheden kan mis-

schien de sfeervolle kerstmarkt worden bezocht. 

De terugreis naar het hotel gaat via een route die 

deels over de Deutsche Weinstraße voert. 

4e dag: Eerste kerstdag. Na het ontbijt rijden we 

naar het aan de Romantische Straße gelegen Ro-

thenburg ob der Tauber. Deze historische plaats 

is misschien wel het best bewaard gebleven mid-

deleeuwse stadje van Duitsland. Tijdens een korte 

wandeling o.l.v. een gids krijgt u de mooiste plekjes 

te zien. Daarna bent u vrij om zelf rond te kijken. 

Liefhebbers kunnen misschien een bezoek bren-

gen aan het ‘Weihnachtsmuseum'. We zijn weer op 

tijd terug in het hotel voor het kerstdiner.

5e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan Hei-

delberg. Volgens velen één van de mooiste histori-

sche binnensteden van Europa. We bezoeken het 

majestueuze Slot van Heidelberg hoog boven de 

oude stad. Bijzonder is het Duitse Apotheekmuseum 

dat zich bevindt in het Heidelberger slot. U komt hier 

alles te weten over de geneesmethodes van vroeger.

6e dag: Terugreis. Onderweg zullen enkele stops 

worden ingelast. Bijvoorbeeld in Rüdesheim waar 

u kunt rondslenteren door de smalle straatjes en 

de beroemde ‘Drosselgasse’. De reis wordt besloten 

met een prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)

• speciaal kerstavondbuffet op 24 december

• feestelijk kerstdiner op 25 december

• speciaal ‘Tolle Knolle-Buffet’ met  

‘Krimilesung’ op 26 december   

• Weinprobe im Gewölbekeller

• kegelavond

• wandeling naar Waldweihnacht met Glühwein

• rondrit Odenwald o.l.v. hotelier

• stadswandeling Rothenburg ob der Tauber 

• entree Schloss Heidelberg

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

kosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkos-

ten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 50,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel: 
U verblijft in het driesterren Hotel Hirsch van 

de familie Beisel. Alle kamers zijn voorzien van 

douche of bad, wc, televisie en telefoon. Het 

hotel heeft verder een lift, sauna, stoombad, 

solarium, kegelbanen, een uitstekend restau-

rant, een gezellige wijnkelder en fietsverhuur.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTROTHENBERG  |  ODENWALD  |  DUITSLAND

ROTHENBERG
KERSTREIS Nieuw in ons winterprogramma is een speciale 

Kerstreis naar Rothenberg in het Odenwald. We 
verblijven In Hotel Hirsch, waar we in het verleden 
al vaker te gast waren. De Familie Beisel is er alles 
aan gelegen u prachtige, sfeervolle en onvergete-
lijke kerstdagen te laten beleven. 

Vertrekdatum | Rothenberg
Dinsdag 22 december 2020 6 dagen € 575,-
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Sauerland is een natuurlijk bosgebied 

met een gezonde lucht, waar men goed 

kan ademen, goed kan wandelen en zich goed kan 

ontspannen. Beschermde ‘Naturparken’ zorgen er-

voor dat de natuur behouden blijft. Overal ziet men 

de voor deze streek zo typische, soms al eeuwen 

oude, vakwerkhuizen. Met 841 meter is de Kahler As-

ten de hoogste berg van het Sauerland. Het plaatsje 

Züschen heeft ca. 2000 inwoners en ligt 6 km vanaf 

Winterberg. Het is een gezellig dorpje met veel vak-

werkhuisjes, een aantal winkeltjes, hotels en restau-

rants. De plaatselijke St. Johannes Baptistkerk ligt op 

een heuvel in het centrum. Snow World Züschen is 

een van de grootste wintersportgebieden van het 

Sauerland en ligt net even buiten het centrum. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. We arriveren al voor het mid-

daguur bij het hotel waar de lunch al voor u klaar 

staat. ’s Middags staat een korte rondrit door de 

omgeving op het programma. Om 16.00 uur is 

er Kaffee und Kuchen. ’s Avonds diner en bingo-

avond. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Winterberg 

voor een bezoek aan het Winterberger Winterdorf. 

De ‘Marktplatz’ is omgetoverd tot een sfeervol 

kerstdorp waar de geur van kruidige Glühwein 

en vers gebakken brood u al tegemoet komt. 

Geniet van de ambiance, de lokale delicatessen, 

kraampjes met handwerkproducten en live mu-

ziek. Vroeg in de middag worden we bij het hotel 

verwacht voor de lunch en een bezoek van de 

Kerstman. ‘s Avonds culinair kerstbuffet. Liefheb-

bers kunnen eventueel de Nachtmis bijwonen. 

3e dag: Na het ontbijt kunt u de H. Mis bijwonen, 

relaxen of deelnemen aan een excursie naar het 

West-Duitse Wintersportmuseum in Neuasten-

berg (indien mogelijk en bij voldoende belang-

stelling). Na de lunch maken we een grote rondrit 

door het winterse Sauerland waarbij u kunt ge-

nieten van de prachtige vakwerkhuizen en mooie 

vergezichten. ’s Avonds na het diner fakkelwande-

ling met Glühwein en een kegeltoernooi. 

4e dag: ’s Morgens staat een gemoedelijke wan-

deling door Züschen op het programma. Na de 

lunch rijden we naar Kahler Asten, de hoogste 

berg van het Sauerland. Vanaf de Astenturm heeft 

men een uniek uitzicht op het winterse landschap 

van Hochsauerland. Na het diner is er ‘live-muziek’. 

5e dag: Na het ontbijt verlaten we Züschen 

en beginnen we aan de terugreis. Een langere 

pauze wordt ingelast bij de Möhnesee waar we 

tevens de lunch gebruiken. U kunt het informatie-

centrum bezoeken of een wandeling maken.  

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 5x prima lunch 

• 3x diner buffet 

• 1x speciaal kerstbuffet 

• dag 1 t/m 4 alle dranken van  

10.00-22.00 uur inclusief 

• afscheidsdiner 

• vrij gebruik zwembad, sauna en whirlpool 

• avond met ‘live-muziek’ 

• fakkelwandeling met Glühwein 

• kegeltoernooi met kleine prijzen 

• bezoek ‘Weihnachtsmann’ 

• ‘Kaffee und Kuchen’ 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-. (beperkt beschikbaar)

Hotel:
We verblijven in het prima Clubhotel Haus 

Am Stein aan de rand van het plaatsje Zü-

schen. Alle kamers zijn comfortabel ingericht 

en voorzien van douche, wc en SAT-televisie. 

Het hotel heeft gezellige verblijfsruimtes, 

lift, binnenbad, kegelbaan, Discotheek Ca-

sablanca, eigen berghut ‘Tannenalm’ en een 

eigen Bistro in het centrum van Züschen.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTWINTERBERG-ZÜSCHEN | HOCHSAUERLAND | DUITSLAND

WINTERBERG-ZÜSCHEN
KERSTREIS

Vertrekdatum | Winterberg-Züschen
Woensdag 23 december 2020 5 dagen € 545,-

MORE INCLUSIVEINCLUSIEF DRANKEN 10.00 - 22.00 UUR

11

Hochsauerland is een prachtige streek met een 
afwisselend landschap. Bergtoppen, dalen, kab-
belende beekjes, uitgestrekte bossen, sfeervolle 
dorpjes en historische stadjes zorgen zeker in een 
winterse ambiance voor een onvergetelijke sfeer. 

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/winterberg-zueschen-kerstreis
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Berlijn is een levendige stad, het hele jaar 

door. De stad, die tot 9 november 1989 

door ‘de Muur’ in tweeën werd gedeeld, heeft een 

opvallende en gevarieerde architectuur, vele verras-

sende bezienswaardigheden, musea, evenementen 

en attracties. Berlijn is een stad voor jong en oud en 

heeft een zeer uitgebreid aanbod aan restaurants, 

theaters en een uitgaansleven dat zijn weerga niet 

kent. Tijdens deze kerstreis kunt u daarnaast genie-

ten van de speciale kerstsfeer die in deze metropool 

overal aanwezig is. De feestelijke verlichting, de tal-

loze opgetuigde kerstbomen, en de sfeervolle mu-

ziek zullen zonder twijfel onuitwisbare indrukken 

bij u achterlaten. Net als verleden jaar hebben we 

voor deze speciale 5-daagse Kerst-More-Inclu-

sive-Reis weer gekozen voor het ****Van der Valk 

Hotel Berlin Brandenburg. Een perfect hotel voor 

sfeervolle en goed verzorgde kerstdagen én voor 

het verkennen van de stad Berlijn. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Onderweg gezamenlijke lunch. 

Indien de tijd het toelaat wordt nog een pauze 

ingelast in het centrum van Potsdam. In de late 

middag arriveren we bij het Van der Valk Hotel 

Berlin Brandenburg.

2e dag: We rijden naar het centrum van Berlijn, 

waar deze morgen alle winkels nog geopend zijn. 

Rond het middaguur gebruiken we gezamenlijk 

de lunch. ’s Middags maken we o.l.v. een deskun-

dige Nederlandssprekende gids een grote rondrit 

door het westelijke deel van de stad, waarbij vele 

bekende maar ook minder bekende bezienswaar-

digheden de revue zullen passeren. In de late mid-

dag rijden we terug naar het hotel voor het diner.

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Berlijn, 

waar een wandeling door de Joodse Wijk op het 

programma staat. Na de lunch die we wederom 

gezamenlijk gebruiken, rijden we naar Schloß 

Charlottenburg. We zijn bijtijds terug in het hotel 

voor het diner.

4e dag: ‘s Morgens maken we o.l.v. een deskun-

dige gids een tweede rondrit door de stad. Deze 

keer staat het oostelijke deel van Berlijn op het 

programma. Ook nu zal de gids ons de mooiste 

plekjes laten zien en tal van wetenswaardig-

heden vertellen. Na de lunch gaan we naar de  

Alexanderplatz. 's Avonds diner in het hotel. 

5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de te-

rugreis. Onderweg wordt een langere pauze in-

gelast in het stadje Hameln, waar we tevens de 

lunch gebruiken. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Inbegrepen:
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 2x prima 3-gangendiner of buffet 

• feestelijke kerstdiners op 1e en 2e kerstdag

• 5x lunch 

• afscheidsdiner 

• 2x stadsrondrit o.l.v. een  

Nederlandssprekende gids 

• wandeling Joodse Wijk o.l.v. gids 

• ANWB-gids Berlijn (per boeking) 

• parkeer- en tolkosten  

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 108,-.

Hotel:
We verblijven in het viersterren Van der Valk 

Hotel Berlin Brandenburg, gelegen ca. 30 km 

ten zuiden van het centrum van Berlijn. 

Alle kamers zijn met lift bereikbaar en voor-

zien van kluis, televisie, koelkast, airco, tele-

foon, balkon of terras en een badkamer met  

douche & bad, toilet. Het hotel heeft een  

Atrium-Restaurant, ‘Wintergarten’, Havanna 

Bar, binnenbad, sauna en fitness-ruimte.

‘Ich bin ein Berliner’, ooit deed president Ken-
nedy van de Verenigde Staten deze uitspraak bij 
zijn bezoek aan Berlijn. Na uw bezoek zult u on-
getwijfeld hetzelfde zeggen, want Berlijn maakt 
op iedereen een grote indruk en laat de bezoeker 
niet meer los.

BERLIJN | DUITSLAND

BERLIJN
KERSTREIS

Vertrekdatum | Berlijn
Woensdag 23 december 2020 5 dagen € 625,-

MORE INCLUSIVE

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/berlijn


Groningen heeft haar bezoekers veel te 

bieden. Voor de liefhebbers van natuur 

zijn de vele natuurgebieden en het prachtige open 

landschap ongetwijfeld hoogtepunten. Maar ook de 

cultuurliefhebber kan zijn hart ophalen aan Gronin-

gen-stad, maar zeker ook aan vele andere culturele 

en historische bezienswaardigheden zoals vesting 

Bourtange, de veenkoloniën, wierdedorp Niehove 

en Winsum, recentelijk uitgeroepen tot mooiste 

dorp van Nederland.

Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de samenvoe-

ging van de gemeente Onstwedde en een deel van 

de gemeente Wildervank. Het stadje, omgeven door 

maar liefst 700 hectare natuur, wordt gekenmerkt 

door rust, ruimte en dynamiek. Stadskanaal heeft 

een aantal monumentale bezienswaardigheden, 

waaronder een aantal kerkjes en de uit de Middel-

eeuwen stammende Onstwedder Juffertoren. 

Een bezoek waard zijn ook het streekhistorische 

centrum, Theater Geert Teis en museumspoorlijn 

STAR. Het centrum biedt een ruime keus aan win-

kels, boetieks en restaurants. 

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we noordwaarts. 

In de oude, aan de benedenloop van de IJssel 

gelegen Hanzestad Kampen wordt een langere 

pauze ingelast. Kampen, ooit een zeer welvarende 

stad, ademt historie uit. U kunt op uw gemak het 

prachtige oude centrum verkennen voordat we 

verder rijden naar ons hotel in Stadskanaal waar 

we in de late middag arriveren.

2e dag: Vandaag bezoeken we de stad Groningen. 

O.l.v. een gids maken we een mooie stadswande-

ling. Daarna kunt u nog even op eigen gelegen-

heid rondkijken. Bij voldoende belangstelling kan 

de chauffeur  een rondvaart organiseren. 

3e dag: Eerste kerstdag. ’s Morgens bent u vrij. 

U kunt een wandeling maken in de omgeving 

van het hotel, het centrum of bijvoorbeeld langs 

het nabijgelegen kanaal. ’s Middags wordt o.l.v. 

de chauffeur een mooie rondrit door de omge-

ving gemaakt. Onderweg kunt u genieten van 

het prachtige landschap met wellicht een laagje 

sneeuw en dichtgevroren kanalen en plassen.

4e dag: Tweede kerstdag. Na het ontbijt rijden we 

naar vestingstadje Bourtange. Dit plaatsje met een 

beschermd dorpsgezicht wordt omringd door 

grachten en muren. ’s Middags rijden we naar 

klooster Ter Apel. Dit uit 1465 stammende klooster 

was vroeger een plaats van gastvrijheid en toewij-

ding voor doortrekkende reizigers en pelgrims. 

Heden ten dage is het een ontmoetingsplaats 

voor kunst- en cultuurliefhebbers, voor natuurge-

nieters en voor iedereen die behoefte heeft aan 

rust en bezinning.  

5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden recht-

streeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze 

Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Histori-

sche panden, hofjes waar de tijd lijkt te hebben 

stilgestaan, unieke speciaalzaken en boetieks en 

volop cultuur beheersen deze fraaie stad. Met een 

prima diner wordt deze reis besloten.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension (uit-

gebreid ontbijt en prima 3-gangendiner)

• verblijf in luxe kamer met alle faciliteiten

• 2x dinerbuffet op 23 en 24 december

• 2x feestelijk kerstdiner op 1e en 2e kerstdag

• afscheidsdiner

• lunch op 1e kerstdag in het hotel

• welkomstdrankje

• Oud-Hollandse spellenavond

• stadswandeling Groningen o.l.v. gids

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.

Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitsteken-

de, in het centrum gelegen, viersterren City-

hotel Stadskanaal. Als u het hotel uitwandelt 

bent u direct in het gezellige hart van de stad 

met een ruime keus aan gezellige winkels en 

restaurants. Alle luxe kamers zijn onder ande-

re voorzien van badkamer met bad, toilet en 

föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting, 

gratis koffie- en theevoorziening, minibar 

en broekenpers. Het hotel heeft een lift, een 

gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een sauna.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTSTADSKANAAL  |  GRONINGEN  |  NEDERLAND

STADSKANAAL
KERSTREIS ‘Er gaat niets boven Groningen’, met deze slogan 

wil men toeristen naar de meeste noordelijk ge-
legen provincie van Nederland trekken. En gelijk 
heeft men, want nog steeds brengen verhou-
dingsgewijs weinig mensen uit het zuiden des 
lands hun vakantie in het noorden door. 

Vertrekdatum | Stadskanaal
Woensdag 23 december 2020 5 dagen € 495,-
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NIEUW

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/stadskanaal


De natuur van de Veluwe, met een op-

pervlakte van ca. 1000 km² het op een na 

grootste natuurgebied van Nederland is overweldi-

gend. Afwisselend loof-, naald- en gemengde bos-

sen, grasvlakten, stuifzandgebieden en heidevelden. 

Door deze enorme afwisseling is er ook een onge-

kende diversiteit aan dier- en plantensoorten. Het 

hele jaar door is de Veluwe erg in trek bij de fietser en 

de wandelaar. Men kan er tot rust komen en genie-

ten van de natuur, de fraaie uitzichten en de meest 

uiteenlopende bezienswaardigheden. 

  

Nunspeet wordt met de kernen Elspeet, Vierhou-

ten en Hulshorst gezien als het hart van de Veluwe. 

Het is een groene en levendige plaats en een ideale 

uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Met de 

fiets, te voet of met een touringcar natuurlijk. Van 

oudsher is Nunspeet al een kunstenaarsdorp. Al aan 

het begin van de vorige eeuw kwamen er veel kun-

stenaars om het landschap of de schaapskudde te 

schilderen. In 2014 werd het Noord-Veluws Mu-

seum geopend met naast wisseltentoonstellingen 

een permanente expositie over schilders van de 

Noord-Veluwe. 

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we naar Maars-

bergen. Bij Kaasboerderij de Weistaar is er koffie en 

iets lekkers, krijgt u een film te zien over het maken 

van boter en kaas, is er een kleine kaasproeverij en 

kunt u het Kaas- en Botermuseum met kaasmake-

rij bezoeken. Na de lunch rijden we naar het dorp-

je Spakenburg in de gemeente Bunschoten. Van 

oudsher is Spakenburg, ook bekend om zijn kle-

derdracht, een vissersdorp dat tot de aanleg van 

de Afsluitdijk aan de Zuiderzee lag. In de loop van 

de middag arriveren we bij ons hotel in Nunspeet.

2e dag: 1e kerstdag. Na het kerstontbijt rijden we 

op ons gemak naar het plaatsje Harskamp, vooral 

bekend als legerplaats. Na een feestelijke kerstlunch 

maken we o.l.v. een gids een mooie bustocht over 

de Veluwe. De route gaat eerst richting Barneveld 

en de Ginkelse Heide. Op enkele plaatsen wordt 

een korte of langere pauze ingelast. In de loop 

van de middag keren we terug bij ons hotel waar  

’s avonds een feestelijk kerstdiner wordt geserveerd.

3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt eventueel 

een wandelingetje maken of Nunspeet verken-

nen. Rond het middaguur worden we in kasteel 

Cannenburgh in Vaassen verwacht voor de lunch. 

Aansluitend kan in kleine groepjes het kasteel 

worden verkend, waarbij suppoosten op enkele 

plaatsen tekst en uitleg geven. Het van oorsprong 

Middeleeuwse kasteel Cannenburgh ligt in een 

prachtig parkbos met weilanden en vijvers. Laat 

u verrassen door de pracht en praal uit vroegere  

tijden. ’s Avonds wordt in het hotel wederom een 

feestelijk kerstdiner geserveerd.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Harderwijk 

waar we inschepen aan boord bij rederij Rand-

meer voor een boottocht over het Veluwemeer 

naar Elburg. Aan boord gebruiken we de lunch. 

In het vestingstadje Elburg kunt u op uw gemak 

rondkijken voordat we aan de terugreis beginnen. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• speciale kerstdiners op 1e en 2e kerstdag

• bezoek De Weistaar incl. koffie met iets 

lekkers en kaasproeverij

• rondrit Veluwe o.l.v. gids

• bezoek kasteel Cannenburgh

• boottocht Veluwemeer

• welkomstdrankje

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 42,-.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het uitste-

kende viersterren NH Hotel Sparrenhorst, gele-

gen op 10 minuten lopen van het centrum van 

Nunspeet en aan de rand van het Belvedere-

bos. Alle ruime kamers zijn met lift bereikbaar 

en voorzien van bad/douche, toilet, föhn, tele-

visie, kluisje, koffie en thee faciliteiten en een 

zitgedeelte. Het hotel heeft een uitstekend 

restaurant ‘Oinc’, Grand Café, terras, verwarmd 

binnenbad, sauna en een fitnessruimte.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTNUNSPEET  |  GELDERLAND  |  NEDERLAND 

NUNSPEET
KERSTREISVoor de kerstreizen hebben we dit jaar bewust 

gekozen voor extra bestemmingen in Nederland. 
Niet te ver van huis, maar toch verzekerd zijn van 
sfeervolle kerstdagen. Een van de reizen gaat 
naar het viersterren NH Hotel Sparrenhorst in het 
bekende plaatsje Nunspeet helemaal in het noor-
den van natuurgebied de Veluwe.

Vertrekdatum | Nunspeet
Donderdag 24 december 2020 4 dagen € 555,-

14

NIEUW

****HOTEL

MORE-INCLUSIVE

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/nunspeet-1
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Nadat de stad zich had aangesloten bij 

het Hanzeverbond groeide de welvaart. 

De 14e en 15e eeuw waren gouden jaren voor de 

stad. Uit die tijd is heel erg veel bewaard gebleven 

De stad kent enkele bijzondere stadswijken, waaron-

der het monumentale Bergkwartier en honderden 

bijzondere monumenten, snijramen, ornamenten 

en gevelstenen. Tijdens een wandeling is de rijke his-

torie van de stad het beste te zien. Bijvoorbeeld het 

oudste stenen huis van Nederland, de oudste weten-

schappelijke bibliotheek, het oudste park, het fraaie 

gemeentehuis, het speelgoedmuseum en de Lebu-

inuskerk. Zeker in de winter is Deventer een gezel-

lige stad waar je altijd kunt genieten. De stad ademt 

Dickens, ook al vindt het nationaal bekende Dickens 

Festijn dit jaar niet plaats, de bijzondere kerstsfeer uit 

de boeken van Dickens kom je overal tegen in de 

stad, de gehele winter lang. Of je nu aan het win-

kelen bent of een stadswandeling maakt, de stad 

omarmt je met haar historische charme, winterse 

lichtjes en sierlijke kerstaankleding.  

 

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks 

naar Deventer waar we na aankomst eerst bij 

het hotel de lunch gebruiken. Daarna maken we 

o.l.v. een gids een stadswandeling. De gids zal de 

meest bijzondere plekjes van de stad laten zien 

en tal van wetenswaardigheden vertellen. Daar-

na kunt u nog even zelf op verkenning uit. Rond 

16.00 uur gaan we terug naar het hotel, waar we 

inchecken en ’s avonds het diner gebruiken.

2e dag: 1e kerstdag. Na het kerstontbijt rijden we 

op ons gemak naar het plaatsje Harskamp, vooral 

bekend als legerplaats. Na een feestelijke kerstlunch 

maken we o.l.v. een gids een mooie bustocht over 

de Veluwe. De route gaat eerst richting Vaassen 

en de Kroondomeinen. Op enkele plaatsen wordt 

een korte of langer pauze ingelast. In de loop van 

de middag keren we terug naar ons hotel waar  

’s avonds een feestelijk kerstdiner wordt geserveerd.

3e dag: 2e kerstdag. ’s Morgens bent u vrij. 

Rond het middaguur worden we in kasteel Can-

nenburgh in Vaassen verwacht voor de lunch. 

Aansluitend kan in kleine groepjes het kasteel 

worden verkend, waarbij suppoosten op en-

kele plaatsen tekst en uitleg geven. Het van 

oorsprong Middeleeuwse kasteel Cannenburgh 

ligt in een prachtig parkbos met weilanden en 

vijvers. Laat u verrassen door de pracht en praal 

uit vroegere tijden. Indien de tijd het toelaat is er 

aansluitend nog wat vrije tijd in het centrum van 

Deventer. ’s Avonds wordt in het hotel wederom 

een feestelijk kerstdiner geserveerd.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bronkhorst, 

het kleinste stadje van Nederland. Hier kunt u op 

uw gemak rondkijken en gebruiken we tevens 

de lunch. In de loop van de middag rijden we  

huiswaarts. De reis wordt besloten met een  

prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• speciale kerstdiners op 1e en 2e kerstdag

• stadwandeling Deventer o.l.v. gids

• rondrit Veluwe o.l.v. gids 

• bezoek kasteel Cannenburgh

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 54,-.

Hotel:
Bij deze kerstreis verblijft u in het viersterren 

Postillion Hotel Deventer, gelegen aan de 

rand van de stad op ca. 4 km vanaf het cen-

trum. Alle comfortabele designkamers zijn 

voorzien van een badkamer met regendou-

che, toilet, tv, radio en een bureau. Het hotel 

heeft een lift, een gezellige lounge met bar, 

terras en modern ingericht restaurant.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTDEVENTER  |  OVERIJSSEL  |  NEDERLAND

DEVENTER
KERSTREISHanzestad Deventer behoort tot de vijf oudste 

steden van Nederland. Al in 9e eeuwse bronnen 
wordt de stad vermeld en was er sprake van 
een nederzetting aan de IJssel. Door de ligging 
aan deze destijds belangrijke rivier groeide de 
stad in de Middeleeuwen uit tot een belangrijk 
handelscentrum.

Vertrekdatum | Deventer
Donderdag 24 december 2020 4 dagen € 495,-

15

NIEUW

****HOTEL

MORE INCLUSIVE

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/deventer
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MAYRHOFEN OOSTENRIJK

Tirol

Vrijdag 18 juni 2021 10 dagen

Vrijdag 16 juli 2021 10 dagen

Vrijdag 20 augustus 2021 10 dagen

MAISHOFEN OOSTENRIJK

Salzburgerland

Zondag 13 juni 2021 8 dagen

Zondag 25 juli  2021 8 dagen

Zondag 29 augustus 2021 8 dagen

HOLZGAU OOSTENRIJK

Tirol

Woensdag 26 mei 2021 8 dagen

Zondag 19 september 2021 7 dagen

Zondag 17 oktober 2021 7 dagen

ABTENAU OOSTENRIJK

Salzburgerland

Zondag 20 juni 2021 8 dagen

Zondag 8 augustus 2021 8 dagen

Vrijdag 3 september 2021 9 dagen

ALTMÜHL RADWEG DUITSLAND

Zaterdag 5 juni 2021 9 dagen

Zaterdag 31 juli 2021 9 dagen

LECHTAL WANDERWEG OOSTENRIJK

Donderdag 12 augustus 2021 10 dagen

ELFSTEDEN FIETSTOCHT NEDERLAND

Friesland

Zaterdag 26 juni 2021 8 dagen

Zaterdag 10 juli 2021 8 dagen

Zaterdag 14 augustus 2021 8 dagen

Zaterdag 25 september 2021 8 dagen

In deze extra digitale editie kerstreizen 2020 

hebben we alvast een aantal reizen voor 

het voorjaar en de zomer van 2021 opge-

nomen. Aantrekkelijk geprijsd, vaak nog 

voor de ‘oude’ prijs van 2020. De genoemde 

vroegboekprijzen zijn geldig tot aan de ver-

schijningsdatum (medio december) van de  

definitieve versie van onze zomerfolder 

2021. PAK NU UW VOORDEEL! 

Zie tevens: www.ghielen.nl

U KUNT UW

VOUCHER
NU INLEVEREN

PRIJS VAN 2020 PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020

Direct boeken ›
v.a. € 825,-

Direct boeken ›Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

v.a. € 645,- v.a. € 790,-

v.a. € 635,- v.a. € 540,- v.a. € 655,- v.a. € 875,-

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/altmuehlradweg
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/holzgau
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/abtenau
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/elfsteden-fietstocht
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/maishofen
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/lechweg
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/mayrhofen
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100 jaar 

Het was het jaar 1921, toen Rudolf (Roedje 

Ghielen) met z’n broer Len (Leo) besloot om 

het boerenbedrijf te laten voor wat het was 

en er voor koos een transportbedrijf te be-

ginnen. De eerste vrachtauto, een Duitse le-

gerwagen, werd aangekocht. Hiermee wer-

den zowel goederen als personen vervoerd.  

In de weekenden werden houten banken ge-

monteerd die als zitplaats dienden. De eerst 

bedrijfsnaam was: Gebroeders GHIELEN. 

Vanaf de start van het bedrijf in 1921 kon 

men bij Ghielen terecht voor al het perso-

nenvervoer. Of het nu naar een voetbal-

wedstrijd, de paardenmarkt in Hedel of een 

stemlokaal was, bij Ghielen was je altijd 

aan het juiste adres.  Begin vijftiger jaren 

werd begonnen met een bescheiden eigen 

reizen- en dagtochtenprogramma. Ghielen 

stond in die dagen bekend om haar Lour-

des-reizen en om haar dagtochten naar on-

der andere de Ardennen, de Eifel , Schiphol 

en Parijs. Heden ten dage kan men kiezen 

uit bijna 250 georganiseerde vakantierei-

zen en uit vele tientallen dagtochten. 

In 100 jaar Ghielen is menig vereniging, 

bedrijf, familie of vriendengroep vervoerd 

in de zo kenmerkende groene bussen.

TOSCANE ITALIËTARRENZ OOSTENRIJK

Tirol

Dinsdag 4 mei 2021 6 dagen

Zondag 27 juni 2021 8 dagen

Zaterdag 28 augustus 2021 8 dagen

Dinsdag 5 oktober 2021 6 dagen

Toscane

Zaterdag 3 juli 2021 9 dagen

Dinsdag 28 september 2021 9 dagen

AUER ITALIË

Südtirol

Vrijdag 2 april 2021 10 dagen

Vrijdag 4 juni 2021 10 dagen

Vrijdag 2 juli 2021 10 dagen

Vrijdag 6 augustus 2021 10 dagen

Vrijdag 3 september 2021 10 dagen

SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE OOSTENRIJK

Karinthië

Zaterdag 1 mei 2021 10 dagen

Zaterdag 26 juni 2021 10 dagen

Zaterdag 18 september 2021 10 dagen

NAUDERS OOSTENRIJK

Tirol

Vrijdag 4 juni 2021 10 dagen

Vrijdag 9 juli 2021 10 dagen

Vrijdag 13 augustus 2021 10 dagen

MATREI AM BRENNER OOSTENRIJK

Tirol

Zaterdag 22 mei 2021 9 dagen

Zaterdag 24 juli 2021 9 dagen

Zaterdag 28 augustus 2021 9 dagen
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PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020 PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020 PRIJS VAN 2020

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

v.a. € 910,- v.a. € 830,- v.a. € 875-

v.a. € 475,- v.a. € 695,- v.a. € 875,-

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/matrei-am-brenner
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/tarrenz-1
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/nauders
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/auer
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/seeboden-am-millstaetter-see
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/toscane
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ODOORN NEDERLANDRIJS NEDERLAND

Friesland

Maandag 21 juni 2021 6 dagen

Maandag 19 juli 2021 6 dagen

Maandag 9 augustus 2021 6 dagen

Maandag 20 september 2021 6 dagen

RATTENBERG DUITSLAND

Beieren

Zondag 2 mei 2021 8 dagen

Zondag 20 juni 2021 8 dagen

Zondag 18 juli 2021 8 dagen

Zondag 29 augustus 2021 8 dagen

Zondag 10 oktober 2021 8 dagen

ENKERING DUITSLAND

Beieren

Zondag 13 juni 2021 8 dagen

Zondag 11 juli 2021 8 dagen

Zondag 29 augustus 2021 8 dagen

KROPP DUITSLAND

Sleeswijk-Holstein

Vrijdag 14 mei 2021 8 dagen

Zondag 11 juli 2021 8 dagen

Zondag 1 augustus 2021 7 dagen

Vrijdag 20 augustus 2021 8 dagen

Zondag 19 september 2021 7 dagen

VRSAR KROATIË

Zaterdag 3 april 2021 8 dagen

Zaterdag 10 april 2021 8 dagen

Zaterdag 2 oktober 2021 8 dagen

Zaterdag 9 oktober 2021 8 dagen

BOURNEMOUTH ENGELAND

Engelse Zuidkust

Zaterdag 19 juni 2021 8 dagen

Zondag 1 augustus  2021 8 dagen

Zaterdag 4 september 2021 8 dagen

Drenthe

Maandag 17 mei 2021 5 dagen

Maandag 14 juni 2021 5 dagen

Maandag 16 augustus 2021 5 dagen

Maandag 20 september 2021 5 dagen
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FLIMS ZWITSERLAND

Graubünden

Zondag 18 juli 2021 7 dagen

Zondag 22 augustus 2021 7 dagen

Zondag 3 oktober 2021 7 dagen

PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020 PRIJS VAN 2020

PRIJS VAN 2020

v.a. € 695,- v.a. € 495,- v.a. € 725,-v.a. € 625,-

v.a. € 475,- v.a. € 549,- v.a. € 525,-v.a. € 665,-

Direct boeken ›

Direct boeken ›Direct boeken ›

Direct boeken ›Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

Direct boeken ›

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rijs
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/bournemouth
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/flims
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rattenberg
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/enkering
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/vrsar-voorjaarsaanbieding-ghielen-deal
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rijs
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/kropp
https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/odoorn-2
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MOEILIJKHEIDSGRAAD:
Elke reis heeft een andere moeilijkheidsgraad. 

Zo worden rondreizen, waar men vaak van hotel 

moet wisselen, steden- en bepaalde excursierei-

zen waarbij soms meer moet worden gelopen 

en reizen naar het hooggebergte, waar men te 

maken krijgt met hoogteverschillen, over het al-

gemeen zwaarder ervaren dan bijvoorbeeld kor-

tere excursiereizen in de Benelux of bepaalde de-

len van Duitsland. Met behulp van onderstaande 

iconen proberen wij een indicatie te geven van 

de moeilijkheidsgraad van een bepaalde reis. Het 

betreft een indicatie op basis van een noodzake-

lijke geachte mobiliteit en staat los van de zelf-

redzaamheid die van eenieder wordt verwacht 

en van overige medische en andere redenen 

waarmee men eventueel rekening moet hou-

den. (bijv. hooggebergte en hartklachten)

Groen:
Reis die in principe door iedereen goed 

is te doen.

Blauw:
Reis waarvoor bij een of enkele excur-

sies een redelijk tot goede mobiliteit 

van de deelnemers gewenst is. (men-

sen die minder goed ter been zijn, kun-

nen mogelijk aan een of enkele excur-

sies niet of slechts deels deelnemen)

Oranje:
Een iets zwaardere reis waarbij van de 

deelnemers wordt verwacht dat men 

redelijk tot goed ter been is.

Rood:
Lichamelijk zwaardere reis waarbij wij er 

van uitgaan dat iedere deelnemer goed 

ter been is.

Bijzonderheden GHIELEN

AANMELDEN

Aanmelden voor een reis kan door invulling en onderteke-

ning van het boekingsformulier of online via onze website 

www.ghielen.nl.

GEEN EXTRA KOSTEN

In tegenstelling tot de meeste andere reisorganisaties 

brengen wij GEEN reserveringskosten, GEEN administratie-

kosten en GEEN boekingskosten in rekening.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

U bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit kan 

bij ons (via onze verzekeringsagent) of bij uw eigen ver-

trouwde adres. De kosten en dekking van onze reisverze-

kering staan achter op het aanmeldingsformulier. U betaalt 

bij GHIELEN géén poliskosten. Een annuleringsverzekering 

is op vrijwillige basis. 

SGR

GHIELEN Touringcarbedrijf is aangesloten 

bij de SGR (nr. 3405). U kunt dit controleren via 

www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantier egeling 

(www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in deze brochure 

gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze ga-

rantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat 

zijn vooruitbetaald reisgeld wordt terugbetaald als de we-

derpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 

prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst 

mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming 

reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

PASPOORT / IDENTITEITSKAART

Voor het deelnemen aan de reizen is een geldige identi-

teitskaart verplicht. Voor sommige bestemmingen is het  

noodzakelijk dat u een geldig paspoort heeft. U bent zelf 

verantwoordelijk voor de voor uw reis benodigde reisdocu-

menten. Denk ook aan uw zorgpas en medisch paspoort.

REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden zoals vertrektijden, opstap-

plaatsen, kofferlabels, adresgegevens hotels etc. ontvangt 

u ongeveer een week voor vertrek per post. 

BAGAGE

Iedere deelnemer mag 1 koffer van maximaal 20 kg en 1 

stuks handbagage meenemen. 

LET OP UW KOFFER

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw bagage.  

De chauffeur zal de koffers in- en uitladen. Overtuig uzelf 

altijd, met name als u moet overstappen, dat uw koffer in de 

juiste bus geplaatst is. Wij kunnen geen enkele verantwoor-

ding nemen voor het achterblijven van uw bagage.

SPECIALE WENSEN / PREFERENTIES

Bepaalde voorkeuren kunnen aangegeven worden bij 

het boeken van een reis. Bijvoorbeeld: een bepaald  

dieet, kamer op de begane grond, kamers naast elkaar. Wij 

zullen onze uiterste best doen om deze wensen te verwe-

zenlijken en bijna altijd lukt dit ook. Een garantie hiervoor 

kunnen wij u echter niet geven. 

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Wij behouden ons het recht voor om bij een extreme  

stijging van bijvoorbeeld de brandstofkosten, de in deze  

brochure gepubliceerde tarieven te wijzigen. Dit geldt  

tevens voor buitensporige stijgingen van bepaalde  

heffingen, belastingen en toeslagen.

OPSTAPPEN

Per reis worden aparte servicelijnen (ophaalroutes) samen-

gesteld. In heel veel gevallen zal dit uw woonplaats zijn. Wij 

behouden ons echter het recht voor om, bij onvoldoende 

deelname, bepaalde plaatsen niet in de routes op te nemen. 

U wordt dan doorverwezen naar de dichtstbijzijnde opstap-

plaats. Omdat onze goede naam zich steeds meer heeft 

uitgebreidt hebben wij ook in Zuid-Limburg en in Eindho-

ven opstapplaatsen gecreëerd. Voor Zuid-Limburg zijn dit 

Heerlen (m.u.v. reizen richting Frankrijk) en Stein-Urmond. 

Het ophalen en terugbrengen, beschouwen wij als een ser-

vice, waarvan u geen gebruik hoeft te maken. U kunt te allen 

tijde opstappen in onze standplaats Beringe, waar u uw auto 

veilig en gratis kunt parkeren of u kunt zich naar het verza-

melpunt laten brengen. OPSTAPPLAATS = UITSTAPPLAATS

FIETSREIZEN

Bij de fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepas-

sing. Net als bij onze andere reizen wordt het definitieve 

opstapschema bepaald afhankelijk van de opgave. 

ALLE VAKANTIEREIZEN COMFORT CLASS

Als ISO-9001 gecertificeerd Touring-

carbedrijf voldoen alle touringcars van 

GHIELEN aan de gestelde eisen op het 

gebied van veiligheid en milieunor-

men. Daarnaast worden onze reizen in 

principe allemaal uitgevoerd in Comfort Class touringcars. 

STANDAARD

COMFORTCLASS
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VASTE ZITPLAATS IN DE BUS

Mensen die in een vroeg stadium beslissen met GHIELEN op 

vakantie te gaan, hebben de eerste keus bij het uitzoeken 

van zitplaatsen in de bus. Op deze manier worden ‘vroeg-

boekers’ bij GHIELEN extra beloond. De vaste plaatsindeling 

geldt in principe voor de gehele reis.

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS

Wij behouden ons het recht voor om, bij onvoldoende 

deelname, een reis te annuleren, dan wel te wijzigen. Wij 

zullen u hierover zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 2 weken 

voor aanvang van de reis informeren. Eventuele door u ge-

maakte onkosten (bijv. een bij derden afgesloten reis- en/

of annuleringsverzekering) worden niet door ons vergoed. 

Indien u de reissom of een deel daarvan reeds heeft betaald, 

wordt dit uiteraard per omgaande teruggestort. Mocht een 

reis onverhoopt niet door kunnen gaan en u kiest voor een 

andere reis van GHIELEN, dan krijgt u een aantrekkelijke over-

boekingskorting. Voor alle reizen geldt: minimale deelname 

18 personen.

VERTREKGARANTIE

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag of het 

vertrek van een bepaalde reis reeds is gegarandeerd. We be-

grijpen deze vraag heel goed. Maar u zult ook begrijpen dat 

er altijd iemand als eerste moet boeken en dat er voldoende 

deelnemers moeten zijn (minimaal 18 personen) om een 

reis uiteindelijk te kunnen uitvoeren. Zodra een bepaalde 

reis vertrekgarantie heeft wordt dit op onze website duide-

lijk aangegeven. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons 

opnemen.

INBEGREPEN / NIET INBEGREPEN

Ook in 2020 / 2021 zijn de eventuele parkeerkosten, tol- en 

mautgelden, maar ook de gebruikelijke plaatselijke toeris-

tenbelasting bij de genoemde reissom inbegrepen. Bij de  

reissom kunnen daarnaast ook diverse andere zaken zijn in 

begrepen zoals bijvoorbeeld een gids, muziekavond of soms 

ook bepaalde entrees. Een en ander staat duidelijk aangege-

ven onder de rubriek inbegrepen. 

EXTRA TOERISTENBELASTING

Sinds enkele jaren is het in Italië, Spanje en Duitsland 

toegestaan een extra toeristenbelasting in te voeren. 

Steeds meer regio’s en steden hebben deze inmid-

dels geïntroduceerd. De hoogte van deze belasting ver-

schilt per stad en regio en is mede afhankelijk van de 

hotelclassificatie waarin men verblijft. (veelal tussen de  

€ 1,- en € 4,- per nacht) Omdat niet precies duidelijk is in 

welke regio of stad deze belasting wordt geheven en hoe 

hoog de heffing is, hebben we deze niet in de reissom opge-

nomen. De belasting is echter verplicht en dient, indien van 

toepassing, ter plaatse door uzelf aan de hotels te worden 

voldaan. Ook andere landen overwegen een dergelijke extra 

toeristenbelasting in te voeren.

VRIJE DAG

Vanwege de Rijtijdenwet hebben wij bij alle langere reizen (7 

dagen of meer) minimaal één vrije dag in het reisprogramma 

ingepland. Bij de standplaatsreizen zal de chauffeur in over-

leg met de hotelier zo veel mogelijk ter plaatse een program-

ma organiseren. U kunt denken aan een georganiseerde 

wandeling, een koetstocht of een bezoek aan een plaatse-

lijke bezienswaardigheid. Ook kan soms gebruik worden ge-

maakt van het openbaar vervoer ter plaatse (‘Wanderbus’) of 

kan een plaatselijke touringcar worden ingehuurd voor het 

maken van een excursie.

PROGRAMMA

In principe worden de programma’s en excursies zoals be-

schreven uitgevoerd. Door omstandigheden (bijvoorbeeld  

de weersgesteldheid, plaatselijke activiteiten of een bepaal-

de voorkeur van de meerderheid van de passagiers) kan het  

programma worden gewijzigd of kan er van dag gewisseld 

worden. Ook is het van belang dat er voldoende mensen aan 

excursies deelnemen. Met name bij de langere excursies is 

20 deelnemers vaak het minimum. Dit is te beoordelen door 

de chauffeur. Ondanks dat de programma’s met de grootste 

zorg zijn samengesteld kan het voorkomen dat in het voor- of 

naseizoen bepaalde bezienswaardigheden nog niet c.q. niet 

meer geopend zijn. Ook kan het voorkomen dat vanwege 

feestdagen of werkzaamheden het niet mogelijk is bepaalde 

monumenten of gebouwen te bezoeken. De chauffeur zal in 

dat geval zorgen voor een passend alternatief.

ONVOLKOMENHEDEN

Wij doen al het mogelijke om uw vakantie probleemloos te 

laten verlopen. Mocht u echter gedurende de reis een fout of 

tekortkoming constateren, dient u dit direct na constatering 

te melden bij de hotelier en bij de chauffeur. Indien u tijdig 

onvolkomenheden aangeeft, kunnen deze in de meeste ge-

vallen ter plaatse worden opgelost. Blijven er echter zaken 

onopgelost, dan kunnen wij na afloop van de reis alleen 

schriftelijk ingediende klachten in behandeling nemen. In-

dien u verzuimt een eventuele onvolkomenheid of fout di-

rect na constatering en/of tijdens de reis door te geven, kan 

dit inhouden dat u het recht op een mogelijke tegemoetko-

ming verliest omdat wij niet in staat zijn gesteld ter plaatse 

voor een oplossing te zorgen.

HOTELKAMERS

Omdat we in veel plaatsen samenwerken met familiehotels 

die in de loop der jaren zijn uitgebreid en/of aangepast, kan 

het zijn dat niet alle kamers even groot zijn of over precies 

dezelfde faciliteiten beschikken. Met de hotels zijn wel af 

 

spraken gemaakt dat iedere kamer minimaal over douche 

of bad, toilet en televisie dient te beschikken (tenzij anders 

aangegeven). Helaas worden voor eenpersoonskamers 

door sommige hotels kleinere kamers aangeboden met 

mogelijk iets minder comfort en minder faciliteiten dan 

een tweepersoonskamer. We trachten de toeslag voor een 

eenpersoonskamer altijd tot een minimum te beperken en 

berekenen deze toeslag netto door. Soms is de vraag naar 

eenpersoonskamers ook groter dan het aanbod. Dit kan per 

reis anders zijn.

IEDER LAND Z’N EIGEN GEBRUIKEN

Een ander land betekent andere mensen, andere  

gewoonten, een andere cultuur, ander eten. Dit is juist een 

van de aantrekkelijke kanten van een vakantie. Maar het is 

ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening 

te houden.

MAALTIJDEN

GHIELEN Touringcarbedrijf heeft met al haar hotels duidelijke 

afspraken gemaakt. Hoewel we proberen te sturen, zijn de 

maaltijden, zowel ontbijt als diner, een zaak van het land of de 

streek waar u verblijft en uiteraard van de kok. In veel landen 

eet men ook ’s middags warm, waardoor het diner ’s avonds 

wat minder uitgebreid kan zijn. Om onnodige verspilling te-

gen te gaan serveren steeds meer hotels in eerste instantie 

kleinere porties. U kunt in nagenoeg alle hotels waarmee we 

samenwerken echter een portie ‘bij’ vragen. Hoewel in Ne-

derland veel internationale keukens inmiddels zijn ingebur-

gerd, zien de maaltijden in veel, met name zuidelijke landen 

(o.a. Italië) er heel anders uit dan wij gewend zijn. Zo worden 

de maaltijden meestal lauwwarm geserveerd, worden aard-

appelen als groente gezien en worden er vaak slechts heel 

sporadisch andere warme groenten klaargemaakt.
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MINDER GOED TER BEEN

Minder goed of slecht ter been wordt door iedereen anders geïnterpre-

teerd en ervaren. Feit is wel dat bepaalde reizen niet of minder geschikt 

zijn voor mensen die om welke reden dan ook minder mobiel zijn. Zo zijn 

rondreizen, waar men wat vaker van hotel moet wisselen, stedenreizen, 

waarbij bijvoorbeeld stadswandelingen worden gemaakt en vakanties 

naar het hooggebergte, waar de standplaats of de ligging van het hotel 

niet helemaal vlak is, niet erg geschikt voor deelnemers met een beperk-

te mobiliteit. Ook zijn er reizen die in principe voor iedereen geschikt zijn, 

maar waar misschien een of enkele excursies worden gemaakt die voor 

minder mobiele deelnemers problemen zouden kunnen opleveren. 

Bij deze reizen zal de chauffeur u informeren welke excursie wel of juist 

niet voor u geschikt is. Heeft u twijfel of vragen, informeer bij een van 

onze medewerkers.

ZELFREDZAAMHEID

Wij gaan er van uit dat de deelnemers aan onze reizen zelfredzaam 

zijn. D.w.z. dat wij er van uitgaan dat onze passagiers, al dan niet met 

behulp van de meereizende partner, familie of bekenden, zelfstandig 

aan de bij GHIELEN geboekte reis kunnen deelnemen. Aan een goede 

uitvoering van onze reis hechten wij alle waarde. Onze chauffeurs zul-

len ook al het mogelijke doen om elke reis voor iedereen zo  plezie-

rig mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u waar mogelijk dan ook van 

dienst zijn. Ze zijn echter niet gespecialiseerd in een speciale medi-

sche of geestelijke begeleiding. Een eventuele verstandelijke of licha-

melijke beperking dient bij het boeken van een reis dan ook te worden 

aangegeven. Wij behouden ons het recht voor, om onder opgave van 

redenen, personen voor een bepaalde reis te weigeren.

ROLSTOEL/ROLLATOR

Indien u een rolstoel of inklapbare rolstoel wenst mee te nemen 

op reis, dient u dit ALTIJD vooraf aan ons door te geven. Dit mede  

 

vanwege de extra bagageruimte die in beslag wordt genomen. 

Vanzelfsprekend zal onze chauffeur u helpen bij het in- en uit-

stappen van de bus en in- en uitladen van uw rollator of rolstoel.  

U kan en mag echter niet van hem (of van andere deelnemers aan de 

reis) verwachten dat hij u gedurende de dag verder behulpzaam zal 

zijn. Het meenemen van uw rollator/rolstoel is geheel op eigen risico.

PRIVACYVERKLARING

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) 

dezelfde privacywetgeving geldt. De beveiliging van de persoonlijke 

gegevens van onze klanten staat bij GHIELEN Touringcarbedrijf hoog in 

het vaandel. Wij houden ons derhalve in alle gevallen aan de eisen die 

de Wet bescherming persoons gegevens stelt. 

FOTO’S

Een leuke foto van uw vakantie met GHIELEN ontvangen wij graag. 

Wij nodigen u dan ook uit ons uw leukste en kwalitatief beste foto 

toe te sturen. Indien wij besluiten om uw foto op te nemen in onze 

volgende reisgids, ontvangt u van ons een reiswaardebon van € 25,-. 

Alle foto’s en publicatierechten worden dan eigendom van GHIELEN 

Touringcarbedrijf. Ook onze chauffeurs maken graag natuur-, sfeer- en 

groepsfoto’s gedurende een reis. Deze foto’s gebruiken wij regelmatig 

in onze reisgidsen, andere publicaties en op onze website. Indien u 

niet wenst dat u op deze wijze in beeld wordt gebracht, dient u dit 

schriftelijk kenbaar te maken en de chauffeur hierover te informeren.

NOG EVEN DIT

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg sa-

mengesteld. Aan eventuele (zet)fouten en/of vergissingen, kunnen 

echter geen rechten worden ontleend.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Artikel 1:
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel  
verschuldigde reserveringskosten de bedragen verschuldigd volgens artikel 2.

Artikel 2:
a: bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: kosteloos;
b: bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief ) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
c: bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief ) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief ) tot de dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
e: bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Artikel 3:
Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in artikel 2 
bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.

Artikel 4:
In geval geen annulering plaatsvindt, maar voor in-de-plaatsstelling wordt gekozen is artikel 5 van toepassing.

Artikel 5:
Lid 1: Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor 
gelden de volgende voorwaarden:
a:  de ander voldoet aan alle aan de over een komst verbonden voorwaarden;
b:  het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen  
 en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de 
 in-de-plaatsstelling;
d: de reisorganisator zal de aan het verzoek verbonden wijzigingskosten ad € 12,50 in rekening brengen.

Lid 2: De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdwlijk aansprakelijk tegenover de 
reis-organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en 
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Lid 3: Voor het wijzigen van reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 12,50 administratiekosten in rekening.

Artikel 6:
De reisorganisator biedt u de mogelijkheid binnen 7 dagen na het boeken van de reis, onder voorwaarde 
dat de reis nog geen aanvang heeft genomen, een annuleringsverzekering te sluiten.

Artikel 7:
De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddel-
lijk doch uiterlijk binnen 3 werk-dagen na de gebeurtenis, te melden.

COLOFON
Disclaimer: Ghielen Touringcarbedrijf besteedt veel aandacht aan het samenstellen van informatie en reizen zoals 
opgenomen in deze reisgids. Ghielen Touringcarbedrijf kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele afwijkingen in het reisprogramma, accommodatie, drukwerk of fotografie.

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van Ghielen Touringcarbedrijf.

Fotografie: GHIELEN Touringcarbedrijf, Reisefoto Peter Eckert, Fryslan Marketing, www.deutschland-motive.de, 
VVV Deventer, VVV Nunspeet, Lodder Group Travel, Shutterstock en verder nagenoeg alle hotels en verkeersbu-
reaus van de bestemmingen zoals genoemd in deze brochure.
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Binnenkort verschijnt onze Wintergids 2021 
met carnavalsreizen, winterwandelreizen 

en de voorjaarsaanbiedingen.


