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Honderd jaar geleden begon mijn grootvader met dit prachtige bedrijf. Nu precies een eeuw later zouden we dit van de
daken willen schreeuwen en samen met u willen vieren. We zijn enorm trots op het behalen van deze mijlpaal, maar de feestelijkheden stellen we even uit. In de afgelopen 100 jaar zijn er zoveel mooie reismomenten geweest. Voor ons, maar zeker

077 - 307 19 88

ook voor u. Mooie momenten om samen nog eens aan terug te denken en hopelijk zullen we er nog veel samen beleven.
Er komen betere tijden! Iedereen is in afwachting van het moment dat het weer kan en mag! Het moment dat we weer samen

• 100 JAAR GHIELEN

veilig op reis kunnen gaan want wij zijn er van overtuigd dat dit weer mogelijk wordt. Daarom brengen we toch ons nieuwe
reisaanbod op de markt en is het mogelijk om nu een reis te boeken. Voor een veilige uitvoering kunt u op ons vertrouwen, al 100
jaar lang, want we vertrekken pas als het ook veilig kan.

• MAXIMAAL 35 PERSONEN
WIJ GEVEN U MEER RUIMTE!

Deze editie leest u online. Een speciale papieren editie met een uitgebreide terugblik op 100 jaar Ghielen zal later verschijnen.
En om toch al een beetje in de jubileumstemming te komen hebben we in het kader van 100 JAAR GHIELEN, het hele jaar door
bij veel reizen een speciale verrassing of een jubileumextra voor u in petto!!

• GEGARANDEERD VERTREK
VANAF 18 PERSONEN

Wij wensen u heel veel reisplezier in ons Jubileumjaar!
Namens alle medewerkers van GHIELEN Touringcarbedrijf,
Léon Ghielen

MAATREGELEN IN UITZONDERLIJKE TIJDEN

LEVER UW VOUCHER IN

Uiteraard houden wij ons aan de Corona-voorschriften van het

U kunt de waarde van uw corona-voucher verzilveren bij het

RIVM, de Nederlandse overheid en ook aan de geldende regels

boeken van een nieuwe reis! Lever de originele voucher te-

van de landen waar we naar toe gaan. Wij zullen alle noodzake-

gelijk met uw boekingsformulier in, of indien u digitaal boekt,

lijke en verplichte voorzorgs- en hygiëne maatregelen blijven

stuur de originele voucher naar ons toe. U kunt altijd uw ge-

toepassen zolang deze door de overheid worden voorgeschre-

boekte vakantiereis omboeken, zoals eerder op deze pagina

ven. Mochten maatregelen plotseling worden aangescherpt, en

genoemd.

ISO
9001

• GRATIS ANNULEREN / OMBOEKEN
•G
 EEN BOEKING-, RESERVERINGSEN ADMINISTRATIEKOSTEN
• KLANTEN BEOORDELEN ONZE
CHAUFFEURS MET EEN 8,8

hebben deze een grote invloed op uw vakantiebeleving, zullen
wij overwegen de reis te annuleren. Indien de covid-19 maat-

GELD TERUG REGELING

regelen worden versoepeld, zullen we de richtlijnen mogelijk

Als wij uw reis onverhoopt moeten annuleren, dan krijgt u

aanpassen, uw gezondheid staat echter altijd bij ons voorop.

gegarandeerd uw geld terug. Wij geven geen Coronavou-

• LEVER UW CORONAVOUCHER IN
• STANDAARD COMFORTCLASS

chers meer uit.
MAXIMAAL 35 PERSONEN: MEER RUIMTE
Hoewel we alle stoelen mogen bezetten, voeren wij onze

VROEG BOEKEN = EERSTE KEUZE VASTE ZITPLAATS

vakantiereizen voor uw veiligheid en om u meer ruimte te

Omdat Ghielen, in tegenstelling tot veel andere touringcar-

geven, voorlopig uit met een maximale bezetting van ca.

bedrijven, werkt met vaste zitplaatsen in de touringcar, heeft

35 personen. Meer bewegingsruimte, een nog optimalere

u door vroeg te boeken bij ons een groot voordeel! Op het

luchtverversing en een veiliger, prettiger gevoel.

moment van boeken kunt u kiezen uit de op dat moment
nog beschikbare zitplaatsen. Die zitplaats houdt u in principe

GRATIS ANNULEREN OF OMBOEKEN

de hele vakantiereis. Dus wilt u vooraan zitten of misschien

U kunt nu tot 56 dagen voor vertrekdatum een reis zonder

juist in het midden of achter in de touringcar? Hoe eerder u

verdere opgaaf van reden gratis annuleren of omboeken.

boekt, hoe groter de kans dat de door uw gewenste zitplaats

Zie annuleringsvoorwaarden op pagina 151.

nog vrij is.

GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39
5986 AD Beringe
info@ghielen.nl
www.ghielen.nl
tel (077) 307 19 88

• REIZEN MET MENSEN
UIT EIGEN REGIO
•A
 LTIJD BETER UIT MET GHIELEN
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ODOORN | DRENTHE |ALPENLÄNDISCHER
NEDERLAND
MUSIKHERBST
Drenthe is van oudsher bekend om z’n landschappelijke schoonheid en variatie. De rust en ruimte
die men hier tegenkomt zijn uniek: uitgestrekte
heidevelden waar de schaapsherder zijn kudde
laat grazen, prachtige bossen waar je urenlang
kunt wandelen, ontelbare vennetjes en zandverstuivingen waar je even tot rust kunt komen.

Naast deze natuurlijke pracht heeft Drenthe veel cultuurhistorische monumenten,
waaronder hunebedden en grafheuvels. Voeg daarbij de vele bezienswaardigheden, de oprechte gastvrijheid en een op en top verzorging, en de keus voor
Drenthe als vakantiebestemming is snel gemaakt.
Odoorn, onze standplaats voor deze 5-daagse reis,
ligt in zuidoost Drenthe. De gemeente Odoorn bestaat uit verschillende dorpen en buurtschappen
en is vanwege de gunstige ligging bijzonder in trek.
In het gezellige oude centrum is het goed toeven.
Omringd door bossen, weiden en heidevelden, is
Odoorn het ideale uitgangspunt voor een mooie
fiets- of wandeltocht en voor een aantal verrassende
excursies, ook in de wintermaanden.
Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie
rijden we naar Schoonoord. We bezoeken hier het
openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het museum laat het wonen en leven van inwoners van
Drenthe in het verleden op diverse manieren zien. U

ODOORN

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
volpension vanaf de lunch op de
eerste dag t/m het afscheidsdiner op
de laatste dag
• 1x koud/warm buffet
• welkomstdrankje
• bowlingavond
• filmavond over Geopark de Hondsrug
• hilarische Drenthe Quiz
• gezellige Hollanse spelen avond
• entree Openluchtmuseum Ellert en Brammert
• entree en rondleiding Meyer Werft
• entree Museum de Proefkolonie
• bezoek aan Boerin Agnes
• bezoek aan Bakkerijmuseum
• parkeer- en tolkosten

NEDERLAND
VO L P E N S I O N

kunt kennismaken met de bekende reuzen Ellert
en Brammert. De legende over deze twee reuzen
wordt regelmatig voorgelezen door vrijwilligers in
het schooltje. In de gezellige herberg gebruiken
we tevens de lunch. In de loop van de middag rijden we naar ons hotel in Odoorn.
2e dag: Vandaag bezoeken we de Meyer Werft
in Papenburg waar de imposante cruiseschepen
worden gebouwd. Ook de lunch gebruiken we in
Papenburg, waarna u ruim de tijd krijgt dit gezellige Duitse stadje te bezoeken. Tijdens de terugreis
naar Odoorn passeren we het bekende testtraject
voor de Transrapid magneetzweefbaan in het
plaatsje Lathen, waar treinen een snelheid halen
van 430 km per uur.
3e dag: Na het ontbijt maken we met de bus een
mooie zwerftocht door het Bargerveen. Het Amsterdamsche Veld is het enige hoogveengebied
dat we nog kennen in Drenthe. Staatsbosbeheer
heeft hier een schaapskooi gebouwd met 1000
schapen die het hoogveen onderhouden. Een bijzonder stukje natuur waar we zuinig op moeten

zijn. ’s Middags gaan we naar het plaatsje Frederiksoord, waar we Museum de Proefkolonie bezoeken, de eerste en oudste kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid! Via een mooie route
rijden we daarna terug naar Odoorn.
4e dag: ’s Morgens staat Assen, de hoofdstad van
Drenthe op het programma. Dit is één van de
oudste plaatsen in de regio met veel karakteristieke panden en een mooi winkelcentrum met veel
leuke winkels en horeca gelegenheden. ’s Middags gaan we naar het plaatsje Gasselternijveen,
naar boerin Agnes van Boer zoekt Vrouw. Agnes
verteld u het prachtige verhaal waarom zij boer is
geworden en welke hedendaagse uitdagingen er
zijn voor de agrarische sector.
5e dag: U kunt ’s morgens nog een wandeling
maken voordat we om ca. 11.00 uur Odoorn
verlaten. Rond het middaguur arriveren we in
Hattem, waar we de lunch zullen gebruiken.
’s Middags brengen we een bezoek aan het Bakkerijmuseum en zijn we getuige van een komische ‘Krakelingenshow’. De reis wordt besloten
met een prima diner.

Vertrekdata | Odoorn
Maandag 17 mei 2021
Maandag 14 juni 2021
Maandag 16 augustus 2021
Maandag 20 september 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.

€ 550,€ 560,€ 560,€ 550,-

Direct boeken

›

Hotel:
Hotel ‘de Oringer Marke’ ligt in het centrum
van Odoorn. Alle uitstekende, rookvrije kamers
zijn voorzien van douche en/of bad, toilet, telefoon, flatscreen tv, kluisje en een zitje. Het
hotel beschikt over een prima restaurant, lift,
brasserie, lounge, serre, zes bowlingbanen en
een gezellig factory-cafe. Via het hotel kunnen
fietsen en mountainbikes worden gehuurd.

RIJS | FRIESLAND | NEDERLAND
In het zuidwesten van Friesland ligt het zogenaamde Gaasterland. Gelegen pal aan de kust,
met volop groene weilanden, monumentale boerderijen, oude bossen, statige beukenlanen, zachte
glooiingen, slingerende watertjes en prachtige
vergezichten is het Gaasterland ‘op en top Fries’.

RIJS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de eerste dag t/m
het afscheidsdiner op de laatste dag
• welkomstdrankje
• gehele dag gratis koffie of thee (self-service)
• folkloreavond
• bezoek schaatsmuseum
• bezoek/rondrit museum Staphorst
• filmavond over het Gaasterland
• rondrit Leeuwarden o.l.v. gids
• dagtocht Texel incl. veerboot Den HelderTexel v.v. en rondrit o.l.v. gids
• boottocht Friese meren incl. koffie
met gebak
• excursie Stoeterij ‘Het Swarte Paert’
• parkeer- en tolkosten

NEDERLAND
VO L P E N S I O N
VOOR ELFSTEDENFIETSREIS
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Onze verblijfplaats Rijs (Fries: Riis) ligt aan de
rand van het majestueuze Rijsterbos, vlakbij het IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is
een prachtig klein plaatsje waar het elke dag van het
jaar aangenaam vertoeven is. Lekker wandelen, steeds
weer iets nieuws zien in een parkachtige omgeving,
dennengeur en frisse lucht van ‘zee’ opsnuiven.
Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie, rijden we rechtstreeks naar Hindeloopen. In het restaurant van het Schaatsmuseum gebruiken we eerst een
heerlijke pannenkoekenlunch. Daarna is er tijd om
in het museum rond te kijken. Via Stavoren, gaat het
langs de dijk, met een schitterend uitzicht over het IJsselmeer, richting ons hotel in Rijs.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Leeuwarden,
in 2018 culturele hoofdstad van Nederland. Eerst bezoeken we het tegelbruggetje uit de Elfstedentocht.

Het bruggetje bestaat uit ruim vierduizend tegeltjes
waarop foto’s van Elfstedenrijders staan afgebeeld.
Na de lunch zal een gids u vertellen over de band
met het koningshuis en u de mooiste plekjes van de
stad laten zien. Ook kunt u nog even op eigen gelegenheid genieten van de Friese hoofdstad.
3e dag: Via een rit over de Afsluitdijk en een veertocht over het Marsdiep bereiken we het grootste
Waddeneiland van Nederland, Texel. O.l.v. een gids
maken wij een rondrit over dit “schapeneiland”. Na
de lunch, die we ook op Texel gebruiken, vervolgen
we onze weg naar De Koog, waar een langere pauze
wordt gehouden.
4e dag: We rijden naar Sneek waar we aan boord
gaan van een van de schepen van rederij Van de
Werf. Tijdens de rondvaart kunt u genieten van fraaie
uitzichten en van koffie met gebak. Na de lunch is er
nog enige vrije tijd in Sneek en heeft de chauffeur
nog iets extra’s voor u in petto. Laat u verrassen!

5e dag: Vandaag bezoeken we stoeterij ‘Het Swarte Paert’. Hier komen we alles aan de weet over
dit edele Friese paard, het enige inlandse ras dat
Nederland rijk is. In de expositieruimte kunt u nog
traditionele koetsen, sjezen, sledes, klederdrachten
en sieraden bewonderen. Daarna krijgen we een
demonstratie te zien van dressuur en het rijden
zonder zadel. 's Middags kunt u rustig aan doen en
bijvoorbeeld een mooie wandeling maken in de
bosrijke omgeving van het hotel.
6e dag: s ’Morgens rijden we naar Staphorst waar
we een bezoek brengen aan museum Staphorst.
Hier krijgen we een rondleiding in het museum onder leiding van een gids in traditionele Staphorster
klederdracht, die u alles kan vertellen over het heden
en verleden van Staphorst. Ook maken we o.l.v. een
gids een rondrit met uitleg over de typische kenmerken van de boerderijen, de cultuur van het gebied etc. Na de lunch beginnen we aan de terugreis.
De reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdata | Rijs
Maandag 21 juni 2021
Maandag 19 juli 2021
Maandag 9 augustus 2021
Maandag 20 september 2021

‹ Inhoudsopgave

6 dagen
6 dagen
6 dagen
6 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 42,50.

€ 575,€ 575,€ 575,€ 575,-

Direct boeken

›

Hotel:
De kamers in Hotel Gaasterland zijn allemaal
voorzien van toilet, douche of bad, televisie
en telefoon. Er is een lift en er zijn ook enkele
kamers op de begane grond beschikbaar. Het
hotel heeft een prima restaurant waar de maaltijden veelal in buffetvorm worden aangeboden. Er is verder een gezellige bar met o.a. een
biljart en enkele bowlingbanen.
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MILLINGEN AAN DE RIJN
ALPENLÄNDISCHER
| GELDERLAND | NEDERLAND
MUSIKHERBST
In de streek waarin de Rijn zich vertakt in de Waal,
de Nederrijn en de IJssel ligt De Gelderse Poort,
een uniek natuurgebied nabij Nijmegen, met rivierduinen, kuddes grote grazers, vele bloemrijke
graslanden en ooibossen. U kunt er eindeloos genieten van de vrije en wilde natuur.

Maar ook buiten de Gelderse Poort is het
heerlijk ontspannen. Met Nijmegen, Arnhem, Duitsland en diverse musea en bezienswaardigheden in de omgeving, leent de omgeving zich
bij uitstek voor leuke en gezellige uitstapjes. Vanuit
het gezellige en mooie plaatsje Millingen aan de Rijn
hebben wij dan ook een nieuw gevarieerd excursieprogramma voor u samengesteld.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we via een mooie
route naar Millingen aan de Rijn, waar de lunch al
klaar staat. Na de lunch rijden we naar het plaatsje
Zeeland waar we een leerzaam bezoek brengen aan
Orchid’s paardenmelkerij.
2e dag: Vandaag bezoeken we het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Hier komt u alles te weten over

MILLINGEN AAN DE RIJN

NEDERLAND

VO L P E N S I O N
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17.30 - 19.30

de vele muziekinstrumenten uit het verleden. Zo
treft u hier bewegende en muziekmakende figuren, straatpiano’s en pijporgels. Liefhebbers kunnen
tevens een bezoek brengen aan de Textielwinkel.
Indien mogelijk maken we ‘s middags met de Zonnetrein een ‘fluisterstille‘ tocht door de Ooijpolder
en het prachtige natuurgebied de Millingerwaard.
3e dag: We rijden naar het plaatsje Groessen voor
een bezoek aan de Groene Schuur, waar men zich
heeft gespecialiseerd in het kweken van tropische
groenten, Oud-Hollandse groenten, pepers en
pompoenen. Het programma omvat koffie met
iets lekkers, rondleiding, proeven en een bezoek
aan de streekwinkel. Na de lunch bezoeken we
een tingieterij. Hier ziet u vakmensen die tin gieten
op de manier zoals het honderden jaren geleden
ook gebeurde.

4e dag: Na het ontbijt staat er o.l.v. een gids een
prachtige Duitslandtocht op het programma. Onderweg wordt op enkele plaatsen, bijvoorbeeld in
Kleve of Xanten, een korte of langere pauze ingelast. Uw vakantie wordt ‘s avonds feestelijk afgesloten met een speciale ‘smikkelpanavond’.
5e dag: Rond 13.00 uur worden we in Nijmegen
verwacht voor een Pannenkoekencruise. Tijdens
een rondvaart over de Waal van 75 minuten kunt
u aan boord onbeperkt genieten van versgebakken spek-, kaas, appel- of naturel pannenkoeken.
Daarna kunt u nog een wandelingetje maken
over de Waalkade, even de stad of het Valkhofpark
in voordat we huiswaarts keren. De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de 1e dag t/m het
afscheidsdiner
• ‘smikkelpanavond’
• dag 1 t/m 4 17.30-19.30 uur drankjes
(bier, wijn, fris) inclusief
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• avond met Oud-Hollandse spelen
• avond met klompjesgolf
• bingo-avond met prijsjes
• verrassend muzikaal optreden
• entree paardenmelkerij
• entree Kijk- en Luistermuseum
• rit zonnetrein
• gids Duitslandtocht
• bezoek Groene Schuur
• pannenkoekencruise
• entree tingieterij
• parkeer en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 40,-. (beperkt beschikbaar)

Vertrekdata | Millingen aan de Rijn
Maandag 3 mei 2021
5 dagen
Maandag 14 juni 2021
5 dagen
Maandag 13 september 2021 5 dagen
Maandag 11 oktober 2021
5 dagen

‹ Inhoudsopgave

€ 475,€ 495,€ 495,€ 475,-

Direct boeken

›

Hotel:
U verblijft in het centraal gelegen driesterren
Hotel Millings Centrum. Alle moderne, rookvrije kamers, waarvan vijf op de begane grond,
zijn voorzien van douche, toilet, telefoon en
televisie. Het hotel heeft een lift, prima restaurant, gezellige bar, terras en fietsverhuur.

STADSKANAAL | GRONINGEN | NEDERLAND
Er gaat niets boven Groningen’, met deze slogan
wil men toeristen naar de meeste noordelijk
gelegen provincie van Nederland trekken. En
gelijk heeft men, want nog steeds brengen verhoudingsgewijs weinig mensen uit het zuiden
des lands hun vakantie in het noorden door.
Groningen heeft haar bezoekers veel te bieden.

STADSKANAAL

NEDERLAND

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid ontbijt en
prima 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Oud-Hollandse spellenavond
• stadswandeling Groningen o.l.v. gids
• advocaatproeverij Boerin Agnes
• parkeer- en tolkosten

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
GRATIS KOFFIE EN THEE OP KAMER

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

VOOR FIETSREIS STADSKANAAL
GRONINGEN ZIE PAGINA 22

****HOTEL
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
Groningen-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 samenvoeging 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 Middeleeuwen stammende Onstwedder Juffertoren.
Een bezoek waard zijn ook het streekhistorische
centrum, Theater Geert Teis en museumspoorlijn
STAR. Het centrum biedt een ruime keus aan winkels, 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 stadswandeling. Daarna kunt u nog even op eigen gelegenheid rondkijken. Bij voldoende belangstelling kan
de chauffeur een rondvaart organiseren.
3e dag: Vandaag bezoeken we het Duitse stadje
Leer. Ontdek de haven, de historische weegschaal,
de prachtige pandjes met hun trapgevels, de brocante winkeltjes en natuurlijk de typisch Duitse
bakkerijtjes. Via een mooie route rijden we ’s middags terug naar ons hotel, en krijgt u nog vrije tijd
om bijvoorbeeld een wandeling te maken in de

omgeving van het hotel, door het centrum of bijvoorbeeld langs het nabijgelegen kanaal.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar vestingstadje Bourtange. Dit plaatsje met een beschermd
dorpsgezicht wordt omringd door grachten en
muren. Via een mooie route langs het uit 1465
stammende klooster Ter Apel, vroeger een plaats
van gastvrijheid en toewijding, heden ten dage
een ontmoetingsplaats voor iedereen die behoefte heeft aan rust en bezinning, rijden we naar Gasselternijveen voor een boeiende advocaatproeverij bij boerin Agnes, bekend van Boer zoekt Vrouw.
5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden rechtstreeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze
Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Historische 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.
Vertrekdata | Stadskanaal
Maandag 31 mei 2021
Maandag 12 juli 2021
Maandag 2 augustus 2021
Maandag 6 september 2021
Maandag 11 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.
Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitstekende, in het centrum gelegen, viersterren Cityhotel 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 andere voorzien van badkamer met bad, toilet en
föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting,
minibar en broekenpers. Het hotel heeft een
lift, een gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een
sauna.
€ 450,€ 465,€ 465,€ 465,€ 465,-

Direct boeken

›
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BERGEN AAN ZEE | NOORD-HOLLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Kunst, cultuur en natuur achter de duinen! Meer
dan in welk ander deel van Nederland dan ook,
vindt men in Noord-Holland een unieke en onverwachte combinatie van historische bezienswaardigheden, de meest uiteenlopende uitingen van
beeldende kunst en onverwacht veel ruimte en
natuurschoon.

Het hele jaar door is een vakantie in het
Noord-Hollandse Bergen aan Zee de
moeite waard. Elk jaargetijde heeft hier zijn charme.
Tot rust komen, nieuwe energie opdoen of zo maar
een weekje genieten van zee, strand, duinen en de
prachtige natuur. Een wandeling over het strand of
door de duinen, een fietstocht door de bossen, een
keur aan historische bezienswaardigheden binnen
handbereik, prachtige steden en gezellige dorpjes.
U zult zich geen moment hoeven te vervelen. Ook
een bezoek aan het nabijgelegen schilderachtige
Bergen-Binnen met zijn vele winkeltjes, restaurants
en terrassen zal zeker bij u in de smaak vallen. Hier
kunt u ook een bezoek brengen aan Museum Kranenburgh, het atelier van dichter, schilder, tekenaar
Lucebert.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we, met onderbreking voor een kopje koffie, rechtstreeks naar Bergen
aan Zee, waar we rond het middaguur arriveren.

BERGEN AAN ZEE

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet
en prima 3-gangen-diner)
• lunch 1e dag
• afscheidsdiner
• bezoek Broeker veiling, incl. rondvaart
• gids rondrit Noord-Holland
• bezoek Kaasmarkt Alkmaar
• parkeer- en tolkosten

NEDERLAND

Nadat we gezamenlijk de lunch hebben gebruikt,
checken we in bij Hotel Meijer. De rest van de middag bent u vrij. U kunt het plaatsje Bergen aan Zee
verkennen, een (strand)wandeling maken of het
plaatselijke zeeaquarium bezoeken.
2e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan
Museum Broeker Veiling, de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische plek
in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag
ontstaan en dit systeem wordt tegenwoordig bij
alle grote veilingen nog steeds toegepast. Het museum ligt op en aan het water. De houten schuiten van de tuinders liggen geduldig te wachten.
U neemt plaats in de veilingbankjes in een uniek
veilinggebouw uit 1912, dat nog de sfeer van weleer uitademt. Een van de hoogtepunten van het
bezoek is de rondvaart. Ook het buitenmuseum is
prachtig, met akkers, een boomgaard, dieren, een
schuitenhelling en oorspronkelijke bruggetjes.
3e dag: Na het ontbijt beginnen we aan een rit
door Noord-Holland. O.l.v. een gids rijden we langs

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

de mooiste plekjes van deze typisch ‘Hollandse’ provincie. De route gaat voor een deel langs de kust
en een deel juist door het onverwacht mooie achterland. Onderweg worden diverse stops ingelast
voor zowel lunch als voor het bekijken van enkele
bezienswaardigheden. In de loop van de middag
arriveren we weer bij ons hotel in Bergen aan Zee.
4e dag: Deze dag staan het voormalige eiland
Marken, een bijzonder en authentiek stukje Nederland, en Monnickendam, een gezellig stadje met
een fraaie historische kern, op het programma.
Beide plaatsen zijn mooi bewaard gebleven en erg
de moeite waard om te bezichtigen
5e dag: Na het ontbijt verlaten we Bergen aan Zee.
We rijden naar Alkmaar, waar op vrijdag de beroemde Alkmaarse Kaasmarkt plaatsvindt. Jaarlijks
bezoeken meer dan 100.000 mensen deze traditie
die terug gaat tot het jaar 1593. O.l.v. een gids maken we de markt van dichtbij mee. Er is een speciaal deel van de markt voor u gereserveerd, zodat u
verzekerd bent van goed zicht. Daarna heeft u nog
enige vrije tijd voordat we aan de terugreis beginnen. De reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdata | Bergen aan Zee
Maandag 3 mei 2021
Maandag 7 juni 2021
Maandag 5 juli 2021
Maandag 20 september 2021
Maandag 4 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
* Bij de reis in oktober is er geen kaasmarkt meer. In plaats
van de markt wordt het Kaasmuseum in Alkmaar bezocht.

Toeslag:
• eenpersoonskamer vanaf € 95,• kamer met bubbelbad € 30,- p.p.
• luxe kamer met bubbelbad, balkon,
zeezicht € 50,- p.p.

€ 525,€ 550,€ 550,€ 550,€ 550,-

Direct boeken

›

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
driesterren Hotel Meijer gelegen op slechts
75 meter van het strand in Bergen aan Zee.
De kamers in dit familiair gerunde hotel zijn
allemaal voorzien van douche en/of (bubbel)
bad, toilet, telefoon, televisie en safe. Het hotel heeft een lift, prima restaurant, gezellige
bar, tennisbanen en een midgetgolfbaan.
Hotel Meijer is een compleet vakantiehotel
waar de persoonlijke service en traditionele
gastvrijheid u aangenaam zullen verrassen.

HULST | ZEEUWS-VLAANDEREN | NEDERLAND
Helemaal nieuw in ons reisprogramma is een
bestemming in Zeeuws-Vlaanderen, het meest
zuidelijke stukje van Zeeland. In dit bijzonder
fraaie stukje Nederland is geen gebrek aan rust
en ruimte. Je kunt er genieten van eindeloze
vergezichten, van stranden, ongerepte natuurgebieden en van een aantal verrassende, gezellige stadjes en dorpen.

Omgeven door de Westerschelde en de
Noordzee is Zeeuws-Vlaanderen met
zijn uitgestrekte stranden een geliefde bestemming van badgasten en natuurliefhebbers. De
regio heeft twee belangrijke natuurgebieden. Het
Zwin in het westen en het Verdronken Land van
Saeftinghe, helemaal in het oosten. Naast de fraaie
natuur liggen er interessante plaatsen zoals het
artistieke Groede en mosseldorp Philippine. Maar
ook oude vestingsteden zoals Hulst.
Met ruim 11.000 inwoners behoort Hulst tot de grotere plaatsen van de provincie Zeeland. Hulst heeft
een beschermd stadsgezicht. Het stadje heeft een
ruim winkelaanbod en maar liefst 68 rijksmonumenten, waaronder delen van de stadswallen, het
stadhuis aan de Grote Markt en de basiliek.

HULST

Inbegrepen
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid
ontbijtbuffet en prima diner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• parkeer- en tolkosten

NEDERLAND
NIEUW

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie
rijden we rechtstreeks naar Hulst waar we rond
het middaguur zullen arriveren. ’s Middags bent
u vrij om op uw gemak met dit bijzonder fraaie
stadje kennis te maken. In het gezellige centrum
is het goed toeven, kunt u winkelen of een mooie
wandeling maken.
2e dag: Vandaag maken we o.l.v. de chauffeur
een mooie rondrit door Zeeuw-Vlaanderen. Onderweg wordt op enkele markante plekken een
korte of langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld in
het pittoreske plaatsje Groede waar ‘het Vlaemsche Erfgoed’, een museumstraatje waar men zich
in de eerste helft van de vorige eeuw waant bezocht kan worden of in het bekende vesting- en
smokkelaarsstadje Sluis. In de loop van de middag
keren we terug naar Hulst.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

3e dag: Door de Westerschelde-tunnel rijden
we naar het voormalige eiland Walcheren. Onder
leiding van de chauffeur maken we een mooie
bustocht. Op diverse plaatsen wordt een korte
of langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld in Veere,
Westkapelle en/of Vlissingen. De laatste stop is in
de provinciehoofdstad Middelburg, een stad met
een eigen karakter. Er zijn sfeervolle pleintjes, leuke straatjes, gezellige cafeetjes en er is een groot
winkelaanbod. In de late middag keren we terug
naar ons hotel in Hulst.
4e dag: We verlaten Hulst en rijden langs natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinge naar
het surrealistische plaatsje Doel, een verlaten
spookstad onder de rook van Antwerpen, ook
bekend om zijn kerncentrale. Rond het middaguur arriveren we in Oudenbosch. Hier kunt u een
wandeling maken en misschien een kijkje nemen
in de plaatselijke basiliek, die is geïnspireerd op
twee kerken in Rome. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Vertrekdata | Hulst
Vrijdag 9 april 2021
Vrijdag 11 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
Vrijdag 27 augustus 2021
Vrijdag 1 oktober 2021
Vrijdag 29 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

4 dagen
4 dagen
4 dagen
4 dagen
4 dagen
4 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 45,- voor de reizen in april
en oktober en € 60,- voor de overige reizen.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het zeer
gunstig, op 500 m. van het centrum van
Hulst gelegen, driesterren Hotel Hulst. Alle
prima kamers, die deels met een lift bereikbaar zijn, hebben douche, toilet, föhn en televisie. Het hotel heeft een gezellige bar. In
Brasserie Léon, gelegen op 75 meter, kunt u
genieten van een prima diner.

€ 395,€ 425,€ 425,€ 425,€ 395,€ 395,-

Direct boeken

›
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SCHEVENINGEN | ZUID-HOLLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Scheveningen is de populairste kustplaats van
Nederland. Natuurlijk is er het strand en de gezellige boulevard, maar de badplaats heeft ook een
groot aantal bezienswaardigheden. Bijvoorbeeld
het Casino, het Circustheater, het imposante Kurhaus, de gerenoveerde pier en een overdekt winkelcentrum.

Naast de attracties en de winkels aan de
boulevard, vind je in het centrum nog
authentieke vissershuisjes, die je herinneren aan de
tijd dat mensen nog puur van de visserij moesten
leven. Wandel eens door de knusse straatjes als de
Ankerstraat, Keizerstraat en Badhuisstraat en zie nog
iets van het dorp dat Scheveningen vroeger was. In
welk seizoen je ook komt, langs de boulevard en
op het strand is het altijd gezellig druk. Over de levendige promenade kun je eindeloos slenteren of
neuzen in de vele winkeltjes. Maar ook het nabijgelegen Den Haag biedt een hoop interessante plekken, bijvoorbeeld het Binnenhof, de Ridderzaal, het
Mauritshuis en Paleis Noordeinde.
Programma
1e dag: Na de ophaalroute rijden we met onderbreking voor een kopje koffie rechtstreeks naar

SCHEVENINGEN

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid
ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Royal Tour Den Haag o.l.v. gids
• havenrondvaart Rotterdam
• parkeer- en tolkosten

NEDERLAND

NIEUW

Scheveningen waar we nog voor het middaguur
aankomen. Na aankomst kunt u op uw gemak de
omgeving van het hotel verkennen, een (strand)
wandeling maken, Sealife bezoeken of een kijkje
nemen bij de beroemde Pier.
2e dag: Vandaag staat een Royal Tour door Hofstad Den Haag op het programma. Een gids
begeleidt ons op een verrassende route langs
Haagse paleizen zoals paleis Lange Voorhout,
paleis Noordeinde, paleis Kneuterdijk, paleis Huis
ten Bosch, langs ambassades, het Vredespaleis en
vele andere internationale instellingen die in Den
Haag zijn gevestigd. Na de rondrit kunt u op eigen
gelegenheid de stad verkennen. Bij voldoende
belangstelling wordt later in de middag nog een
bezoek gebracht aan Panorama Mesdag voordat
we terugkeren naar ons hotel.
3e dag: Programma naar keuze:

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

• vrije tijd Scheveningen
• bezoek Madurodam (entree niet inbegrepen)
• vrije tijd Den Haag
• rondrit o.l.v. chauffeur
4e dag: Verrassingsdag o.l.v. de chauffeur. Afhankelijk van de weersomstandigheden, belangstelling van de meerderheid van de deelnemers zorgt
de chauffeur voor een aanvullend programma.
Dit kan een rondrit zijn, een bezoek aan een leuk
stadje of een leuke bezienswaardigheid in de omgeving. Bij voldoende belangstelling en indien
mogelijk zal de chauffeur een boottocht over de
Kagerplassen of het Braassemermeer organiseren.
U kunt er ook voor kiezen de dag op eigen gelegenheid in Scheveningen door te brengen.
5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. We rijden naar Rotterdam waar we een
boeiende havenrondvaart maken met rederij
Spido. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid
lunchen, een wandelingetje maken, winkelen, de
Markthal of een andere bezienswaardigheid in
deze tweede stad van Nederland bezoeken. Om
15.30 uur rijden we verder huiswaarts. De reis
wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdata | Scheveningen
Zondag 13 juni 2021
Zondag 4 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021
Zondag 12 september 2021
Zondag 17 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 111,- voor de reizen
in juni, september en oktober, 118,- voor
de reizen in juli en augustus
• entree Madurodam € 16,50
Hotel:
U verblijft in het driesterren Badhotel Scheveningen gelegen in het centrum, vlakbij het
strand, de Pier, Sealife en het Circustheater.
Alle Comfort kamers zijn met de lift bereikbaar en voorzien van twee aparte bedden,
douche, wc, telefoon, televisie, koelkastje,
kluisje, airco en koffie- en theefaciliteiten.

€ 530,€ 575,€ 575,€ 530,€ 530,-

Direct boeken

›

NUNSPEET | GELDERLAND | NEDERLAND
Bewust hebben we voor 2021 gekozen voor
nieuwe bestemmingen in Nederland. Een van
deze bestemmingen is het bekende Nunspeet,
waar u verblijft u in het viersterren NH Hotel.
De natuur van de Veluwe, met een oppervlakte
van ca. 1000 km² het op een na grootste natuurgebied van Nederland is overweldigend.

NUNSPEET

NEDERLAND

Nunspeet wordt samen met de dorpen Elspeet,
Vierhouten en Hulshorst gezien als het hart van de
Veluwe. Het is een groene gemeente en een ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Van
oudsher is Nunspeet al een kunstenaarsdorp. Al aan
het begin van de vorige eeuw kwamen er veel kunstenaars om het landschap of de schaapskudde te
schilderen. In 2014 werd het Noord-Veluws Museum geopend met naast een permanente expositie
ook wisseltentoonstellingen.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
KOFFIE MET GEBAK IN HET KOETSHUIS
VAN KASTEEL CANNENBURCH
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Afwisselend loof-, naald- en gemengde
bossen, grasvlakten, stuifzandgebieden
en heidevelden. Door deze enorme afwisseling is
er ook een ongekende diversiteit aan dier- en plantensoorten.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de eerste dag t/m
het afscheidsdiner op de laatste dag
• welkomstdrankje
• stadswandeling Harderwijk met lokale gids
• bezoek Palingmuseum incl. proeven
• stadswandeling Zwolle met lokale gids
• bezoek Anton Pieckmuseum
• pontje over de IJssel naar Deventer
• wandeling Deventer met lokale gids
• audiotour Kasteel Cannenburch
• bezoek Kampen en Koggewerf met
lokale gids
• rondvaart Kampen
• entree Aardhuispark incl. wandeling gids
• parkeer- en tolkosten

naar Hanzestad Harderwijk. Rondom de Vischmarkt, waar we de lunch gebruiken, vinden we
naast de restaurants en cafés ook veel winkeltjes
en boetieks. Een lokale gids laat ons de mooiste
plekjes zien. Daarna kunnen we zelf op verkenning uit gaan. ’s Middags bezoeken we het Palingmuseum waar we een unieke kijk krijgen achter
de schermen van een ambachtelijke Palingrokerij.
2e dag: Hanzestad Zwolle wordt ook vestingstad, studentenstad en festivalstad genoemd.
Het oude centrum herbergt veel monumentale
gebouwen zoals de Sassenpoort en de Peperbus, een 600 jaar oude toren, het icoon van de
stad. Een gids vertelt ons over de bijzonderheden en eigenaardigheden van de stad. Vroeg in
de middag rijden we naar Hattem voor de lunch
en een bezoek aan het Anton Pieckmuseum. Anton Pieck is bekend om zijn kaboutertekeningen
en het sprookjesbos in de Efteling.

3e dag: Hanzestad en Koekstad Deventer ligt
aan de oever van de IJssel. Via een pontje over de
IJssel bereiken we de oude binnenstad, waar een
gids ons de mooiste plekjes en monumenten
zal laten zien en waar we tevens de lunch zullen
gebruiken. In de loop van de middag rijden we
naar Vaassen voor een bezoek en audiotour door
Kasteel Cannenburch.
4e dag: Door de gunstige ligging aan de IJssel
en de toenmalige Zuiderzee groeide Hanzestad
Kampen uit tot een machtige handelsstad. De
stad staat bekend om zijn Kogge, een handelsschip uit de 14e eeuw. We bezoeken de Middeleeuwse Koggewerf, het oude centrum met zijn
3 stadspoorten, gebruiken gezamenlijk de lunch
en maken een boottocht. Vanaf het water hebben we een fraai uitzicht op het mooiste stadsfront van Nederland.
5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Hoog Soeren voor een bezoek aan het Aardhuis, het historische bezoekerscentrum van Kroondomein Het
Loo. We nemen een kijkje in het bezoekerscentrum en maken een wandeling door het Aardhuispark. Na de lunch rijden we naar Bronkhorst,
het kleinste stadje van Nederland waar we even
op ons gemak kunnen rondkijken. De reis wordt
besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Nunspeet
Maandag 7 juni 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 140,-.

€ 695,-

Direct boeken

›

Hotel:
U verblijft u in viersterren NH Hotel Sparrenhorst ideaal gelegen aan de rand van
het Belvederebos op loopafstand van het
centrum van Nunspeet. Alle ruime kamers
zijn voorzien van bad/douche, toilet, föhn,
televisie, koffie- en thee faciliteiten en kluisje.
Faciliteiten in het hotel zijn o.a. lift, restaurant
‘Oinc’, Grand Café, terras en een verwarmd
binnenbad.

11

12

ELSPEET | GELDERLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND MUSIKHERBST
Bewust hebben we voor 2021 gekozen voor
nieuwe bestemmingen in Nederland. Een van
deze bestemmingen is het plaatsje Elspeet op de
Veluwe, waar u verblijft u in het driesterren hotel
Mennorode.

ELSPEET

NEDERLAND
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De natuur van de Veluwe, met een oppervlakte van ca. 1000 km² het op een
na grootste natuurgebied van Nederland is overweldigend. Afwisselend loof-, naald- en gemengde
bossen, grasvlakten, stuifzandgebieden en heidevelden. Door deze enorme afwisseling is er ook een
ongekende diversiteit aan dier- en plantensoorten.
Elspeet hoort samen met Vierhouten en Hulshorst
tot de gemeente Nunspeet en wordt gezien als het
hart van de Veluwe. Het is een groene gemeente
en een ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Van oudsher is Nunspeet al een kunstenaarsdorp. Al aan het begin van de vorige eeuw
kwamen er veel kunstenaars om het landschap of
de schaapskudde te schilderen. In 2014 werd het
Noord-Veluws Museum geopend met naast een
permanente expositie ook wisseltentoonstellingen.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks
naar Hanzestad Harderwijk. Rondom de Vischmarkt, waar we de lunch gebruiken, vinden we
naast de restaurants en cafés ook veel winkeltjes en
boetieks. Een lokale gids laat ons de mooiste plekjes zien. Daarna kunnen we zelf op verkenning uit
gaan. ’s Middags bezoeken we het Palingmuseum
waar we een unieke kijk krijgen achter de schermen
van een ambachtelijke Palingrokerij.
2e dag: Hanzestad Zwolle wordt ook vestingstad,
studentenstad en festivalstad genoemd. Het oude
centrum herbergt veel monumentale gebouwen
zoals de Sassenpoort en de Peperbus, een 600 jaar
oude toren, het icoon van de stad. Een gids vertelt
ons over de bijzonderheden en eigenaardigheden
van de stad. Vroeg in de middag rijden we naar Hattem voor de lunch en een bezoek aan het Anton
Pieckmuseum. Anton Pieck is bekend om zijn kaboutertekeningen en het sprookjesbos in de Efteling.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
volpension vanaf de lunch op de
eerste dag t/m het afscheidsdiner
op de laatste dag
• welkomstdrankje
• stadswandeling Harderwijk met lokale gids
• bezoek Palingmuseum incl. proeven
• stadswandeling Zwolle met lokale gids
• bezoek Anton Pieckmuseum
• pontje over de IJssel naar Deventer
• wandeling Deventer met lokale gids
• audiotour Kasteel Cannenburch
• bezoek Kampen en Koggewerf met
lokale gids
• rondvaart Kampen
• entree Aardhuispark incl. wandeling gids
• parkeer- en tolkosten

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
KOFFIE MET GEBAK IN HET KOETSHUIS
VAN KASTEEL CANNENBURCH

3e dag: Hanzestad en Koekstad Deventer ligt
aan de oever van de IJssel. Via een pontje over
de IJssel bereiken we de oude binnenstad, waar
een gids ons de mooiste plekjes en monumenten
zal laten zien en waar we tevens de lunch zullen
gebruiken. In de loop van de middag rijden we
naar Vaassen voor een bezoek en audiotour door
Kasteel Cannenburch.
4e dag: Door de gunstige ligging aan de IJssel
en de toenmalige Zuiderzee groeide Hanzestad
Kampen uit tot een machtige handelsstad. De
stad staat bekend om zijn Kogge, een handelsschip uit de 14e eeuw. We bezoeken de Middeleeuwse Koggewerf, het oude centrum en maken
een boottocht met vanaf het water uitzicht op het
mooiste stadsfront van Nederland.
5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Hoog Soeren voor een bezoek aan het Aardhuis, het historische bezoekerscentrum van Kroondomein Het
Loo. We nemen een kijkje in het bezoekerscentrum en maken een wandeling door het Aardhuispark. ’s Middags rijden we naar Bronkhorst,
het kleinste stadje van Nederland waar we even
op ons gemak kunnen rondkijken. De reis wordt
besloten met een prima diner.
Vertrekdata | Elspeet
Maandag 12 juli 2021
Maandag 2 augustus 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 90,-.

€ 670,€ 670,-

Direct boeken

›

Hotel:
Bij deze reis verblijft u in het driesterrenhotel
Mennorode, gelegen op Kroondomein Het
Loo, nabij het dorpje Elspeet. Alle comfortabele en moderne kamers zijn voorzien van
douche, toilet, föhn, televisie, koffie- en thee
faciliteiten. Het hotel heeft verder lift, restaurant ‘de Serre’, Grand Café ‘de Schaapskooi’,
terras, fitnessruimte en tennisbaan.
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ALTMÜHLRADWEG

DUITSLAND
Deze 233 kilometer lange fietsroute voert u door het
Altmühltal, het grootste natuurpark van Duitsland en
tevens fietsparadijs. Fietsen in dit dal is een must voor
iedere fiets- en natuurliefhebber.

BERLIJN

ENKERING

SREIS
SPECIALE FIET
De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door romantische valleien, de altijd traag stromende rivier de Altmühl, steile rotspartijen en brede hoogvlakten. Een
woeste omgeving, waar miljoenen jaren geschiedenis
aan de oppervlakte ligt. De kalkplaten zitten vol met
kleine mosseltjes en fossielen die een bezienswaardigheid op zich vormen. De route is goed aangegeven en
via een prachtig natuurgebied, vlakke wegen en paden
fietst u naar het eindpunt Kelheim, waar de Altmühl
uitmondt in de Donau. Onderweg is er voldoende tijd
om kennis te maken met de vele middeleeuwse steden,
burchten en andere bezienswaardigheden.
Programma:
1e dag: Via de Duitse autobaan rijden we naar ons hotel
het plaatsje Enkering.
2e dag: Na het ontbijt brengt de touringcar u naar Windelsbach waar de eerste etappe van onze Altmühlradweg begint. U fietst vervolgens naar Hornau, waar de
Altmühl ontspringt, langs o.a. Binzwangen en Colmberg
naar Ansbach waar de tocht van vandaag eindigt. Fietsroute ca. 30 km.

3e dag: De etappe begint in Ansbach. U fietst via de
middeleeuwse stadjes Herrieden en Ornbau en langs
de Altmühlsee naar Gunzenhausen. Gunzenhausen
heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét toeristische metropool van het Fränkische Seenland. Fietsroute ca. 45 km.
4e dag: Vandaag begint u in Gunzenhausen te fietsen. Via Aha, Windsfeld en Markt Berolzheim komt u in
het plaatsje Graben. Vanaf Graben volgt u de borden
Weißenburg, een voormalige Romeinse pleisterplaats,
waar de etappe van deze dag eindigt. Fietsroute ca. 30
km. Voordat u aan de etappe van deze dag begint kunt u
ook vanuit Gunzenhausen een mooie fietstocht maken
rond de 450 hectare grote Altmühlsee. Het uitgestrekte
meer is zeer geliefd bij surfers en zeilers. Bezoekt u ook
eens het vogeleiland met meer dan 220 zeldzame vogels die in alle rust broeden. (ca. 15 km extra).
5e dag: Vandaag verandert het landschapsbeeld en
begint het Frankische gebergte. Het dal wordt smaller
en steiler en de Altmühl baant zich een weg door het
steile rotslandschap. Vanaf hier laat het dal zich van zijn
mooiste kant zien. Vanaf Weißenburg fietst u eerst naar

Treuchtlingen met zijn thermaalbaden. Daarna volgt u
een route langs plaatsen als Pappenheim, Solnhofen en
Dollnstein die u uitnodigen voor een korte stop. In bisschops- en universiteitsstad Eichstätt, eindigt de tocht
van vandaag. Fietsroute ca. 60 km.
6e dag: Vrije dag. U kunt er voor kiezen om uit te russen,
gebruik te maken van de faciliteiten van het hotel of een
wandeling te maken door Enkering. Uiteraard kunt u er
ook voor kiezen om een extra fietstocht te maken.
7e dag: Na het ontbijt fietst u via een mooie route langs
Pfünz, Arnsberg en Kipfenberg. Onderweg passeert u
het 70 hectare grote Gungoldinger Wacholderheide.
Het is één van de mooiste natuurgebieden in het Altmühltal. In het stadje Beilngries kunt u genieten van
het prachtige uitzicht op Slot Hirschberg voordat u via
Töging, waar de Altmühl uitmondt in het Main-DonauKanaal, verder fietst naar het eindpunt van vandaag,
Dietfurt. Fietsroute ca. 56 km.
8e dag: De laatste fietsdag begint in Dietfurt. U fiets
via de gezellige stad Riedenburg en de bekende houten brug in Essing, naar het eindpunt van de Altmühlradweg, het pittoreske plaatsje Kelheim. Hier heeft u

ALTMÜHLRADWEG

DUITSLAND

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR ENKERING IN
HET ALTMÜHLTALL ZIE PAGINA 110

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
dinerbuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• uitgebreid informatiepakket met o.a.
fietsroutes en een beschrijving van
bezienswaardigheden op de route
• ondersteuning en begeleiding
door chauffeur/reisleider
• muziekavond
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.

de mogelijkheid om op eigen gelegenheid een boottocht over de Donau te maken naar het klooster van
Weltenburg. Fietsroute ca. 35 km. U kunt er ook voor
kiezen de laatste etappe uit te breiden door een uitstapje te maken naar Altmannstein in het romantische

Schambachdal of een stevige klim te maken naar
Burcht Prunn waar u kunt genieten van een sprookjesachtig uitzicht.
9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 120,• huurfiets vanaf € 90,Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt
ophaalschema van toepassing.

Vertrekdata | Altmühlradweg
Zaterdag 5 juni 2021
Zaterdag 31 juli 2021

9 dagen
9 dagen

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd
met een van onze luxe touringcars met
een speciale fietsaanhanger. D.w.z. dat
uw eigen fiets (of eventueel uw huurfiets) een plaats krijgt in deze aanhanger. Op deze manier kunt u op de fiets
die u gewend bent op comfortabele
wijze genieten van uw actieve vakantie.
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij al
onze andere reizen uw begeleider en aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met raad
en, indien mogelijk daad, ter zijde staan. Hij
blijft gedurende de reis in de buurt en is
mobiel bereikbaar. Indien nodig brengt hij
u ’s morgens naar het beginpunt van de
fietsroute en haalt hij u in de loop van de
middag op bij het eindpunt van de dag.
Hotel:
Hotel Gasthof Heckl, waar we verblijven, is
een familiebedrijf in het hart van het natuurpark Altmühltal. De mooie en rookvrije
kamers hebben een zithoek en een televisie. Elke kamer heeft een eigen badkamer
met een toilet en een douche. 's Ochtends
kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds van een prima dinerbuffet. Het driesterrenhotel heeft een lift, een
gezellige bar ‘Moier’s Vinothek, gratis internet en een mooie wintertuin.

€ 825,€ 825,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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BODENSEE RADWEG

DUITSLAND | OOSTENRIJK | ZWITSERLAND
Verheugt u zich maar op een van de meest geliefde
fietsroutes van Europa en ben er maar gerust op dat u
zich niet kunt verfietsen. Zo lang u de Bodensee rechts
van u ziet liggen, bent u er zeker van dat u goed zit en
fietst u rustig verder.

BERLIJN

STOCKACH

WENEN

BERN

SREIS
SPECIALE FIET
De ‘Bodensee Radweg’ voert u door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De route loopt nagenoeg overal
langs of vlakbij het meer. Alles is heel goed aangegeven en onderweg is er bijzonder veel te zien. Geniet
van de natuur en van al hetgeen de plaatsen langs de
oever van het meer te bieden hebben. De Bodensee
fietsroute wordt niet voor niets gezien als een van de
meest veelzijdige fietsroutes in Europa.
Programma:
1e dag: Via de Duitse autobaan rijden we naar Hotel Fortuna gelegen in het centrum van het plaatsje
Stockach.
2e dag: Na het ontbijt brengt de touringcar u naar
het vertrekpunt van uw eerste fietsdag in de plaats
Überlingen. Hier volgt u de borden richting Unteruhldingen en Meersburg. Onderweg kunt u een kijkje
nemen bij de kloosterkerk Birnau, Schloss Maurach en
het Paalwoningenmuseum. De route gaat vervolgens
verder via Meersburg (Altes Schloss), Hagnau en Immenstaad naar het eindpunt van de eerste fietsdag
Friedrichshafen. Hier heeft u voldoende tijd om de

Schlosskirche en het Zeppelinmuseum te bezoeken.
Fietsroute ca. 40 km.
3e dag: Vandaag een korte fietsetappe. De route begint in Friedrichshafen, waarna u via Eriskirch, Kressborn, Nonnenhorn en Wasserburg in Lindau, het eindpunt van deze dag, arriveert. Op het vakantie-eiland
Lindau kunt u de dag verder doorbrengen. U kunt een
wandeling of boottocht over de Bodensee maken, de
historische Altstadt, het strand of de ‘Seehafen’ bezoeken. In Lindau is altijd iets te doen of te beleven. Fietsroute ca. 25 km.
4e dag: De route van deze dag begint waar u gisteren
bent gestopt, in Lindau. U fietst daarna zuidwaarts en
passeert de Duits-Oostenrijkse grens om vervolgens
via Lochau in Bregenz aan te komen. In deze levendige
hoofdstad van de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg is
een langere pauze ook zeker de moeite waard. U passeert vervolgens de plaatsjes Hard, Fußach, Rheineck,
waar u de Zwitserse grens passeert, en arriveert zo via
het plaatsje Staad in Rorschach het eindpunt van vandaag. Fietsroute ca. 45 km.
5e dag: De bus brengt u weer naar Rorschach, waar

de vierde etappe van deze Bodensee Radweg begint. De route voert langs o.a. Horn en Arbon, naar
Romanshorn. Vervolgens bereikt u via Uttwil, Kesswil,
Güttingen, Münsterlingen en Kreuzlingen de stad Konstanz. Fietsroute ca. 35 km.
6e dag: Vrije dag. U kunt er voor kiezen om uit te rusten van de vermoeienissen of juist kiezen voor een extra fietstocht vanuit het hotel.
7e dag: Vandaag begint u in Konstanz te fietsen. U
gaat westwaarts naar Gottlieben en via Ermatingen,
Steckborn en Mammern komt u aan in het schilderachtige historische stadje Stein am Rhein. Hier zult u
ongetwijfeld een wat langere pauze inlassen voordat
u verder fietst om via Gaienhofen, Horn en Moos in Radolfzell aan te komen. Fietsroute ca. 50 km.
8e dag: Vandaag een wat kortere fietsroute (ca. 27 km.)
Vanuit Radolfzell loopt het traject via o.a. Markelfingen,
Allensbach, Hegne, Petershausen naar het bloemeneiland Mainau. Hier kunt u naar hartelust rondkijken
voordat u in de late namiddag met de touringcar weer
terugrijdt naar het hotel in Stockach. U kunt er ook voor
kiezen om naar het hotel terug te fietsen. (ca. 35 km)

BODENSEE RADWEG

DUITSLAND | OOSTENRIJK | ZWITSERLAND

Inbegrepen:
• verzorging op basis van half
pension (uitgebreid ontbijtbuffet en
prima 3-gangendiner)
•	afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• uitgebreid informatiepakket met o.a.
fietsroutes en een beschrijving van
bezienswaardigheden op de route
• ondersteuning en begeleiding
door chauffeur/reisleider
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 50,• huurfiets vanaf € 100,-

9e dag: Laatste fietsdag. Om het rondje Bodensee af
te ronden starten we vandaag bij Insel Mainau. Via Dingelsdorf, Langenrain en Stahringen komt u in Bodman.
Hier kunt u even van de route afwijken om een kijkje te
nemen bij Kloster Frauenberg of het ‘Gräfliches Schloss.’
Daarna fietst u weer verder naar Ludwigshafen, om
daarna via Sipplingen in Überlingen aan te komen,
waar het rondje om de Bodensee begon. Fietsroute ca.
45 km.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt
ophaalschema van toepassing.

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met
een van onze luxe touringcars met een
speciale fietsaanhanger. D.w.z. dat uw eigen fiets (of eventueel uw huurfiets) een
plaats krijgt in deze aanhanger. Op deze
manier kunt u op de fiets die u gewend
bent op comfortabele wijze genieten van
uw actieve vakantie.
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij al
onze andere reizen uw begeleider en aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met raad
en, indien mogelijk daad, ter zijde staan.
Hij blijft gedurende de reis in de buurt en
is mobiel bereikbaar. Indien nodig brengt
hij u ’s morgens naar het beginpunt van de
fietsroute en haalt hij u in de loop van de
middag op bij het eindpunt van de dag.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in Hotel Fortuna in het centrum van Stockach,
slechts 5 km van de Bodensee. Al 5 generaties lang zorgt de Familie Messmer
met veel passie en warmte voor hun gasten. Alle kamers in het hotel hebben een
badkamer met douche en toilet, tv en zitje
en zijn gemakkelijk te bereiken met de lift.
Het hotel biedt verder een uitstekend restaurant, een ruime tuin, een sauna, een
kegelbaan en gratis WLAN/internet.

Vertrekdatum | Bodensee Radweg
Donderdag 22 juli 2021
10 dagen5 € 925,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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ELFSTEDEN FIETSTOCHT

NEDERLAND
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een 8-daagse
Elfstedenfietsroute, een alternatieve fietstocht langs de
Friese Elf Steden. Op deze manier zijn de af te leggen
afstand per dag wat korter en is er meer tijd om onderweg korte of langere pauzes in te lassen.

RIJS

AMSTERDAM

SREIS
SPECIALE FIET
Iedere rechtgeaarde Nederlander weet zonder twijfel
wat de Elfstedentocht is, een 200 km lange schaatstocht
over natuurijs. De tocht begint en eindigt in de Friese
hoofdstad Leeuwarden en voert langs 10 andere Friese
steden. Vanwege de afstand en het vaak heroïsche karakter wordt de Elfstedentocht ook vaak ‘De Tocht der
Tochten’ genoemd. De eerste tocht werd verreden in
1909 en de laatste dateert alweer van 4 januari 1997.

Vanuit het dorpje Rijs, gelegen in het Gaasterland in het
zuidwesten van Friesland doen we in zeven etappes
alle elf Friese steden aan. Te weten Leeuwarden, Sneek,
IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward,
Harlingen, Franeker en Dokkum. U fietst door bossen en
weilanden, langs uitgestrekte meren en door de mooiste dorpjes en stadjes waar u zo nu en dan een pauze
kunt maken. Friesland ontdekken op de fiets is volop
genieten van rust, ruimte, platteland en meren.
Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden rechtstreeks naar het plaatsje Hindeloopen waar we rond het middaguur arriveren.
’s Middags is al de eerste fietsroute gepland, die begint in Hindeloopen. U fietst vervolgens zuidwaarts en
komt via het plaatsje Molkwerum in het oudste stadje
van Friesland Stavoren. Hier kunt u pauzeren voordat u
langs de kust verder fietst naar het hotel in Rijs. Fietsroute ca. 28 km.
2e dag: Vandaag staat er wat langere afstand op het
programma. U vertrekt vanaf het hotel en fietst via
Aldemardum en Balk eerst naar Sloten en daarna via

Sint Nicolaasga en Langweer naar Sneek. U kunt op
diverse plaatsen een korte of langere pauze inlassen.
Fietsroute ca. 43 km.
3e dag: Na het ontbijt brengt de touringcar u terug
naar Sneek waar de fietsroute van vandaag begint. U
maakt eerst een rondje richting IJlst. Na terugkomst
in Sneek fietst u via Scharnegoutum. Boazum en Easterwierrum naar Leeuwarden, het eindpunt van deze
dag. Fietsroute ca. 41 km.
4e dag: Het traject van deze dag voert u verder
noordwaarts. Vanuit Leeuwarden fietst u via Lekkum
en Wyns naar het zeer bekende Bartlehiem en daarna
via Burdaard, Dokkum en Hantum naar Holwerd, het
eindpunt van deze fietsdag. Fietsroute ca. 44 km.
5e dag. De touringcar zet u weer af in Holwerd. U
fietst nu westwaarts en komt via onder andere Ferwerd, Marrum, Vrouwenparochie, Sint Annaparochie,
Berlikum, Ried en Dongjum aan in het eindpunt van
vandaag, Franeker. Fietsroute ca. 40 km.
6e dag: We beginnen vandaag waar we gisteren zijn
gestopt, in Franeker. Via o.a. Wijnaldum, Harlingen,
Kimswerd, Pingjum en het bekende Makkum fietst

ELFSTEDEN FIETSTOCHT

NEDERLAND

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR
FRIESLAND ZIE PAGINA 5

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
diner in buffetvorm)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• gratis koffie / thee in het hotel (zelfservice)
• uitgebreid informatiepakket met o.a.
fietsroutes en een beschrijving van
bezienswaardigheden op de route
• ondersteuning en begeleiding door
chauffeur/reisleider
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepassing.

u naar het eindpunt van deze dag Allingawier. Fietsroute ca. 40 km.
7e dag: Vanuit museumdorp Allingawier, dat u eventueel eerst kunt bezichtigen, fietst u naar Bolsward.
Daarna via Workum weer naar Hindeloopen. Vanuit
Hindeloopen fietsen we ook weer terug naar het hotel in Rijs. Dit kan uiteraard ook via een andere route
dan die van de eerste dag. Bijvoorbeeld via Koudum
en Galamadammen. (ca. 15 km extra) De totale fietsroute bedraagt ca. 40 of ca. 55 km.
8e dag: Vrije dag en terugreis. Omstreeks 10.00 uur beginnen we aan de terugreis. Bij voldoende belangstel-

ling maken we nog een stop bij het Wouda-gemaal in
Lemmer of bij de Orchideënhoeve in Luttelgeest. De
reis wordt besloten met een prima diner.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 59,50
• huurfiets vanaf € 80,Vertrekdata | Elfsteden fietstocht
Zaterdag 26 juni 2021
8 dagen
Zaterdag 14 augustus 2021
8 dagen
Zaterdag 4 september 2021
8 dagen
Zaterdag 25 september 2021
8 dagen

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met
een van onze luxe touringcars met een
speciale fietsaanhanger. D.w.z. dat uw
eigen fiets (of eventueel huurfiets) een
plaats krijgt in deze aanhanger. Op deze
manier kunt u op de fiets die u gewend
bent op comfortabele wijze genieten van
uw actieve vakantie.
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij
al onze andere reizen uw begeleider en
aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met
raad en, indien mogelijk daad, ter zijde
staan. Hij blijft gedurende de reis in de
buurt en is mobiel bereikbaar. Indien
nodig brengt hij u ’s morgens naar het
beginpunt van de fietsroute en haalt hij u
in de loop van de middag op bij het eindpunt van de dag.
Hotel:
De kamers in hotel Gaasterland zijn allemaal voorzien van toilet, douche of bad,
televisie en telefoon. Er is een lift en er
zijn ook enkele kamers op de begane
grond beschikbaar. Het hotel heeft een
prima restaurant waar de maaltijden
veelal in buffetvorm worden aangeboden. Er is verder een gezellige bar met
o.a. een biljart en enkele bowlingbanen.

€ 665,€ 665,€ 650,€ 650,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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FIETSEN IN DRENTHE

DRENTHE | NEDERLAND
Bij deze bestemming komen de fietsliefhebbers volledig aan hun trekken. Vanuit onze standplaats Odoorn
wordt elke dag een mooie fietstocht gemaakt. Bij de
meeste routes kan men kiezen voor een wat kortere
route (ca. 45-55 km) of voor een wat langere versie.
In dat laatste geval wordt een extra lus van 15-20 km
gefietst.

ODOORN

AMSTERDAM

SREIS
SPECIALE FIET
Drenthe is van oudsher bekend om z’n landschappelijke
schoonheid en variatie. De rust en ruimte die men in
Drenthe tegenkomt zijn uniek: uitgestrekte heidevelden
waar de schaapherder zijn kudde laat grazen, bossen
waar je urenlang kunt wandelen, ontelbare vennetjes,
beekjes en zandverstuivingen die zich uitstekend lenen
om tot rust te komen. Naast deze natuurlijke pracht
heeft Drenthe veel cultuurhistorische monumenten,
waaronder hunebedden en grafheuvels. Voeg daarbij
de vele bezienswaardigheden, de oprechte gastvrijheid
en een ‘op en top’ verzorging en de keus voor een korte
vakantie naar Drenthe is makkelijk!

In Zuidoost Drenthe, midden op de Drentse Hondsrug
ligt de gemeente Borger-Odoorn. Het dorp Odoorn is
een typisch Brinkdorp en is vanwege de gunstige ligging bijzonder in trek. In het gezellige oude centrum
is het goed toeven. Omringd door bossen, weiden en
heidevelden is Odoorn het ideale uitgangspunt voor
enkele bijzonder mooie en gevarieerde fietstochten.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we met een korte
onderbreking voor een kopje koffie rechtstreeks naar
Odoorn, waar we rond het middaguur arriveren. Na
de gezamenlijke lunch kunt u al de eerste fietstocht
maken. Op het programma staat de 'Route door het
verleden' (21 km). U begint de route in de richting van
Valhte, met haar eeuwenoude Saksische boerderijen op
de oude brink. Vanaf de brink fietst u meteen de natuur
van het Valtherbos in. Er liggen hier talloze grafheuvels
en drie hunebedden. Verderop fietst u langs een onderduikershol uit de WOII. Op de terugweg komt u langs
één van de mooiste waterwegen van Drenthe; het
Oranjekanaal. Via het dorp ’t Haantje fietst u terug naar
de Oringer Marke.

2e dag: Ellert en Brammert Fietsroute (34 km). Deze
prachtige route begint met een bezoek aan theehuis
Poolshoogte met uitkijktoren. Via de koloniën van Ellertshaar fietst u langs een zandafgraving naar De Kiel.
Vanaf De Kiel steekt u het Ellertsveld over. Het Ellertsveld
was ooit het woest gebied waar een Drents volksverhaal
zich afspeelde. Hier woonden de rovende reuzen Ellert
en Brammert. Eenmaal op bezoek geweest in het openluchtmuseum, zet u weer koers richting het hotel.
3e dag: Flintenroute (40 km). Deze tocht start richting
Valthe, met haar oude brink en Saksische boerderijen.
De volgende stop is het dorp Exloo, waar u op de brink
een schaapskooi- en kudde vindt. Via het Hunebedcentrum fietst u richting Drouwen. In Drouwen kunt u een
bezoekje brengen aan museum Versteend Leven. Vervolgens fietst u richting hunebed-hoofdstad Borger. De
route eindigt weer bij het hotel. Deze route is eventueel te verlengen richting Gasselternijveen, daar fietst u
langs boerin Agnes. Kijkt u Boer Zoekt Vrouw, dan weet
u waar we het over hebben!
4e dag: Orvelteroute (45 km). Vanaf Odoorn fietst u
langs het Oranjekanaal bij Wezuperburg. Bijzonder in
het dorp zijn de enorm hoge kanaalwallen. Via het ka-

FIETSEN IN DRENTHE

NEDERLAND

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
FIETSROUTEGIDS MET
26 ROUTES

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR
ODOORN ZIE PAGINA 4

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• welkomstdrankje
• 1x koud en wam buffet
• afscheidsdiner
• bowlingavond
• Drentse quiz
• gezellige Hollandse spelen avond
• filmavond Geopark de Hondsrug
• parkeer- en tolkosten
• ondersteuning en begeleiding door
chauffeur/reisleider
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepassing.

naal fietst u door naar Museumdorp Orvelte. Orvelte
wordt ook wel het Oerdorp van Drenthe genoemd. Hier
beleeft u de geschiedenis aan den lijve. Nadat u door
Orvelte bent gekomen, fietst u door richting Westerbork. Onderweg naar het hotel heeft u voor het schapenpark nog de mogelijkheid om een beeldentuin te
bezoeken. Deze route is ook te verlengen via Zwiggelte
en Hooghalen om een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork te brengen.
5e dag: LOFAR-route (45 km). Via het oude brinkdorp
Exloo fietst u het Hunzedal in. In dit weids en ongerept
moerassig natuurgebied ligt de grootste radiotelescoop
van de wereld; LOFAR. Deze radiotelescoop is samengesteld uit duizenden radioantennes en is een knap

staaltje Nederlandse techniek midden in de natuur. U
fietst door het aloude moeras. Via Borger fietst u via
Drouwenerzand naar het Boomkroonpad. Bij het informatiecentrum van Staatsbosbeheer leert u alles over
de staatsbossen en bossen op De Hondsrug. Ook deze
route is weer te verlengen.
6e dag: Na het ontbijt fiets u naar Emmen, de route
Emmen it is (23 km). Emmen is een levendige stad met
een groot winkelcentrum, het Rensenpark voor eventueel nog een wandeling of een bezoek aan de grootste
markt van Drenthe op de vrijdagochtend. Via het landschapskunstwerk Broken Circle en buurtschap Weerdinge fietst u weer terug naar Odoorn. De reis wordt
besloten met een prima diner.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur/reisleiding mogelijk.

Vertrekdata | Fietsen in Drenthe
Zondag 23 mei 2021
Zondag 20 juni 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021

6 dagen
6 dagen
6 dagen
6 dagen

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 100,• huurfiets op aanvraag
Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met
een van onze luxe touringcars met een
speciale fietsaanhanger. D.w.z. dat uw eigen fiets (of eventueel uw huurfiets) een
plaats krijgt in deze aanhanger. Op deze
manier kunt u op de fiets die u gewend
bent op comfortabele wijze genieten
van uw actieve vakantie.
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij
al onze andere reizen uw begeleider en
aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met
raad en, indien mogelijk daad, ter zijde
staan. Hij blijft gedurende de reis in de
buurt en is mobiel bereikbaar.
Hotel:
Hotel ‘de Oringer Marke’ ligt in het centrum van Odoorn. Alle uitstekende, rookvrije kamers zijn voorzien van douche en/
of bad, toilet, telefoon, flatscreen tv, kluisje
en een zitje. Het hotel beschikt over een
prima restaurant, lift, brasserie, lounge,
serre, zes bowlingbanen en een gezellig
factory-cafe. Via het hotel kunnen fietsen
en mountainbikes worden gehuurd.

€ 590,€ 590,€ 590,€ 590,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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FIETSEN IN GRONINGEN

GRONINGEN | NEDERLAND
In Stadskanaal liggen Groningen en Drenthe aan je
voeten! Maak kennis met de hunebedden in Borger
(Drenthe), de Groninger Veenkoloniën en de streek
Westerwolde. Ontdek de mooiste fietsroutes, de gezelligste dorpjes, de schilderachtige rivierbeekjes en de
heerlijke gastvrijheid van deze regio.

STADSKANAAL

AMSTERDAM

SREIS
SPECIALE FIET
De streek Westerwolde, waar Stadskanaal deel van uit
maakt, is het best bewaarde geheim van Nederland!
Hier ziet u intieme stukjes hei, bos of akkerland. Geen
rechte lijnen, maar kronkelwegen. U fietst langs kronkelende beekjes en ziet voorzichtige glooiingen in het
land, afgewisseld met historische gebouwen en gezellige dorpen.

Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden rechtstreeks naar Stadskanaal
waar we rond het middaguur zullen arriveren. ’s Middags
kunt u, ter kennismaking, al een kort rondje door Stadskanaal fietsen. Bezienswaardig zijn o.a. het oude fabrieksterrein van Philips, Museum Spoorlijn STAR en het Pagedal,
een prachtig recreatiegebied bestaande uit plassen, bruggetjes, grachten en vlonders. Fietsroute ca. 14 km.
2e dag: Vandaag maken we een mooie fietstocht naar
het mooie Gasselte waar u enkele oude Saksische boerderijen ziet. Even later fietst u door Boswachterij GietenBorger, een bijna 3.000 hectare groot natuurgebied dat
bestaat uit een mix van loof- en naaldbossen, heide en
vennen. In Borger is ook het Hunebed Centrum te vinden. Fietsroute ca. 57 km.
3e dag: We maken kennis met de streek Westerwolde.
Hoogtepunt van vandaag is vestingstadje Bourtange. Afstappen en struinen door de straatjes van dit sfeervolle
stadje is een must voordat we verder fietsen door het
Sellingerbos. Hier vindt u een opvallende natuurkijkheuvel met daarop het kunstwerk “Theater van de Natuur”.
Door het kunstwerk te draaien kijkt u steeds vanuit een
ander perspectief naar het landschap om u heen. Tot slot

fietst u via Ter Apel terug naar het hotel. Fietsroute ca. 58
km. U kunt er ook voor kiezen om door de Ter Apelerbossen te fietsen, waar u midden in de bossen Klooster ter
Apel vindt. (ca. 12 km extra)
4e dag: Genieten van vergezichten, oeroude landschappen en leuke dorpen die als veenkolonie zijn opgericht;
De route van vandaag staat in het teken van het Groningse veengebied. We komen eerst door Wildervank-

FIETSEN IN GRONINGEN

NEDERLAND

NIEUW

JUBILEUMEXTRA:
GRATIS KOFFIE/THEE
OP DE KAMER

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR
STADSKANAAL ZIE PAGINA 7

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• uitgebreid informatiepakket met o.a.
fietsroutes en een beschrijving van
bezienswaardigheden op de route
• ondersteuning en begeleiding door
chauffeur/ reisleider
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepassing.

sterdallen en fietsen over het zogenaamde Zevenbruggetjespad. Verderop komen we eerst door Oude en dan
door Nieuwe Pekela. Beide genoemd naar het riviertje
Pekel A, dat zijn naam weer ontleent aan het verzilte water. Vroeger was het één langgerekt dorp langs het water, later werd het dorp opgedeeld. Fietsroute ca. 48 km.
5e dag: Na het ontbijt kunt u nog een laatste fietstocht
door de omgeving maken. Centraal staan de idyllische
beekdal van de Ruiten Aa, een van de mooiste van Nederland, het pittoreske Smeerling met zijn eeuwenoude
Westerwoldse boerderijen en de Juffertoren van Onstwedde. Fietsroute ca. 32 km. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met een
van onze luxe touringcars met een speciale
fietsaanhanger. D.w.z. dat uw eigen fiets (of
eventueel uw huurfiets) een plaats krijgt in
deze aanhanger. Op deze manier kunt u op
de fiets die u gewend bent op comfortabele
wijze genieten van uw actieve vakantie.

Vertrekdata | Fietsen in Groningen
Maandag 17 mei 2021
5 dagen
Maandag 5 juli 2021
5 dagen
Maandag 23 augustus 2021
5 dagen
Zaterdag 18 september 2021
5 dagen
Maandag 4 oktober 2021
5 dagen
Maandag 18 oktober 2021
5 dagen

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 60,• huurfiets op aanvraag
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij al
onze andere reizen uw begeleider en aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met raad
en, indien mogelijk daad, ter zijde staan.
Hij blijft gedurende de reis in de buurt en
is mobiel bereikbaar.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur/reisleiding mogelijk.
Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het viersterren Cityhotel Stadskanaal. Als u het
hotel uitwandelt bent u direct in het gezellige hart van de stad. Alle kamers zijn
o.a. voorzien van badkamer met bad, toilet en föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting, minibar en broekenpers. Het
hotel heeft een lift, een gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een sauna.

€ 490,€ 490,€ 490,€ 490,€ 490,€ 490,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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FIETSEN IN DE EIFEL

DUITSLAND
Net als verleden jaar hebben we ook in 2021 de wat
kortere fietsreis door de Duitse Eifel weer in het programma opgenomen. In deze streek zijn legio mogelijkheden om te fietsen. Onder andere langs rivieren,
meren, door gezellige Eifelstadjes en op voormalige
spoorwegtrajecten.

BERLIJN

DEUDESFELD

SREIS
SPECIALE FIET
Vanuit het hotel in het plaatsje Deudesfeld worden een
aantal mooie en gevarieerde fietstochten gemaakt.
Zo staan de Kosmosradweg, de Maare-Moselradweg,
een (klein) deel van de Kyllradweg en een deel van de
Eifel-Ardennenradweg op het programma. De laatste dag kunnen liefhebbers eventueel nog een klein
stukje van de Ahrradweg fietsen. U kunt zelf op diverse
plaatsen, waaronder Daun, Bitburg, Trier en Altenahr,
een korte of langere pauze inlassen.

Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden rechtstreeks naar het
stadje Daun waar we rond het middaguur zullen arriveren. ’s Middags is al de eerste fietsroute gepland, de
Kosmosradweg. Vanuit Daun fietst u via Gemünden,
Oberstadtfeld, Niederstadtfeld en Schutz naar het
plaatsje Meerfeld, gelegen in het natuurgebied Meerfelder Maar, het eindpunt van deze dag. Fietsroute ca.
22 km.
2e dag: Vandaag staat de Maare-Moselradweg op
het programma. De touringcar brengt u ’s morgens
naar het Eifelstadje Daun waar de fietsetappe begint.
De route staat goed aangegeven en gaat over bijzonder mooie goed begaanbare wegen en fietspaden.
U fietst van Daun naar het bekende Bernkastel Kues.
Onderweg kunt u op diverse plaatsen een korte of
langere pauze maken. Fietsroute ca. 58 km.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar het stadje Bitburg waar de fietsroute van vandaag begint. U fietst
een deel van de bekende Kyllradweg. Via o.a. Hüttingen, Philippsheim, Speicherer Mühle, Speicher Kyll,

Daufenbach en Pfalzel fietst u zuidwaarts naar het
eindpunt van deze dag Trier. Voor u vertrekt kunt u op
uw gemak in Bitburg rondkijken. Na aankomst in Trier
heeft u ook alle tijd om deze oudste stad van Duitsland te verkennen. Fietsroute ca. 30 km.
4e dag: De fietsetappe van de Eifel-Ardennen-Radweg begint in het Duitse stadje Prüm en eindigt in
het Belgische plaatsje St. Vith. De route voert achtereenvolgens langs Niederprüm, door Pitterbach, langs
Pronsfeld, Hanscheidermühle, Winterscheid naar
Ihren. Een stukje verder passeert u de Duits-Belgische grens en even later komt u via Steinebrück en
Neidungen aan in Sankt Vith. Fietsroute ca. 37 km.
5e dag: Terugreis. We rijden noordwaarts naar het
plaatsje Hönningen. Liefhebbers kunnen vanaf dit
dorpje nog een laatste fietstocht maken. Men fietst
dan een deel van de Ahrradweg. Men passeert o.a. Altenahr, Mayschoss en Rech, voordat men in Bad Neuenahr/Ahrweiler het eindpunt van deze fietsetappe
aankomt. Fietsroute ca. 20 km. De reis wordt besloten
met een prima diner.

FIETSEN IN

DE EIFEL

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• 1x grillavond
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• filmavond over de Vulkaaneifel
• uitgebreid informatiepakket met o.a.
fietsroutes en een beschrijving van
bezienswaardigheden op de route
• ondersteuning en begeleiding door
chauffeur/reisleider
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepassing.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 24,• huurfiets vanaf € 50,Vertrekdata | Fietsen in de Eifel
Zondag 2 mei 2021
Maandag 5 juli 2021
Zondag 12 september 2021
Zondag 10 oktober 2021

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Fietsbus:
Deze fietsvakantie wordt uitgevoerd met
een van onze luxe touringcars met een
speciale fietsaanhanger. D.w.z. dat uw
eigen fiets (of eventueel huurfiets) een
plaats krijgt in deze aanhanger. Op deze
manier kunt u op de fiets die u gewend
bent op comfortabele wijze genieten van
uw actieve vakantie.
Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij
al onze andere reizen uw begeleider en
aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u met
raad en, indien mogelijk daad, ter zijde
staan. Hij blijft gedurende de reis in de
buurt en is mobiel bereikbaar. Indien
nodig brengt hij u ’s morgens naar het
beginpunt van de fietsroute en haalt hij u
in de loop van de middag op bij het eindpunt van de dag.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel zur
Post in het plaatsje Deudesfeld. Alle
kamers zijn voorzien van douche, wc,
telefoon en televisie. Een aantal kamers
heeft een balkon. Het hotel heeft een
uitstekend restaurant, sfeervolle ‘Poststube’, gezellige ‘Bierstube’, Wellnessbereich
met o.a. sauna, stoombad, caldarium,
whirlpool en een mooie tuin.

€ 475,€ 475,€ 475,€ 475,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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LECHTAL WANDERWEG

OOSTENRIJK
De Lechweg is een grensoverschrijdend lang afstandspad
van 125 km dat in juni 2012 geopend is. Het begint in
Oostenrijk bij de bron van de Lech, nabij de Formarinsee,
en loopt langs deze bijzondere rivier naar Füssen in
Duitsland. De bedoeling van de Lechweg is dat het
een lichter alternatief biedt voor de vele zware lange
afstandspaden in de Alpen. U loopt door het dal van de
Lech, soms vlak langs de oever, soms iets hoger, waardoor
u van tijd tot tijd prachtige uitzichten heeft.

WENEN

HOLZGAU

LREIS
E
D
N
A
W
E
L
A
I
SPEC
Het is een relatief makkelijke wandelweg die in 15 etappes is verdeeld. Hoewel er af en toe wat hoogteverschillen overwonnen moeten worden, zijn de etappes voor iemand met een normale conditie goed te doen. Holzgau is
een eldorado voor de wandelliefhebber, overal heerst een
weldadige rust en waar men ook gaat, komt men uniek
natuurschoon tegen. Behalve rust en natuur heeft het gezellige Tiroolse dorp ook veel aan ontspanning te bieden.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late
middag.
2e dag: Met de wandelbus gaan we van Lech am Arlberg
naar de bushalte Formarinsee. Hier begint op een hoogte
van 1793 meter de Lechtal wandelweg. Het loont zich
eerst naar de Formarinsee te wandelen om een blik op dit
mooie blauwe bergmeer te werpen en daarna aan de 1e
etappe van de Lechweg te beginnen. Vanaf de bushalte
loopt u eerst langs de Formarinbach, één van de twee
bronbeekjes van de Lech. Na een paar kilometer komen
de Formarinbach en de Spullerbach samen en vormen
vanaf hier de Lech. Deels over een pad met houten planken en bruggetjes bereikt U eerst Älpele en daarna Zug.
U daalt verder langs de oever van de Lech en komt via het

“Waldschwimmbad” in Lech am Arlberg. Afstand: 14 km;
wandeltijd ca. 5 uur
3e dag: Wandeling van Lech am Arlberg naar Warth. Via
Stubenbach loopt het pad boven de Lechkloof naar de
Grenztobel, de gemeentegrens tussen Lech en Warth.
Hierbij steekt u enkele kleine bergstroompjes over. Vervolgens stijgt het pad door hooggelegen bos naar het
Walserdorp Warth op 1500 meter. Het natuurmeer Seebachsee en de hoogstgelegen kaasmakerij en slagerij van
Vorarlberg nodigen U uit om bij de ingang van het dorp
te rusten. Afstand: 10,5 km; wandeltijd: ca. 3,5 uur
4e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, Holzgau verkennen,
gebruik maken van de faciliteiten van het hotel of een
extra wandeling maken. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur een mooie excursie. Bijvoorbeeld
een 3-passentocht over de Flexenpass, Arlbergpass en
de Fernpass.
5e dag: Wandeling van Warth naar Steeg. Vanuit Warth
loopt de Lechweg door het Walserdorp, voordat het pad
over een kleine hangbrug over de Krumbach naar Gehren
leidt. Via het hoog boven de Lech gelegen panoramapad,
gaat u verder richting Steeg. Hierbij openen zich prachtige uitzichten over het dal van de Lech. Over een verharde serpentineweg daalt u vervolgens naar de Lech en

loopt u verder langs de oever naar Steeg. Afstand: 15 km;
wandeltijd: ca. 5 uur.
6e dag: De etappe van vandaag gaat van Steeg via
Holzgau naar Bach. Vanuit Steeg begin je op een onverharde weg richting Hägerau. Een wildromantische waterval met “Kneippanlage” nodigt uit tot het houden van
een pauze. Het wandelpad gaat verder naar Holzgau. Hier
verbindt de langste hangbrug van Oostenrijk de oevers
van het diepe dal van de Höhenbach. De brug is 200m
lang en hangt meer als 100m meter boven de dalbodem.
Mensen die last hebben van hoogtevrees kunnen de
hangbrug vermijden en de oorspronkelijke route lopen.
Deze gaat via de Simmswaterval en Café Uta naar Schig-

VEILIGHEID
Voor bergwandelingen is een goede uitrusting
van belang. Hoge wandelschoenen en lange
wandelsokken, twee goede wandelstokken,
reserve wandelkleding (het weer kan omslaan),
zonnebril/zonneklep/pet, regenkleding, rugzak met iets te eten en drinken voor onderweg
en zonnecrème. Zorg verder voor een goede
reisverzekering (zelf controleren).

LECHTAL WANDERWEG

OOSTENRIJK

JUBILEUMEXTRA:
SPECIALE ATTENTIE
VOOR THUIS

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR
HOLZGAU ZIE PAGINA 58

ge. Vanaf Stockach gaat het pad omhoog naar Benglerwald. Op weg naar Seesumpf kunt u een korte omweg
maken naar de Modertal-waterval. Vanaf Seesumpf daalt
u over een bospad naar Bach. Afstand: 15 km; wandeltijd:
ca. 5,5 uur
7e dag: Excursiedag. Vandaag staat een prachtige busrit
over de Silvretta Hochalpenstrasse op het programma.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uit te rusten of een
extra wandeling te maken.
8e dag: Deze dag wandelen we van Bach, via de dorpen
Elbigenalp en Häselgehr naar Elmen. De route loopt grotendeels direct langs de oever van de Lech. Na 3 kilometer
bereikt u het plaatsje Elbigenalp, dat onder meer bekend
is om haar houtsnijkunst. Om het dorpscentrum te bezoeken moet u de Lechweg verlaten en de bewegwijzering
naar Elbigenalp volgen. U loopt terug naar de Lech om de
wandeling langs de oever voort te zetten en via Grieβau
bereikt u het plaatsje Häselgehr. Via Luxnach, waar de Doserwaterval zich bevindt, gaat u verder naar Klimm. Hier

verlaat u de Lechweg en gaat u via de brug over de Lech
naar Elmen. Afstand: 15 km; wandeltijd: ca. 5 uur
9e dag: Ook nu organiseert de chauffeur bij voldoende
belangstelling een mooie excursie, bijvoorbeeld naar één
van de Duitse Königsschlösser. Maar U kunt er natuurlijk
ook voor kiezen om verder te wandelen over de Lechweg,
bijvoorbeeld van Elmen, via Vorderhornbach en Stanzach,
naar Forchach.
10e dag: Terugreis met een prima afscheidsdiner.

LECHWEG
De etappes van de Lechweg zijn goed bewegwijzerd en kunnen zonder moeite, zonder een wandelgids, worden gemaakt. Iedere deelnemer krijgt
een gedetailleerde wandelkaart en een dienstregeling van de 'Lechtal Wanderbus', zodat men
duidelijk kan zien waar en hoe laat men op de bus
kan stappen. De bus rijdt in principe elk uur.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzediner
met saladebuffet)
• fondueavond
• avond met “Bauernbuffet en Hauskapelle”
• barbecue op de alm (bij goed weer)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• afscheidsdrankje
• Lechtal-Card
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
• Wandelbus (ticket incl. tol) van Lech am Arlberg naar de Formarinsee (ca. 18 euro p.p.)
• Overige excursiekosten zoals entrees,
gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders
aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 100,• rugzakvulling (lunchpakket) € 6,- p.p.p.d.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk. Het betreft een speciale wandelreis, in principe zonder excursies. Bij voldoende belangstelling zal
de chauffeur wellicht toch een of enkele
excursies organiseren.
Hotel:
Net als bij onze excursiereizen naar
Holzgau, hebben wij kamers gereserveerd
in het driesterren familiehotel Neue Post,
gelegen aan het gezellige dorpsplein in
Holzgau. Alle kamers zijn voorzien van
douche, wc, haardroger, telefoon, flatscreen tv en WLAN. Een aantal kamers
heeft een balkon. Het hotel heeft een lift,
een bar, en een moderne serre. Er is een
prachtige wellnesruimte met o.a. sauna,
stoombad, infraroodcabine etc. om na
een uitgebreide wandeling te ontspannen en rustig af te sluiten.

Vertrekdatum | Lechtal Wanderweg
Donderdag 12 augustus 2021
10 dagen € 875,-
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WANDELREIS MONTAFON

OOSTENRIJK

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Schruns - Daniel Zangert

De Montafon is gelegen in het kleinste ‘Bundesland’
van Oostenrijk, de Vorarlberg en strekt zich uit van
Bludenz tot aan de voet van de Silvretta. Door het dal
stroomt het riviertje de Ill, dat op de Silvretta ontspringt en tevens de voedingsbron is van een aantal
stuwmeren hoog in de bergen.

WENEN

VANDANS
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De naam Montafon komt uit het Rhaeto-Romaans en betekent berg (mont) en kloof (tovone), twee begrippen waar
je in deze omgeving niet omheen kunt. Met zijn 1161 km
aan gemarkeerde wandelpaden is het een wandelparadijs
voor wandelaars en bergbeklimmers. Wij hebben voor u
een aantal mooie en afwisselende wandelingen geselecteerd, waarbij u kunt genieten van de natuur en prachtige
vergezichten. Ook is er voldoende tijd en gelegenheid om
te pauzeren en te eten. Door het gebruik van gondelbanen
worden de grootste stijgingen overwonnen, hierdoor zijn
de wandelingen relatief ‘gemakkelijk’ en voor mensen met
een goede conditie en vaste tred goed te doen.
Foto: Montafon Tourismus GmbH, Schruns Daniel Zangert

Programma
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel aan het eind van
de middag.
2e dag: Wandeling van het bergstation Golmerbaan via
de Latschätzalpe naar de Lindauer Hütte. Terug door het
mooie Gauertal. Zeer bezienswaardig zijn de prachtige
uitzichten op de imposante bergformatie van de Drusenfluh, Drei Türme en de Sulzfluh als ook de rijke Alpenflora
tijdens de bloeitijd. Tevens zijn er op deze wandeltocht
13 in de natuur geplaatste kunstobjecten te zien. Vanuit

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Schruns - Stefan Kothner

Vandans gaan we met de Golmer gondelbaan naar Bergstation Grüneck op 1890 meter hoogte. Vanaf Berghof
Golm loopt het pad afwisselend stijgend en dalend naar
de Latschätzalpe, waar ze naast boter en bergkaas ook de
traditionele Montafoner “Sura Kees” maken. We lopen verder naar de Lindauer Hütte, aan de voet van de markante
berg de Drei Türme. Nadat u aangesterkt bent, kunt u nog
de botanische Alpentuin bij deze berghut bezoeken. Aansluitend begint de afdaling naar het Gauertal en lopen we
via de Untere Spora-alpe en het Gauertalhaus naar Latschau. Afdaling met de Golmer gondelbaan naar Vandans.
Afstand: 11 km; Wandeltijd: ca. 4 uur*
3e dag: Vandaag staat een mooie en afwisselende panoramawandeling van Bergstation Kristberg naar Rellseck en Bartholomäberg op het programma. In de late
middeleeuwen werden deze paden door mijnbouwers
(Bergknappen) gebruikt. Onze chauffeur brengt ons naar
het dalstation van de Kristbergbaan in Silbertal. Hier gaan
we met de gondelbaan naar het bergstation van de Kristbergbaan, startpunt van deze wandeling. Het pad loopt
via Fulateia naar de idyllisch gelegen Fritzensee, ideale
plek voor een rustpauze. Van hieruit gaan we verder naar
Alpengasthaus Rellseck, dat door zijn eenmalige ligging

tot de mooiste uitzichtpunten van de Montafon geldt.
Vervolgens dalen we af naar Bartolomäberg. Van hieruit
met het openbaar vervoer naar Vandans. Afstand: 11 km;
Wandeltijd: ca. 4 uur*
4e dag: Rustdag: U kunt een bezoek brengen aan Bludenz
en/of Schruns of een wandeling maken, bv. een dalwandeling van St. Gallenkirch naar Partenen. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur een mooie excursie.
5e dag: Wandeling van de Bielerhöhe naar de Wiesbadener Hütte (2443m), het hoogste punt van deze reis. Onze
chauffeur brengt ons via de Silvretta Hochalpenstrasse
naar de Bielerhöhe (2032m). We wandelen over de stuwdam en westelijke oever hoog boven het Silvretta stuw-

VEILIGHEID
Voor bergwandelingen is een goede uitrusting
van belang. Hoge wandelschoenen en lange
wandelsokken, twee goede wandelstokken,
reserve wandelkleding (het weer kan omslaan),
zonnebril/zonneklep/pet, regenkleding, rugzak met iets te eten en drinken voor onderweg
en zonnecrème. Zorg verder voor een goede
reisverzekering (zelf controleren).

WANDELREIS MONTAFON

OOSTENRIJK

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR
VANDANS ZIE PAGINA 76

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Schruns - Andreas Heller

meer en steken de Klostertaler Bach over. Via een breed
pad door het Ochsental lopen we eerst licht stijgend, later
wat steiler, naar de Wiesbadener Hütte. Onderweg heeft
men uitzicht op de hoge besneeuwde bergtoppen van de
Silvretta, zoals de Piz Buin, met zijn 3312 meter de hoogste
berg van Vorarlberg. Zelfde weg terug tot aan het Silvretta
stuwmeer. Over de oostoever terug naar de Bielerhöhe.
Afstand: 14 km; Wandeltijd: ca. 4,5 uur*
6e dag: Wandeling van Kristberg naar Wildried en door
het Wasserstubental en Silbertal terug. Deze wandeling
begint net als dag 3 bij het bergstation van de Kristberg
gondelbaan. We lopen in oostelijke richting via de “Kneippanlage” Siebenbrünnele naar Wildried, het hoogst gelegen hoogveengebied van Europa. We dalen af door het
Wasserstubental naar Berggasthaus Hasahüsli en Gasthaus
Fellimännle. Vanaf hier wandelen we langs de Teufelsbachwaterval door het mooie Silbertal naar het gelijknamige
dorp. Afstand: 14 km; Wandeltijd: ca. 4 uur*
7e dag: Rondwandeling om de Lünersee (1970m), een turquoise blauw meer aan de voet van de Schesaplana. Het

Foto: Montafon Tourismus GmbH, Schruns - Manfred Oberhauser

wordt ook wel het juweel of de parel van het Rätikongebergte genoemd. De Lünersee was vroeger het grootste
natuurlijke bergmeer van de Oostelijke Alpen, maar is nu
een stuwmeer. Onze chauffeur brengt ons via een mooie rit
door het Brandnertal naar het dalstation van de Lünersee
gondelbaan. Bij het bergstation en de Douglass Hütte begint de rondwandeling langs de oever van de Lünersee.
Onderweg geniet u van het mooie panorama en de beschermde alpenflora. Afstand: 6 km; Wandeltijd: ca. 2,5 uur*
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima
diner.
*Alle genoemde wandeltijden zijn exclusief pauzes.

MONTAFON BRANDNERTAL FREIZEITPASS:
Met deze pas kunt u gratis gebruik maken
van het openbaar vervoer en 19 bergliften in
Montafon, Klostertal, Brandnertal, Walgau en
Groβes Walsertal. Tevens heeft u gratis toegang
tot diverse musea en openbare zwembaden.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzediner
met saladebuffet)
• 1x ‘Bergfruhstuck’
• grillavond (bij goed weer)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Heimat- of Tanzabend
• gratis gebruik midgetgolfbaan
• vrij gebruik tennisbanen Vandans
• vrij gebruik buitenbad Vandans
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
• Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer en
bootkosten, gebruik bergliften en openbaar vervoer tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
• 6 dagen Montafon Brandnertal Freizeitpass ca. € 85,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk. Het betreft een speciale wandelreis, in principe zonder excursies. Bij voldoende belangstelling zal
de chauffeur wellicht toch een of enkele
excursies organiseren.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Brunella
van de familie Tschabrun, gelegen in het
centrum van Vandans vlakbij de gondelbaan naar de Golm. Alle ruime kamers
zijn voorzien van bad of douche, wc, fohn,
radio, televisie, safe, telefoon en internetaansluiting. De meeste kamers hebben
een balkon. Het hotel heeft een lift, een
uitstekend restaurant, een gezellige bar
en een eigen midgetgolfbaan.

Toeslag:
eenpersoonskamer € 105,-

Vertrekdatum | Wandelreis Montafon
Zaterdag 26 juni 2021
8 dagen

€ 725,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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WANDELREIS EIFEL

DUITSLAND

Foto: GesundLand Vulkaneifel / D. Ketz

Een afwisselende wandelvakantie in het meest
vulkanische deel van de Eifel. Wandelen langs ronde
’maaren’ - blauwgroene kratermeren, over voormalige
lavastromen en gedoofde vulkaankegels. De Vulkaaneifel heeft zijn naam te danken aan de vulkanische
activiteit die het landschap heeft gevormd.

BERLIJN

DEUDESFELD

Foto: GesundLand Vulkaneifel / D. Ketz
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Ook aan het huidige landschap is nog duidelijk te zien dat
er vulkanische activiteiten zijn geweest, getuige de kraters en de maaren. De maaren zijn de meren die gevormd
zijn in de kraters. Deze kraters zijn gevormd door gasontploffingen en sloegen grote gaten in de bodem. Het zijn
dus geen echte vulkaankraters. Een echt vulkanisch kratermeer is te vinden bij Manderscheid, op de Mosenberg.

Vanuit het hotel in het plaatsje Deudesfeld, midden in
de Vulkaneifel worden een aantal mooie en afwisselende wandelingen gemaakt. Een van de hoogtepunten van deze wandelreis zal de “Vulkan-Maar-Erlebniswanderung” zijn. Tijdens deze wandeling zal er een gids
meegaan die u alle ins en outs kan vertellen over het
bijzondere gebied.
Programma:
1e dag: We rijden naar de Eifel, waar we rond het middaguur arriveren in kuuroord Daun. Hier kunt u op eigen
gelegenheid lunchen en ’s middags staat er een kortere
wandeling van 8,5 km op het programma. (wandeltijd
circa 2,5 uur) De "Kleine Dauner" biedt een gevarieerde
mix van asfaltpaden en bospaden, groene natuur en
een karakteristiek stadje. De rivier de Lieser vergezelt u
keer op keer tijdens deze wandeling. Aan het einde van
de middag rijden we naar het hotel in Deudesfeld.
2e dag: Vandaag wandelt u vanaf het hotel de route
Mühlenweg van 15,4 km – (wandeltijd circa 4,5 uur).
De wandeling voert door het prachtige dal van de rivier de Salm, onderweg passeert u diverse molens,
o.a. de Schneidemühle, Mausemühle, Binsenmühle,

Weidenbachermühle-Pappelhof, Schneidemühle en
de Turnermühle. Het pad doet dus zijn naam eer aan!
Onderweg zijn er voldoende mogelijkheden om ergens
iets te nuttigen.
3e dag: Ook vandaag vertrekt u vanuit het hotel. We
hebben gekozen voor de route Burbergweg. (13,1 km)
Deze wandeling is vernoemd naar de Burberg gelegen
ten noordwesten van de plaats Schutz. De unieke vulkanische berg biedt culturele schatten van de overblijfselen van een Romeins fort uit de 4e eeuw. De Burberg,
ook bekend onder de naam Burg-, Buerberg of Schutzer
Kopf, ligt in het natuurpark Vulkaneifel. Deze werd ongeveer 11.000 jaar geleden gevormd als een vulkaan. U
wandelt langs riviertjes, weilanden en ervaart ongerepte natuur. Diegenen die wat extra uitdaging willen, kunnen vanuit Schutz de Burberg oplopen (ca. 25 min enkel) en genieten van een prachtig panoramisch uitzicht.
Vandaag krijgt u een lunchpakket mee van het hotel.
4e dag: Vandaag wordt een bijzondere dag, we gaan de
“Vulkan-Maar-Erlebniswanderung“ maken. (ca. 15 km)
De tocht brengt u langs verschillende hoogtepunten
van de Vulkaaneifel. U maakt kennis met het grootste
Eifel-maar, het Meerfelder Maar. Ook een bezoek aan de

WANDELREIS EIFEL

DUITSLAND

JUBILEUMEXTRA:
WANDELKAART
“WANDERSPAß VULKANEIFEL”

Foto: GesundLand Vulkaneifel / D. Ketz

“Mosenberg" in Bettenfeld staat op het programma. Dit
is de enige vulkanische bergkrater ten noorden van de
Alpen. Er is ook een geweldig openluchtmuseum met
geologische uitleg. Het pad langs het beekje de Kleine
Kyll naar het dal, met de Heidsmühle, leidt door het versteende magma-veld. Dit alles onder leiding van een
gecertificeerde wandelgids!
5e dag: Na het uitchecken rijden we met de touringcar
naar het vestingstadje Manderscheid waar u de Manderscheider Burgenstieg (5,4 km) gaat wandelen. Het is
een van de mooiste wandelervaringen in Duitsland! De
flair van de middeleeuwse Manderscheider-burchten,
waar het stadje bekend om staat samen met de idyllische natuur van de Vulkaneifel, maken deze tocht zo
fascinerend. Ook is er nog even tijd om dit rustieke stadje aan het riviertje de Lieser te bezichtigen, interessant

zijn het Maarmuseum en het Heimatmuseum, verder is
er nog een edelstenenslijperij. In de loop van de middag rijden we terug naar Nederland waar we deze reis
zullen afsluiten met een prima diner.

GESUNDLAND VULKANEIFEL
De wandelingen in de Eifel zijn zeer goed bewegwijzerd en kunnen zonder veel moeite,
zonder een wandelgids worden gemaakt. U
krijgt bij de reispapieren een wandelkaart
waarbij een QR-code gescand kan worden voor
nog meer en zeer gedetailleerde informatie. U
kunt dus ook zelf routes uitzoeken of de routes
uitbreiden of inkorten. Wilt u zich van te voren al voorbereiden? Dat kan, kijk hiervoor op:
www.gesundland-vulkaneifel.de/wandern

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet)
• 3x 3 gangendiner
• 1x lunchpakket
• 1x grillavond
• welkomstdrankje
• film over ‘Zauberland Vulkaneifel’
• afscheidsdiner
• vrij gebruik van Wellness-Oase
• vrij gebruik van nabijgelegen
minigolf-en tennisbaan
• parkeer-en tolkosten
Niet inbegrepen:
Overige excursiekosten zoals entrees,
gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder
inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk. Het betreft speciale wandelreizen,
in principe zonder excursies. Bij voldoende
belangstelling zal de chauffeur wellicht
toch een of enkele excursies organiseren.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel zur Post
in het plaatsje Deudesfeld. Alle kamers
zijn voorzien van douche, wc, telefoon
en televisie. Een aantal kamers heeft een
balkon. Het hotel heeft een uitstekend
restaurant, steefvolle ‘Poststube’, gezellige ‘Bierstube’, Wellnessbereich met o.a.
sauna, stoombad, caldarium, whirlpool en
een mooie tuin.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 24,• evt. extra lunchpakket € 5,-

Vertrekdata | Wandelreis Eifel
Maandag 14 juni 2021
Maandag 9 augustus 2021

5 dagen
5 dagen

€ 440,€ 440,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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RONDREIS

BALTISCHE STATEN
Sinds 2004 zijn de Baltische Staten, Estland, Letland en
Litouwen, lid van de Europese Unie. In de loop van de
jaren is de belangstelling voor deze landen langzaam
maar zeker gegroeid. Vooral de hoofdsteden Tallinn,
Riga en Vilnius worden steeds vaker door toeristen bezocht, maar ook de bezienswaardigheden en de natuur
in het achterland zijn het ontdekken meer dan waard.

HELSINKI

TALLINN

STOCKHOLM

RIGA

MALMÖ

VILNIUS

WARSCHAU

Tijdens deze 12-daagse rondreis maakt u kennis met de
drie hoofdsteden, maar ook met de Poolse hoofdstad
Warschau, de prachtige eeuwenoude stad Kaunas, enkele imposante kastelen en het indrukwekkende bedevaartsoord Kryžiu kalnas en de Hanzestad Pärnu. Ook de
routes door het binnenland en langs de kust zijn zeer de
moeite waard. De terugreis gaat via het Finse Helsinki,
de Zweedse steden Stockholm en Malmö en het Duitse
Travemünde. Hierbij wordt twee maal overnacht aan
boord van een cruiseschip.
Programma:
1e dag: Via de Duitse snelwegen rijden we richting Polen.
We overnachten in de omgeving Swiebodzin/ Poznan.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Warschau
waar we na aankomst een korte sightseeingtour maken
o.l.v. een gids. Vanaf het Plac Zamkowy met het Koninklijk
Paleis begint de Koninklijke Route, die langs de belangrijke boulevards Krakowskie Przedmiescie en Nowy Świat,
uiteindelijk naar het voormalige koninklijke buitenverblijf
Wilanów leidt. We zien ook het Pilsudskiplein, met het graf
van de onbekende soldaat en de resten van het Joodse
Ghetto uit de WO II. Overnachting omgeving Warschau.

3e dag: De route naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, die vandaag op het programma staat voert langs
Kaunas, een eeuwenoude stad met een aantal historische bouwwerken, waaronder de burcht, de St. Georgkerk, de imposante kathedraal, het Perkunas huis en het
schilderachtige Raadhuisplein. Aankomst bij het hotel
in Vilnius in de late namiddag.
4e dag: Na het ontbijt zal een gids ons de mooiste plekjes van de stad Vilnius laten zien. Het stadsbeeld wordt
grotendeels bepaald door de achthoekige Gediminotoren. Enkele andere bezienswaardigheden van de stad zijn
de kathedraal Arkikatedra, de Peter en Paulkerk, de St. Annakerk en de poorten van de Dageraad. ’s Middags rijden
we naar Trakai, een historische stad gelegen midden in
een zeer waterrijk natuurgebied. Overnachting in Vilnius.
5e dag: We verlaten Vilnius en rijden via een mooie
route door het charmante Litouwse landschap noordwaarts richting Letland. We rijden langs Kryžiu kalnas
oftewel de Heuvel van Kruisen, een indrukwekkend bedevaartsoord ten noorden van de stad Šiauliai. In de late
namiddag arriveren we in de Letse hoofdstad Riga.
6e dag: O.l.v. een gids maken we een rondrit langs alle
bezienswaardigheden van de stad. De oude Hanzestad

heeft een indrukwekkende art-nouveau architectuur,
een unieke historische oude wijk en diverse parken.
Door de verschillende bouwstijlen is het oude centrum
een paradijs voor de architectuurliefhebber. Meer dan
de moeite waard zijn het Domplein en de Domkerk, de
St. Pieterskerk, de St. Jacobskerk, ‘de drie Broers’ en het
kasteel van Riga. Sfeer proeven kunt u wellicht het beste op de centrale markt, waar in vele kraampjes verse
groenten en fruit maar ook andere handelswaar wordt
aangeboden. Overnachting in Riga.
7e dag: Via een route langs de Riga-baai rijden we
richting Estland. Rond het middaguur komen we
aan in hoofdstad Tallinn. ’s Middags ontmoeten we
de gids die ons de mooie, sprookjesachtige stad Tallinn zal laten zien. Het oude centrum wordt omringd
door een stevige stadsmuur met 26 opvallende rode
torens. Vanaf de centraal gelegen heuvel Tompea heeft
men een magnifiek uitzicht op de oude stad. Talloze
gildehuizen, gerestaureerde kerken, kleine musea, een
stadhuis uit de 13e eeuw, een nog steeds werkende
apotheek uit 1422 en de vele felgekleurde oude panden zijn een lust voor het oog. Enkele andere bezienswaardigheden zijn de Russisch-orthodoxe Alexander
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Nevsky kathedraal, het Raadhuisplein (Raekoja plats),
St. Nicholaas kerk en de St. Olafkerk. Aan de Pikk tänav
(Langestraat) en Lai tänav (Breestraat) liggen veel oude
koopmanshuizen. Aansluitend kunt u nog enige tijd
op eigen gelegenheid in deze mooie stad doorbrengen. Overnachting Tallinn.
8e dag: Vrije dag. U kunt op eigen gelegenheid de hele
dag in Tallinn doorbrengen. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur een excursie naar het net
even buiten de stad gelegen openluchtmuseum Rocca
Al Mare. Hier vinden we o.a. karakteristieke Estlandse
boerderijen, molens en schoolgebouwen uit de 19e
eeuw. Overnachting Tallinn.
9e dag: Na het ontbijt maken we de overtocht naar
Helsinki. Indien de tijd het toelaat maken we nog een
korte sightseeingtour door de stad voordat we inschepen aan boord van een van de luxe cruiseschepen van

de Tallink Silja-Line voor de overtocht naar Stockholm.
Overnachting aan boord.
10e dag: Na het ontbijt aan boord maken we o.l.v. een
gids een sightseeingtour door de Zweedse hoofdstad. U
krijgt tekst en uitleg en de belangrijkste bezienswaardigheden zoals Gamla Stan, (= de oude stad), het stadhuis,
het koninklijk paleis, slot Drottningholm en vikingennederzetting Birka te zien. ’s Middags kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen of eventueel een bezoek
brengen aan het Vasa Museum. Overnachting Stockholm.
11e dag: Via Norrköping, Linköping, het Vättermeer,
Huskvarna en Jönköping gaan we rechtstreeks naar
Malmö. Hier gaan we aan boord van een van de schepen
van de Finnlines voor de overtocht naar Travemünde.
Overnachting aan boord.
12e dag: Na een vroeg ontbijt aan boord rijden we verder huiswaarts. Thuiskomst in de loop van de middag.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• overtocht Tallinn-Helsinki
• overtocht Helsinki-Stockholm
• overtocht Malmö-Travemünde
• 2x overnachting aan boord in
tweepersoonsbinnenhut met
douche en toilet
• gids voor sightseeing Warschau
• gids voor hele dag Vilnius/Trakai
• entree kasteel Trakai
• gids voor sightseeing Riga
• gids voor sightseeing Tallinn
• gids voor sightseeing Stockholm
• gids voor sightseeing Helsinki
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 350,• eenpersoonskamer/buitenhut € 430,- #
• tweepersoonsbuitenhut € 50,- p.p. #
# Alleen op aanvraag!

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uitstekende middenklasse hotels, gunstig
gelegen in of nabij de in het programma
genoemde plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad, toilet
en televisie. ’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima
diner (buffet of 3-gangen) geserveerd.

Vertrekdata | Rondreis Baltische staten
Zaterdag 5 juni 2021
12 dagen € 1225,Zaterdag 11 september 2021
12 dagen € 1225,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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NOORDKAAP EN LOFOTEN
HONNINGSVÅG

Een enerverende reis naar het topje van Europa,
door de nog ongerepte natuur van Zweden, Finland,
Lapland en Noorwegen. Met bezoeken aan Stockholm
en Oslo, een tocht over de Lofoten, en met als absoluut
hoogtepunt het bereiken van de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa, waar we bij goed weer de
magische middernachtzon kunnen zien.

TROMSØ
NARVIK

SAARISELKÄ

SVOLVÆR

OULU
TRONDHEIM

TURKU

HELSINKI

OSLO
STOCKHOLM
GÖTEBORG

KOPENHAGEN

In 2019 was de reis naar de Noordkaap weer een grandioos succes. De belangstelling was bijzonder groot, het
programma vermoeiend, maar enerverend en onvergetelijk. Naast enkele culturele hoogtepunten (o.a. Stockholm, Helsinki en Oslo) en aandacht voor historie en traditie (o.a. rotstekeningen en huis van de Kerstman) is er
vooral natuur, heel veel natuur.
Programma:
1e dag: Via de Duitse autosnelwegen rijden we naar de
Duitse havenstad Kiel. Hier gaan we aan boord van een
van de luxe schepen van Stena Line voor de overtocht
naar Göteborg.
2e dag: Na het ontbijt aan boord rijden we naar Jönköping en Huskvarna. Op onze weg naar Stockholm passeren we het Götakanaal en de bekende Hanzesteden
Nyköping en Södertälje. In Stockholm maken we een
sightseeingtour o.l.v. een gids. ’s Avonds schepen we in
voor de overtocht naar het Finse Turku. Diner en overnachting aan boord van een schip van de Viking Line.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Helsinki. Een gids
zal ons meer over de stad vertellen en ons de mooiste
plekjes, waaronder het Sibelius-monument, de Uspenski

kathedraal, het senaatplein en de zogenaamde rotskerk
laten zien. Overnachting omgeving Helsinki.
4e dag: De rit van vandaag voert dwars door het beroemde Finse merengebied met zijn ongerepte natuur
en oneindige bossen. Overnachting in de universiteitsstad Oulo.
5e dag: We rijden langs de Botnische Bocht naar Kemi en
langs Kemijoki naar de stad aan de Poolcirkel, Rovaniemi.
Even ten noorden van de Poolcirkel bezoeken we het
dorp van de Kerstman en kunnen daar ons verlanglijstje
afgeven. Door Fins Lapland rijden we naar Saariselkä, een
kleine nederzetting in het hart van Lapland.
6e dag: Langs het heilige Inarimeer voert de weg naar
Karasjok. Hier hebben we tijd voor een bezoek aan Sapmi, een informatiecentrum over de Samen. We rijden
langs de Porsangerfjord naar Honningsvåg. ’s Avonds maken we een excursie naar de Noordkaap. U ontvangt een
diploma als bewijs dat u op het Noordkaapplateau bent
geweest. We genieten van het adembenemende uitzicht
en kunnen, als we geluk hebben, de zon op haar laagste
stand, maar nog net boven de horizon, zien. Even na middernacht rijden we terug naar ons hotel.
7e dag: Vrije dag in Hönningsvåg. U kunt op uw gemak

rondkijken, een wandeling maken of gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel.
8e dag: Terug op het vaste land rijden we door het Olderdal naar Skaidi en starten hier met een mooie rit door
het Bredal, het Stokkedal en langs de Repparfjordrivier
naar het plaatsje Alta. De plaatselijke rotstekeningen zijn
een bezoek meer dan waard. We vervolgen onze weg
over de prachtige Kvænangsfjell-bergpas, vanwaar we
een adembenemend uitzicht op het Kvænangenfjord
hebben. Na Søkjosen en Reisa zien we de Lyngen-alpen,
enkele van de machtigste bergen van Noorwegen. Via
Oldertalen, Skibotn, Nordjosbotn en het Bardudal rijden
we vervolgens verder naar de stad Tromsø.
9e dag: Via Nordjusbotn en het Bardudal rijden we naar
Bjerkvik en vervolgens over de E10 naar de Vesteral-eilanden en Sortland. De route gaat verder langs de fjord naar
Melbu, waar we de veerboot naar Fiskebol op de Lofoten nemen. Na een korte rit bereiken we dan Svolvaer. In
Kabelvag of Henningsvar zijn de typische vissersschuren
aan het water goed te zien. Overnachting Svolvaer.
10e dag: Rond het middaguur nemen we de veerboot
van Moskenes naar Bodø, waar we in de loop van de middag arriveren. Na aankomst kunt u op uw gemak rond-
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kijken, een wandeling maken of gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel.
11e dag: Vrije dag in Bodø. U kunt uitrusten en nagenieten van al het moois dat u de eerste tien dagen al heeft
gezien. Misschien kunt u ook met openbaar vervoer een
uitstapje maken. Bijvoorbeeld naar Saltstraumen. Dit
smalle kanaal verbindt de Saltfjord met de Skjerstadfjord
en is de sterkste getijstroom ter wereld. Waar de stroming
op zijn sterkst is, kunnen draaikolken van 10 m. in diameter en 5 m. diep ontstaan.
12e dag: Vandaag rijden we via een relatief korte rit door
het Saltdal en het Lonsdal naar het plaatsje Mo i Rana aan
het Ranafjord. Onderweg passeren we voor de tweede
keer de Poolcirkel.
13e dag: De route van deze dag voert ons weer langs enkele fjorden en meren. Uiteindelijk arriveren we in Trondheim, de voormalige hoofdstad van Noorwegen. De stad
is gesticht in 997 door de Vikingkoning Olav Tryggvason
onder de naam Nidaros. Enkele bezienswaardigheden
zijn de Nidaros Domkerk, waarvan de bouw al in 1070

startte, het Ringve Muziekmuseum, de Munkholmen vesting en het Trondelag openluchtmuseum.
14e dag: Na een rit over het Dovrefjellgebergte bereiken
we het toeristische plaatsje Dombas. Verder in zuidelijke
richting rijden we het smalle Gudbrandsdal in. Via o.a. Vintra en Ringebu, met een staafkerkje uit de 12e eeuw, bereiken we de stad Lillehammer, de plaats waar in 1994 de
Olympische Spelen werden gehouden. Daarna rijden we
langs de oever van het Mjosameer, via Hamar, waar we
eventueel een kijkje kunnen nemen bij het Vikingskippet
(ijsstadion), naar de omgeving van richting Oslo.
15e dag: Na het ontbijt zal een Nederlandssprekende
gids ons nader laten kennismaken met de vele bezienswaardigheden van Oslo. In de loop van de middag rijden
we via de provincie Ostfold naar de Svinesundbrug die
Noorwegen met Zweden verbindt. Daarna verder naar
Göteborg voor de inscheping naar Kiel.
16e dag: Ontbijtbuffet aan boord. Vervolgens terugreis.
Via een rustige rit bereiken we Nederland weer in de loop
van de middag.

Inbegrepen:
• overtocht Kiel-Göteborg v.v.
• overtocht Stockholm-Turku
• 3x overnachting aan boord in
een tweepersoonsbinnenhut
met douche en toilet
• 3x ontbijtbuffet aan boord
• 3x prima diner aan boord
• 12x overnachting met uitgebreid
ontbijt en prima diner (halfpension)
in de overnachtingshotels
• veerboot Olderdalen - Lyngseidet
• veerboot Svendsby - Breivikeidet
• veerboot Moskenes - Bodø
• Nederlandssprekende gids voor
sightseeing Stockholm
• Nederlands- of Duitssprekende gids
voor sightseeing Helsinki
• Nederlandssprekende gids voor
sightseeing Oslo
• tolgeld tunnel Mageroya-eiland
• entree Noordkaapplateau
• Noordkaapcertificaat
• Poolcirkeldoop en diploma
• entreegeld huis van de Kerstman
• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 620,• eenpersoonskamer/buitenhut € 710,• tweepersoonsbuitenhut € 65,- p.p.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uitstekende middenklasse hotels, gunstig
gelegen in of nabij de in het programma
genoemde plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad en toilet.
’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima diner (buffet
of 3-gangen) geserveerd.

Vertrekdatum | Rondreis Noordkaap en Lofoten
Woensdag 14 juli 2021
16 dagen € 2250,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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ZUID-NOORWEGEN
Wie Noorwegen zegt, denkt aan fjorden. Natuurlijk
zijn dit de meest bekende en ook meest bijzondere
bezienswaardigheden van dit land. Maar Noorwegen
heeft veel meer te bieden. Wat dacht u van fel gekleurde
vissershuisjes, een ruig berglandschap met gletsjers
kraakheldere bergbeken, witte bergtoppen, ongerept
natuurschoon, typische (vissers)dorpjes, ‘kleine’ grote
steden en ruimte, vooral veel ruimte.

BERGEN

OSLO
STOCKHOLM

KOPENHAGEN

Ook bij de reis van 2021 hebben we gekozen voor een
programma dat zich voor een groot deel langs de westkust van het zuiden van Noorwegen afspeelt. Ook is er
ruimte voor meer vrije tijd in met name Stavanger en
Bergen, waar we twee nachten verblijven.
Programma:
1e dag: Na een vroeg vertrek rijden we via de Duitse
snelwegen richting Denemarken. We overnachten in de
omgeving van Middelfart.
2e dag: Wij rijden door het glooiende Deense landschap naar Aarhus en via Aalborg naar Hirtshals. Hier
steken we het Skagerak over en komen zo aan in het
Noorse Kristiansand. Deze stad werd door de DeensNoorse Koning Christian IV gesticht en door Nederlandse architecten ontworpen. De stad werd geteisterd door vier grote branden waardoor er slechts
enkele historische gebouwen bewaard zijn gebleven.
Momenteel is Kristiansand het centrum van ZuidNoorwegen en een belangrijke havenstad. Via Sandnes
bereiken we de belangrijke stad Stavanger. Met ruim
95.000 inwoners is Stavanger een van de grootste steden van Noorwegen. Nadat het in 1125 stadsrechten

kreeg en de bouw van de domkerk startte, groeide de
stad gestaag. In de zestiger jaren van de vorige eeuw
startte het olieavontuur en werd Stavanger het centrum van deze nieuwe industrie. Enkele bezienswaardigheden zijn de domkerk en het Noorse Oliemuseum.
Overnachting Stavanger.
3e dag: Vrije dag. U kunt op eigen gelegenheid de
stad verkennen. U kunt ook deelnemen aan een enerverende, ca. 3 uur durende, cruise naar de Lysefjord en
de beroemde ‘Preikestolen'. U vaart door de prachtige
Lysefjord en ziet onderweg de Preikestolen hoog boven
de Fjord uittorenen, maar ook watervallen, idyllische eilandjes en een magische natuur.
4e dag: Via twee tunnels rijden we naar het havenplaatsje Mortavika. Hier nemen we de veerboot over de
Boknafjord naar Arsvagen, gelegen op het eiland Vestre
Bokn. Daarna rijden we via Valevag en een nieuwe tolweg naar het eiland Stord. Over een oeverweg langs de
kust gaan we verder naar het eiland Bomlo en via Leirvik
naar de veerboothaven in Sandviksvag. We steken hier
over naar Halhjem, even ten zuiden van Bergen. Na aankomst rijden we via Softeland en Nesttun naar de Hanzestad Bergen. De stad Bergen is al sinds eeuwen een

belangrijk handelscentrum aan de westkust van Bergen.
De stad ontwikkelde zich tot de toegangspoort van het
land. De ‘Bryggen’-kade getuigt nog van de vroegere
glansperiode in de Noorse geschiedenis. De hele stad
staat vol met historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante Mariakerk en de vele kleine witte
huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. ’s Middags maken we een stadsrondrit o.l.v. deskundige gids.
5e dag: Vrije dag in Bergen. U heeft alle tijd om in deze
mooie stad zelf op ontdekking uit te gaan.
6e dag: We verlaten Bergen en rijden via Eidsvag, over
de drijvende brug over de Osterfjord, naar de Eikefettunnel. Daarna door een adembenemend fjordenlandschap en het Romarheimsdal naar de zuidelijke oever
van het Sognefjord, het langste (286 km) en diepste
(1.308 meter) fjord in Noorwegen. We nemen de veerboot van Oppedal naar Lavik en rijden langs het diepste
punt van het fjord bij Avsnes naar het Ytredal en Førde,
waar we zullen overnachten.
7e dag: Na het ontbijt vertrekken we richting het Nord
Fjord. Via Moskog bereiken we de oever van de Jolstrarivier die uitmondt in het Jolstermeer. Na Skei rijden we
het Vatedal in naar Byrkjelo. Via de Innvik-bergpas ko-
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men we bij het Nord Fjord aan. We rijden langs de oever
van het fjord naar Stryn en langs het diepste meer van
Europa, het Hornindalmeer, naar Hellesylt. Hier schepen
we in naar Geiranger en maken een prachtige cruise op
het Geiranger Fjord. We nemen de veerboot over het
Norddalsfjord naar Linge en zetten onze rit voort naar
de Trollstig-bergpas die in 1936 werd geopend en die
maar liefst elf haarspeldbochten telt. Op weg naar Sogge passeren we de 320 meter lange Stigfoss-waterval.
We overnachten in de omgeving van het Geiranger
Fjord.
8e dag: We rijden door het Romsdal naar Dombas en
vervolgen onze weg door het smalle Gudbrandsdal
naar Vinstra en Ringebu. Al snel bereiken we de stad
Lillehammer, waar in 1994 de Olympische Winterspelen werden gehouden. Via de westoever van het Mjosameer, het grootste meer in Noorwegen rijden we via
Mjosa-brug naar de oostzijde van het meer. Bij Hamar
ligt het imposante Vikingschip-ijsstadion, dat eventueel

bezocht kan worden. Via Eidsvoll, het glooiende landschap rond Oslo, Gardermoen en Furuset komen we aan
in Oslo. De hoofdstad van Noorwegen is zonder twijfel
een mooie en overzichtelijke stad. Het centrum telt een
aantal historische gebouwen, waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit,
het Parlmentsgebouw Storting en het beroemde stadhuis, markant gelegen aan de oever van het Oslofjord.
In de stad liggen vele musea die een bezoek meer dan
waard zijn. Zo ook het Frognerpark met beelden van de
Noorse kunstenaar Gustav Vigeland.
9e dag: We starten de dag met een stadsrondrit door
Oslo o.l.v. een ter plaatse kundige gids. In de loop van de
middag rijden we via de provincie Ostfold naar de Svinesundbrug die Noorwegen met Zweden verbindt. Daarna verder naar Göteborg voor de inscheping naar Kiel.
10e dag: Ontbijtbuffet aan boord. Daarna rijden we terug naar Nederland, waar we in de loop van de middag
zullen arriveren.

Inbegrepen:
• dagovertocht Hirtshals-Kristiansand
(Color Line)
• overtocht Göteborg-Kiel (Stena Line)
• 1x overnachting aan boord in tweepersoonsbinnenhut met douche en toilet
• 1x uitgebreid ontbijt en prima diner
aan boord
• 8x overnachting op basis van half
pension (uitgebreid ontbijt en prima
diner) in de overnachtinghotels
• veerboot Mortavika-Arsvågen
• veerboot Sandvikvåg-Halhjem
• veerboot Oppedal-Lavik
• veerboot Hellesylt-Geiranger
• veerboot Eidsdal-Linge
• sightseeing Bergen o.l.v. gids
• sightseeing Oslo o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 360,• eenpersoonskamer/buitenhut € 385,- #
• tweepersoonsbuitenhut € 11,- p.p. #
• cruise (3 uur) Lysefjord € 55,- p.p. ##
# Zeer beperkt beschikbaar
## Bij boeking op te geven

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze reis wordt overnacht in uitstekende
middenklasse hotels, gunstig gelegen in
of nabij de in het programma genoemde
plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad, toilet en televisie.
’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima diner (3-gangen of buffet) geserveerd.

Vertrekdata | Rondreis Zuid-Noorwegen
Vrijdag 18 juni 2021
10 dagen € 1325,Dinsdag 7 september 2021
10 dagen € 1325,-
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ZUID-ZWEDEN
Het landschap van het zuiden van Zweden is
enorm divers. Van uitgestrekte kustlijnen met vele
schilderachtige vissersdorpen en havenstadjes in het
zuidoosten tot een grillige rotskust en een enorme
archipel met eilandjes en klippen die constant van
kleur veranderen in het westen.
STOCKHOLM
GÖTEBORG

KOPENHAGEN

Daar tussenin een glooiend bosrijk gebied met vele
tientallen meren en meertjes, kleine dorpjes en stadjes
en talrijke culturele en historische bezienswaardigheden.
Het Zuiden van Zweden is dan ook als een fotoboek!
Tijdens deze reis krijgt u vele mooie en vooral ook verrassende plekjes van het zuiden van dit prachtig land

te zien. Onder andere een nagenoeg authentiek vikingdorp, het stadje Ystad, bekend van de politieserie
Wallander, het historische Kalmar, kasteel Gripsholm
en uiteraard Stockholm. Daarnaast is er een dag gereserveerd voor de Deense hoofdstad Kopenhagen.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via de ferry Puttgarden-Rødby bereiken we Denemarken. Overnachting omgeving Kopenhagen.
2e dag: Via de Øresundbrug, bekend van de TV-serie
‘The Bridge’ rijden we naar Zweden. De eerste stop van
deze dag is in het plaatsje Höllviken. Waar we een bezoek brengen aan het Fotevikens Museum. Hier is op
geheel authentieke wijze een vikingdorp nagebouwd.
Na dit bezoek rijden we verder naar Ystad, een plaatsje
dat bekend is geworden van commissaris Wallander
uit de gelijknamige politieserie. Hier wordt rond het
middaguur een langere pauze ingelast. ’s Middags rijden we via een mooie route langs de zuidkust verder
richting Karlskrona.
3e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts en komen zo in het mooie stadje Kalmar, een van de oudste

nederzettingen van Zweden. Het kasteel, de dom, het
raadhuis en het oude centrum zijn allemaal zeer de
moeite waard. Daarna rijden we verder. De route gaat
zo veel mogelijk langs de oostkust van Zweden. In
de loop van de middag arriveren we in de omgeving
Nyköping waar we zullen overnachten.
4e dag: Via binnenwegen rijden we naar slot Gripsholm, een van de 10 Koninklijke kastelen in Zweden.
Het is gelegen bij de stad Mariefred aan het Mälarmeer. Samen met een gids bezoeken we het kasteel,
dat tevens de Koninklijke kunstcollectie herbergt.
Daarna is er nog tijd voor een wandeling door het pittoreske plaatsje voordat we via een andere route terugrijden naar Nyköping.
5e dag: Deze dag staat in z’n geheel in het teken van
Stockholm. Tijdens een sightseeingtour krijgt u tekst
en uitleg en de belangrijkste bezienswaardigheden
zoals Gamla Stan, (= de oude stad), het stadhuis, het
koninklijk paleis, slot Drottningholm en vikingennederzetting Birka te zien. ’s Middags kunt u op eigen
gelegenheid de stad verkennen of eventueel een bezoek brengen aan het Vasa Museum. Overnachting
omgeving Stockholm.
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijt en prima diner)
• afscheidsdiner
• ferry Puttgarden-Rødby v.v.
• tolgeld Øresundbrug
• bezoek Fotevikens Museum
• bezoek en rondleiding slot Gripsholm
• gids voor ½ dag sightseeing Stockholm
• gids voor ½ dag sightseeing Kopenhagen
• parkeer- en tolkosten

6e dag: We rijden vandaag naar de westkust. Onderweg stoppen we in het gezellige plaatsje Örebro en bij
het Läckö Slot, idyllisch gelegen aan de oevers van het
Vänern-meer, het grootste meer van Zweden. Indien

de tijd het toelaat kan ook in Trollhättan een pauze
worden ingelast. Overnachting omgeving Vänersborg.
7e dag: Na het ontbijt rijden we via de eilanden Tjörn
en Orust en langs de scherenkust richting Göteborg.
Langs de kust verder zuidwaarts, waarna we via de
Øresundbrug weer Denemarken bereiken. Overnachting omgeving Kopenhagen.
8e dag: Hele dag Kopenhagen. ’s Morgens maken we
een sightseeingtour o.l.v. een gids. ’s Middags bent u
vrij om op eigen gelegenheid rond te kijken. Het ‘Kastellet’, park Tivoli, de kleine Zeemeermin, paleis Amalienborg, winkelstraat Strøget, een rondvaart door de
haven, een terrasje, u zult zich ongetwijfeld vermaken.
Overnachting Kopenhagen.
9e dag: Terugreis. Via de ferry Rødby-Puttgarden en
de Duitse snelwegen rijden we huiswaarts. De reis
wordt besloten met een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en
bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdatum | Rondreis Zuid-Zweden
Woensdag 11 augustus 2021
9 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 285,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze reis wordt overnacht in uitstekende middenklassehotels, gunstig gelegen in
of nabij de in het programma genoemde
plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad, toilet en televisie.
’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima diner (3-gangen of buffet) geserveerd.

€ 1095,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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RONDREIS

SCHOTLAND & IERLAND
In het programma van deze rondreis door Schotland en
Ierland is er een unieke combinatie tussen cultuur, geschiedenis, natuur en natuurmonumenten. Er worden
steden aangedaan, waaronder Edinburgh, Belfast en
Dublin. Maar er is ‘natuurlijk’ vooral veel aandacht voor
de natuur! Hoogtepunten zijn ongetwijfeld de Schotse
Hooglanden, de Cliffs of Moher en de Ring of Kerry.

INVERNESS

EDINBURGH

GLASGOW
BELFAST

GALWAY

DUBLIN

NEWCASTLE

STRANREAR

HOLYHEAD
KINGSTON UPON HULL

TRALEE

De fascinerende landschappen, de onheilspellende
Lochs, het bijzondere karakter van de inwoners, de aparte volksgebruiken, ‘the Highlands’, de smakelijke whisky,
de vele kastelen, de roemruchte geschiedenis etc. Er zijn
redenen genoeg om Schotland eens te bezoeken.
Noord-Ierland, door de protestanten vaak Ulster genoemd, kent voor een groot deel een tragisch verleden.
De Ierse kwestie, heeft vele jaren gezorgd voor een onoverbrugbaar geschil, tussen de protestante en katholieke inwoners van ‘Northern Ireland’. Belfast is alleen om
die reden alleen al een ‘beroemde’ stad geworden.
Als men aan Ierland denkt, denkt men aan frisgroene
heuvels en kronkelende rivieren, aan sfeervolle kleine
dorpspubs met een flakkerend haardvuur en aanstekelijke muziek, aan de gastvrije lokale bevolking en een heerlijke ‘pint of guinness’. Ierland is een land dat blijvend een
plek verovert in het hart van eenieder die er is geweest.
Programma:
1e dag: Inscheping in IJmuiden voor de overtocht

LONDEN

naar Newcastle om 18.00 uur. Diner en overnachting
aan boord.
2e dag: Na het ontbijt aan boord rijden we rechtstreeks naar Edinburgh, waar we rond het middaguur
arriveren. ‘s Middags maken we een sightseeingtour
door het Athene van het Noorden, zoals Edinburgh
ook wel wordt genoemd. Bezienswaardigheden tijdens deze rondrit zijn o.a.: Edinburgh Castle, St. Giles
Cathedral, the Royal Mile en het Royal Museum. Diner
en overnachting omgeving Edinburgh.
3e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts door het
ruige Glenshee Dal en door het dal van de Dee, ook bekend als Royal Deeside. In het landschappelijk bijzonder
mooie gebied rondom Braemar brengt de Engelse Koninklijke familie nog regelmatig een vakantie door. Men
verblijft dan in het imposante Balmoral Castle. Diner en
overnachting omgeving Inverness.
4e dag: De route van vandaag voert ons eerst langs
het beroemde Loch Ness. Daarna gaat het verder langs
o.a. Fort William, Loch Leven en via de pas van Glencoe
richting Glasgow. Diner en overnachting omgeving Ayr/
Kilmarnock.

5e dag: Na het ontbijt rijden we richting Cairnryan. Onderweg brengen we een bezoek aan een van de prachtigste kastelen van Schotland, Culzean Castle. Om 14.00
uur nemen we de ferry naar het Noord-Ierse Belfast.
Diner en overnachting Belfast.
6e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. een gids een rit
door de roemruchte stad Belfast. De gids zal ons niet
alleen de gedenkwaardige plekken, maar zeker ook de
mooiste dingen van de stad laten zien. Aansluitend rijden
we via een prachtige route door het Noord-Ierse landschap. Diner en overnachting omgeving Sligo/Westport.
7e dag: Via een onvergetelijke route door de Connemara, de meest westelijk gelegen streek van Ierland, rijden we verder zuidwaarts. Het landschap is imponerend.
Contrasten van bergketens, donkere meren, dalen en
een grillige kust met rotsen en zandstranden. Overnachting omgeving Galway/Limerick.
8e dag: Middels een rit door de ‘Burren’, een in het groene Ierland onverwacht gebied met een grijs maanlandschap, rijden we naar de hoogste klippen van Europa,
de Cliffs of Moher. Het is een bloedstollend gezicht om
de meer dan 200 m. steile kustwand hier als het ware

RONDREIS

SCHOTLAND & IERLAND
JUBILEUMEXTRA:
PINT OF GUINESS

in zee te zien storten. Indien de tijd het toelaat kunnen
we nabij het plaatsje Limerick een bezoek brengen aan
het Bunrathy Folk Park. Het middeleeuwse kasteel en
het aangrenzende openluchtmuseum geven een uniek
beeld uit vroeger tijden. Diner en overnachting omgeving Tralee.
9e dag: Vandaag maken we een rit over de beroemdste
panoramastraat van Ierland, ‘The Ring of Kerry’. De route
begint bij Killorglin en voert langs een bijzonder afwisselend landschap. De mediterrane plantengroei, vulkanische heuvels, ruige klippen en steile rotswanden zullen
onvergetelijke indrukken bij u achterlaten. Diner en overnachting omgeving Tralee.
10e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar de
Ierse hoofdstad Dublin, waar we na aankomst eerst een
boeiende stadsrondrit maken. Een deskundige gids zal

ons de mooiste plekjes, zoals St. Patrick’s Cathedral, het
Trinity College (Book of Kells) en Dublin Castle laten zien.
De rest van de middag en avond kunt u op eigen gelegenheid in de gezellige stad doorbrengen. Diner en
overnachting Dublin.
11e dag: Vroeg op, derhalve een eenvoudig ontbijt,
deze dag. Omstreeks 08.30 uur vertrekt nl. al de veerboot naar Holyhead op het Engelse vasteland. De route
loopt verder door het noorden van Wales, dwars door
Engeland naar Hull, waar we om 18.00 uur inschepen
aan boord van een van de schepen van PO-ferries voor
de overtocht naar Rotterdam. Diner en overnachting
aan boord.
12e dag: Na het ontbijt aan boord verlaten we de veerboot en keren we terug naar Limburg waar we rond het
middaguur zullen arriveren.

Inbegrepen:
• overtocht IJmuiden-Newcastle
• overtocht Hull-Rotterdam
• 2x overnachting aan boord
• 2x ontbijtbuffet aan boord
• 2x prima diner aan boord
• 9x overnachting met uitgebreid
ontbijtbuffet (1x eenvoudig ontbijt
in Dublin) en prima diner (halfpension) in de overnachtingshotels
• overtocht Stranrear-Belfast
• overtocht Dun Loaghaire-Holyhead
• gids voor sightseeing Edinburgh
• gids voor sightseeing Belfast
• dagexcursie Ring of Kerry o.l.v. gids
• gids voor sightseeing Dublin
• ontvangst door doedelzakspeler
• entree Culzean Castle
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut
€ 325,- (mei) en € 460,- (augustus)
• eenpersoonskamer/buitenhut
€ 390,- (mei) en € 555,- (augustus)
• tweepersoonsbuitenhut € 35,- p.p. (mei)
en € 50,- p.p. (augustus)
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uitstekende middenklassehotels, gunstig
gelegen in of nabij de in het programma genoemde plaatsen. Alle kamers
zijn minimaal voorzien van douche of
bad en toilet. ‘s Morgens wordt een uitgebreid Schots, Iers of Engels ontbijt en
‘s avonds een prima diner geserveerd.
De adresgegevens van de hotels ontvangt u bij uw reisbescheiden.

Vertrekdata | Rondreis Schotland & Ierland
Maandag 10 mei 2021
12 dagen € 1360,Donderdag 5 augustus 2021
12 dagen € 1490,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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IERLAND
Als men aan Ierland denkt, denkt men aan frisgroene
heuvels en kronkelende rivieren, aan sfeervolle kleine
dorpspubs met een flakkerend haardvuur en aanstekelijke muziek, aan de gastvrije lokale bevolking en
een heerlijke ‘pint of guinness’. Ierland is een land dat
blijvend een plek verovert in het hart van eenieder die
er is geweest.

DUBLIN
KILLARNEY
BRISTOL

Ierland is een land met veel verschillende gezichten. Het
glooiende binnenland, het vlakke land rond Shannon, het
grijze landschap van The Burren de ongerepte natuur van
Connemara. prachtige baaien, woeste kliffen, verborgen
stranden, gezellige dorpjes en stadjes en natuurlijk hoofdstad Dublin. Tijdens deze rondreis zullen vrijwel alle hoogtepunten van dit ‘groene' eiland de revue passeren.

LONDEN

Programma:
1e dag: Inscheping in Rotterdam voor de overtocht naar
Hull. Diner en overnachting aan boord.
2e dag: We rijden langs Manchester en Liverpool, door
het noorden van Wales naar Holyead waar we de ferry nemen naar Dublin. Indien de tijd het toelaat wordt onderweg een pauze ingelast. Bijvoorbeeld in het historische
stadje Chester. Diner en overnachting omgeving Dublin.
3e dag: Vandaag hebben we de hele dag tijd om kennis te
maken met hoofdstad Dublin. Eerst maken we een rondrit
o.l.v. een gids die ons de mooiste plekjes, zoals St. Patrick’s
Cathedral, het Trinity College (Book of Kells) en Dublin Castle zal laten zien. De rest van de middag en avond kunt u
op eigen gelegenheid in de gezellige stad doorbrengen.
Diner en overnachting omgeving Dublin
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het zuidwesten. De
route voert ons langs het historische Kilkenny en Rock of
Cashel, een van Ierlands meest beroemde bezienswaardigheden. Diner en overnachting omgeving Killarney/Tralee.
5e dag: Deze dag staat de bekende ‘Ring of Kerry’ op het
programma. Een prachtige route van ruim 175 km met onderweg mediterrane plantengroei, vulkanische heuvels,
ruige klippen en steile rotswanden. We zullen onderweg

diverse stops maken in onder meer de plaatsjes Waterville
en Sneem. Ook pauzeren we bij de doorgangspas ‘Molls
Gap’, waar we een schapenfarm zullen bezoeken. Diner en
overnachting omgeving Killarney/Tralee.
6e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts naar de
hoogste klippen van Europa, de Cliffs of Moher. Het is een
bloedstollend gezicht om de meer dan 200 m. steile kustwand hier als het ware in zee te zien storten. Middels een
verrassende rit door de ‘Burren’, een in het groene Ierland
onverwacht gebied met een grijs maanlandschap, rijden
we daarna naar ons overnachtingshotel. Diner en overnachting omgeving Galway.
7e dag: Tijdens een mooie rondrit door het Connemara
National Park met schilderachtige bergen, uitgestrekte
moerassen, heidevelden, graslanden en bossen, maken
we kennis met de oorspronkelijke en ongerepte natuur
van Ierland. Eventueel kan een bezoek worden gebracht
aan het imposante Kylemore Abbey. Diner en overnachting omgeving Galway.
8e dag: Via een mooie route rijden we oostwaarts en passeren onderweg de uit de 6e eeuw stammende mythische kloosterruïne Clonmacnoise die eventueel bezocht
kan worden. In de vroege middag arriveren we in Dublin,

RONDREIS

IERLAND

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
REISGIDS IERLAND
PER BOEKING

waar we, indien mogelijk, het Guiness Storehouse bezoeken. Diner en overnachting omgeving Dublin.
9e dag: Vroeg op, derhalve een eenvoudig ontbijt, deze
dag. Omstreeks 08.30 uur vertrekt nl. al de veerboot naar
Holyhead op het Engelse vasteland. De route loopt door
het noorden van Wales, dwars door Engeland naar Hull.
Onderweg wordt nog een pauze ingelast in een leuke

REISDOCUMENT:
Tot 1 oktober 2021 verandert er niets voor bezoekers aan het Verenigd Koninkrijk vanuit de
Europese Unie. Tot die datum van 1 oktober
kun je het land bezoeken met een ID-kaart.
Na 1 oktober 2021 vervalt de Europese ID-kaart
als geldig reisdocument voor een bezoek aan
het Verenigd Koninkrijk. Je kunt het land dan alleen bezoeken met een geldig paspoort.

stadje, bijvoorbeeld Halifax of Dewsbury. Om 18.00 uur
inschepen aan boord van een van de schepen van POferries voor de overtocht naar Rotterdam. Diner en overnachting aan boord.
10e dag: Na het ontbijt aan boord verlaten we de veerboot en keren we terug naar Limburg waar we rond het
middaguur zullen arriveren.

Inbegrepen:
• overtocht Rotterdam-Hull v.v.
• 2x overnachting aan boord
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid Engels/Iers ontbijt en
prima 3-gangendiner)
• begeleiding gids op enkele dagen
• bezoek St. Patrick’s Cathedral
• bezoek schapenfarm
• bezoek Visitor Centre Cliffs of Moher
• pint of Guiness
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Ierland
Maandag 2 augustus 2021
Maandag 4 oktober 2021

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut
€ 294,- (augustus) en € 257,- (oktober)
• eenpersoonskamer/buitenhut
€ 380,- (augustus) en € 311,- (oktober)
• tweepersoonsbuitenhut
€ 40,- p.p. (augustus) en € 28,- p.p.
(oktober)
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht
in uitstekende middenklasse hotels,
gunstig gelegen in of nabij de in het
programma genoemde plaatsen. Alle
kamers zijn minimaal voorzien van
douche of bad en toilet. ‘s Morgens
wordt een uitgebreid ontbijt en ‘s
avonds een prima diner geserveerd. In
Dublin verblijft u 2 nachten in het centrum van de stad in het Castle Hotel.
De adresgegevens van de hotels ontvangt u bij uw reisbescheiden.

10 dagen € 1350,10 dagen € 1250,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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KROATIË
Dobro dosli u Hrvatsku! Welkom in Kroatië!
Samen met de gastvrije Kroatische bevolking nodigen wij u uit om samen met ons dit prachtige land te
gaan ontdekken. Ook zullen we de plaatsen Mostar in
Bosnië-Herzegovina en Kotor in Montenegro met een
bezoek vereren.

ZAGREB

ŠIBENIK

DUBROVNIK

Bij deze reis maakt u kennis met Kroatië, een land met
oneindig veel variatie. Een zacht klimaat, een overvloed
aan rivieren, meren en bergen, onschatbare historische
bouwwerken, pittoreske stadjes, schitterende eilanden,
ongerepte natuur, een indrukwekkende kust met inhammen, baaien, rotsen, stranden, schilderachtige vissersdorpen en een vriendelijke bevolking. Dit alles en
nog meer staat u te wachten op deze reis door een land
waar natuur, cultuur en gastvrijheid hand in hand gaan.
Programma:
1e dag: Via de Duitse snelwegen rijden we zuidwaarts. Diner en overnachting in Zuid-Duitsland/
Oostenrijk.
2e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we verder naar de
hoofdstad van Kroatië, Zagreb. Zagreb is een mooie stad
waar de Oostenrijkse en Hongaarse invloeden van weleer nog duidelijk zichtbaar zijn. De rondrit gaat door het
heuvelachtige bovenste deel met o.a. de parlementsgebouwen en de St. Marko kathedraal en door het lager
gelegen deel, het eigenlijke centrum van de stad. Diner
en overnachting omgeving Zagreb.

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar de Plitvice meren, die al sinds 1979 op de Unescolijst van beschermde
natuurgebieden staan. In dit park liggen 16 oogverblindend mooie meren etagegewijs boven elkaar. De meren zijn middels 90 watervallen met elkaar verbonden.
Diner en overnachting omgeving Sibenik.
4e dag: Vrije dag. U kunt gebruik maken van de faciliteiten
van het hotel, een wandeling maken, of middels een korte
rit met het openbaar vervoer een bezoek brengen aan Sibenik. Dit karakteristieke Dalmatische stadje is gelegen in
een pittoreske, grillig gevormde baai waarin de rivier de
Krka uitmondt. Diner en overnachting omgeving Sibenik.
5e dag: De dag begint met een bezoek aan Trogir, een
kleine Dalmatische stad met een aparte architectuur
waarin Renaissance en Barok zijn vermengd. Vervolgens
rijden we via Solin, een plaats met vele archeologische
opgravingen, naar de ‘witte’ stad Split. Naast het op de
werelderfgoedlijst staande Diocletianus-paleis uit de 3e
eeuw en het enorme aantal historische gebouwen zijn
de boulevard en het sfeervolle oude centrum zeer de
moeite waard. Ook bezoeken we het idyllische plaatsje
Primosten, ooit een eiland maar nu verbonden met het

vaste land door een brug en een verhoogde weg. Diner
en overnachting omgeving Sibenik.
6e dag: Vanuit Sibenik rijden we via een mooie route
langs de kust verder zuidwaarts. We passeren onder
meer de grens met Bosnië Herzegovina en komen in de
vroege middag aan in het kustplaatsje Herceg Novi in
Montenegro, waar we overnachten in een viersterren
hotel van het Sun Resort. Na aankomst kunt u uitrusten
van de vermoeienissen
7e dag: Dubrovnik, door de Unesco verkozen tot een
van de mooiste monumenten ter wereld, is in feite een
groot openluchtmuseum. De stad, die is ontstaan in de
7e eeuw, heeft een middeleeuwse aanblik met smalle
straatjes, witte huisjes en is alleen daarom al een bezienswaardigheid. Binnen de eeuwenoude stadswallen,
bevindt zich het oude stadscentrum, dat bulkt van de bezienswaardigheden. Een absolute must is een bezoek aan
het middeleeuws Franciscanenklooster, waarin een van
de oudste apotheken van Europa is gevestigd. Vanwege
een rustdag voor de chauffeur wordt deze dagtocht uitgevoerd met een plaatselijke touringcar o.l.v. een deskundige gids. Diner en overnachting in Herceg Novi.

RONDREIS

KROATIË
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner
of dinerbuffet)
• afscheidsdiner
• gids voor sightseeing Zagreb
• entree Nationaal Park Plitvice
• gids voor sightseeing Montenegro
• gids voor sightseeing Split
• gids voor sightseeing Dubrovnik
incl. vervoer plaatselijke touringcar
• parkeer en tolkosten

8e dag: Na het ontbijt maken we een bijzonder mooie
tocht door het achterland en langs de baai van Kotor. Het
stadje Kotor is één van de oudste en fraaiste stadjes aan
de kust met prachtige monumentale gebouwen uit de
Romeinse tijd. Middels een boottocht kan eventueel de
kerk Gospa od Skrpela, gelegen op een klein eilandje,
worden bezocht.
9e dag: Via een unieke route langs de Dalmatische kust
rijden we noordwaarts. De route voert, langs het om haar
zoutvelden, wijnproductie en oesterteelt bekend staande
plaatsje Ston, naar Makarska, een mooi vissersstadje. Diner en overnachting omgeving Sibenik.
10e dag: We rijden vandaag eerst naar de bekende badplaats Opatija aan de Kroatische rivièra. U kunt een wan-

deling maken over een in de rotsen uitgehouwen wandelpad of over de sfeervolle boulevard, winkelen of een
terrasje opzoeken. Na de middag rijden we verder naar
Postojna, waar we de beroemde grotten zullen bezoeken.
Diner en overnachting omgeving Postojna.
11e dag: Na het ontbijt rijden we via een mooie tocht
door de Julische Alpen naar Bled, ‘de parel’ van de Julische
Alpen. Indien de tijd het toelaat stoppen we onderweg bij
het meer van Bohinj en bij de Savica waterval. Ook de rit
door de prachtige vallei ‘Blejski Vintgar’ is zeer de moeite
waard. In de loop van de middag rijden we noordwaarts.
Diner en overnachting in Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
12e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima
diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 190,-.

Vertrekdata | Rondreis Kroatië
Zaterdag 8 mei 2021
Zaterdag 18 september 2021

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in prima
middenklassehotels, gelegen in of nabij de
in het programma genoemde plaatsen. In
Herceg Novi, Montenegro, verblijven we
drie nachten in een viersterren hotel op
het Sun Resort. Alle kamers zijn minimaal
voorzien van douche of bad en toilet.
’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima 3-gangendiner of dinerbuffet geserveerd. De adresgegevens van de hotels ontvangt u bij uw
reisbescheiden.
Documenten:
Voor deze reis is een identiteitskaart of paspoort vereist dat nog ten minste 3 maanden geldig is.

12 dagen € 1090,12 dagen € 1090,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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SLOWAKIJE & ZUID-POLEN
Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de natuur en
cultuur van het voor veel mensen onbekende Slowakije. U zult net als wij ongetwijfeld aangenaam verrast
worden door de schoonheid van dit land. Ook krijgt u
de mooiste en indrukwekkendste bezienswaardigheden van Krakau en omgeving, in het zuiden van Polen,
te zien. Op de heen- en terugreis is er bovendien
aandacht voor de steden Wenen en Dresden.

BERLIJN
WARSCHAU
DRESDEN

KRAKOW

PASSAU

TATRANSKA LOMNICA

BRASTISLAVA

Slowakije, sinds 1 januari 1993 een zelfstandige republiek, is voor het grootste deel een bergachtig land. De
bergen behoren allemaal tot de Beskiden en Karpaten.
Alleen in het zuidoosten zijn er enkele laagvlakten. In
het zuiden, langs de grens met Hongarije stroomt de
Donau, waaraan ook de hoofdstad van het land, Bratislava ligt. Het ruige landschap met op veel plaatsen nog
ongerept natuurschoon oefent op iedere liefhebber
een ware aantrekkingskracht uit. De combinatie van
de rust die vrijwel overal heerst, de charme van stadjes
en dorpen waar het lijkt als of de tijd is stil blijven staan
en de levendige stad Bratislava maakt Slowakije tot een
aantrekkelijke vakantiebestemming.
Krakau, ook het Rome van Polen genoemd, is een stad
met onschatbare historische monumenten. Vooral de
kathedraal op de Wawel-heuvel, de Rynek Glówy, een
van de grootste marktpleinen van Europa, met lakenhallen uit de Renaissance waarin nu winkeltjes zijn gevestigd, de Barbacane, de imposante verdedigingswerken,
het Koninklijk Kasteel (Wawel) en de Mariakerk zijn het
bezichtigen meer dan waard. In deze prachtige omge-

ving bezoeken we ook het indrukwekkende Oswiecim
(=Auschwitz) en de befaamde zoutmijnen van Wielickza.
Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting omgeving van Passau/
Schärding.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Wenen. Hier maken we o.l.v. een gids een korte sightseeingtour waarbij
u de mooiste en bekendste bezienswaardigheden te
zien zult krijgen. Ook kunt u enige tijd op eigen gelegenhied in de stad door brengen voordat we verder
rijden naar Bratislava. Overnachting Bratislava.
3e dag: ’s Morgens maken we o.l.v. een gids kennis met
het oude centrum van de stad. Ongetwijfeld zullen de
Dom van St. Martinus, de Academia Istropolitana, Paleis
Pálffy, de Michelspoort de Clarissenkerk en vele andere
historische bouwwerken de revue passeren. ’s Middags
kan een boottocht worden gemaakt, een bezoek aan
de imposante burcht worden gebracht en kunt u op
eigen gelegenheid de stad verkennen. Overnachting
Bratislava.

4e dag: We verlaten Bratislava en rijden via een mooie
route langs onder andere Trnava en Žilina naar het centraal tussen verschillende natuurgebieden en de Hoge
en Lage Tatra gelegen vakantieplaats Tatranska Lomnica, waar we vier nachten zullen verblijven.
5e dag: O.l.v. de chauffeur maken we een schitterende
rondrit door het Tatra gebergte. We passeren o.a. het
dorpje Kežmarok waar een historisch kerkje met een
buitengewoon mooi houten interieur ligt en Spišský
Hrad, waar een prachtige burcht te bezichtigen is. Laat
u verrassen door de schoonheid van het landschap, de
prachtige natuur en de sfeervolle dorpjes en stadjes.
6e dag: Ook deze dag maken we een mooie rit door
het hooggebergte, waarbij o.a. een stop wordt gehouden in het stadje Poprad. Ook kunt u deelnemen aan
een enerverende vlottocht op de rivier de Dunajec. De
grensrivier tussen Polen en Slowakije.
7e dag: Vrije dag in Tatranska Lomnica. U kunt een wandeling maken of gebruik maken van de faciliteiten van
het hotel.
8e dag: We verlaten Tatranska Lomnica en rijden via
Poprad en Ruzomberok richting Poolse grens. In de vroe-
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SLOWAKIJE & ZUID-POLEN
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• afscheidsdiner
• gids voor sightseeing Wenen
• gids voor sightseeing Bratislava
• excursie zoutmijnen Wielickza
• gids voor sightseeing Krakau
• bezoek Auschwitz
• gids sightseeing Dresden
• parkeer- en tolkosten

ge middag arriveren we in Wielickza waar we de wereldberoemde zoutmijnen zullen bezoeken. Hier ziet u o.a.
een uitgebreid gangenstelsel, diverse zalen en kapellen
en een enorme kathedraal, de Kapel van de Zalige Kinga,
waar werkelijk alles van zout gebouwd is. U zult ogen te
kort komen bij het zien van deze unieke ondergrondse
wereld. Diner en overnachting omgeving Krakau.
9e dag: O.l.v. een gids maken we in de voormiddag kennis met de mooie stad Krakau. Een stad met veel bezienswaardigheden maar ook met een aparte, gezellige
sfeer. ’s Middags bent u vrij om op eigen gelegenheid
de stad in te gaan. Overnachting Krakau.
10e dag: We verlaten Krakau en rijden naar Oswiecim,
beter bekend als Auschwitz. Hier bezoeken we de permanente tentoonstelling in het voormalige concentratiekamp, een indrukwekkend bezoek dat ongetwijfeld

diepe indrukken bij u zal achterlaten. Na dit bezoek rijden we verder naar de Duitse stad Dresden waar we laat
in de middag zullen arriveren.
11e dag: Tijdens een sightseeingtour door de stad
krijgt u vrijwel alle bezienswaardigheden te zien. ’s Middags bent u vrij om er op eigen gelegenheid op uit te
trekken. Overnachting Dresden.
12e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 179,-.

Hotel:
Bij deze reis wordt overnacht in uitstekende middenklasse hotels, gunstig gelegen
in of nabij de in het programma genoemde
plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad, toilet en televisie.
’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima diner
(3-gangen of buffet) geserveerd. In Tatranska Lomnica verblijft u vier nachten in
het driesterren Hotel Sorea Titris gelegen
nabij het centrum. Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, toilet, telefoon
SAT-televisie, safe en internetaansluiting.
Het hotelcomplex biedt haar gasten verder o.a. lift, prima restaurant, gezellige bar,
tennisbanen en een aqua-relax center
met binnenbad, whirlpool, sauna en massagemogelijkheden.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Vertrekdatum | Rondreis Slowakije & Zuid-Polen
Dinsdag 24 augustus 2021
12 dagen € 1195,-
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Direct boeken
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MIDDELLANDSE ZEE
De Middellandse Zee, met een totale oppervlakte van
2,5 miljoen km², ligt tussen Zuid-Europa, West-Azië en
Noord-Afrika. Maar liefst 21 landen grenzen aan de
Mediterranee zoals deze zee ook wel wordt genoemd.
Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de veelzijdigheid van een aantal Europese landen die
liggen aan deze immense binnenzee.

PARIJS

MONTECATINI TERME

ORANGE

LIVORNO
ANDORRA

BASTIA

ROME

BARCELONA

MADRID

PORTO

PALAU
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Via Frankrijk (Orange) en Andorra, rijden we naar
Spanje (Barcelona). Hier nemen we de nachtboot en
varen we naar het Italiaanse Sardinië en daarna naar
het Franse Corsica. Via de Toscane in Italië rijden we
tenslotte weer langzaam huiswaarts. Onderweg zult u
een grote diversiteit aan indrukken te verwerken krijgen wat betreft landschap, natuur en cultuur.
Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuidwaarts.
Overnachting omgeving Mâcon/ Chalon-sur Saône.
2e dag: Na het ontbijt vervolgen we onze weg naar
het zuiden. We passeren Lyon en Valence en komen
rond het middaguur aan in het gezellige Orange. Het
stadje behoorde eens toe aan Willem van Oranje Nassau. De Triomfboog, een van de mooiste van Frankrijk,
en het amfitheater getuigen van een geschiedenis die
terug gaat tot in de Romeinse tijd. Overnachting omgeving Orange.
3e dag: De route van deze dag voert langs Montpellier en Narbonne naar Carcassonne bekend vanwege
zijn elliptische burcht die wordt omgeven door een

dubbele stadsmuur met maar liefst 54 torens. Na dit
bezoek rijden we via een magnifieke route verder
naar het vorstendom Andorra waar we 2 nachten zullen verblijven.
4e dag: Een gids zal ons begeleiden op een werkelijk
ongelofelijke tocht door het bergstaatje Andorra, met
468 km² een van de kleinste landen ter wereld. De gids
zal vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van
het land en ons de mooiste plekjes laten zien zoals: de
plaatsjes Canillo, Encamp, La Massan en Ordino. Onderweg kunt u genieten van panoramische vergezichten en een fantastische natuur.
5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Barcelona waar
we nog voor de middag zullen arriveren. Tijdens een
rondrit o.l.v. een gids krijgt u de bekendste en belangrijkste bezienswaardigheden te zien. Uiteraard de
Sagrada Familia, Camp Nou en de Ramblas. Voordat
we aan boord gaan voor de overtocht naar Sardinië
gebruiken we nog het diner in de stad. Overnachting
aan boord.
6e dag: Ontbijt aan boord. Daarna meren we aan in
de haven van Porto Torres. Sardinië behoort tot Italië

RSIC A

en is bekend om zijn azuurblauwe zee met kristalhelder water, prachtige baaien en bergachtige landschappen met grillige rotsformaties. Via een route
langs de noordkust komen we eerst aan in Castelsardo
en daarna in de omgeving van Palau waar we zullen
overnachten.
7e dag: Rustdag op Sardinië. U kunt eventueel deelnemen aan een bustour over het eiland met een
plaatselijke touringcar (bij boeking op te geven). Overnachting omgeving Palau.
8e dag: Rond het middaguur nemen we de veerboot
van Santa Teresa naar Bonifacio gelegen op het Franse
eiland Corsica. We rijden vervolgens langs de oostkust
van het eiland noordwaarts. We passeren o.a. de stadjes Aleria en Casamozza voordat we in de havenstad
Bastia arriveren. Overnachting omgeving Bastia.
9e dag: Tijdens een rondrit over het eiland zult u met
eigen ogen zien waarom Corsica ook Ile de la Beauté
(eiland van de schoonheid) wordt genoemd. Het is
een eiland met een grote diversiteit. Naast vele schilderachtige dorpjes zijn er krijtrotsen in het zuiden,
rode rotspartijen ‘Les Calanches’ en het UNESCO we-
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reldnatuurreservaat Scandola in het westen, en hoge
bergtoppen waaronder de Monto Cinto in het midden van het eiland. Na terugkomst kunt u de bezienswaardigheden van Bastia nog nader gaan bekijken.
Een kijkje bij de citadel en in het oude centrum is zeker de moeite waard. Overnachting omgeving Bastia.
10e dag: In de loop van de dag nemen we de veerboot naar het Italiaanse Livorno. Afhankelijk van de
uiteindelijke overtochttijd maakt de chauffeur nog
een korte of wat langere rondrit door de Toscane.
Overnachting omgeving Montecatini Terme.
11e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts. Overnachting in het zuiden van Duitsland.
12e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• 1x diner in Barcelona
• afscheidsdiner
• overtocht Barcelona-Porto Torres
• 1x overnachting met ontbijt aan boord
• overtocht Santa Teresa-Bonifacio
• overtocht Bastia-Livorno
• aperitief op de markt in Orange
• gids voor sightseeing Orange
• welkomstdrankje in Andorra
• gids voor sightseeing Andorra
• gids voor sightseeing Barcelona
• gids voor sightseeing Corsica
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 315,• eenpersoonskamer/buitenhut op
aanvraag
• tweepersoonsbuitenhut € 30,- p.p.
• sightseeing Sardinië o.l.v. gids met
plaatselijke touringcar € 50,- p.p. #
# Alleen bij voldoende belangstelling,
bij boeking op te geven

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uitstekende middenklasse hotels, gunstig
gelegen in of nabij de in het programma
genoemde plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad en
toilet. ’s Morgens wordt een uitgebreid
ontbijtbuffet en ’s avonds een prima diner (buffet of 3-gangen) geserveerd.

Vertrekdata | Rondreis Middellandse Zee
Vrijdag 18 juni 2021
12 dagen € 1290,Vrijdag 24 september 2021
12 dagen € 1290,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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FRANKRIJK
Hoewel het geen speciale bedevaartsreis betreft, is Lourdes toch het hoofddoel van deze boeiende 8-daagse reis.
U verblijft namelijk 3 nachten in deze wereldberoemde
bedevaartsplaats. Naast de heiligdommen van Lourdes
zullen tijdens de reis nog andere bezienswaardigheden
aan bod komen. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan het unieke bergstadje Rocamadour en wordt er
een indrukwekkende rit door de Pyreneeën gemaakt.

ORLÉANS

PARIS
BEAUNE

LIMOGES
BRIVE-LA-GAILLARDE

LOURDES

Op 11 februari 1858 krijgt de 14-jarige Bernadette, dochter van molenaar Soubirous, bij het hout sprokkelen de
eerste verschijning van Maria. In totaal zal Moeder Maria 18 keer aan Bernadette verschijnen. Bij de negende
verschijning ziet Bernadette tot haar verbazing als ze de
grond aanraakt water tevoorschijn komen. Een, tot op
dat moment, niet bekende bron ontspringt. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wordt in 1862 besloten

een kerk te bouwen boven de grot waar Maria aan Bernadette verscheen. In de loop der jaren groeit Lourdes
uit tot een van de meeste bekende bedevaartsplaatsen
ter wereld. Het wordt jaarlijks bezocht door miljoenen
pelgrims, waaronder veel zieken. Velen laten zich onderdompelen in het water van de bron, hopende op genezing of geestelijke ondersteuning.
Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuidwaarts.
In de stad Nancy wordt een langere pauze gemaakt
waarbij we ondermeer het beroemde plein ‘Place Stanislas’, genoemd naar de Poolse koning Stanislas, bezoeken. Na de lunch rijden we verder naar de Bourgondische wijnstad Beaune gelegen aan de ‘Côte d’ Or’. Hier
staat ondermeer een bezoek aan ‘Hotel Dieu’, een in
1443 door Nikolas Rolin gesticht ziekenhuis op het programma. Overnachting Beaune of omgeving.
2e dag: Dwars door de wijnvelden van de ‘Côte de
Beaune’ rijden we via de oude Romaanse stad Autun
en door het natuurpark ‘Du Morvan’ naar Clermont-Ferrand. Vooral het oude stadsdeel Mont-Ferrand is zeer de
moeite waard. Na de middag vervolgen we onze weg

langs ondermeer de Puy-de-Dôme en door de Auvergne naar Brive-la-Gaillarde voor de overnachting.
3e dag: ‘s Morgens rijden we eerst naar het unieke, tegen de rotsen aangebouwde stadje Rocamadour. Hier
maken we een korte pauze, zodat u voldoende tijd krijgt
dit werkelijk fantastische bergplaatsje te bekijken voordat we verder zuidwaarts gaan langs ondermeer Cohors
en Auch. Later in de middag bereiken we via o.a. de stad
Tarbes, Lourdes, waar we 3 nachten zullen verblijven.
4e dag: Vrije dag in Lourdes. Bij voldoende belangstelling kunt u met uw chauffeur-reisleider de stad verkennen. Er wordt een wandeling gemaakt naar de Heiligdommen en een bezoek gebracht aan o.a. de Grot,
de kerken Rosaire, Crypte, Basilique superieur en de
ondergrondse Basilique Pius X. Na de lunch (op eigen
gelegenheid) wordt de wandeling voortgezet langs het
cachot, de Moulin en kan eventueel nog het museum
over de geschiedenis van Bernadette worden bezocht.
5e dag: De dag van vandaag staat in het teken van het
hooggebergte. De chauffeur maakt een grote rondrit
door de Pyreneeën. Bergreuzen zoals de Col du Tourmalet of de Col d’ Aubisque, bekend van de Tour de France,
zullen ongetwijfeld ook bij u ontzag inboezemen.
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid Frans ontbijt en een
prima diner)
• afscheidsdiner
• alle te maken excursies inclusief
mogelijke parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 279,-

6e dag: Na een vroeg ontbijt verlaten we Lourdes en rijden we via Les Landes naar Bergerac. De stad Bergerac,
gelegen aan de oevers van de Dordogne, is bekend om
zijn wijngaarden. In de middeleeuwse oude stad zijn het
Pelissièreplein en zijn restaurantterrasjes, het Recollettenklooster en zijn Wijnhuis, en de oude haven bezienswaardig. ‘s Middags rijden we verder richting Oradour
sûr Glane, waar we geconfronteerd worden met een
dorp dat tijdens de Tweede Wereldoorlog totaal uitgebrand en verwoest is en er nu nog bij ligt alsof het gisteren was gebeurd. In de late namiddag arriveren we in
porseleinstad Limoges, waar we zullen overnachten.

7e dag: Na een kort verblijf in Limoges, rijden we verder
noordwaarts. Via een mooie route komen we in de omgeving van Tours, alwaar we een bezoek brengen aan Chateau Amboise, een van de mooiste kastelen aan de rivier
de Loire. Na dit bezoek volgen we de rivier en komen vervolgens in de omgeving van Orléans voor de overnachting.
8e dag: Na het ontbijt wordt o.l.v. de chauffeur een
sightseeingtour door Parijs gemaakt. Hierbij zullen een
groot aantal bezienswaardigheden van deze wereldstad de revue passeren. Na de lunch rijden we verder
richting Nederland, waar deze enerverende reis zal worden besloten met een waardig afscheidsdiner.

Hotel:
In de plaatsen Beaune, Brive-la-Gaillarde,
Limoges en Orléans wordt overnacht in
uitstekende en gunstig gelegen drie- of
viersterrenhotels. De adresgegevens
van deze hotels ontvangt u bij uw reisbescheiden. In Lourdes zijn kamers gereserveerd in het 4-sterren Hôtel Paradis. Hôtel Paradis ligt in het centrum van
Lourdes, tegenover de rivier de Gave de
Pau en op 5 minuten loopafstand van
het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes en biedt uitzicht op de
Pyreneeën. Alle kamers hebben bad of
douche en wc, airco, tv. Het hotel beschikt over een lift.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Rondreis Frankrijk
Zaterdag 29 mei 2021
8 dagen
Zaterdag 4 september 2021
8 dagen

€ 895,€ 895,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken
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PARELS AAN DE DONAU
De Donau is na de Wolga de tweede langste rivier van
Europa. Hij ontspringt in het Zwarte Woud in Duitsland en stroomt oostwaarts door onder andere Oostenrijk, Slowakije en Hongarije naar Roemenië, waar
hij uitmondt in de Zwarte Zee. De breed slingerende
rivier doorkruist wereldsteden steden als Wenen,
Bratislava en Boedapest.

WENEN

BRATISLAVA
BÉLÁ

BOEDAPEST

Tijdens deze unieke reis maakt u kennis met enkele parels aan de Donau. In Wenen verblijft u twee nachten in
het viersterren Hotel Livinghotel Kaiser Franz Josef en in
het in Hongarije drie nachten in het viersterren Bodrogi
Kúria Wellness Hotel in het plaatsje Inarcs nabij Budapest.
Naast de steden Wenen, Bratislava en Budapest maakt u
onder meer kennis met de Wachau, de wijnbouw langs
de Donau en het historische stadje Esztergom.

Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren in de late namiddag in
de omgeving van Wels/Linz, waar we overnachten.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Wenen.
De mooie route voert ons door de Wachau, het prachtige
dal van de Donau. Dit gebied heeft een fascinerend landschap, met steile terrassen waarop wijn wordt verbouwd.
We passeren dan ook enkele idyllische wijndorpjes. Een
bezoek waard is ook Stift Melk, het schitterende Benedictijner klooster met zijn prachtige bibliotheek. Ook kan er
eventueel een boottocht op de Donau worden gemaakt.
In de late namiddag arriveren we bij ons hotel in Wenen.
3e dag: O.l.v. een Nederlandssprekende gids maken
we een rondrit door deze romantische oude Keizersstad. Alle bekende maar ook vele minder bekende bezienswaardigheden zullen de revue passeren. Vanaf de
Kahlenberg heeft u een mooi uitzicht over de stad. Aansluitend heeft u nog tijd om op eigen gelegenheid in de
stad rond te kijken voor dat we een kijkje nemen bij de
300 jaar oude Schlumberger Sektkellerei.
4e dag: We verlaten Wenen en rijden eerst naar de
Slowaakse hoofdstad Bratislava. Een gids laat ons tijdens een stadswandeling de mooiste plekjes en meest

markante bezienswaardigheden zien. In de loop van de
middag rijden we naar het plaatsje Inarcs nabij Budapest, waar we de komende dagen zullen verblijven.
5e dag: Hele dag Budapest. Na aankomst beginnen we
met een grote stadsrondrit door de stad. Een gids zal
ons tal van wetenswaardigheden over de stad, haar geschiedenis en haar bewoners vertellen terwijl alle ‘highlights’, waaronder het Parlementsgebouw, de burcht,
de Kettingbrug, de grote boulevard Adrássy ut, het Heldenplein en het Vissersbastion de revue zullen passeren.
Aansluitend kunt u nog enige tijd op eigen gelegenheid
in het verrassend mooie centrum doorbrengen voordat
we terugkeren naar ons hotel.
6e dag: Vandaag kunt u uitrusten en gebruik manken
van de faciliteiten van het hotel. Ook kunt u deelnemen aan een spectaculaire Hongaars Puszta Party. Na
ontvangst met abrikozenschnaps en kaasgebak wordt
een koetstocht over de poesta gemaakt. Daarna is er
een spectaculaire en folkloristische show met o.a. muziek, dans, demonstraties driespannen, vierspannen en
speelse wedstrijden. Het programma eindigt met een
typische Hongaarse maaltijd waarin goulash natuurlijk
niet mag ontbreken.
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PARELS AAN DE DONAU
JUBILEUMEXTRA:
WIJNPROEVERIJ O.L.V.
SOMMELIER

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijt en prima diner)
• 1x 3-gangendiner in restaurant in Wenen
• afscheidsdiner
• gids voor sightseeing Wenen
• bezoek Sektkellerei
• gids voor stadswandeling Bratislava
• gids voor sightseeing Budapest
• entree basiliek Esztergom
• parkeer- en tolkosten

****HOTELS
7e dag: Direct na het ontbijt rijden we naar het aan de
Donau gelegen Esztergom, een van de oudste steden
van Hongarije. Deze voormalige hoofdstad is vooral
bekend om zijn reusachtige basiliek, gebouwd naar
voorbeeld van de St. Pieter in Rome, en het Koninklijk
Paleis. Op weg terug naar het hotel lassen we een langere pauze in aan het schilderachtige kunstenaarsdorp
Szentendre. Bij terugkomst in het hotel staat voor het
avondeten nog een wijnproeverij, met wijnen uit de eigen wijnkelder, op het programma.
8e dag: We verlaten Inarcs en beginnen aan de terugreis. In de late namiddag arriveren we in de omgeving
van Passau/ Schärding, waar we overnachten.

9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 129,• Pustza-Party € 50,.- #
# Alleen bij voldoende belangstelling. I.v.m. de noodzakelijke reserveringen bij boeking op te geven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht
in uitstekende middenklassehotels in
respectievelijk Linz/Wels en Passau/
Scharding. De comfortabele kamers
zijn voorzien van faciliteiten. In Wenen
verblijft u twee nachten in het viersterren Derag Livinghotel Kaiser Franz Josef.
Alle ruime kamers zijn voorzien van faciliteiten. In het viersterren Bodrogi Kuria
Wellness Hotel in het plaatsje Inarcs nabij Budapest verblijft u viernachten. Dit
luxueuze wellnesshotel ligt in een groot
dennenbos nabij een meertje.De luxe
kamers zijn voorzien van alle faciliteiten.
Het hotel heeft tal van wellnessfaciliteiten waaronder binnenbad, sauna, whirlpool en massagemogelijkheden.

Vertrekdata | Rondreis Parels aan de Donau
Zaterdag 3 juli 2021
9 dagen € 1050,Zaterdag 28 augustus 2021
9 dagen € 1050,Zaterdag 2 oktober 2021
9 dagen € 1050,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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ABTENAU

SALZBURGERLAND | OOSTENRIJK
Al 22 jaar komen wij in Abtenau en zijn we te gast in
Hotel Goldener Stern van de Familie Wageneder. Elk
jaar weer worden we gastvrij ontvangen in het hotel
dat is gelegen aan het gezellige marktplein van deze
fraaie vakantieplaats. Elk jaar weer zijn de mensen bijzonder tevreden en zijn de reacties op de reizen naar
Abtenau bijzonder goed.

Abtenau is een groter dorp in het Salzburgerland. Een
dorp met een kerk, een oergezellig dorpsplein, boerderijen en huizen met Oostenrijkse hanggeraniums in
de raamkozijnen. Het dorp groeide langzaam en heeft
daardoor zijn oorspronkelijke karakter kunnen bewaren.
Abtenau is een gezellige plaats, een plaats waar je je
snel thuisvoelt.
Ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Mozartstad Salzburg ligt het mooie Lammertal. Midden in dit prachtige
dal ligt de vakantieplaats Abtenau, een echt vakantieparadijs. Rond het gezellige marktplein in Abtenau bevin-

WENEN
ABTENAU

den zich traditionele konditereien, winkeltjes en cafés.
Je kunt er verder tennissen, paardrijden, kegelen, mountainbiken, kajakken, bergklimmen, raften etc. Verder zijn
er in deze schilderachtige omgeving meer dan 300 km
goed bewegwijzerde wandelroutes uitgezet. De ideale
ligging van Abtenau staat garant voor een afwisselende
vakantie. Landschappelijke en culturele bezienswaardigheden, zoals de ijsgrotten van Werfen, Königsee, bezoek aan Salzburg, zijn slechts enkele voorbeelden van
interessante uitstapjes.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Abtenau in de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. de hotelier een
wandeling door Abtenau. ’s Middags gaan we naar de
Christlalm op de Trattberg, waar zowel de wandelaars als
ook de muziekliefhebbers aan hun trekken zullen komen.
3e dag: ‘Im Weißen Rößl am Wolfgangsee’ is een begrip
voor de liefhebber van operettemuziek. De Wolfgangsee is een must voor de vakantieganger in het Salzburgerland. Deze dag staan verder de Postalm en het
Dachsteinmassief op het programma. Aan de voet van

het Dachsteinmassief liggen een aantal fjordachtige
meren, de Halstättersee en de Vordere en Hintere Gosausee. Een wandeling bij deze meren is zeer de moeite
waard en deels zelfs goed te doen voor diegene die iets
minder goed ter been is.
4e dag: Deze dag bezoeken we Salzburg. De vierde
stad van Oostenrijk, dankt haar populariteit en internationale bekendheid vooral aan componist Wolfgang
Amadeus Mozart. Salzburg 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 we nog volop tijd krijgen om op eigen gelegenheid rond te kijken.
5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of
Abtenau verkennen. Bij voldoende belangstelling zal
de chauffeur een wandeling o.l.v. een gids organiseren.
6e dag: Verrassingsdag. De chauffeur zal in samenspraak met de hotelier zorgen voor een leuke excursie.
Dit kan van alles zijn. Een bergwandeling, een bezoek
aan een bezienswaardigheid in de omgeving en/of een
onvergetelijke rondrit door het hooggebergte.

ABTENAU

OOSTENRIJK

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzemenu)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• wandeling door Abtenau onder deskundige leiding
• ’Kaffeeklatsch’ (incl. kop koffie en gebak)
• ’Pferdekutschfahrt’ met aansluitend
wandeling o.l.v. hotelier
• sightseeing Salzburg o.l.v. gids
• vrij gebruik van ‘Wellnesslandschaft’ en
‘Badebiotops’
• 2x per week ‘Sommertanz’ op het
marktplein (bij goed weer)
• parkeer- en tolkosten

JUBILEUMEXTRA:
JUBILEUMAVOND MET ABTENAUER MUSIK,
FEESTELIJK DINER EN LEKKER DRANKJE

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
7e dag: De tocht van deze dag gaat naar Berchtesgaden, een sfeervol oud stadje in Beieren, dat echter
vooral bekend is vanwege Hitlers Adelaarsnest (het
Kehlsteinhaus). Ook een van de mooiste meren van
Duitsland, de Königssee, staat vandaag op het programma. Bij voldoende belangstelling wordt een
rondvaart over het meer georganiseerd. Tijdens de
boottocht wordt de zogenaamde ‘Trompetenecho’ ten
gehore gebracht.
8e dag: Na het ontbijt rijden we naar de Liechtensteinklamm, genoemd naar Fürst Johannes von und zu
Liechtenstein, die er in 1875 voor heeft gezorgd dat dit
gebied werd ontsloten. In de vroege middag zijn we
weer terug in Abtenau. Voor de liefhebbers staat nog
een wandeling in het Lammertal op het programma.

9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

23e JAAR
SALZBURGER BAUERNHERBST:
De reis in september valt in de zogenaamde‘Bauernherbst’. In de gehele streek wordt dan het
binnen brengen van de oogst gevierd. De daarmee samenhangende zeden en gebruiken worden samen met de bezoekers ‘gevierd’. Een jaarlijkse traditie van muziek, feest, klederdracht etc.
De festiviteiten waaronder de ‘Almabtrieb’ zullen deels in Abtenau zijn, maar wellicht ook in
een van de omliggende plaatsen.

Toeslag:
Eenpersoonskamer
€ 77,- voor de 8-daagse reizen
€ 88,- voor de 9-daagse reis.
Hotel:
U logeert in het drie-sterren Hotel Goldener Stern van de Familie Wageneder
gelegen aan het Marktplein in Abtenau,
dat in het voorjaar van 2020 gerenoveerd
is. Het hotel ademt een gezellige en rustgevende sfeer uit in Salzburger stijl. Alle
liefdevol ingerichte kamers zijn voorzien
van douche, toilet, wifi, telefoon, tv, kluis,
föhn, de meeste met balkon en alle kamers zijn per lift bereikbaar. Het hotel
biedt haar gasten een gezellige Stube,
een sfeervolle huisbar, een uitstekend
restaurant en eigen Konditorei. Verder
kunnen alle gasten gebruik maken van
het wellnesscentrum of op mooie dagen
buiten in de zwembiotoop.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk. Bij de 8-daagse reizen vervalt in principe dag 6, al zal de
chauffeur proberen het programma van
deze dag zoveel mogelijk in te passen in
de andere dagen.

Vertrekdata | Abtenau
Zondag 20 juni 2021
Zondag 8 augustus 2021
Vrijdag 3 september 2021

8 dagen
8 dagen
9 dagen

€ 675,€ 675,€ 750,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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FLACHAU

SALZBURGERLAND | OOSTENRIJK
Wedden dat u het op deze vakantiereis naar Flachau naar uw
zin zult hebben?! Het dorpje Flachau is een Oostenrijks pareltje dat ook in de zomer ongelooflijk veel te bieden heeft. Daarnaast zijn er een aantal verrassend mooie excursies gepland,
waarbij de hoteleigenaar deels als gids fungeert. Hij neemt u
mee naar bijzondere plekjes. Muziekliefhebbers kunnen zich
alvast voorbereiden op leuke avonden in Musistadl.

WENEN
FLACHAU

PREMIUM EXCLUSIV TOUR
Flachau, gelegen op een plateau midden in de fraaie
Oostenrijkse alpen, biedt u werkelijk alles wat u zich
maar wensen kunt. Een prachtige vakantieplaats met
winkeltjes, gezellige restaurants, mooie terrassen, en
ongekende wandel- en fietsmogelijkheden. Flachau
heeft veel folklore, Oostenrijkse muziek en natuurlijk het
bekende Frühshoppen, Gaudi-middagen, Heimatavonden en ga zo maar door. Flachau is genieten van natuur,
wandelingen, sfeer en gezelligheid en is tevens een ideaal uitgangspunt voor de mooiste excursies.

Net als de laatste jaren hebben we voor 2021 in goed
overleg met de familie Oberreiter van Hotel Bergzeit in
Flachau wederom een speciaal programma samengesteld voor deze bijzondere ‘Premium Exclusiv Tour’ door
het Salzburgerland. Bij het excursieprogramma wordt u
een aantal dagen begeleid door de hotelier en is gezorgd voor heel veel extra’s, waaronder veel, heel veel
muziek!
Programma:
1e dag: Heenreis. Na aankomst is er een ‘Begrüßungsschnapserl’, ‘Bauernbuffet’ en een gezellige avond.
2e dag: Na het ontbijt wandelen we op ons gemak naar
Musistadl in de Flachauer Gutshof voor het wekelijkse
Frühshoppen. Regionaal bekende muzikanten zorgen
voor een opperbeste stemming. In de loop van de middag Kaffee und Kuchen, bij goed weer op het terras van
het hotel.
3e dag: Vandaag maken we een magnifieke en belevenisvolle tocht over de Malta Hochalmstraße, door het
dal van het neerstortende water, naar de Kölnbreinsperre, de hoogste stuwdam van Oostenrijk. Van het
uitzichtplatvorm Airwalk heeft men een werkelijk mag-

nifiek uitzicht op de stuwdam, het stuwmeer en imposante berglandschap. Onderweg kunt u genieten van
panoramische vergezichten en de mooiste natuur.
4e dag: We rijden naar de plaats Werfen voor een bezoek aan de imposante vesting Burg Hohen Werfen.
Naast een kijkje in dit indrukwekkende kasteel krijgen
we hier een roofvogeldemonstratie. Aansluitend rijden we naar Mühlbach an Hochkönig waar u bij het
prachtig gelegen Arthurhaus op eigen gelegenheid
een hapje kunt eten. Liefhebbers kunnen eventueel
nog een wandeling maken in dit zeer geliefde wandelgebied.
5e dag: Het programma van deze dag brengt ons naar
de Steirische Bodensee, een juweel midden in het gebied Schladming Dachstein. Via een bijzonder mooie
route rijden we vervolgens via Ramsau am Dachstein,
Schildlehen en Hachau naar het geliefde Filzmoos. Het
laatste doel van deze dag is de ‘Oberhofalm’ waar een
langere pauze wordt gehouden. Ook hier kunt u een
wandeling maken, wat drinken en genieten van enkele
muzikale hoogstandjes.
6e dag: Over de 34 lange Nockalmstraße, zonder enige
twijfel een van de afwisselendste en mooiste alpenrou-

FLACHAU

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
BOOTTOCHT WÖRTHERSEE

**** HOTEL
tes die men met de bus kan rijden, gaan we deze dag
naar Karinthië. Bij de Wörthersee, bijvoorbeeld in Velden
of in Maria Wörth wordt een langere pauze ingelast en
wordt een boottocht gemaakt. In de late namiddag zijn
we weer terug in Flachau.
7e dag: De voormiddag blijven we in Flachau. Met de
zomerlift gaan we omhoog naar wandelgebied Griessenkar, waar u kunt genieten van het fraaie landschap,
de onvergetelijk vergezichten, de groene almen en de
ongerepte natuur. ’s Middags rijden we via een mooie
route naar de Liechtensteinklamm, een van de langste
en diepste kloven van de alpen. Via de nieuwe wenteltrap Helix kunt u op uw gemak, tussen de rotswanden
30 meter omhoog klimmen, een spectaculaire ervaring.
’s Avonds grandioze afscheidsavond met muziek van
het huisorkest.

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

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
4-gangen-keuze-diner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x grillparty op hotelterras (bij goed
weer)
• 1x Bauernbuffet
• diners aangepast aan seizoen met
enkele verrassingen
• ’1x Kaffee und Kuchen’ op hotelterras
• almbezoek incl. muziek
• ’Heimatavond’ in Musistadl of hotel
• afscheidsavond hotel met muziek
• vrij gebruik wellnesscentrum en
buitenbad
• begeleiding door hotelier of gids bij
enkele dagtochten
• Frühshoppen met live muziek in
Musistadl
• bezoek hoogste stuwmeer van Oostenrijk met uitzichtplatform ‘Airwalk’
• excursie Steirischem Bodensee met
wandeling
• rit Nockalmstraße
• bezoek Burg Hohen Werfen met roofvogeldemonstratie
• parkeer- en tolkosten

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het ****Familiehotel Bergzeit,
gelegen in het centrum van Flachau. Het
staat voor kwaliteit, uitmuntende gastronomie, persoonlijke benadering, comfort,
vermaak en talloze activiteiten. Het hotel
beschikt over een lift, sfeervol restaurant,
gezellige bar, zonneterras, zwembad, sauna, solarium en belevingsdouches. Alle
kamers zijn voorzien van douche, bad,
toilet, föhn, telefoon, wifi en televisie. Een
aantal kamers heeft een balkon.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdata | Flachau
Zaterdag 26 juni 2021
Zaterdag 17 juli 2021
Zaterdag 14 augustus 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

€ 735,€ 735,€ 735,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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HOLZGAU

TIROL | OOSTENRIJK
De mooie ligging aan het sfeervolle dorpsplein, het
gevarieerde excursieprogramma, de uitstekende
verzorging, maar vooral de spontane en oprechte
gastvrijheid van de familie Hammerle zorgen al meer
dan 30 jaar dat honderden mensen uit Limburg en Brabant met een bijzonder tevreden gevoel terug kunnen
kijken op een ‘droomvakantie’ naar Holzgau.

Het Lechtal is een ruim en breed dal waardoor, de naam
zegt het al, de rivier de Lech zich al kronkelend een weg
baant. De rivier ontspringt op de Formarinalpe (1874 m)
in Vorarlberg. Komende vanaf Reutte doet het landschap
van het stroomgebied van de Lech nogal wijds aan. De
hoge bergen liggen aan beide zijden ver van de rivier
af. In het brede dal liggen groene weiden. Door nagenoeg het hele dal zijn uitstekende wandelpaden en ook
fietsroutes uitgezet. Het dal is bekend vanwege de houtsnijkunst, waaronder fraai ingelegde tafels en kasten en
klokken die zijn voorzien van sierlijk houtsnijwerk.

WENEN

HOLZGAU

Het oude Tiroolse dorp Holzgau ligt op de mooiste plek
in het Oberen Lechtal en is omgeven door weiden, bossen en de romantische Allgäuer- en Lechtaler Alpen.
Het is een bijzonder sfeervol dorp met huizen en boerderijen die prachtig beschilderde gevels hebben, vaak
nog mooier gemaakt door de vele met bloemen versierde balkons. Holzgau is een eldorado voor de wandelliefhebber, overal heerst een weldadige rust en waar
men ook gaat, komt men uniek natuurschoon tegen.
Behalve rust en natuur heeft het gezellige Tiroolse dorp
ook veel aan ontspanning te bieden. Van een wandeling
door het dorp o.l.v. een gids tot “Sport, Spiel und Spaß”
voor iedereen. Er is een zogenaamd Fun-Court gerealiseerd waar liefhebbers van o.a. badminton, basketbal,
voetbal, hockey, handbal, tennis, (beach)volleybal en
inlineskaten aan hun trekken kunnen komen.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij Hotel Neue Post in de
loop van de middag.
2e dag: ’s Morgens bent u vrij zodat u het hotel en het
sfeervolle plaatsje Holzgau kunt verkennen. ’s Middags

maken we o.l.v. de hotelier de zogenaamde Lechtaltour,
waarbij we ongetwijfeld de mooiste plekjes van dit dal te
zien krijgen. Ook brengen we deze middag een bezoek
aan de oudste houtsnijschool ter wereld in Elbigenalp.
3e dag: Vandaag wordt een 3-passentocht gemaakt.
De indrukwekkende route voert over de Flexenpass, de
Arlbergpass en de Fernpass. Onderweg kan een langere
stop worden gemaakt voor ‘Schnapps- und Speckverkostung’ en kunt u genieten van de mooiste vergezichten.
4e dag: De tocht over de Silvretta Hochalpenstraße
is ook vanuit Holzgau eigenlijk een must. Ook indien
men deze excursie al eens heeft gemaakt, blijft de
tocht over de Silvretta de moeite waard. Het is net als
een film die je voor de tweede keer ziet, je ontdekt
toch elke keer weer iets nieuws.
5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of
Holzgau wat nader verkennen. Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur in overleg met de hotelier een
wandeling o.l.v. een gids organiseren.
6e dag: Na het ontbijt rijden we naar Duitsland waar
eventueel Schloß Linderhof bezocht kan worden, mis-

HOLZGAU

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
SPECIALE ATTENTIE VOOR THUIS

VOOR SPECIALE WANDELREIS
NAAR HOLZGAU ZIE PAGINA 26

31e JAAR
schien wel het mooiste kasteel dat koning Ludwig II
heeft laten bouwen. Ook kan een kijkje worden genomen bij klooster Ettal. Op de terugreis wordt nog een
pauze ingelast bij de Plansee nabij Reutte.
7e dag: Thema van deze dag is ‘Rund um die Zugspitze’.
Een prachtige rit langs en door o.a. Ehrwald, Garmisch-

MEIREIS
Bij de reis in mei wordt, mede omdat de Silvretta
Hochalpenstraße nog niet geopend is, deels
een ander programma afgewerkt. Zo rijden we
naar Martinau waar we een kijkje nemen bij de
Frauenschuhblüte, velden met bloeiende Venusschoentjes, de grootste in Europa voorkomende
orchideeënsoort, Verder brengen we een bezoek
aan het Naturschutzgebiet Vilsalpsee, dat zeker
in het voorjaar een bezoek meer dan waard is.

Partenkirchen, Mittenwald, Seefeld in Tirol, Telfs, Nasserreith, Bieberwier, Berwang en het Namloser Tal. Ook
deze dag wordt op gezette tijden gepauzeerd zodat u
een wandeling kunt maken of een of andere bezienswaardigheid wat nader kunt bekijken.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

ALMABTRIEB
De Almabtrieb in Steeg behoort tot de mooiste van heel Tirol. Het is een bijzonder kleurrijke traditie die gepaard gaat met veel muziek,
feest, klederdracht en folkore. De reis in september staat in het teken van dit volksfeest.
Het programma wordt om die reden deels
aangepast.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzediner
met saladebuffet)
• fondueavond
• avond met “Bauernbuffet
en Hauskapelle”
• barbecue op de alm (bij goed weer)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• afscheidsdrankje met souvenir
• wandeling naar de Simmswaterval o.l.v.
de hotelier
• Lechtal-Card (alleen septemberreis)
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en
bootkosten, tenzij anders aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer
€ 77,- voor de 8-daagse reis,
€ 66,- voor de 7-daagse reis.

Vertrekdata | Holzgau
Woensdag 26 mei 2021
Zondag 19 september 2021
Zondag 17 oktober 2021

8 dagen
7 dagen
7 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk. Bij de 7-daagse reis
vervalt het programma van dag 5.
Hotel:
Net als voorgaande jaren hebben wij
kamers gereserveerd in het driesterren
Familiehotel Neue Post, gelegen aan
het gezellige dorpsplein in Holzgau.
Alle kamers zijn voorzien van douche,
wc, telefoon en televisie. Een aantal kamers heeft een balkon. Het hotel heeft
een lift. De uitstekende keuken biedt
naast internationale gerechten ook
Oostenrijkse en Tiroolse specialiteiten.
De familie Hammerle en haar medewerkers staan bekend om hun gastvrijheid, waardoor u zich hier snel thuis zult
voelen.

€ 640,€ 625,€ 575,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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KIRCHBERG

OOSTENRIJK
Duik onder in een wereld van betoverende bergen en
fascinerende landschappen. Ontdek de schoonheid
ervan vanuit nostalgische stoomtreinen en historische
smalspoorbanen.
WENEN

KIRCHBERG

MIT
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Het Brixental, een zijdal van het Inntal, is genoemd naar
het idyllische plaatsje Brixen im Thale. Het is gelegen in
het hart van de Kitzbüheler Alpen met aan de noordzijde het Wilder Kaiser gebergte. Het is een streek met
een prachtig, schilderachtig landschap, geschikt voor
de actieve vakantieganger, maar ook voor de natuurliefhebber en diegene die op zoek is naar cultuur, traditie en folklore.

Kirchberg is een bekende en geliefde vakantiebestemming. In de winter voor de wintersportliefhebber, maar
zeker ook in de zomermaanden. Het stadje heeft haar
bezoekers veel te bieden. Actieve vakantiegangers
kunnen naar hartelust wandelen en fietsen. Maar ook
voor de minder actieve toerist is er volop vertier. Een
kijkje in de hooggelegen dorpskerk, een wandeling
door het dorp of naar de Kirchbergsee, waar liefhebbers ook kunnen zwemmen, genieten op een van de
terrasjes, u zult zich niet hoeven te vervelen. Daarnaast
is Kirchberg, dat ruim 5000 inwoners heeft, uitermate
gunstig gelegen voor het verkennen van de omgeving.
Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in Kirchberg in de late namiddag.
2e dag: Vandaag staat een onvergetelijke tocht met
de Zillertalbahn in het thema; ‘Mit Dampf, Musik und
Schnaps ins Zillertal’ op het programma. We stappen
in Fügen op de stoomtrein van de Zillertalbahn en rijden onder muzikale begeleiding en onder het genot
van een glaasje ‘Schnaps’ naar Mayrhofen. Hier kunt u
op uw gemak rondkijken en een wandeling maken.

ALPEN
’s Middags maken we een stadswandeling door het
kleinste stadje van Oostenrijk, Rattenberg. De smalle
straatjes, kleurrijke gevels en de middeleeuwse burcht
geven dit historische oude stadje een schilderachtige
aanblik en zorgen voor een aparte sfeer. Rattenberg is
bekend om zijn glasindustrie. Tijdens een bezoek aan
een glasslijperij komt u alles aan de weet over dit eeuwenoude beroep.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar het Nationalpark
Hohe Tauern. Hier maken we een enerverende tocht
met de Pinzgauer Lokalbahn. De rit voert ons van Mittersill naar het plaatsje Krimml. Gezeten in een van de
nostalgische wagons van de ‘Pinzga Dampfzug’ kunnen we onderweg genieten van een van de mooiste
landschappen van de Alpen. Na aankomst in Krimml
nemen we uiteraard een kijkje bij de imposante gefaseerde Krimmler watervallen.
4e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling maken, of gebruik maken van de faciliteiten van het hotel.
5e dag: Tijdens een grote rondrit door het Alpenlandschap o.l.v. de chauffeur kunt u deze keer vanuit de
bus genieten van de mooiste vergezichten. We rijden
noordwaarts langs onder andere St. Johann in Tirol,

KIRCHBERG

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
WANDELING RATTENBERG EN
BEZOEK GLASBLAZERIJ KISSLINGER
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de Walchsee en passeren bij Niederndorf de Duitse
grens. De route voert gaat via Kiefersfelden, waar we
weer Oostenrijk binnenrijden, naar Kufstein. In dit veelbezongen stadje wordt een langere pauze ingelast,
waarna we via Wörgl en Hopfgarten weer langzaam
terugrijden naar Kirchberg.
6e dag: Verrassingsdag. De chauffeur zal in overleg
met de hotelier zorgen of een extra dag- of middagprogramma. Dit kan een rondrit, een verrassend bezoek of misschien een wandeling zijn. Laat u verrassen!
7e dag: Deze dag rijden we noordwaarts naar het aan
de Chiemsee gelegen plaatsje Prien. Hier maken we
een korte maar enerverende rit met de legendarische,
uit 1887 stammende, Chiemsee Stoomtrein. Vanuit de
salonwagen kunnen we genieten van een fraaie uitzicht
over de Chiemsee. ’s Middags maken we een boottocht

over de het grootste meer van Beieren naar de Fraueninsel, waar u enige tijd op eigen gelegenheid kunt rondwandelen voordat we terugrijden naar Kirchberg.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangenkeuzemenu met saladebuffet)
• 1x avond met Tiroler specialiteiten
• 1x uitgebreid dinerbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• rit met Zillertalbahn
• portie Kaiserschmarrn
• rit met de Pinzgauer Dampfzug
• entree Krimmler watervallen
• rit met de Chiemsee-Dampfbahn
• parkeer- en tolkosten
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 79,-.

Vertrekdata | Kirchberg
Zondag 20 juni 2021
Zondag 18 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
viersterren Hotel Alexander, gelegen in
het centrum van Kirchberg. Alle ruime
kamers zijn voorzien van douche of
bad, toilet, telefoon, televisie, minibar,
safe en föhn. Het hotel heeft verder een
lift, een prima restaurant ‘Pfeffermühle’,
tevens huisbar, een wellnessgebied met
o.a. Finse sauna, Bio sauna, stoombad,
infraroodcabine en solarium.

€ 825,€ 825,€ 825,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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MAISHOFEN

SALZBURGERLAND | OOSTENRIJK
Midden tussen het Steinernes Meer, Hochkönig, het
Großglocknermassief, het Nationalpark Hohe Tauern, de
bekende skigebieden Saalbach-Hinterglemm en de Zellersee, ligt het idyllische plaatsje Maishofen. Hier bevindt
zich ook het familiair gerunde Hotel Quehenberger, dat
is gespecialiseerd in groepsreizen. Een hotel waar het
persoonlijke contact met de gasten wordt gekoesterd.
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MAISHOFEN
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De Hohe Tauern is een van de meest karakteristieke
bergketens van Oostenrijk. Het spectaculaire gebied
strekt zich uit over de ‘Bundesländer’ 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, heeft ruim
3000 inwoners en ligt ca. 5 km ten noorden van Zell
am See. Het dorpje ontstond op een kruispunt van wegen, daar waar het Glemmtal over gaat in het Saalachtal.
Maishofen wordt vanwege de ligging, te midden van
groene weiden met Alpentoppen als decor en vlakbij
de Zellersee, gezien als een klein juweel. Het is het ideale uitgangspunt voor enkele bijzonder mooie excursies
in de omgeving. Voor wandelaars en fietsers zijn diverse
routes uitgezet.

Programma:
1e dag. Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late namiddag.’s Avonds informatieavond door de hotelier.
2e dag: Deze dag maken we een prachtige tocht door
de natuur van het Hochköniggebergte en het Steinernes
Meer gelegen bij Saalfelden. Een langere pauze maken
we in het bekende bedevaart en vakantieplaatsje Maria
Alm, waar u de naalddunne spits van de kerktoren al van
ver kunt zien liggen. In de loop van de middag komen
we aan bij de Seisenbergklamm. Dit is een diepe, door
een woeste rivier uitgesleten, kloof. Tijdens een wandeling kunt u dit natuurspektakel van dichtbij aanschouwen. Indien de tijd het toelaat bezoeken we deze dag
tevens de badplaats en kuuroord Zell am See. Dit bergdorpje, schilderachtig gelegen tussen de Zeller See en
de meer dan 2000 m. hoge Schmittenhöhe, wordt door
velen gezien als een van de mooiste plaatsen van Oostenrijk. De moeite waard is een tocht met de gondelbaan
naar de Schmittenhöhe, vanwaar u een prachtig uitzicht
heeft over het dal en de Kitzbüheler en Schieferalpen.
3e dag: Tijdens de op zichzelf al sensationele rit over
de Großglockner Hochalpenstraße, kunnen we genieten van magnifieke uitzichten. We begeven ons in de

wereld van de eeuwige sneeuw, gletsjers, watervallen,
bergmarmotten en edelweiß. Uiteraard stoppen we bij
het uitzichtpunt Kaiser-Frans-Josefs-Höhe en in het bedevaartsplaatsje Heiligenblut.
4e dag: Vrije dag voor de chauffeur. ’s Morgens maken
we o.l.v. een gids een wandeling door Maishofen. De
gids zal ons de mooiste plekjes laten zien en tal van wetenswaardigheden vertellen. De rest van de dag bent u
vrij. U kunt een wandeling maken, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel of een tweede bezoek brengen aan Zell am See. Te voet (ca. 2 uur wandelen) of met
de lijndienst (ca. 10 min).
5e dag: Na het ontbijt maken we een mooie bustocht
o.l.v. de chauffeur. De route gaat langs Saalfelden, Leogang naar Sankt Johann in Tirol. Via Ellmau am Wilden
Kaiser, onder andere bekend van de Musikherbst, rijden we richting Wörgl. We rijden even de Wildschönau in, waarna we via Hopfgarten weer langzaam terugrijden naar ons hotel. In Kitzbühel, in de zomer een
populaire plaats voor mensen die van bergen, muziek
en cultuur houden, in de winter vooral bekend van de
jaarlijkse Hahnenkammrennen, wordt nog een langere
pauze ingelast.

MAISHOFEN

OOSTENRIJK

6e dag: Deze dag is gereserveerd voor het volgens velen mooiste dal van de Alpen, het Raurisertal. Niet alleen
vanwege het feit dat in dit dal goud werd gevonden
maar vooral ook vanwege de prachtige natuur, de unieke flora en fauna en de imposante bergwereld. In de
hoofdstraat van het plaatsje Rauris herinneren de statige huizen van de mijnondernemers met hun portaalbogen en erkers nog aan de 'Goldrush‘ die hier tussen
1460 en 1560 woedde. U kunt ook een bezoek brengen
aan het plaatselijke museum dat de geschiedenis van
deze streek prachtig in beeld brengt.
7e dag: Vandaag rijden we naar plaats Kaprun, die onlosmakelijk is verbonden met de waterkrachtcentrale
aldaar. De centrale is gebouwd door krijgsgevangenen
van de Nationaal-Socialistische regering van het Derde
Rijk. Vele krijgsgevangenen vonden hierbij de dood. Na
de Tweede Wereldoorlog werd de centrale afgebouwd

en zo ontstond één van de grootste waterkrachtcentrales van Europa. ’s Middags brengen we een bezoek aan
de Lindling Alm, gelegen aan het einde van het dal van
Saalbach-Hinterglemm. Of te voet of met de Bimmelbahn kunnen we omhoog naar 1500. Boven aangekomen kunt u genieten van prachtige vergezichten, het
hoogstgelegen boomkronenpad van Europa en de ‘Golden Gate Bridge’ van de Alpen. Laat u verrassen.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• 1x grillavond (bij goed weer)
• 1x Pinzgauer Bauernbuffet
• dag 1 t/m 7 18.00 - 20.00 uur drankjes
(bier, wijn, fris) inclusief
• wandeling door Maishofen onder
deskundige leiding
• muziekavond
• rondrit o.l.v. deskundige gids
• vrij gebruik van sauna
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entree, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven

Vertrekdata | Maishofen
Zondag 13 juni 2021
Zondag 25 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het uitstekende Hotel
Quehenberger, rustig gelegen in het
plaatsje Maishofen 5 km ten noorden
van Zell am See. Het hotel staat bekend
als specialist voor groepsreizen. 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,
biosauna en infraroodcabine, een grote
tuin met een wijds uitzicht en terras.

€ 695,€ 695,€ 695,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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MAYRHOFEN

TIROL | OOSTENRIJK
De inwoners van het Zillertal houden van muziek
en dans. Van ‘Rainer und Strasser’ en de Zillertaler
Schürzenjäger’ tot ‘Händeklatchen’ en de ‘Zillertaler
Hochzeitsmarsch’. Een van de vele Tiroler liederen
begint met ‘ Es gibt ja nur ein Zillertal’. Hieruit blijkt dat
men trots is op het eigen dal. Terecht overigens!

WENEN

MAYRHOFEN

Het ruim 30 kilometer lange en brede Zillertal is het
grootste zijdal van de Inn. Op de groene weiden onder
in het dal grazen de koeien voordat ze naar de hoger
gelegen alpenweiden worden gebracht. (‘Almauftrieb’)
De langzaam oplopende hellingen zijn deels begroeid
met smalle stroken donkergroen bos waartussen de
lichtgroene weiden prachtig afsteken. Witte bergtoppen
maken het prachtige landschap compleet.
Aan het einde van het dal ligt de gezellige toeristenplaats
Mayrhofen. Vroeger was deze plaats alleen bekend als
eldorado voor de wintersporter. In de loop der jaren is
Mayrhofen echter uitgegroeid tot het levendige en sportieve centrum van het Zillertal. De vele hotels en pensions herbergen duizenden gasten het gehele jaar door.
Mayrhofen heeft haar bezoekers dan ook veel te bieden.
Naast de gastvrijheid, de uitstekende verzorging en de geweldige sfeer kan iedereen, zowel jong als oud, zich hier
uitstekend vermaken. Van wandelen tot mountainbiken,
van vissen tot kayakken, van deltavliegen tot ballonvaren,
van paragliding tot canyoning, van minigolfen tot kegelen, van jagen tot paardrijden. Maar ook voor de minder
actieve vakantieganger is Mayrhofen een prima keus.

De prachtige natuur en de vele bijzonder mooie excursiemogelijkheden maken het tot een ideale bestemming. Haar bekendheid dankt Mayrhofen ook aan de
‘Zillertaler Gründe’, een viertal dalen gelegen in de hoge
Zillertaler Alpen, die in Mayrhofen bij elkaar komen. Van
oost naar west zijn dit de Zillergrund, de Stiluppgrund,
de Zemm- en Zamsergrund en het Tuxertal. Het prachtige decor van de Zillertaler Gründe wordt gevormd door
vele bergtoppen van meer dan 3000 m hoogte.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij Hotel in de late namiddag.
2e dag: Tijdens het verblijf in Mayrhofen is een rit met
de Zillertalbahn eigenlijk een must. Het traject van deze
stoomtandradbaan loopt over 31,7 km van Jenbach naar
Mayrhofen. Tijdens de tocht ziet men het mooie Zillertal eens van een andere kant en kan men genieten van
schitterende vergezichten. Aansluitend brengen we een
bezoek aan Hintertux. De oude naam voor dit achterste
deel van het Tuxertal is ‘Wilder Tux’. Vroeger was dit ruige
gebied dan ook nagenoeg onbereikbaar voor de mens.
3e dag: Vandaag staat een prachtige tocht door het
Gerlosdal op het programma. Met stijgingspercentages

van 9% komen we diverse keren ruim boven de 1600 m
hoogte. Tijdens de route kunnen we genieten van talloze
prachtige vergezichten. Eenmaal aangekomen in het
plaatsje Krimml, is een bezoek aan de gelijknamige watervallen een logische keus.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Rattenberg. Dit kleinste en oudste stadje van Tirol heeft nog een
middeleeuws karakter. In het centrum is het alsof de tijd
heeft stilgestaan. Rattenberg is ook bekend als centrum
van de glasindustrie.
5e dag: Eerste reisdoel van deze dag is het Middeleeuwse stadje Hall. Het oude centrum wordt gekenmerkt door
een wirwar van nauwe, kronkelende straatjes, steegjes,
steile trappen, binnenplaatsen en pleintjes. Daarna rijden
we naar Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. In het oude
centrum, de Altstadt, kunt u op uw gemak rondkijken en
de lunch gebruiken. ’s Middags maken we vanuit Axams,
bekend van het skigebied de Axamer Lizum, een koetstocht langs diverse sites van de Olympische Winterspelen die hier in 1964 en 1976 werden gehouden.
6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of de dag
doorbrengen in het gezellige centrum van Mayrhofen.

MAYRHOFEN

OOSTENRIJK

20e JAAR
**** HOTEL
JUBILEUMEXTRA:
1X FEESTELIJK DESSERTBUFFET
1X SPECIAAL 'BAUERNBUFFET'

7e dag: In de oude mijnstad Schwaz brengen we een bezoek aan het ‘Silberbergwerk’. Beleef van dichtbij hoe 500
jaar geleden mijnwerkers naar zilver en koper zochten en
Tirol tot een van de rijkste landen van Europa maakten.
Adem diep in, de gezonde lucht in de mijngangen zal u
goed doen! Voor dat we terugkeren naar het hotel stoppen we bij de Museumsfriedhof in het plaatsje Kramsach.
Op dit kerkhof zonder doden, is een verzameling van
grafkruisen en grafstenen te bezichtigen met opvallende,
vaak komische, spreuken.
8e dag: Deze dag rijden we langs de Achensee Duitsland in. We passeren de Sylvensteinsee en bij het dorpje
Vorderriß rijden we weer Oostenrijk in. We rijden het in
het Karwendelgebergte gelegen Rißtal in en bereiken
via Hinterriß het plaatsje Eng, waar een pauze wordt
ingelast. De terugreis wordt onderbroken voor een langere stop bij de Achensee. Dit lange en smalle meer,
het grootste van Tirol, ligt midden tussen de imposante

bergketens van de Karwendel en de Rofan. Vanuit het
bekende plaatsje Pertisau kan eventueel een boottocht
over het meer gemaakt worden.
9e dag: In overleg met de hotelier zal de chauffeur deze
dag zorgen voor één of meer extra excursies. Dit kan een
rondrit zijn, een georganiseerde wandeling, een bezoek
aan een kasteel of tuin of heel iets anders. Laat u verrassen!
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

ZILLERTALER HÖHENSTRAßE
Als u tijd heeft moet u beslist een tocht over de
Zillertaler Höhenstraße maken. Deze tocht is
alleen met een minibus te maken (kosten ca. €
25,-) en vereist de nodige ervaring in het bergrijden. Tijdens de rit kunt u genieten van de
mooiste panorama’s en heeft u een magnifiek
uitzicht op de Alpen en dalen.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en keuzemenu met
saladebuffet)
• afscheidsdiner
• 'Tiroler obstler' afscheidsdrankje
• vrije toegang tot het binnenbad
• gratis gebruik sauna en whirlpool
• in het hoogseizoen dagelijks
sfeer- en stemmingsmuziek
in ‘Hausbar Posttenne’
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 72,• ’Postillion-Zimmer’ € 13,- p.p.p.n.

Vertrekdata | Mayrhofen
Vrijdag 18 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
Vrijdag 20 augustus 2021

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Ook voor 2021 hebben wij kamers gereserveerd in Hotel Neue Post, gelegen
in het centrum van Mayrhofen. In dit
prachtige 4-sterrenhotel zijn alle kamers voorzien van douche of bad, wc,
telefoon, radio en televisie. Het hotel
biedt haar gasten verder een gezellige hotelhal, een uitstekend restaurant,
een lift, ‘Hausbar Posttenne’, een prachtig binnenbad, sauna met whirlpool,
‘Kneippanlage’ en solarium. U kunt er
ook voor kiezen om te overnachten in
een ‘Postillion-Zimmer’, een ruimere kamer met o.a. een zithoek en ‘Premiere
TV’ (o.a. films en Bundesliga-voetbal)
U betaalt hiervoor wel een toeslag.

10 dagen € 895,10 dagen € 925,10 dagen € 925,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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MATREI AM BRENNER

TIROL | OOSTENRIJK
Een bijzondere reis, een bijzonder programma. Bijna
alle excursies die worden gemaakt zijn inclusief. Het
merendeel van de excursies wordt gedaan onder
begeleiding van een plaatselijke gids.
WENEN

MATREI AM BRENNER
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Het Wipptal, vanwege het riviertje de Sill die door het
dal stroomt ook wel Silltal genoemd, is 33 km lang en
loopt van Innsbruck over de Brennerpas het Italiaanse
Süd-Tirol in, tot het plaatsje Fortezza (=Franzensfeste).
Het dal, dat wordt omgeven door de Stubaier en Tuxer
Alpen, met zijn vele zijdalen en traditionele dorpen en
ongerepte landschappen, is zeer populair bij vakantiegangers. In de zomermaanden zijn het vooral de wandelaars die naar deze omgeving komen.

Matrei am Brenner, waar we verblijven, is na Rattenberg,
de kleinste gemeente van Tirol. Het is een leuk plaatsje
met fraai versierde en beschilderde huizen. Toerisme is
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Aan
de lange Bundesstraße, de hoofdstraat van Matrei liggen dan ook vele hotels, Gasthöfe en pensions. Hoog
boven Matrei ligt de in de 17e eeuw gebouwde bedevaartskerk Maria Waldrast. Het plaatsje is ideaal gelegen
voor het verkennen van de omgeving.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late
middag.
2e dag: Na het ontbijt maken we eerst een rondrit
met de huiseigen ‘Bummelzug’, waarbij tekst en uitleg
wordt gegeven over Matrei am Brenner, de omliggende
plaatsen en de streek. Onderweg heeft u een prachtig
uitzicht over het Wipptal. Rond het middaguur wordt
er gepicknickt. Na een bezoek aan het hoogstgelegen
klooster van Europa, de Maria Waldrast, keren we weer
terug naar het hotel.
3e dag: De rondrit van deze dag begint aan de zuid-

kant van de Brenner. Via Sterzing rijden we vervolgens
naar Muhlbacher Klause, waar het Pustertal begint. We
rijden daarna het Valsertal in. Aan het einde van het dal
stappen we over in kleine bussen en rijden we verder
omhoog naar de Fanealm, die met het oudste almdorp
van Süd-Tirol, tot bekendste almen ten zuiden van de
Brenner behoort. Indien de tijd het toelaat pauzeren we
nog even in het stadje Brixen.
4e dag: Deze dag staat geheel in het teken van het
Wipptal. De bekende schrijver Goethe schreef al over
de unieke natuur van het Wipptal met haar zijdalen.
Deze ongerepte natuur is ook nu nog in al haar schoonheid te bewonderen. Een gids begeleidt ons op onze rit
door het dal, waarbij we ook enkele zijdalen, zoals het
Gschnitztal met het schitterende Mühlendorf.
5e dag: Via de oude Brennerstraβe rijden we naar het
plaatsje Mutters en daarna verder het Sellraindal in. Na
enige tijd bereiken we het bergdorpje Kuhtai, waar een
eerste pauze wordt ingelast. Daarna rijden we via Umhausen verder naar de hoogste waterval van Tirol, de
Stuibenfall. Op weg naar de abdij in Stams, die we kunnen bezichtigen, kan, indien de tijd het toelaat, nog een

MATREI AM BRENNER

OOSTENRIJK

JUBILEUMEXTRA:
AVOND MET
TIROLER SPECIALITEITEN

**** HOTEL
pauze worden ingelast bij het Ötzidorf. De terugrit naar
Matrei wordt nog onderbroken voor een kort bezoek
aan de vredesklok in Mösern.
6e dag: Vandaag staat het prachtige Stubaital op het
programma. Liefhebbers krijgen de gelegenheid om
met een gondelbaan de gletsjer op te gaan naar Top
Tyrol, een uitkijktoren vanwaar men een uniek 360
graden panorama heeft over de Stubaier Alpen en de
Dolomieten. De schitterende wandeling over de ‘Wilde
Wasserweg’, die ’s middags op het programma staat is
voor iedereen goed te doen.
7e dag: De dag begint met een bezoek aan de Italiaanse stad Merano. Na een informatieve wandeling

o.l.v. een gids en uiteraard wat vrije tijd brengen we een
bezoek aan de tuinen van Schloss Trauttmannsdorff. Op
weg terug naar het hotel wordt nog een pauze ingelast
in het alpenstadje Sterzing, in het italiaans Vipiteno.
8e dag: Vandaag maken we een tweede rit met de huiseigen ‘Stolz-Express. ‘We rijden door het Valsertal naar
het almdorp Padaun, waar we kunnen genieten van
prachtige vergezichten, een heerlijke ‘Almjause’ en sfeervolle muziek. Daarna rijden we naar het informatiecentrum van de Brennerbasistunnel in Steinach am Brenner.
9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzemenu (m.u.v. dag van aankomst) met
saladebuffet)
• 1x grillavond
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• rit met de Stolz-Express incl. picknick,
wandeling en rondleiding klooster
Maria Waldrast
• filmavond over het Wipptal en
zijn zijdalen
• 2x gids voor rondrit door het
hooggebergte
• rit met kleine bussen naar de Fane Alm
• 'Kaffee und Kuchen im Hotelgarten'
• gids voor rit naar Merano
• entree tuinen Schloss Trauttmanndorff
• bezoek infocenter Brennerbasistunnel
• rit met de Stolz-Express naar de Ochsenalm incl Jause en muziek
• vrij gebruik sauna en stoombad
• 2x avondrit Stolz Express met
avondwandeling
• parkeer- en tolkosten

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 136,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
viersterrenhotel Stolz gelegen aan de
rand van Matrei. De kamers zijn voorzien van zithoek, douche of bad, wc,
haarföhn, telefoon, radio en televisie.
Het hotel heeft een uitstekend restaurant, gezellige bar, lift, een huiseigen
‘Bummelzug’ en een ‘Wohlfühlbereich’
met sauna, stoombad, infrarood-kabine,
rustruimte en solarium.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdata | Matrei am Brenner
Zaterdag 22 mei 2021
9 dagen
Zaterdag 24 juli 2021
9 dagen
Zaterdag 28 augustus 2021
9 dagen

€ 950,€ 950,€ 950,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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NAUDERS

TIROL | OOSTENRIJK
Beleef een onvergetelijke vakantie, hoog in de bergen! U
verblijft in Hotel Margarete Maultasch gelegen in het centrum van het plaatsje Nauders. Een hotel rijk aan traditie,
iets wat de naam al doet vermoeden, een hotel met flair
en charme, waar u zonder twijfel een prachtige vakantie
zult beleven.

WENEN

NAUDERS

Als men aan Tirol denkt, denkt men al snel aan sfeer,
gezelligheid, vakantie, folklore, kleine idyllische dorpjes, almen en uiteraard bergen. Voordat in 1271 dit
gebied de naam Tirol kreeg, vernoemd naar de graven
van Schloss Tyrol in Merano, werd deze streek dan ook
‘Land der Gebirge’ genoemd. Vele hoge alpentoppen
bepalen dan ook het landschap van dit Oostenrijkse
Bundesland. Tussen de hoge bergen liggen vele schit-

terende dalen, waar het zowel in de winter als in de
zomer goed toeven is. Een van de meest gunstig gelegen dalen in het bergachtige Oostenrijk is het Oberinntal. Vanuit dit dal zijn de mooiste excursies in maar
liefst drie verschillende landen (Oostenrijk, Zwitserland
en Italië) te maken. Vandaar dan ook de benaming
‘Dreiländereck’.
Het gezellige plaatsje Nauders, dat ook bekend staat
als drielandenpunt, ligt op slechts 5 km van de Reschenpas op de grens met Italië en een kleine 10
km rijden van de Zwitserse grens. Nauders is via een
slingerweg door de bergen, langs de Norbertsattel in
korte tijd te bereiken. Nauders heeft als skidorp een internationale faam opgebouwd, maar ook in de zomer
is het hier goed toeven. Het dorp heeft alles wat men
van een Tirools bergdorp mag verwachten en is een
uitstekend startpunt voor bergwandelingen. Ook voor
het verkennen van de omgeving ligt Nauders ideaal.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late namiddag.

2e dag: Een rit naar de in Zwitserland gelegen enclave
Samnaun (1846 m) is niet alleen vanwege de prachtige
vergezichten onderweg de moeite waard. Het is een
klein dorp dat behoort tot het Zwitserse kanton Graubünden. Het staat bekend als een belastingparadijs,
waar men tax-free kan inkopen.
3e dag: Na het ontbijt maken we een mooie rit naar
het nabijgelegen Kaunertal. Dit smalle, 25 km lange, dal
dringt diep de Oetztaler Alpen binnen. Het dal is bekend
vanwege zijn ongerepte flora en bijzondere fauna. Naast
de rit over de Kaunertaler Gletsjer Panoramastraße met
zijn magnifieke panorama’s kan in het plaatsje Kaltenbrunn de plaatselijke bedevaartskerk worden bezocht.
4e dag: Via de Reschenpass, volgens velen een van de
mooiste passen van Tirol, rijden we vandaag naar Italië.
Het Schnalstal is een ruig hooggebergtedal, vanwaar
men een schitterend uitzicht heeft op de gletsjers van
de Oetztaler Alpen. Merano was jarenlang de hoofdstad van geheel Tirol. Vanwege de beschutte ligging is
het klimaat hier bijzonder aangenaam en kunnen mediterrane planten hier goed gedijen.
5e dag: Vrije dag. U kunt Nauders verkennen, een
(berg)wandeling maken, gebruik maken van de faciliteiten van het hotel of gewoon uitrusten.

NAUDERS

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
2 CONSUMPTIES TIJDENS
MUZIEKAVOND

**** HOTEL
6e dag: Vandaag rijden we via een prachtige busrit naar
de mondaine Zwitserse plaats Sankt Moritz. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur een rit met
de wereldberoemde Bernina Express, een van de steilste treintrajecten ter wereld. Onderweg kunt u genieten
van panoramische vergezichten op het omliggende
hooggebergte. Dit is niet de meest voordelige excursie,
maar wel een onvergetelijke ervaring.
7e dag: Serfaus behoort tot de oudste dorpen van Tirol. Het ontstaan gaat terug tot de Romeinse tijd. Het
hele dorp is tot voetgangersgebied verklaard. Onderweg wordt tevens nog een bezoek gebracht aan de
Schnappsbrennerei in het plaatsje Prutz.
8e dag: Via Landeck, Sankt Anton am Arlberg en
Dalaas rijden we naar het in de Vorarlberg gelegen
Bludenz. De terugreis gaat via Vandans, Schruns, Gas-

churn, Partenen, Galtür en Kappl. Onderweg wordt op
diverse plaatsen een korte of langere pauze ingelast.
9e dag: Verrassingsdag. De chauffeur zorgt deze dag
voor een extra excursie. Dit kan een bezoek aan Imst of
Innsbruck zijn, een mooie rondrit of misschien heel iets
anders. Laat u verrassen!
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangenkeuze-menu met Saladebuffet)
• 1x avond met Tiroler specialiteiten
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• vrije toegang tot het binnenbad
• gratis gebruik sauna
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in Hotel Margarete Maultasch,
een gemoedelijk viersterren hotel in Tiroler stijl, gelegen in het centrum van
Nauders. Alle ruime kamers zijn voorzien
van douche of bad, wc, föhn, safe, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift,
gezellige verblijfsruimtes, een uitstekend
restaurant, bar, terras, binnenbad, sauna,
infraroodkabine en stoombad.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 72,• Bernina Express (Sankt Moritz-Tirano)
ca. € 55,- #
# Alleen bij voldoende belangstelling.

Vertrekdata | Nauders
Vrijdag 4 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Vrijdag 13 augustus 2021

10 dagen € 865,10 dagen € 885,10 dagen € 885,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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SEEBODEN AM
MILLSTÄTTER SEE

OOSTENRIJK
De Milstätter See wordt gezien als het juweel van de
meren in Karinthië. Het behoort tot de warmste meren
van het land (26 ˚C), heeft vlakke, brede stranden,
een fietspad rondom het meer en nodigt uit tot alle
vormen van watersport of een gemoedelijke fietstocht
of wandeling.

WENEN

SEEBODEN AM
MILLSTÄTTER SEE

Karinthië is het hele jaar door een ideale vakantiebestemming. In de zomermaanden zijn de vele meren
zoals de Wörthersee, de Millstättersee en de Ossiachersee in trek vanwege de vele watersportmogelijkheden. In de winter zijn er legio mogelijkheden voor de
wintersporters en trekken veel Nederlanders naar de
Weissensee vanwege de alternatieve Elfstedentocht.
Vanwege het klimaat zijn het vroege voorjaar en het
najaar de periodes dat met name de natuurliefhebbers
hier hun hart kunnen ophalen in een van de vele nationale parken zoals de Hohe Tauern en de Nockberge.
In het hooggebergtelandschap van de provincie
Oberkärnten ligt het één na grootste meer van Oostenrijk: het Millstätter meer. Aan dit twaalf kilometer
lange meer ligt Seeboden. Het dorp ligt op 618 meter
hoogte en is hiermee één van de wat hoger gelegen
plaatsen in deze regio. De laatste jaren is Seeboden
uitgegroeid tot een geliefd bad- en luchtkuuroord.
Naast kuren kun je in en rond Seeboden wandelen,
mountainbiken, paragliden en vissen. Het milde klimaat zorgt ervoor dat je in de zomer kunt zwemmen
in de Millstätter See. De watertemperatuur kan dan

oplopen tot 27 graden. Daarnaast ligt Nationalpark
Nockberge vlakbij. Hier lopen verschillende wandelpaden en fietsroutes.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via de Duitse snelwegen rijden we
naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland.
2e dag: Vandaag maken we al direct kennis met het
hooggebergte van Oostenrijk. De route voert ons langs
het ‘Kaisergebirge’ via o.a. Ellmau en Fieberbrunn richting Zell am See. Daarna rijden we verder zuidwaarts
en rijden we over de indrukwekkende Grossglockner
Hochalpenstrasse naar ons hotel in Seeboden, waar we
in de loop van de middag zullen arriveren. Onderweg
kunt u genieten van de mooiste vergezichten en worden voldoende pauzes ingelast. O.a. bij het uitzichtpunt
Kaiser-Frans-Josefs-Höhe vanwaar men bij mooi weer
een werkelijk uniek uitzicht heeft.
3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt uitslapen, een
wandeling maken en op uw gemak rondkijken in Seeboden. ’s Middags rijden we naar de Weissensee, het
hoogstgelegen meer van Karinthië, bij velen bekend
vanwege de alternatieve Elfstedentocht die hier al vele

jaren wordt verreden. Geniet van de frisse berglucht en
maak een wandeling rond het meer. Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur een rondvaart organiseren.
4e dag: We beginnen met een rustige natuurtocht
door het Gurktal. Het prachtige bosrijke dal heeft een
paar lieflijke plaatsjes langs de rivier. Het plaatsje Gurk
heeft een Dom, die wel het beroemdste bouwwerk van
Karinthië genoemd mag worden. Het volgende punt op
onze route vandaag is de hoofdstad van Karinthië, Klagenfurt. Het centrum van de oude stad is een vierkant,
omgeven door brede boulevards en bevat de meeste
bezienswaardigheden van de stad. We komen op de terugreis naar ons hotel langs de imposante uitzichttoren
Pyramidenkogel in Keutschach.
5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten en Seeboden verder
verkennen. Liefhebbers kunnen misschien een fiets huren en een mooie fietstocht maken. U kunt ook een bezoek brengen aan het Vismuseum. Dit museum bevindt
zich trouwens in het oudste overgebleven houten huis
van Seeboden en vertelt het verhaal van vissen en de
diversiteit van vissen in de Karinthische wateren.
6e dag: We rijden deze dag via een mooie route naar het
sprookjesachtig, in de Sloveense Karawanken gelegen,

SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE

OOSTENRIJK

bergstadje Bled. Het stadje, aan het gelijknamige meer, is
een drukbezochte vakantieplaats. Het imposante kasteel
troont hoog boven het stadje uit. Deze dag wordt daarnaast een pauze ingelast in Kranjska Gora. Dit mooie en
gezellige plaatsje, wordt omgeven door bergen van de
Julische Alpen en is een geliefde wintersportbestemming.
7e dag: Tijdens een rit over de ca. 35 km lange Nockalmstrasse krijgt u een prachtig beeld van de indrukwekkende Nockberge, een bergketen waarvan de vorm uniek is
in het hele Alpengebied. De rit, met veel haarspeldbochten, voert door een bijzonder mooi natuurgebied. In het
cultuur- en kunstenaarsstadje Gmünd wordt een langere
pauze ingelast. Liefhebbers kunnen hier een bezoek
brengen aan het enige privé Porschemuseum in Europa,
waar o.a. de eerste Politie-Porsche 911 te bewonderen is.

NIEUW
**** HOTEL

8e dag: Uw chauffeur brengt u naar de Villacher Alpenstrasse waar u vanaf 1732 meter hoogte kunt genieten
van uitzichten op de stad Villach en de Julische Alpen.
We maken een stop bij de Alpengarten waar u meer
dan 900 verschillende Alpenbloemen kunt zien.
9e dag: Eerste dag van de terugreis. Na het ontbijt vertrekken we naar München, de hoofdstad van de Duitse
deelstaat Beieren, de bierstad bij uitstek. Hier worden
jaarlijks in oktober de wereldberoemde bierfeesten
gehouden. München is daarnaast ook een heerlijke
cultuurstad. U kunt tot laat in de middag op eigen gelegenheid rondkijken in de stad. Overnachting omgeving Ulm.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en
4-gangendiner, menukeuze m.u.v. dag
van aankomst. In overnachtingshotels
3-gangendiner)
• 1x speciaal ‘Kärntner’
voorgerechtenbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• ‘Moserhof’ Muziekavond
• 1x Kaffee und Kuchen
• gebruik van alle wellnessfaciliteiten
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer v.a. € 160,(beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een goed en gunstig gelegen
middenklassehotel in Zuid-Duitsland
of Oostenrijk. Alle kamers zijn minimaal
voorzien voorzien van douche of bad en
wc. In Seeboden hebben wij kamers gereserveerd in het viersterren familiehotel
Moserhof, gelegen op slechts 300 meter
vanaf de Millstätter See. Alle kamers zijn
met een lift bereikbaar en hebben douche, toilet, haardroger, telefoon, flatscreen
televisie en een kluisje. Het hotel heeft
een moderne spa met onder andere
stoombad, sanarium, sauna, infrarood
cabine, binnenbad en fitnessruimte. In de
zomermaanden kunnen gasten gebruik
maken van de prachtige zwemvijver.

Vertrekdata | Seeboden am Millstätter See
Zaterdag 1 mei 2021
10 dagen € 925,Zaterdag 26 juni 2021
10 dagen € 950,Zaterdag 18 september 2021
10 dagen € 950,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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STOCKERAU

NIEDERÖSTERREICH | OOSTENRIJK
‘Wien, Wien, nur du allein soll stets die Stadt meiner
Träume sein’. Deze tekst uit een lied van Rudolf von
Sieczynski, over de stad Wenen illustreert de gezelligheid, gemoedelijkheid, harmonie en romantiek die
men in deze stad overal tegenkomt.

Gelegen 30 km ten noorden van Wenen, ‘Vor den Toren Wiens’, is het stadje Stockerau ideaal gelegen om
de stad Wenen, maar ook de Wachau, het Wienerwald,
de Neusiedlersee in het Burgenland en zelfs de nabijgelegen Slowaakse hoofdstad Bratislava te verkennen.
Het vredige stadje met ruim 15000 inwoners biedt haar
inwoners en bezoekers alles wat nodig is. Diverse winkels en horecagelegenheden en een ruim aanbod aan
vrijetijdsvoorzieningen. De jaarlijkse ‘Stockerauerer Festspiele’ met wisselende tentoonstellingen en concerten
trekken elk jaar weer vele duizenden bezoekers. De
moeite waard zijn ook het ‘Belvedereschlössl’, het ‘Automobilmuseum’ en de vele wandel- en fietsroutes. (o.a.
Donauradweg)
Programma:
1e dag: Heenreis. In de late namiddag arriveren we bij
ons overnachtingshotel in de omgeving van Wels/Linz in
Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt verlaten we Wells en rijden de Wachau binnen, een gebied dat doorkruist wordt door de
Donau en 80 km voor Wenen eindigt. De regio is in 2000
door de UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet vanwe-

STOCKERAU

WENEN

ge zijn schoonheid, indrukwekkende burchten, barokke
kerkjes en vondsten uit de oudheid. De Wachau is ook
sinds de oudheid beroemd door z’n fruit en wijngaarden.
We bezoeken de indrukwekkende barokke Stift Melk
met een eeuwenoude bibliotheek en fraai aangelegde
tuinen. Wie daarna het mooiste gedeelte van dit schitterende gebied per boot over de Donau wil gaan verkennen bieden wij de mogelijkheid van Melk naar Krems te
varen, waar de bus u opwacht en u dan naar ons hotel in
Stockerau brengt, waar we in de late namiddag arriveren.
3e dag: Vandaag bezoeken we Wenen, de hoofdstad
van Oostenrijk. Onder leiding van een Nederlandssprekende gids maken we een rondrit door de stad van de
muziek, de barok en met z’n hele eigen charme. We passeren Schloss Belvedere, maar ook de huizen van architect Hundertwasser, in een bonte kleurenpracht wat met
niets te evenaren is. Ook rijden we door het voormalige
jachtterrein van de keizer 'het Prater'. Na de rondrit wandelt u met de gids langs de Hofburg, de stallen van de
Spaanse rijschool, door de Altstadt tot aan de prachtige
Stephansdom. De middaguren zijn vrij te besteden zodat
u zelf Wenen kunt verkennen. In de namiddag rijden we
weer terug naar ons hotel.

4e dag: Vandaag rijden we naar de Slowaakse hoofdstad
Bratislava. Na aankomst maken we eerst o.l.v. een gids
kennis met de stad. Ongetwijfeld zullen de Dom van St.
Martinus, Paleis Pálffy, de Michelspoort, de Clarissenkerk
en vele andere historische bouwwerken de revue passeren. 's Middags kan een bezoek aan de imposante burcht
worden gebracht voordat we terugkeren naar Stockerau.
5e dag: Vandaag bezoeken we een van de oudste steden in Neder-Oostenrijk, Tulln. De grootste attractie is
hier Die Garten Tulln. De bezoekers van deze tuinbelevingswereld worden hier beloond met sprankelende
kleuren en prachtige tuinen. In het voorjaar ontwaken
meer dan honderdduizend gele narcissen met hun indrukwekkende bloemenpracht in de ruim 60 show- en
model tuinen. In de zomer geuren hier de rozen heerlijk
en trekt de vlinderstruik vele vlinders aan. De herfsttijd is
de oogsttijd: in de Gigantengarten zijn dan de reuzenpompoenen te bewonderen. Een ander hoogtepunt is
het wandelpad door de boomtoppen dat de bezoekers
tot wel 30 meter hoogte voert.
6e dag: Vandaag een vrije dag. U kunt even lekker uitrusten en zelf het plaatsje Stockerau gaan verkennen.
7e dag: Deze dag brengt ons weer naar Wenen, waar

STOCKERAU

OOSTENRIJK

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
ENTREE GARTEN TULLN

**** HOTEL
we de residentie van de Hapsburgers bezoeken, ook wel
bekend als Schloss Schönbrunn. Na ons bezoek gaan we
het Wienerwald verkennen, het vroegere jachtdomein
van de adel. Het is de meest noordelijke uitloper van de
Alpen met bossen, riviertjes en leuke dorpjes. We passeren het plaatsje Mayerling en bezoeken klooster Heiligenkreuz. Ook passeren we het mondaine kuuroord Baden bij Wien. Tussen de wijngaarden met zijn pittoreske
wijndorpjes rijden we terug naar ons hotel.
8e dag: Vandaag voor de laatste keer naar Wenen. Allereerst brengen we een bezoek aan het Zentraler Friedhof,
waar u de praalgraven van de grote componisten zoals
Johan Strauss, de koning van de wals en van Beethoven,
Bach en Brahms kunt bezoeken. Ook bevinden zich hier
de grafkelder van de grootste staatshoofden van Oostenrijk. Vervolgens bezoeken we het Prater met zijn vaste
kermis, duizelingwekkende attracties en het reuzenrad,

bekend uit de film The Third Man van Orsom Wells. Boven in het rad heeft u een prachtig overzicht over het
hele terrein en het Prater met gezellige restaurantjes en
terrasjes. In de namiddag gaan we terug naar het hotel.
9e dag: We nemen afscheid van Stockerau. Via de autobaan rijden we naar de drie-stromenstad Passau. Hier
komen de rivieren Donau, Inn en Ilz samen en vormen
zo een natuurlijke grens tussen Oostenrijk en Duitsland.
We maken een korte rondrit en daarna kunt u de stad zelf
nog even verkennen. Bezoek bijvoorbeeld de Stephansdom met het grootste kerkorgel ter wereld of maak een
wandeling door de sfeervolle Steiningergasse of over de
oeverpromenade, voordat we naar ons overnachtinghotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk rijden.
10e dag: Na een vroeg ontbijt, gaat het via de Duitse
Autobahn terug naar Nederland waar deze mooie reis
wordt besloten met een prima diner

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangen-keuze-diner of buffet, bij de
overnachtingshotels 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• stadsrondrit Wenen o.l.v. ervaren
Nederlandssprekende gids
• sightseeing Bratislava o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 170,-.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht
in een goed en gunstig gelegen hotel in
Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle kamers
zijn minimaal voorzien van douche of
bad en wc. In Stockerau hebben we kamers gereserveerd in het viersterren City
Hotel Stockerau, gelegen in het centrum
van het stadje Stockerau. Alle kamers zijn
comfortabel ingericht en voorzien van
douche/bad, wc, telefoon, radio, televisie
en minibar. Een aantal kamers heeft een
balkon. Het hotel heeft verder een lift, een
prima restaurant, sauna, een stoombad,
hottub en een fitnessruimte.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Stockerau
Vrijdag 4 juni 2021
Vrijdag 23 juli 2021
Vrijdag 8 oktober 2021

10 dagen € 925,10 dagen € 925,10 dagen € 925,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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TARRENZ

OOSTENRIJK
Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van het
Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ideale plaats voor
een korte voorjaars- of najaarsvakantie. Een uitstekende verzorging, enkele leuke en verrassende excursies
en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een
onvergetelijke vakantie.

WENEN

TARRENZ

VEEL MUZIEK
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 vakantieplaatsje Nassereith. Door het dal stroomt de
Gurglbach die bij Imst in de Inn uitmondt. In de tijd van
de Romeinen maakte het Gurgltal deel uit van de Via
Claudia Augusta, een handelsroute die de Duitse stad
Donauwörth met het Italiaanse Venetië verbond.
Het oeroude dorpje Tarrenz ligt in het Gurgltal, drie ki-

lometer ten noordoosten van Imst. Het ontstaan van
Tarrenz is voor een groot deel te danken aan het riddergeslacht Starkenburg die al in de 12e eeuw de burcht
Altstarkenburg lieten bouwen. Het plaatsje met ruim
2650 inwoners 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 ingecheckt,
wordt u met een drankje welkom geheten en wordt het
diner geserveerd.
2e dag: Na het ontbijt staat een eerste rondrit door de
omgeving op het programma. We rijden eerst naar het
Mieminger Plateau, een wijds middelgebergteterras,
gelegen op een hoogte van 800-1000 meter. De route
gaat daarna door het romantische, ruige Sellraintal, een
zijdal van het Inntal. Onderweg wordt nog een stop in-

gelast in Kühtai. Dit bergdorpje ligt op een hoogte van
ruim 2000 m en wordt omgeven door tientallen bergtoppen die hoger reiken dan 3000 m. Via Imst komen
we dan weer aan bij ons hotel in Tarrenz.
3e dag: De stad Merano bereiken we via een rit over
de Reschenpas. Merano is een prachtig kuuroord met
parken, boulevards, een gezellig centrum en heeft een
magnifieke mediterrane plantengroei. U kunt op uw gemak rondkijken, winkelen, flaneren over de boulevards,
een kijkje nemen bij de thermale baden of een wandeling maken. Bij voldoende belangstelling brengen we
een bezoek aan de tuinen van Schloss Trauttmannsdorff, de favoriete winterresidentie van Keizerin Sissi.
Rondom de vijver met waterlelies zijn hier maar liefst 80
tuinlandschappen uit de hele wereld aangelegd.
4e dag: Rustdag. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken langs bijvoorbeeld de Starkenberger See of gewoon uitrusten.
5e dag: Via het Ammerwald, langs Schloss Linderhof
komen we aan in het plaatsje Oberammergau, wereldbekend door de Passiespelen, maar ook zeer de moeite
waard vanwege de prachtig beschilderde gevels en het
vele houtsnijwerk. We vervolgen onze route richting
Füssen, waar een pauze wordt gemaakt en waar we de

TARRENZ

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
BERGLIFT + BERGFRÜHSTÜCK
ENTREE FASSNACHTMUSEUM

sprookjesachtige Duitse Königsschlösser Neuschwanstein en Hohenschwangau kunnen aanschouwen. De
architectuur en ligging van deze kastelen is werkelijk
uniek en spreekt tot ieders verbeelding.
6e dag: Vandaag rijden we het Ötztal in, naar de Rettenbachgletsjer, gelegen op een hoogte van ca. 2800 m. Liefhebbers kunnen met een gondel nog verder omhoog tot
ca. 3200 m. Boven aangekomen heeft men schitterende
vergezichten over de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen.
Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan het
mooie plaatsje Ötz, waar het dal naar is genoemd.
7e dag: Een bezoek aan de hoofdstad van Tirol, Innsbruck, is vanuit Tarrenz eigenlijk een must. Na aankomst
is er volop vrije tijd om te winkelen, de Altstadt met het

Goldene Dachl te bekijken. Bij voldoende belangstelling
organiseert de chauffeur een bezoek aan Schloß Ambras of aan de skischans Bergisel. In de loop van de middag rijden we weer terug naar ons hotel.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

MUZIEK
Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg Hans’
kunt u gedurende de reis optredens verwachten van Zim Martin en het Edelweiss Duo, muzikanten uit het Zillertal die in het volksmuziekcircuit alom bekend zijn.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangenkeuze-diner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’
• muziekavond met huismuzikant
‘Schnegg Hans’
• muziekavond met Zim Martin
• muziekavond met het Edelweiß Duo
• parkeer- en tolkosten

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. Bij de 6-daagse reizen vervalt het programma van dag 4 en dag 6.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en
bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Hotel:
Wij hebben 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, televisie.
Het hotel heeft een lobby, lift, gezellige
bar, een sfeervol restaurant, een mooie
tuin met terras, een buitenbad en een
sauna met infraroodcabine.

Vertrekdata | Tarrenz
Dinsdag 4 mei 2021
Zondag 27 juni 2021
Zaterdag 28 augustus 2021
Dinsdag 5 oktober 2021

6 dagen
8 dagen
8 dagen
6 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 50,(6-daagse reizen)
Eenpersoonskamer € 70,(8-daagse reizen)

€ 495,€ 650,€ 650,€ 495,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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VANDANS

VORARLBERG | OOSTENRIJK
De naam Montafon komt uit het Rhaeto-Romaans en
betekent berg (mont) en kloof (tovone). Twee begrippen
waar je in deze omgeving niet omheen kunt. Het Montafondal strekt zich uit van Bludenz tot aan de voet van de
Silvretta. Door het dal stroomt het riviertje de Ill, dat op
de Silvretta ontspringt en tevens de voedingsbron is van
een aantal stuwmeren hoog in de bergen.

WENEN

VANDANS

De Montafon is gelegen in het kleinste ‘Bundesland’
van Oostenrijk, de Vorarlberg. Deze Oostenrijkse provincie is het meest westelijk gelegen en grenst daar
aan het Bodenmeer. Dit houdt in dat u hier verzekerd
bent van een zeer afwisselend landschap. Van het laaggelegen Bodenmeer tot de hoge toppen van het Rätikonmassief, de Silvretta- en de Verwallgroep. Zo is de
hoogste top de Piz Buin van 3312 m.
Het plaatsje Vandans heeft ca. 2600 inwoners en ligt
aan de voet van de majestueuze Zimba (2643 m) en de
Vandans Steinwand. Het dorp heeft een interessante
combinatie van moderne architectuur en traditionele
Montafon-huizen, die in de zomermaanden vrijwel
allemaal zijn versierd met een weelderige bloemenpracht en zijn omgeven door de mooiste tuinen. Vandans word dan ook vaker het mooiste bloemendorp
van Europa genoemd. Het hele jaar door staan hier
allerlei sport- en vrijetijdsfaciliteiten tot uw beschikking. De Golmerbaan brengt u naar het wandelgebied van de Golm waar u prachtige wandelingen kunt
maken langs indrukwekkende bergtoppen tot aan de

Lünersee met zijn kristalhelder water. Andere bezienswaardigheden in het gezellige vakantieplaatsje zijn o.a.
de oude parochiekerk, het geboortehuis van de eerste
Landamman (=bestuurder) van de Montafon, een historische bedevaartkapel en de ruïne Valcastiel.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij ons hotel in de loop
van de middag.
2e dag: ’s Morgens bent u vrij, zodat u het hotel en de
omgeving kunt verkennen. ’s Middags rijden we naar
het plaatsje Bürs, waar de weg door het Brandnertal,
het hooggebergtedal van de Alvier, begint. We nemen
deze middag tevens een kijkje bij de Lünersee. Indien
de tijd het toelaat kan op de weg terug naar het hotel even worden gestopt in Schruns, een van de voornaamste toeristenplaatsen van Oostenrijk of in Bartolomäberg, dat wordt beschouwd als het oudste stadje
(13e eeuw) in de Montafon.
3e dag: Een dagtocht naar de Bodensee is vanuit Vandans een must. De historische Duitse stad Lindau is
één van de drukst bezochte plaatsen aan het meer. Een

stad met mediterrane flair, schilderachtige steegjes,
een sfeervolle havenpromenade en diverse bezienswaardigheden waaronder de Pulverturm, de Mangturm, de Peterskirche, het oude Raadhuis en de haven.
Indien de tijd het toelaat kan eventueel nog een bezoek worden gebracht aan de levendige hoofdstad
van de Vorarlberg, Bregenz, bekend om zijn Middeleeuwse centrum en de jaarlijkse ‘Festspiele’. Uiteraard
behoort een boottocht ook tot de mogelijkheden.
4e dag: Bij goed weer gebruiken we het ontbijt op
1900 meter hoogte. De rest van de dag bent u vrij.
U kunt een wandeling maken gebruik maken van
de hotelfaciliteiten, waaronder de minigolfbaan, of u
vermaken in het plaatsje Vandans. U kunt ook met de
Montafonerbahn naar Bludenz en/of Schruns gaan om
daar een kijkje te nemen.
5e dag: Vandaag maken we een tocht naar het Großes
Walsertal en het Bregenzer Wald. Het Großwalsertal
dankt zijn naam aan de Zwitserse boeren uit het kanton Wallis, die zich hier in het verleden hebben gevestigd. Het dal wordt gekenmerkt door kleine, schilderachtige dorpjes, die bekoorlijk zijn gelegen tussen

VANDANS

OOSTENRIJK
JUBILEUMEXTRA:
BERGLIFT + BERGFRÜHSTÜCK

VOOR SPECIALE WANDELREIS
NAAR VANDANS ZIE PAGINA 28

groene weiden en velden op hooggelegen terrassen
vanwaar men een fraai uitzicht heeft in alle windrichtingen. Het landschap van het Bregenzer Wald is bijzonder afwisselend. Het begin van het dal is breed,
zacht glooiend en uitgestrekt. Hier liggen net als in het
Großes Walsertal de sfeervolle boerendorpen. Wat verder vernauwt het dal zich tot een karakteristiek Alpendal. De indrukwekkende Alpentoppen blijven alom het
landschap beheersen. In de loop van de middag keren
we terug naar ons hotel.
6e dag: De tocht over de Silvretta Hochalpenstraße
die vandaag op het programma staat, is ongetwijfeld
een van de hoogtepunten van deze reis. Van Mautstelle tot Mautstelle is deze weg ruim 23 km lang. Op enkele plaatsen is het stijgingspercentage 11%. Vanaf de
Vermunt Stausee heeft men een uniek uitzicht op de

vele hoge bergtoppen van o.a. de Verwallgroep. Nog
hoger, bij de Bielerhöhe, ligt de immens grote Silvretta
Stausee, vanwaar men zo mogelijk een nog mooier uitzicht heeft. In de loop van de middag keren we weer
terug naar ons hotel.
7e dag: Na het ontbijt rijden we naar het oudste stadje
van Zwitserland, Chur. De hoofdstad van Graubünden
ademt een plezierige, ontspannen en ietwat ouderwetse sfeer uit. Chur is indrukwekkend gelegen tussen
een krans van hoge met sneeuw bedekte bergtoppen.
Het stadje herbergt vele bezienswaardige gebouwen
en wordt gekenmerkt door zijn smalle straatjes en
steegjes. Vanwege de beschutte ligging heeft Chur
een zacht klimaat en daardoor ook een rijke flora.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en
keuzediner met saladebuffet)
• Grillavond (bij goed weer)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Heimat- of Tanzabend
• gratis gebruik midgetgolfbaan
• vrij gebruik tennisbanen Vandans
• vrij gebruik buitenbad Vandans
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdata | Vandans
Zaterdag 5 juni 2021
Zaterdag 31 juli 2021
Zondag 12 september 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 150,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Brunella van de familie Tschabrun, gelegen
in het centrum van Vandans vlakbij de
gondelbaan naar de Golm. Alle ruime
kamers zijn voorzien van bad of douche, wc, föhn, radio, televisie, safe, telefoon en internetaansluiting. De meeste
kamers hebben een balkon. Het hotel
heeft een lift, een uitstekend restaurant,
een gezellige bar en een eigen midgetgolfbaan.

€ 715,€ 725,€ 715,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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FLIMS

GRAUBÜNDEN | ZWITSERLAND
Geniet van enkele heerlijke vakantiedagen in Flims. U
heeft het verdiend! De familiaire en hartelijke sfeer in
Hotel Vorab in Flims zal samen met de goede verzorging en het unieke excursieprogramma er ongetwijfeld voor zorgen dat u bij terugkomst in Nederland
kunt terugkijken op een geslaagde vakantie.

Graubünden, gelegen in het zuidoostelijke deel van
Zwitserland, wordt ook wel het land van de 150 dalen
genoemd. Deze streek wordt gekenmerkt door een
enorme verscheidenheid. Het heeft een uitzonderlijk
gevarieerd landschap met een zo mogelijk nog gevarieerdere natuur. Het overtollige water van Graubünden
wordt afgevoerd naar de Noordzee (via de Rijn die hier
ontspringt), naar de Zwarte Zee (via de Inn en de Donau)
en naar Adriatische Zee (via de Adige en de Po).
Een vakantie in Graubünden betekent wandelen, moun-

BERN
FLIMS

tainbiken, wellness, prachtige treinreizen door de Alpen
en cultuur. U bent van harte welkom in het land van de
steenbokken en in wereldberoemde vakantieplaatsen
zoals Chur, Arosa, Davos en St. Moritz, en in een van de
vele idyllische bergdorpen waaronder het plaatsje Flims.
Onze standplaats Flims, gelegen op een hoogte van
1100 m., is zowel in de zomer als in de winter een zeer
geliefde vakantiebestemming. Het stadje heeft ruim
2600 inwoners en heeft zich ontwikkeld tot een fraai
kuuroord. De nieuwbouw van de laatste jaren heeft
zich qua architectuur en stijl volledig aangepast aan de
oorspronkelijke bouwwijze waardoor de vriendelijke
en uitnodigende sfeer behouden is gebleven. Omdat
Flims, bestaande uit Flims-Dorf en Flims-Waldhaus, door
de loodrechte Flimserstein (2675 m), voor de noordenwinden wordt beschermd, is het klimaat altijd heel erg
aangenaam. De gastvrije bevolking hecht veel waarde
aan een goed contact met de vakantiegangers. Vanuit
Flims kunnen prachtige, lichte maar ook stevige, (berg)
wandelingen worden gemaakt. Daarnaast is de ligging
in het noordelijke deel van Graubünden uitermate gunstig voor een aantal bijzonder interessante en spectaculaire excursies.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in Flims in de
late namiddag.
2e dag: Omgeven door steile rotswanden van soms
wel 1000 m hoogte, lijkt de ‘Walensee’, gelegen op de
grens van Zwitserse kantons St. Gallen en Glarus, wel
op een heus Noors fjord. De ligging van het meer is om
die reden dan ook uiterst idyllisch. Aan het meer liggen
enkele leuke dorpjes met nog goed bewaard gebleven
herenhuizen uit de 18e eeuw.
3e dag: Deze dag staat een passentocht op het programma. O.l.v. de chauffeur maken we een onvergetelijk rondje door het hooggebergte. De route voert over
de Fluelapass, de Julierpass en gaat via LenzerheideValbella weer terug naar Flims. We passeren bekende en
minderbekende plaatsen zoals Klosters, Davos, Zuoz en
het mondaine St. Moritz. Onderweg zult u ongetwijfeld
kunnen genieten van schitterende vergezichten.
4e dag: Vandaag rijden we naar het oudste stadje
van Zwitserland, Chur. De hoofdstad van Graubünden
ademt een plezierige, ontspannen en ietwat ouderwetse sfeer uit. Chur is indrukwekkend gelegen tussen een
krans van hoge met sneeuw bedekte bergtoppen. Het
stadje herbergt vele bezienswaardige gebouwen en

FLIMS

ZWITSERLAND
JUBILEUMEXTRA:
MUZIEKAVOND MET
SPECIAAL DINER

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• vrij gebruik ‘Sauna-Anlage’
• parkeer- en tolkosten

wordt gekenmerkt door zijn smalle straatjes en steegjes.
Vanwege de beschutte ligging heeft Chur een zacht klimaat en daardoor ook een rijke flora.
5e dag: Vrije dag zodat u ook de omgeving van het hotel en de bezienswaardigheden van Flims kunt ontdekken. Liefhebbers kunnen een wandeling maken naar ‘Il
Spir’, een magnifique uitzichtplatform boven de Rheinschlucht.
6e dag: De enerverende treinrit van het Zwitserse
Sankt Moritz naar het Italiaanse Tirano, die deze dag
op het programma staat, is een traject onder de vlag
van de ‘Bernina Express’. Onderweg kunt u genieten
van panoramische vergezichten op het omliggende
hooggebergte. Dit is niet de meest voordelige excursie,
maar wel zeer de moeite waard. Indien de tijd het toelaat bezoeken we deze dag nog het bergdorpje Arosa
(1800 m), gelegen in het Schanfiggdal. Het is een van
de mooist gesitueerde en drukst bezochte vakantieoor-

den van Zwitserland. In de winter voor de wintersport
in de zomer kunt u genieten van meer dan 200 km aan
wandelroutes.
7e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in
het prima driesterren familiair gerunde
Hotel Vorab gelegen aan de rand van
het centrum van Flims. Alle kamers
zijn voorzien van douche, wc, föhn,
televisie en safe. Het hotel heeft een lift,
een prima restaurant, gezellige bar en
‘wellness’ met o.a. sauna, whirlpool en
solarium.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 115,• Bernina Express (Sankt Moritz-Tirano)
ca. € 55,Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Flims
Zondag 18 juli 2021
Zondag 22 augustus 2021
Zondag 3 oktober 2021

7 dagen
7 dagen
7 dagen

€ 650,€ 650,€ 650,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›

79

80

AUER

SÜDTIROL | ITALIË
Aan de rand van de imposante Alpen en de vermaarde Dolomieten ligt een prachtige landstreek met een ongelofelijke
aantrekkingskracht nl. ‘Alto Adige’ oftewel ‘Süd-Tirol’. Het typische van Zuid-Tirol is dat hier geschiedenis en traditie hand in
hand gaan met het moderne leven. Dit in combinatie met een
verpletterende, mooie natuur, maakt Süd-Tirol het ontdekken
meer dan waard.

Van het vroege voorjaar tot laat in de herfst biedt SüdTirol volop mogelijkheden voor een prachtige en gevarieerde vakantie. Heden en verleden zijn hier samengesmolten tot een nieuwe dimensie: levendige tradities
met een mediterrane levensstijl, oude ambachten met
moderne cultuur, eeuwenoude burchten met uitnodigende luxe hotels, typisch Süd-Tiroler specialiteiten met
de Haute Cuisine. Het landschap van Süd-Tirol wordt
gekenmerkt door vele majestueuze bergtoppen waartussen groene almen, geheimzinnige bossen, glinsterende bergmeren, gemoedelijke dorpjes en stadjes een
plekje hebben gevonden. Een veelzijdig animatieprogramma en een ruim aanbod aan vrijetijdsactiviteiten
garanderen een geslaagde vakantie. Van een rustige
wandeling tot paragliden, in Süd-Tirol kan iedereen aan
z’n trekken komen. Vooral Bolzano en haar omgeving is
bijzonder mooi. Een gebied met eindeloze boom- en
wijngaarden. Zelfs palmen, olijf- en amandelbomen
kunnen gedijen in dit zonovergoten heuvellandschap
met een mediterraan klimaat.

AUER

ROME

Auer, in het Italiaans Ora, ligt ca. 20 km ten zuiden van
Bolzano. Het stadje met ca. 3500 inwoners is omgeven
door fruitboomgaarden en zonovergoten wijnvelden
en ligt aan de voet van de Dolomieten en aan het begin van de ‘Südtiroler Weinstraße’. De vakantieganger
wordt in deze landelijke omgeving hartelijk welkom
geheten en is verzekerd van de spreekwoordelijke
‘Südtiroler Gastlichkeit’. In het schilderachtige oude
centrum van Auer liggen oude steegjes en een aantal oude, zelfs uit de late middeleeuwen stammende
bouwwerken. Ook de gotische dorpskerk St. Peter
heeft prachtige muurschilderingen en een bijzonder
waardevol interieur. Tijdens deze vakantie in Auer zult
u aangenaam worden verrast door de natuur, het milde klimaat, een uitstekende verzorging en een gevarieerd excursieprogramma.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst Auer in de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt kunt u op uw gemak het hotel
en de omgeving van het hotel verkennen. ’s Middags
maken we een mooie trip naar ‘der Ritten’, een golvend
en zonnig hoogplateau, met opvallende aardpiramides.

Vanaf deze hoogvlakte heeft men een uniek panorama
in alle richtingen.
3e dag: Bij de Dolomietenrondrit, die vandaag op het
programma staat, rijden we over een van de mooiste wegen die überhaupt in dit hooggebergte zijn aangelegd.
De Dolomitenstraße is een technisch meesterwerk en
werd al in 1909 voor het verkeer geopend. De vele maar
vooral afwisselende panorama’s zijn ongekend mooi. Onderweg wordt op diverse plaatsen een korte of langere
pauze ingelast, o.a. bij de Prager Wildsee (Lago di Braies),
een bijzonder idyllisch gelegen bergmeer dat bekend
staat als ‘Parel van de Dolomieten’.
4e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan Verona,
stad van Romeo en Julia, en over de gehele wereld bekend als theaterstad. In het oude stadscentrum, dat een
elegante aristocratische uitstraling heeft, zijn alle bouwstijlen terug te vinden. In het Romeinse Amfitheater
(Arena di Verona) worden elk jaar opera’s van o.a. Verdi,
Puccini en Rossini opgevoerd.
5e dag: Deze dag staat een rit over de Süd-Tiroler
Weinstraße op het programma. We rijden dan ook
midden door immens grote wijngaarden en door vele
kleine dorpjes, waar het soms lijkt alsof de tijd heeft

AUER

ITALIË

APRIL-REIS
Wanneer de lente in aantocht is en de temperaturen langzaam
weer omhoog gaan, is een reis naar Süd-Tirol in Italië extra
aantrekkelijk. De uitgestrekte appelboomgaarden staan dan
meestal in volle bloei en zijn veranderd in een zee van een witrose bloemen. Het programma van deze reis in april kan, om u
nog meer van deze voorjaarspracht te kunnen laten genieten,
op een of twee dagen derhalve iets aangepast worden.
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
4-gangendiner met saladebuffet)
• 1x spaghetti-lunch
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• filmavond Südtirol
• wandeling Auer o.l.v. gids
• Süd-Tiroler avond 'Bella Italia'
• parkeer- en tolkosten

JUBILEUMEXTRA:
GRILLAVOND MET LIVE MUZIEK

stilgestaan. Een langere pauze wordt gemaakt bij
de Kalterer See en in het plaatsje Kurtatsch, waar de
chauffeur bij voldoende belangstelling een wijnproeverij zal organiseren.
6e dag: We rijden vandaag eerst naar de nabijgelegen
stad Bolzano. Hier kunt u na aankomst op eigen gelegenheid rondkijken. U kunt een wandeling maken, een
museum bezoeken of gezellig een terrasje pikken op de
Waltherplatz. ’s Middags bezoeken we het schilderachtige kunstenaarsstadje Chiusa (Klausen). Van de Kapucijnerheuvel heeft u een magnifiek uitzicht over het stadje
en de omgeving.
7e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, het plaatsje Auer verkennen of deelnemen aan de wandeling ‘Römerstraße’.
Uiteraard kunt u er voor kiezen om zelf een korte of
lange wandeling te maken.

8e dag: Na het ontbijt vertrekken we voor een rit richting Lago di Garda. Het Gardameer is het grootste meer
van Italië en wordt vanwege de steile rotswanden soms
vergeleken met een Noors fjord.
9e dag: De stad Merano is een prachtig kuuroord met
parken, boulevards, een gezellig centrum en heeft een
magnifieke mediterrane plantengroei. U kunt op uw gemak rondkijken, winkelen, flaneren over de boulevards,
een kijkje nemen bij de thermale baden of een wandeling maken. Bij voldoende belangstelling brengen we
een bezoek aan de tuinen van Schloss Trauttmannsdorff, de favoriete winterresidentie van Keizerin Sisi.
Rondom de vijver met waterlelies zijn hier maar liefst
80 tuinlandschappen uit hele wereld aangelegd. Indien
de tijd het toelaat gaat de terugreis naar Auer via een
mooie route door het prachtige Schnallstal.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd bij
Familiehotel Amadeus, gelegen in het
centrum van Auer. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, telefoon, televisie,
föhn en safe. De familie Gallmetzer is er
alles aan gelegen om de gasten tevreden te stellen, zodat u verzekerd bent
van een persoonlijke benadering, een
familiaire atmosfeer en een uitstekende
verzorging. Het hotel beschikt over een
lift, sfeervol restaurant, gezellige bar,
mooi terras en een prachtige tuin met
buitenbad omgeven door fruitbomen
en mediterrane planten.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 117,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Vertrekdata | Auer
Vrijdag 2 april 2021
Vrijdag 4 juni 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Vrijdag 6 augustus 2021
Vrijdag 3 september 2021

10 dagen
10 dagen
10 dagen
10 dagen
10 dagen

€ 695,€ 750,€ 790,€ 790,€ 750,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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IGEA MARINA

ADRIATISCHE KUST | ITALIË
Bij de Adriatische Kust denken de meeste mensen aan
water, strand, uitgaan, een badplaats voor families met
kinderen en uitgaande jongeren. Maar deze kust en zeker
het achterland heeft ook een heel ander gezicht. De hele
streek ligt vol met historische stadjes en steden met bezienswaardigheden die teruggaan tot de Romeinse tijd.

De regio Emilia-Romagna, in het noorden van Italië,
wordt begrensd door de Adriatische Zee, de rivier de
Po en door de Apennijnen. Het gebied grenst aan Piëmonte, Ligurië, Toscane, Marken, Lombardije en aan de
zelfstandige republiek San Marino. De Emilia-Romagna
wordt beschouwd als een van de beste streken van
Italië om in te wonen. De keuken van de streek wordt
gezien als een van de meest karakteristieke van Italië.
Naast landbouw en industrie is het toerisme aan de

IGEA MARINA

ROME

Adriatische kust een van de belangrijkste bronnen van
inkomsten. De belangrijkste stad, tevens hoofdstad, is
Bologna. De kust kent vele bekende badplaatsen, waaronder Cattolica, Riccione en natuurlijk Rimini.
Onze verblijfplaats Bellaria-Igia Martina ligt ruim 10 km ten
noorden van Rimini. Het is een veelbezochte badplaats
met prachtige, schone zandstranden waar men op een
terrasje of op het strand onder een parasol heerlijk kan
ontspannen. Het gezellige stadje was vroeger een vissersdorpje. In de voormalige vissershaven, nu meer jachthaven, heerst nog altijd een levendige gezelligheid.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via de Duitse autowegen rijden we
naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Italië. De
aankomst bij ons hotel in Igea Marina zal in de loop van
de middag zijn. Na het diner heeft u nog tijd om het
plaatsje en de omgeving van het hotel te verkennen.
3e dag: ’s Morgens brengen we een bezoek aan het nabijgelegen 12e eeuwse vestingplaatsje Gradara. Vooral

het imposante kasteel van Gradara is de moeite van het
bekijken waard. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur ’s middags een boottocht naar Gabicce Mare. Vanaf de boot heeft u een schitterend uitzicht op de kust. Gabbice Mare is een idyllisch gelegen
toeristenstadje. U kunt op uw gemak rondkijken voordat we later op de middag per boot weer terug varen
naar Igea Marina.
4e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan Ravenna,
de stad van Dante. Ravenna ademt nog de sfeer uit van
een echte Italiaanse provinciestad. Het intieme oude
centrum is bijzonder gezellig en sfeervol. Vanwege
de schitterende mozaieken die de interieurs van de
vele kerken in de stad sieren, wordt Ravenna ook wel
Mozaiekstad genoemd. Verder zullen we een bezoek
brengen aan de basiliek Sant’ Apollinare in het plaatsje
Classe, ca. 5 km ten zuiden van Ravenna. Deze enorme
kerk werd gebouwd op het graf van de martelaar Apollinaris en in het jaar 549 gewijd.
5e dag: Deze dag rijden we naar het wat minder bekende, minder drukke, maar o zo mooie Toscaanse stadje Arezzo. U krijgt volop tijd om op eigen gelegenheid
rond te kijken en de lunch te gebruiken. Bijvoorbeeld

IGEA MARINA

ITALIË

HOTEL AAN STRAND

Inbegrepen:
• verzorging op basis halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner in
buffetvorm bij de overnachtingshotels
3-gangendiner)
• dag 2 t/m 8 bij het diner tafelwater
en ¼ lt wijn inclusief
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• parkeer- en tolkosten
aan het schitterende Piazza Grande, het grote plein, dat
een beetje schuin afloopt. Aan dit plein en op enkele
andere plekken in Arezzo zijn diverse scènes opgenomen voor de bekende film ‘La Vita è Bella’.
6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling maken, naar het strand of lekker een terrasje opzoeken.
7e dag: De historische stad Bologna, die we vandaag
bezoeken, heeft vele afwisselende bezienswaardigheden. Het is daarnaast een levendige studentenstad,
waardoor er altijd wel iets te beleven valt. Het oude
centrum ligt vol met prachtige kerken, kathedralen en
historische bouwwerken en huizen. Let eens op de vele
portalen (portico’s), er lijkt geen eind aan te komen.
Enkele bezienswaardigheden zijn de majestueuze kerk
San Petronio, het Palazzo del Podestà, Fontane di Nettuno en Torre degli Asinelli. Neem ook de tijd om op

een terrasje aan het Piazzo Maggiore te genieten van
het straatleven, een ‘gelato’ , cappuccino of vino.
8e dag: Na het ontbijt gaan we naar het nabijgelegen Rimini waar een bezoek aan het sfeervolle marktplein zeker de
moeite waard is. ’s Middags rijden we naar San Marino. Middelpunt van het op de berg Monte Titano gelegen San Marino is de Piazza della Liberta. Verder kunt u een kijkje nemen
in een van de drie burchten of de Basilica di San Marino. In
de smalle, steile straatjes in het centrum liggen pittoreske
winkeltjes waar u ‘belastingvrij’ kunt winkelen.
9e dag: Na het ontbijt verlaten we Igea Marina. Onderweg zal de chauffeur nog een korte excursie inplannen,
voordat we bij ons overnachtingshotel in Oostenrijk of
het zuiden van Duitsland zullen arriveren.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij anders aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Igea Marina
Vrijdag 28 mei 2021
Vrijdag 23 juli 2021
Vrijdag 3 september 2021

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.
Hotel:
Op de heen en terugreis wordt
overnacht in een prima middenklasse
hotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
Alle kamers zijn minimaal voorzien van
douche of bad, toilet en televisie. In
Igea Marina hebben we kamers gereserveerd in het uitstekende driesterren
hotel Teti, gelegen aan de Via Alfonso
Pinzon, de boulevard van Igea Marina.
Alle rookvrije kamers zijn voorzien van
douche, wc, telefoon, televisie, kluis, airconditioning en een balkon. Het hotel
heeft een prima restaurant met uitzicht
op zee, gezellige bar, lift, speciale leesruimte, fietsverhuur.

10 dagen € 775,10 dagen € 850,10 dagen € 775,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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TOSCANE

ITALIË
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een ‘klassieke’
Toscane reis. Dit houdt in dat we ons alleen concentreren op de natuur, de bezienswaardigheden en de
schoonheid van het volgens velen ‘mooiste stukje van
Italië; Toscane!'

Toscane, is een regio in centraal Italië, die in het noorden grenst aan Ligurië en Emilia-Romagna, in het
zuiden aan Latium, in het westen aan de Tyrreense
Zee en in het oosten aan Umbrië. Naast het enorme
aanbod aan historische bezienswaardigheden heeft
het glooiende Toscane een prachtig en gevarieerd
landschap. Van de altijd groene ‘macchia’, een dichte
en doornachtige heestersoort, tot geelgroene weiden,
van uitgestrekte pijnboombossen en boomgaarden
vol olijfbomen tot keurig in een rij geplante cipressen.
Tijdens deze klassieke Toscane reis krijgt u het mooiste
van deze uniek streek te zien.
Montecatini Terme was ooit een van de meest mondaine plaatsen in Europa. Beroemd vanwege z’n geneeskrachtige bronnen, groeide het begin 20e eeuw
uit tot een luxueus kuuroord met veel prachtige gebouwen, schitterend aangelegde tuinen en parken
en fraaie kuurinrichtingen. Het autovrije centrum, de
vele winkels, het gevarieerde aanbod aan culturele
bezienswaardigheden en een gezellig uitgaansleven
staan garant voor een geslaagd verblijf in deze oude

MONTECATINI
TERME

ROME

stad. Gelegen in het hart van de Toscane is Montecatini Terme daarnaast ideaal gelegen voor het verkennen van deze prachtige streek.
Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting in Zuid-Duitsland of
Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt vervolgen we onze weg richting Italië. Onderweg wordt een langere pauze ingelast in de bijzonder mooie historische kunststad Trento. Aankomst bij het hotel in Montecatini Terme in de
loop van de middag.
3e dag: Deze dag wordt een dag vol hoogtepunten.
Zo krijgt u in Pisa naast de wereldberoemde Scheve
Toren, ook de Dom, het Baptisterium en de prachtige
gebouwen aan het Piazza dei Miracoli te zien. In het
middeleeuwse Lucca zijn het de stadswallen, de vele
kerken en de gezellige straatjes en pleinen, die een
bezoek aan deze plaats de moeite waard maken.
4e dag: Vandaag maken we kennis met Florence, de
stad van Leonardo da Vinci en Michelangelo. Een deskundige gids zal ons door de stad leiden en ons onder-

meer de Ponte Vecchio (brug van de goudsmeden), de
gotische kerk van Santa Croce, de Medici-kapel, Piazza
della Signoria en de mooie winkelstraten zoals de Via
de Parnebuoni laten zien. Uiteraard is er ook tijd om zelf
even rond te kijken in deze cultuurstad bij uitstek.
5e dag: Rustdag. U kunt een wandeling maken, op uw
gemak rond kijken in Montecatini Terme of gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. U kunt ook een
tocht maken met de ‘Funicolare’, het kabeltreintje. Deze
brengt u naar Montecatini Alto, de historische stadskern
gelegen op de top van de heuvel. Vanaf de top heeft
men een mooi uitzicht op het kuurpark en de stad.
6e dag: Na het ontbijt rijden we naar de plaats Siena,
waar op het marktplein jaarlijks nog middeleeuwse
paardenraces worden gehouden. Ook in Siena kunt u
enkele Italiaanse meesterwerken, waaronder de Dom
met de schitterende Libreria Piccolomini, de kathedraal van St. Dominicus en het Raadhuis bewonderen.
Een deskundige gids zal ons rondleiden en ons de
mooiste plekjes laten zien. Uiteraard krijgt u ook gelegenheid om op een terrasje aan het Piazza del Campo
te proeven van de typische Italiaanse sfeer en een

TOSCANE

ITALIË

**** HOTEL
KLASSIEK TOSCANE

kopje espresso. In de loop van de middag arriveren
we dan in San Gimignano, een van de best bewaard
gebleven historische steden ter wereld. Kenmerkend
voor deze plaats zijn de hoge vierkante torens die het
stadsbeeld bepalen.
7e dag: Vandaag maken we o.l.v. de chauffeur een
mooie tocht in de omgeving van Montecatini Terme.
Onderweg wordt een bezoek gebracht aan een van
de vele wijngaarden in de streek. Uiteraard kunt u
proeven en vrijblijvend iets meenemen voor thuis.
8e dag: Begin van de terugreis. In een van de idyllisch gelegen plaatsen aan het Gardameer wordt een
langere pauze gehouden, zodat u kunt nog eenmaal
kunt genieten van een Italiaans ijsje of een echte cappuccino. Overnachting in Oostenrijk of het zuiden van
Duitsland.

9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en 4-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• gids voor sightseeing Pisa
• gids voor sightseeing Lucca
• gids voor sightseeing Florence
• gids voor sightseeing San Gimignano
• gids voor sightseeing Siena
• wijnproeverij
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veer
en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Toscane
Zaterdag 3 juli 2021
Dinsdag 28 september 2021

9 dagen
9 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een goed en gunstig gelegen
hotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
Alle kamers zijn minimaal voorzien van
douche of bad en wc. In Montecatini
Terme hebben we kamers gereserveerd
in het prima viersterren Hotel Torretta.
Alle kamers zijn voorzien van badkamer met douche of bad en haardroger,
regelbare airco en verwarming, minibar,
safe, telefoon en televisie. Het hotel heeft
verder een lift, een prima restaurant gespecialiseerd in Italiaanse en Toscaanse
gerechten, een gezellige bar, een buitenbad, een mooie tuin met ligstoelen
en fietsverhuur. Het hotel ligt nabij het
park, de thermale baden en het centrum. Ook het station van de Funicolare
ligt op loopafstand. (ca. 400 m)

€ 895,€ 895,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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ANDORRA

ANDORRA
Andorra is een klein bergstaatje (468 km2) en ligt
midden in de Pyreneeën, op de grens van Frankrijk
en Spanje. Hier geniet men van het beste van twee
werelden; van de Spaanse zon en van het leven als god
in Frankrijk.

ANDORRA

MADRID

**** HOTEL
Het ruige, indrukwekkende berglandschap wordt gekenmerkt door leuke bergdorpjes, groene valleien, afgewisseld door reusachtige bergtoppen. De hoogste top
is de Pic de Comapedrosa (2942 m). In het dwergstaatje
is geen plek onder de 800 m. te vinden.
Andorra is een geweldige vakantiebestemming. De
traditionele dorpjes met musea en kerken onthullen
de geschiedenis van het volk. Andorra is zeer zeker ook
geliefd vanwege de uitstekende en belastingvrije shopping mogelijkheden. Ondanks de grote hoogte heeft

Andorra aangename zomers met een gemiddelde temperatuur van 18 graden. Statistisch gezien heeft Andorra maar liefst 300 zonnige dagen per jaar.
Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we naar het zuiden. Diner en overnachting omgeving Macon.
2e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we verder zuidwaarts richting de Pyreneeën. In de loop van de middag
arriveren we in Andorra.
3e dag: Deze dag staat de ‘highlight tour Andorra Panoramica’ op het programma. Tijdens deze tocht krijgt
u een goed beeld van wat Andorra landschappelijk allemaal te bieden heeft. Het aanbod aan panoramische
vergezichten, bergdorpen, kleine stadjes en romaans
erfgoed is enorm. Enkele van hoogtepunten zijn de Coll
de la Botella oftewel de Flessenhalspas, de Basiliek van
de heilige Meritxell en de dorpen Pal en Ordino. Onderweg bezoeken we nog de likeur-bodega distilleerderij
van Arinsal, natuurlijk incl. proeverij.
4e dag: Gaudi is bij velen reeds bekend, maar de Tuinen
van Gaudi bij het dorpje Pobla de Lillet, grenzend aan
het natuurgebied van de Serra de Catllaràs, behoren

tot de verborgen schatten van Catalonië. Niet alleen
de tuinen, maar ook de schitterende route op weg naar
de tuinen, deels met bus, deels met de Tren del Ciment
(=cementtreintje) zijn werkelijk onvergetelijk genoemd.
Aansluitend brengen we nog een kort bezoek aan de
cementfabriek voordat we verder rijden naar het leuke
Catalaanse dorpje Castellar de N'hug, waar de rivier de
Llobregat ontspringt, en dat bekend is om haar herdershondenwedstrijden en reuzecroissants.
5e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, zich in het dorpje
Arinsal vermaken, een wandeling maken in de omgeving van het hotel. Er is een mooie waterval met picknickplaatsje op loopafstand. Liefhebbers kunnen ook
met het openbaar vervoer (bushalte voor het hotel)
naar het grotere dorp La Massana of naar de hoofdstad
Andorra la Vella.
6e dag: Vandaag rijden we via een mooie toeristische
route naar de Vallei der Dromen oftewel Vall de Nuria,
een schitterende autovrije vallei die we alleen te voet,
te paard of met een tandradtreintje kunnen bereiken.
Wij hebben gekozen voor de tandradbaan. We stijgen
hierbij 1000 hoogtemeters en genieten onderweg van
schitterende vergezichten, watervallen en het impo-

ANDORRA

ANDORRA
JUBILEUMEXTRA:
1X TAPASLUNCH
INCL. WATER EN WIJN

EF
VEEL INCLUSI
sante berglandschap. Bij aankomst genieten we eerst
van een typisch Catalaanse broodmaaltijd inclusief tafeldranken (huiswijn en water). Na de lunch kunt u op
eigen gelegenheid van deze vallei genieten. U kunt de
kleine cabinelift nemen tot een hoger uitkijkpunt en teruglopen over de kruisweg. U kunt het auditorium bezoeken, waar films over Vall de Nuria getoond worden.
U kunt een wandeling rondom het meer maken of op
een bankje genieten van de mooie omgeving.
7e dag: Deze dag brengen we een bezoek aan de bisschopsstad, La Seu d’Urgell. Dit leuke stadje heeft een
interessant historisch centrum met arcadebogen en de
mooie kathedraal van Santa Maria. Een andere bezienswaardigheid is het Olympische Park “Del Segre”. Rond
lunchtijd rijden we naar Andorra la Vella. Hier maken we

een rondje door het historische centrum, is er tijd om te
lunchen en te shoppen.
8e dag: Laatste dag in Andorra. U krijgt deze dag de
beste bewaarde geheimen van het land te zien. Laat
u verrassen. Rond het middaguur is er een feestelijke
lunch met muziek in de Spaanse enclave Os de Civis,
een bergdorpje, dat over de verharde weg alleen via
Andorra te bereiken is. In de late middag arriveren we
weer in Arinsal, voor de laatste nacht in Hotel Patagonia.
9e dag: Aanvang terugreis. Onderweg wordt in een
leuk stadje een langere pauze ingelast. Dit kan bijvoorbeeld Orange, Avignon of Montelimar zijn. Overnachting omgeving Macon.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds
een goed dinerbuffet, bij de
overnachtingshotels 3-gangendiner)
• dag 2 t/m 8 bij het diner water en
wijn inclusief
• 3x verrassende lunch
• afscheidsdiner
• welkomstcocktail in Andorra
• 5 dagen gids voor sightseeing Andorra
• cementtreintje naar de Tuinen van Gaudi
• bezoek bodega-distilleerderij
• bezoek kathedraal Seu d’ Urgell
• bezoek Museum Ermengol en kaasproeverij
• bezoek Huis der Valleien in Andorra-Stad
• tandradtreintje Vall de Nuria
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdata | Andorra
Woensdag 23 juni 2021
Donderdag 14 oktober 2021

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 180,-.
Hotel:
Op de heen en terugreis wordt overnacht
in prima middenklasse hotels in de omgeving van Macon. Alle kamers zijn minimaal
voorzien van douche of bad, toilet en televisie. In Andorra verblijft u zeven nachten in het viersterren Hotel Patagonia (of
gelijkwaardig). Alle zeer ruime kamers in
dit sfeervolle berghotel zijn voorzien van
televisie, telefoon, safe en een badkamer
met douche of bad, toilet en haardroger.
Het hotel heeft een lift, een uitstekend
restaurant en een gezellige bar/lounge.
Het hotel ligt op 200 m. vanaf de waterval van Arinsal en op 50 m. vanaf het zonneterras van bar-restaurant La Pampa.

10 dagen € 895,10 dagen € 895,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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BOURNEMOUTH

ENGELSE ZUIDKUST | ENGELAND
De Britten noemen hun zuidkust het mooiste vakantiegebied ter wereld. Naast het milde klimaat, waar door
de warme golfstroom palmbomen kunnen gedijen,
staat deze streek bekend vanwege haar grote veelzijdigheid. Woeste natuurgebieden en grillige krijtrotsen
worden afgewisseld met groene valleien, prachtige
stranden en sfeervolle dorpjes.
LONDEN
BOURNEMOUTH

Een vakantie naar de Engelse Zuidkust is een unieke
belevenis. Een vakantie anders dan alle andere. Een ideaal reisdoel voor diegene die eens iets anders wil dan
Duitsland of Oostenrijk, maar toch natuur en cultuur
hoog in het vaandel heeft staan. Het graafschap Dorset,
centraal gelegen aan de Engelse zuidkust, is een land
van contrasten. Het heeft een rotsachtige kust en vele
krijtheuvels. Het noorden en zuiden van het graafschap
zijn zeer vruchtbaar en bezitten veel goede weidegronden. De agrarische sector is hier dan ook een belangrijke
bron van inkomsten.

Maar ook het toerisme is in deze streek van groot belang. Met name de badplaatsen Bournemouth, Poole
en Weymouth trekken jaarlijks vele duizenden toeristen.
Bournemouth, de plaats waar we verblijven, is een typische Engelse badplaats. Het lange zandstrand, de karakteristieke pier, een sfeervolle promenade met mooi aangelegde parken en tuinen en een oergezellig centrum
met een enorm aanbod aan winkeltjes, restaurants,
pubs en diverse andere voorzieningen zorgen er voor
dat u zich tijdens deze reis niet hoeft te vervelen. Ook
het omliggende parklandschap met z’n kenmerkende
heggen en stenen wallen is zeer de moeite waard.
Programma:
1e dag: Heenreis. De overtocht van het Kanaal gaat per
ferry (P&O-ferries).
2e dag: ’s Morgens bent u vrij om het hotel, de omgeving en natuurlijk Bournemouth te verkennen. ’s Middags rijden we naar de plaats Poole waar we een bezoek
brengen aan Compton Acres, de schepping van Mr.
Thomas William Simpson, een complex met maar liefst
9 verschillende thematuinen. Via een mooie rit langs
Poole Harbour, de grootste natuurlijke haven ter wereld

keren we terug naar Bournemouth.
3e dag: Via een mooie busrit door het Engelse landschap rijden we naar Bath, vooral bekend vanwege de
restanten van Romeinse baden, maar daarnaast een
lieflijk stadje met een indrukwekkende architectuur.
De terugreis voert ons langs het plaatsje Avebury, waar
mysterieuze rotsformaties, die even oud zijn als de grote
tempels en piramiden van Egypte, van dichtbij te bekijken zijn. Even later passeren we nog het beroemde
Stonehenge, dat nog altijd een geheimzinnige aantrekkingskracht op iedere bezoeker uitoefent.
4e dag: De dag van vandaag brengt ons naar de New
Forest, een groot en uitgestrekt gebied met veel heide,
laagveen en oude bossen. Het is een waar eldorado
voor vossen, herten en de voor deze streek zo typische
ruigharige, halfwilde pony’s. De paarden en pony’s die
gewoon in het wild rondlopen hebben overigens voorrang op al het andere verkeer.
5e dag: Via een mooie route rijden we naar Wight. Het
Isle of Wight is 37 km lang, 21 km breed en ligt slechts
enkele kilometers uit de kust van Engeland. Vele riviertjes doorkruisen het eiland, dat rijk is aan natuurschoon
en een bijzonder mild klimaat heeft.

BOURNEMOUTH

ENGELAND

27e JAAR
JUBILEUMEXTRA:
2 CONSUMPTIES
BIJ AFSCHEIDSDINER

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid Engels ontbijt en prima
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• ferry Calais-Dover v.v.
• welkomstdrankje
• 2x muziekavond
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
6e dag: Na het ontbijt rijden we naar Portsmouth.
Deze stad is al ruim 500 jaar de thuishaven van de Royal Navy en mede daardoor een opwindende stad en
het centrum van maritiem erfgoed. Er is een overvloed
aan bezienswaardigheden, veel mogelijkheden om te
shoppen en volop entertainment. ’s Middags rijden we
naar Salisbury, gelegen in het graafschap Wiltshire. Deze
plaats heeft een fraai centrum. In de bibliotheek van de
imposante gotische kathedraal uit de 13e eeuw bevindt
zich een van de vier originele manuscripten van de
Magna Charta, het beroemdste document uit de Britse
constitutionele geschiedenis.

7e dag: Vrije dag. U kunt naar het strand, de Pier, een
wandeling maken of gewoon een dagje uitrusten.
8e dag: Terugreis met prima afscheidsdiner.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Bournemouth
Zaterdag 19 juni 2021
Zondag 1 augustus 2021
Zaterdag 4 september 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

Toeslag:
• voor een beperkt aantal eenpersoonskamers wordt geen toeslag gevraagd
• dagexcursie eiland Wight incl.
overtocht, gids en entree Osborne
House ca. € 50,- #
# Bij boeking op te geven en alleen bij
voldoende belangstelling!

Hotel:
Ook dit jaar hebben we kamers gereserveerd in het Mayfair Hotel, gunstig gelegen op slechts enkele minuten lopen
van de kust en vlakbij het rustieke centrum van Bournemouth. Alle comfortabele ’non smoking’ kamers zijn voorzien
van douche, wc, televisie, föhn en koffie- en theezetapparatuur. Het hotel
heeft een lift naar de tweede etage,
een uitstekend restaurant, een gezellige
lounge annex bar en een wintertuin.

€ 725,€ 750,€ 750,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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CANTERBURY

KENT | ENGELAND
Tijdens deze 5-daagse reis laten we u kennismaken
met enkele hoogtepunten van het Engelse graafschap
Kent. Uiteraard is er een dagje Londen, maar daarnaast
zult u ogen te kort komen bij enkele unieke excursies
in de omgeving, zoals Leeds Castle, Clergy House,
Sissinghurst Castle & Gardens, badplaats Brighton en
uiteraard de stad Canterbury, waar we verblijven.
LONDEN
CANTERBURY

Het Engelse graafschap Kent wordt ook wel ‘The garden of England’ genoemd. Het overwegend groene
landschap is zeer afwisselend. Uitgestrekte landbouwgebieden, golvende heuvelruggen, schitterende bossen en daarnaast wereldberoemde kastelen, kathedralen en tuinen. Door zijn landschap, de vele pittoreske
dorpjes met gezellige pubs, de vele bezienswaardigheden en de gunstige ligging is Kent een ideale bestemming voor een korte vakantie.

Canterbury is een prachtige middeleeuwse stad in het
zuidoosten van Engeland. De stad ligt op slechts een
kleine twee uurtjes rijden van Londen en een half uurtje van Dover. De stad met ca. 45.000 inwoners wordt
jaarlijks door tienduizenden toeristen bezocht. De
imposante kathedraal, de moederkerk van de Anglicaanse Kerk, is een druk bezocht bedevaartsoord. Het
middeleeuwse karakter geeft Canterbury een aparte
charme. In de nauwe straatjes met aan weerszijde de
typisch oude vakwerkhuizen waant u zich in vroeger
tijden. Het is een levendige studentenstad met veel
restaurants, pubs, terrasjes, winkels en boetieks en
sfeervolle pleintjes
Programma:
1e dag: Heenreis. Per ferry steken we het Kanaal over en
arriveren zo rond het middaguur in Engeland. We rijden
daarna rechtstreeks naar het hotel in Canterbury. Nadat
we hebben ingecheckt kunt u al direct in de stad op
verkenning uitgaan. Het hotel ligt op loopafstand (minder dan 1 km) van het centrum.
2e dag: Vandaag staat Londen op het programma. Na

aankomst maken we eerst een rondrit o.l.v. een Nederlandssprekende gids waarbij alle markante en bekende
bezienswaardigheden van de stad de revue zullen passeren. Daarna is er vrije tijd om op eigen gelegenheid op
verkenning uit te gaan. In de late middag keren we terug
naar ons hotel.
3e dag: ‘s Morgens rijden we naar de historische stad
Rochester die schrijver Charles Dickens inspireerde in
vele van zijn boeken. Op veel gebouwen in de stad
vindt u gedenkplaten van de schrijver. Er is een indrukwekkende kathedraal en een zo mogelijk nog imposanter kasteel. ’s Middags bezoeken we het imposante
Leeds Castle. Het kasteel is gelegen op twee eilanden in
een meer. Naast het authentiek ingerichte kasteel zijn
het omliggende park met prachtig aangelegde tuinen,
een doolhof en een volière met zeldzame vogels het
bekijken meer dan waard.
4e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan het sfeervolle en historische plaatsje Faversham. Bezoek Abbey
Street dat door velen bestempeld wordt als de mooiste
middeleeuwse straat van Groot-Brittannië. Daarna rijden
we verder naar de Historic Dockyard in Chatham. Deze

CANTERBURY

ENGELAND
JUBILEUMEXTRA:
1 BEER OR WINE
IN THE WESTFIELDBAR

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid Engels ontbijt en prima
3-gangen-keuze-diner)
• afscheidsdiner
• ferry Calais-Dover v.v
• sightseeing Londen o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

voormalige historische scheepswerf is tegenwoordig
een zeer interessante attractie met diverse historische
gebouwen, galerieën en historische oorlogsschepen.
5e dag: Na het laatste ‘full English breakfast’ rijden we

via een mooie route, deels langs de kust, op ons gemak
richting Dover, waar we in de vroege middag de ferry
nemen naar het vaste land. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
driesterren Best Western Abbots Barton Hotel, gelegen nabij het centrum
(minder dan 1 km) van het centrum van
Canterbury. Alle kamers zijn met een
lift bereikbaar en voorzien van douche,
föhn, wc, televisie en koffie- en thee zetfaciliteiten. In het Fountain restaurant
kunt u genieten van prima maaltijden,
terwijl u in de gezellige Westfield bar
terecht kunt voor een drankje.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 50,-.

Vertrekdata | Canterbury
Maandag 26 juli 2021
Maandag 16 augustus 2021
Donderdag 23 september 2021

5 dagen
5 dagen
5 dagen

€ 550,€ 550,€ 550,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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BAYEUX

NORMANDIË | FRANKRIJK
Wie Normandië zegt, denkt aan de invasie van de geallieerde troepen, die op 6 juni 1944 (D-day) in dit gebied
begon. Wie Normandië kent, denkt echter ook aan andere dingen. Aan bekende badplaatsen, stille stranden en
prachtige baaien, aan intieme havenplaatsen, schilderachtige dorpjes en historische steden en aan gastronomische heerlijkheden, zoals room, cider en calvados.

Normandië bestaat uit vijf departementen; Eure, Calvados, Seine-Maritime, La Manche en Orne. Elk departement heeft z’n eigen gezicht, z’n eigen natuur en z’n
eigen geschiedenis. Tijdens deze 6-daagse reis zullen
we u laten kennismaken met alle aspecten van deze
prachtige streek.

BAYEUX

PARIJS

Als standplaats hebben we dit jaar gekozen voor het
middeleeuwse stadje Bayeux. Het goed bewaard gebleven historische centrum nodigt uit voor een wandeling
door de smalle steegjes met herenhuizen en vakwerkhuizen. Ook de plaatselijke kathedraal en uiteraard het
beroemde ‘Tapijt van Bayeux’, een eeuwenoud borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066, zijn zeer
de moeite waard om te bekijken. In het centrum liggen
veel cafés, restaurants en terrasjes, waar het goed toeven is. Ook een kijkje op de sfeervolle markt op woensdag en zaterdag is zeker aan te bevelen.
Programma:
1e dag: De heenreis gaat via Le Havre en de ‘Pont de
Normandie’, een indrukwekkende brug over de monding van de Seine in de Atlantische Oceaan. Aankomst
bij het hotel in late namiddag. Na aankomst heeft u misschien nog even tijd om even in Bayeux op verkenning
uit te gaan.
2e dag: ’s Morgens bent u vrij om een wandeling door
Bayeux te maken. Ook kunt u de plaatselijke markt bezoeken. ’s Middags rijden we naar Caen, waar liefhebbers
een bezoek aan het War Memorial Caen kunnen bren-

gen. In dit museum wordt op indrukwekkende wijze de
invasie van de geallieerde troepen, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog in beeld gebracht. U kunt
ook de tijd op eigen gelegenheid in het centrum van
Caen doorbrengen of er voor kiezen in Bayeux te blijven.
3e dag: Deze dag is in z’n geheel gereserveerd voor een
tocht langs de diverse landingsgebieden van de geallieerden. Een gids begeleidt ons op een route langs de
belangrijkste sites van de invasie van de geallieerden.
We komen deze dag o.a. in Arromanches, Pointe du
Hoc, Omaha Beach en Utah Beach. Aan het einde van
de middag rijden we nog naar Ste. Mere Église waar
parachutist John Steele, als pop, nog steeds symbolisch
aan de kerktoren hangt.
4e dag: De gids vergezelt ons na het ontbijt naar de Pegasusbrug, een van de belangrijkste doelen voor de 6e
Britse lunchtlandingsdivisie. Aansluitend rijden we naar
de stad Caen. Na een rondleiding door de stad heeft u de
rest van de middag vrij om zelf op verkenning uit te gaan.
5e dag: Vandaag maakt de chauffeur een mooie bustocht langs de Côte Fleurie. Onderweg wordt gestopt in
het mondaine Deauville-Trouville, een havenstadje met
schitterende villa’s, waar de Franse jetset op vakantie
gaat. Deze dag bezoeken we verder Honfleur een pitto-

BAYEUX

FRANKRIJK
**** HOTEL
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• gids voor hele dag landingsgebieden
• gids voor info Pegasusbridge en stad Caen
• parkeer- en tolkosten

resk klein haven- en kunstenaarsstadje en het enigszins
mondaine Cabourg. Bij voldoende belangstelling zal de
chauffeur nog een bezoek aan een calvadosdistilleerderij of cidrerie organiseren.

6e dag: Na het ontbijt rijden we huiswaarts, als de tijd
het toelaat maken we nog een stop in Amiens waar een
van de mooiste kathedralen van Frankrijk staat. De reis
wordt besloten met een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en excursiekosten zoals entrees, gids-, veer en
bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
viersterren Novotel Bayeux, gelegen op
loopafstand (ca. 1000m) van het centrum van het stadje. Alle ruime kamers
zijn met de lift bereikbaar en voorzien
van douche of bad, wc, televisie, airco
en koffie- en theefaciliteiten. Het hotel
heeft een restaurant ‘Le Bistrot Bacchus’,
een gezellige bar, terras, buitenbad en
een grote tuin.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• Eenpersoonskamer € 270,(april en juli) en € 230,- (september).

Vertrekdata | Bayeux
Dinsdag 27 april 2021
Dinsdag 6 juli 2021
Dinsdag 7 september 2021

6 dagen
6 dagen
6 dagen

€ 715,€ 725,€ 775,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›

93

94

PONTORSON

NORMANDIË / BRETAGNE | FRANKRIJK
Onze standplaats Pontorson ligt in Normandië, de excursies
die op het programma staan zijn echter overwegend in
Bretagne gepland. Zo bezoeken we Le Mont Saint Michel
(Normandië). Verder staan er ’Bretonse’ excursies op het programma naar o.a. het (Middeleeuwse) stadje Dinan, de oude
piratenstad St. Malo en Cancale. Ook kunt u deelnemen aan
een dagexcursie naar het Britse kanaaleiland Jersey.

We verblijven in het dorpje Pontorson gelegen helemaal in het westen van Normandië nabij de grens met
Bretagne op slechts 9 km vanaf Le Mont Saint Michel.
De ligging van Pontorson is ideaal voor het verkennen
van het oostelijke deel van Bretagne. Het is een levendig
dorpje met ca. 4250 inwoners met een leuk winkelcentrum. In de hoofdstraat en op het marktplein zijn enkele
leuke cafeetjes en restaurants gevestigd. Ook de sfeervolle weekmarkt op woensdag is een bezoekje waard.
De gotische kerk, naar het schijnt gebouwd in opdracht
van Willem de Veroveraar, stamt al uit de 12e eeuw.

Jersey
Pontorson

PARIJS

Programma:
1e dag: De heenreis gaat via Le Havre en de ‘Pont de
Normandie’, een indrukwekkende brug over de monding van de Seine in de Atlantische Oceaan. Aankomst
bij het hotel in Pontorson in de late middag.
2e dag: Een dag van historische hoogtepunten. ’s Morgens rijden we naar ‘Le Mont Saint Michel’, een van de
belangrijkste bouwwerken van Frankrijk. Deze abdij, die
als een architectonisch wonder oprijst uit zee, is een van
de meest bezochte attracties in heel Frankrijk. ’s Middags rijden we naar het schilderachtige, middeleeuwse
stadje Dinan. Een wandeling door de smalle straatjes,
steegjes en pleintjes doen oude tijden herleven. Het
meer dan duizend jaar oude stadje wordt een van de
mooiste plaatsjes van Frankrijk genoemd. Tijdens een
treinrit (ca. € 6,- p.p.) zien we een van de meest gefotografeerde straatjes, de Rue du Jerzual, van heel Frankrijk.
Houdt uw camera dus paraat!
3e dag: Vandaag maken we een bijzondere rit langs de
kust in het noorden van Bretagne. De eerste stop is bij
Cap Fréhel, waar 70 meter boven de zee de kliffen van
leisteen en roze zandsteen een van de mooiste uitzichten van Bretagne bieden. Een wandelpad leidt naar het

beroemde fort van La Latte. Daarna rijden we naar het
stadje Binic dat na de Middeleeuwen uitgroeide tot
een van de grootste vissershavens van Frankrijk. De
prachtige 18e eeuwse redershuizen gebouwd van graniet en schist getuigen van deze bloeitijd. Het stadje
wordt liefkozend ook ‘het schoonheidsvlekje van het
departement Côtes d’ Armor’ genoemd. Als laatste
wordt nog een stop ingelast in Paimpol, gelegen in de
baai Anse de Paimpol, die bezaaid is met eilanden en
klippen. Het stadje is vanwege zijn milde klimaat en
zijn rijke vegetatie uitgegroeid tot een centrum van
toerisme.
4e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of
het stadje Pontorson verkennen. Ook kunt u met openbaar vervoer (ca. € 5,- p.p.) een tweede bezoek brengen
aan Le Mont Saint Michel.
5e dag: Na het ontbijt rijden we eerst naar Cancale ook
de hoofdstad van de oesters genoemd. Indien mogelijk
bezoeken we een oesterkwekerij. Middels een mooie
route langs de Bretonse kust rijden we naar de oude piratenstad Saint Malo, door dichter en politicus Chateaubriand ‘de citadel van graniet’ genoemd. Tijdens een

PONTORSON

FRANKRIJK

DAGEXCURSIE JERSEY

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• parkeer- en tolkosten

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 210,• dagexcursie Jersey € 120,- #
(incl. transfer hotel-haven v.v., overtocht v.v, rondrit Jersey met plaatselijke
touringcar en lokale gids)
# Alleen bij voldoende belangstelling!
I.v.m. de noodzakelijke reserveringen dient

wandeling door deze drukbezochte plaats kunt u o.a. de
kathedraal en het kasteel zien. Vanaf de stadswal heeft u
een prachtig uitzicht over de kleine rotseilanden.
6e dag: U kunt op eigen gelegenheid de dag in Pontorson doorbrengen. U kunt echter ook deelnemen aan
de dagexcursie naar het grootste eiland van de Kanaaleilanden, Jersey. (niet inbegrepen) Net als Guernsey en
het in de Ierse Zee gelegen eiland Man is Jersey een zogenaamd ‘Crown Dependency’ dat direct onder de Britse Kroon valt. Jersey heeft een oppervlakte van 116 km²
en ruim 91.000 inwoners. Het fraaie eiland met een mild
klimaat en een prachtige natuur wordt gekenmerkt
door een typisch Engelse sfeer. Het wordt gezien als een
waar belastingparadijs (geen btw, lage inkomstenbelasting etc.) Na een korte overtocht met de Condor-ferries,
maken we o.l.v. een gids met een plaatselijke touringcar
een rondrit over het eiland. Aansluitend krijgt u ruim de

tijd om op eigen gelegenheid de hoofdstad St. Helier
te verkennen. In de late middag keren we weer terug
naar ons hotel.
7e dag: Op weg naar het middeleeuwse stadje Dol-deBretagne, pauzeren we even bij de indrukwekkende menhir de Champ Dolent. Aangekomen in Dol-de-Bretagne,
in de 9e eeuw de religieuze hoofdstad van koning Nominoë, valt het oog direct op de kathedraal Saint-Samson,
die het rijke spirituele verleden laat zien. Ook de huizen
aan de Grand-Rue-des-Stuarts en het huis van de Petits
Palets uit de 12e eeuw zijn het bekijken meer dan waard.
Vanaf de Mont Dol, op ca. 3 km vanaf de stad, heeft men
een prachtig uitzicht over de baai van Cancale tot aan
Granville en op de Mont-Saint-Michel.
8e dag: Terugreis. Onderweg wordt nog een korte pauze gemaakt in het schilderachtige havenplaatsje Honfleur. De reis wordt besloten met een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veeren bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Pontorson
Zaterdag 24 juli 2021
Maandag 23 augustus 2021
Zaterdag 9 oktober 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

de dagexcursie Jersey reeds bij het boeken
te worden opgegeven.

Hotel:
Hotel Ariane, waar u verblijft, ligt aan
de rand van het centrum van het stadje
Pontorson op slechts 9 km vanaf Le
Mont St. Michel. De kamers zijn voorzien
van douche, toilet, haardroger, televisie,
internet en telefoon. Het hotel heeft een
receptie/lounge, lift, prima restaurant,
gezellige bar en een mooi terras.

€ 695,€ 695,€ 695,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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VRSAR

KROATIË
De unieke combinatie van natuur en cultuur, het vriendelijke klimaat en de aantrekkelijke prijs, zorgt er voor
dat steeds meer mensen een vakantiereis maken naar
het verrassend mooie en gastvrije Kroatië.

Geniet van zonnig Istrië. Istrië is het grootste schiereiland in de Adriatische zee. Drie landen delen het eiland,
namelijk Slovenië, Italië en het land waar wij verblijven:
Kroatië. Het grootste deel van Istrië is Kroatisch. Vanwege de prachtige kustplaatsen, de blauwe zee en het

ZAGREB
VRSAR

Mediterraan klimaat is het altijd erg in trek geweest bij
toeristen. De Romeinen vonden het prettig in dit gebied. Zij bouwden er huizen en zelfs een amfitheater.
De handel en Venetiaanse invloeden hebben gezorgd
voor prachtige kustplaatsen waar het vandaag de dag
nog steeds goed toeven is.
Vrsar is een levendig vissersplaatsje met een bijna
2000 jaar oude geschiedenis. Het plaatsje is van een
unieke schoonheid, heeft een grillige kustlijn en een
nagenoeg ongerepte natuur. Het herbergt tal van bezienswaardigheden waaronder een archipel van 18
onbewoonde eilandjes, het schiereiland Montraker,
de haven, grot Baredine, het beeldenpark van Dušan
Džamonja, een Romeinse opslagplaats en begraafplaats, oude Romeinse stadspoort etc.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via een route over de Duitse snelwegen rijden we naar ons overnachtinghotel in ZuidDuitsland of Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Kroatië. Onderweg wordt een langere pauze ingelast in

Bled, idyllische gelegen aan het Meer van Bled. We arriveren bij ons hotel in Vrsar in de vroege middag zodat
u nog tijd heeft het hotel en het stadje te verkennen.
3e dag: Vandaag bezoeken we het stadje Rovinj, waar
we een kijkje nemen in het schilderachtige historische
centrum en het in de zomermaanden zeer populaire
Poreč, waar u een wandeling kunt maken door straatjes die al zijn aangelegd in de Romeinse tijd.
4e dag: Opatija, gelegen in het noorden van Kroatië,
heeft door de beschermende werking van de bergen
van het Ucka-massief een bijzonder aangenaam klimaat. De boulevard is ruim 10 kilometer lang en staat
vol met bloemen en tropische planten.
5e dag: Vrije dag. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of de bezienswaardigheden in Vrsar bezoeken.
6e dag: Tijdens een rit door het schiereiland Istrië worden op diverse plaatsen korte en langere pauzes ingelast. Onder andere in het stadje Pula, de meest zuidelijke stad van Istrië. De grootste publiekstrekker van deze
stad is zonder twijfel het indrukwekkende amfitheater.
Pula hoorde tot en met 1947 bij Italië en kent dan ook
vele Venetiaanse invloeden.

VRSAR

KROATIË
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en dinerbuffet, bij de
overnachtingshotels 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• parkeer en tolkosten

7e dag: Eerste dag van de terugreis. We gaan vandaag
de grens over naar Slovenië en brengen een bezoek aan
de bekende druipsteengrotten van Postojna (entree
niet inbegrepen). Deze grotten zijn schitterend en ze-

ker de moeite waard. Vol indrukken rijden we terug naar
ons overnachtingshotel in Oostenrijk of Zuid-Duitsland.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Vrsar
Zaterdag 3 april 2021
Zaterdag 10 april 2021
Zaterdag 2 oktober 2021
Zaterdag 9 oktober 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen
8 dagen

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 90,• entree grotten Postojna ca. € 30,Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een prima middenklasse hotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle
kamers zijn voorzien bad, föhn, wc,
telefoon, televisie en minibar. In Vrsar
hebben we kamers gereserveerd in het
driesterren hotel Pineta, gelegen vlakbij
het centrum en de jachthaven. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc en
televisie. Het hotel heeft een lift, prima
restaurant, gezellige bar, wellness en
buitenbad.

€ 550,€ 550,€ 550,€ 550,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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SELCE

KROATIË
Selce hoort bij de Crikvenica Rivièra, één van Kroatisch
meest populaire kustgebieden. Andere plaatsen in
dit kustgebied zijn Crikvenica, Dramalj en Jadranovo.
De plaatsen aan de rivièra zijn allemaal met elkaar
verbonden door een mooie kustpromenade.

Door de unieke combinatie van natuur en cultuur met
daarbij het goede klimaat, de schone stranden, de uitstekende keuken en de goede toeristische infrastructuur, is Kroätië bij steeds meer mensen in trek voor een
langere vakantie.
Selce is niet alleen geschikt voor een zonvakantie, het is
ook een prima uitvalsbasis wanneer u tijdens uw verblijf
in Kroatië graag iets meer wilt zien van de omgeving.
Bezoek het oude centrum en de St. Katherine kerk of
breng een bezoek aan Novi Vinodolski. Ook Crikvenica
en het eiland Krk zijn de moeite waard. Wie van wande-

ZAGREB
SELCE

len houdt, kan over de gezellige boulevard eenvoudig
van Selce naar Crikvenica wandelen. Langs de boulevard vindt u prachtige, statige hotels en residences die
herinneren aan de lange geschiedenis die de Kvarnerbaai heeft op het gebied van toerisme. Al vele jaren
komt men hier genieten van het aangename klimaat.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via een route over de Duitse snelwegen rijden we naar ons overnachtingshotel in ZuidDuitsland of Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Kroatië.
We arriveren bij ons hotel in Selce in de vroege middag zodat u nog tijd heeft het hotel en het stadje te verkennen.
3e dag: Vandaag bezoeken we Krk. Het eiland Krk is
sinds 1981 eigenlijk een schiereiland. In dat jaar werd
Tito’s brug gebouwd die tot op de dag van vandaag
de verbinding vormt met het vasteland. Met meer dan
400 km2 is Krk het grootste eiland in de Adriatische zee.
Naast een rit over het eiland, kunt u in de gelijknamige
hoofdstad een wandeling maken en rondstruinen door
de smalle straatjes van de oude binnenstad.

4e dag: Deze dag is gereserveerd voor een bezoek aan
het Nationale Park Plitvice (niet inbegrepen). Het park
staat al sinds 1979 op de Unesco lijst van beschermde
natuurgebieden. 16 Oogverblindend mooie meren liggen hier etage gewijs boven elkaar en zijn middels 90
watervallen met elkaar verbonden.
5e dag: Vrije dag. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel en te genieten van het gezellige
plaatsje. De vele terrasjes, cafés, de azuurblauwe zee
en de stranden zorgen ervoor dat u zich zeker niet zult
vervelen.
6e dag: Tijdens een rit door het schiereiland Istrië komen we via de vallei van Rasa in Rovinj, waar we een
kijkje nemen in het schilderachtige historische centrum.
De terugreis gaat o.a. via Pula, de meest zuidelijk stad
van Istrië, met veel overblijfselen uit de Romeinse tijd.
7e dag: We volgen de kust zuidwaarts naar Senj, een
mooi en historisch stadje. De meest opvallende bezienswaardigheid is de 16e-eeuwse burcht. Maar ook
de gezellige straatjes in het centrum en de boulevard
met de vele terrasjes zijn zeker de moeite waard. Op
de terugweg bezoeken we ook het toeristische dorpje

SELCE

KROATIË

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
VERRASSING ONDERWEG
DOOR CHAUFFEUR

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en dinerbuffet, bij de
overnachtingshotels 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• parkeer en tolkosten

**** HOTEL
Novi Vinodolski. In het centrum vindt u diverse historische overblijfselen en leuke winkeltjes.
8e dag: Deze ochtend nemen we een kijkje in de historische binnenstad van Rijeka. Bezienswaardig zijn hier de
Onze Lieve Vrouwenkerk en het stadhuis. Uiteraard kunt
u ook een wandeling maken over de mooie boulevard
van de stad. Na gelegenheid voor de lunch rijden we
naar Fort Trsat. Het fort ligt spectaculair boven de stad en
biedt een prachtig uitzicht over de baai. Na terugkomst
kunt u genieten van wat onze standplaats aanbiedt.
9e dag: Eerste dag van de terugreis. Onderweg wordt
een bezoek gebracht aan de beroemde druipsteengrot-

ten van het Sloveense Postojna (entree niet inbegrepen). Overnachting in Oostenrijk of Zuid- Duitsland.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 175,- (mei-reis)
• eenpersoonskamer € 200,- (juni-reis)
• eenpersoonskamer € 230,(september-reis)
• excursie Plitvice-meren incl. entree € 40,• entree grotten Postojna ca. € 30,-

Vertrekdata | Selce
Zaterdag 8 mei 2021
Zondag 27 juni 2021
Zaterdag 4 september 2021

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een prima middenklasse hotel
in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle kamers zijn voorzien van douche of bad,
wc, telefoon en televisie. In Selce hebben
we kamers gereserveerd in het viersterren Hotel Katarina gelegen vlakbij het
strand en op slechts 10 minuten lopen
van het centrum van Selce. Alle kamers
hebben douche, toilet, telefoon, balkon,
televisie, airco, minibar en een kluisje. Het
hotel heeft verder een lobby met bar,
restaurant, een lift, een binnenzwembad
en 2 buitenzwembaden.

10 dagen € 825,10 dagen € 875,10 dagen € 925,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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KRANSJKA GORA

SLOVENIIË
Het in Midden-Europa gelegen Slovenië grenst aan
Oostenrijk, Italië, Hongarije en Kroatië. Slovenië heeft
een prachtig landschap, een rijke geschiedenis, een
prachtige, voor een groot deel nog ongerepte natuur
en een vriendelijke, gastvrije bevolking.

KRANSJKA
GORA

LJUBLJANA

Onze standplaats bij deze reis is Kranjska Gora. Deze
vooral bij de wintersporter bekende plaats ligt op 20 minuten rijden van de Oostenrijkse grens en is een van de
gezelligere plaatsen van Slovenië. Het ligt aan de rand
van Nationaal Park Triglav en wordt omringt door De
Julische Alpen en een sprookjesachtige natuur. Kraakheldere meren met diepblauw water, smaragdgroene
rivieren en besneeuwde bergen. Het is niet alleen in de
winter een drukbezochte plaats, ook in de zomer trekt
het vele gasten omwille van zijn prachtige en gunstige
ligging en de vele wandelmogelijkheden.

Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting Zuid-Duitsland of
Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Slovenië.
Onderweg lassen we een langere pauze in de kunstenaarsstad Gmund in. Aankomst bij ons hotel in Kranjska
Gora in de loop van de middag.
3e dag: We rijden deze dag via een mooie route naar
het sprookjesachtige bergstadje Bled. Het stadje, aan
het gelijknamige meer, is een drukbezochte vakantieplaats. In de middag rijden we naar het andere schitterende meer van Bohinj. Dit diepblauwe meer is geweldig gelegen aan de voet van de Julische Alpen in het
Triglav Nationaal Park.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar de hoofdstad van
Slovenië, Ljubljana. O.l.v. een deskundige gids bezoeken
we deze stad, die eeuwenlang Oostenrijks bezit was en
tevens het culturele centrum van het land is. Vanaf de
burcht, die is gelegen op een hoge heuvel midden in de
stad, heeft men een mooi uitzicht. Ook de vele kerken
en patriciërshuizen zijn het bekijken waard. ’s Middags
heeft u vrije tijd om zelf de stad te verkennen.

5e dag: Rustdag, zodat u kunt genieten van de faciliteiten van het hotel, een wandeling kunt maken naar
bijvoorbeeld het Jezero Jasna (meer Jasna) dat op 2 km
afstand ligt, of op uw gemak het plaatsje Kranjska Gora
kunt bezoeken.
6e dag: Vandaag gaan we naar Villach en nemen vandaar
de Villacher Alpenstrasse. Het is een prachtige route, die
absoluut behoort tot één van de mooiste Alpenwegen
van Oostenrijk. Deze route van 16,5 km met 116 bochten
en 7 haarspeldbochten brengt ons langs de 2166 meter
hoge Dobratsch en door het gelijknamige natuurpark.
Daarbij overbrug je ruim 1200 hoogtemeters. ’s Middags
krijgt u vrije tijd om de stad Villach te verkennen.
7e dag: Na het ontbijt rijden we naar Lipica voor een bezoek aan de beroemde paardenstoeterij, een van de belangrijkste en historische instellingen waar de bekende
Lipizzaner gefokt worden. U heeft ruimschoots de tijd om
de stallen te bezoeken en een voorstelling bij te wonen.
Ook wordt het havenstadje Piran bezocht, dit stadje is al
jaren één van de belangrijkste trekpleisters van Slovenië.
Het is een echt authentiek mediterraans stadje met veel
middeleeuwse architectuur en oude stadsmuren.

KRANSJKA GORA

SLOVENIË

NIEUW
JUBILEUMEXTRA:
SIGHTSEEING UDINE
ONDER LEIDING VAN GIDS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
dinerbuffet, in overnachtingshotels
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• gids voor sightseeing Ljubljana
• parkeer- en tolkosten

**** HOTEL
8e dag: Vandaag rijden we naar de Italiaanse stad
Udine, ook ‘’klein Venetië’’ genoemd. O.l.v. een gids bezoeken we de mooiste plekken van de stad, de Duomo
(met schitterende schilderingen van Tiepolo), het rijk
gedecoreerde stadhuis en het levendige Piazza Giacomo Matteotti.
9e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis.
Onderweg wordt er een langere pauze gemaakt in de
stad Salzburg. We overnachten in Oostenrijk of ZuidDuitsland.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een afscheidsdiner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veer
en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een prima middenklasse hotel
in Zuid-Duitsland of Oostenrijk (alle kamers zijn met douche, toilet en televisie). In Kransjka Gora hebben wij kamers
gereserveerd in het viersterren Hotel
Kompas. Hotel Kompas heeft een schitterende ligging en is omgeven door
een ruime hoteltuin en groene weilanden. Alle kamers zijn uitgerust met
douche, draadloos internet, digitale tv,
telefoon, kluis en haardroger. Het hotel
heeft een wellnesscentrum met zwembad, sauna's en massagesalon.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 190,Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Kransjka Gora
Zaterdag 29 mei 2021
Vrijdag 3 september 2021
Zaterdag 9 oktober 2021

10 dagen € 890,10 dagen € 890,10 dagen € 890,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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IZOLA

SLOVENIIË
Het landschap van Slovenië is enorm gevarieerd.
Van uitgestrekte wijnvelden tot hoge bergtoppen,
van prachtige stranden tot wild stromende rivieren.
Tijdens deze reis laten we u enkele onverwacht mooi
plekjes van dit kleine en dunbevolkte vakantieland
zien.
LJUBLJANA

IZOLA

Met een lengte van ongeveer 46 km is de bijzonder
mooie Sloveense kust niet erg lang. De idyllisch gelegen plaatsen aan de kust ademen vanwege de culturele invloeden van Duitsers, Oostenrijkers, Italianen en
Serviërs een eigen, aparte, mediterrane sfeer uit. Slovenië is een bergachtig land met veel grotten , bossen
en meren.
Izola was ooit een eiland. De Italiaans klinkende naam
(Izola=eiland) getuigt daar nog van. Ondanks dat het
voormalige eiland reeds vele jaren met het vaste land

is verbonden, heeft Izola de binding met de zee nooit
verloren. De visserij en het toerisme (water en strand)
bepalen voor een groot deel het dagelijkse leven. Ook
het milde, mediterrane klimaat aan de kust komt door
de invloed van de zee. Izola heeft haar bezoekers veel
te bieden. Mooie stranden, een goede keuken, een oprechte gastvrijheid en een goede ligging voor enkele
bijzonder mooie excursies. Ook het plaatsje zelf, met z’n
sfeervolle steegjes, oude herenhuizen, kerken, winkeltjes, restaurants en bars nodigen uit voor een bezoek.
De resten van de oude Romeinse haven ‘Haeliaetum’ die
de eeuwenoude band met Italië bevestigen, zijn het bekijken meer dan waard.
Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting Zuid-Duitsland of
Oostenrijk.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Slovenië.
Onderweg lassen we een langere pauze in in het bergstadje Bled, idyllische gelegen aan het gelijknamige
meer. Aankomst bij het hotel in Izola in de loop van
de middag.

3e dag: In de loop van de dag maken we een mooie
tocht langs de kust. Het stadje Piran, gelegen aan de
baai van Piran, heeft een gezellig, oud centrum met veel
Venetiaanse architectuur waar in de zomermaanden
vele festivals worden georganiseerd. In de mondaine
badplaats Portoroz, eveneens gelegen aan de baai van
Piran, vlakbij de grens met Kroatië, kunt u heerlijk flaneren en uitwaaien op de prachtige boulevard.
4e dag: Vandaag rijden we naar het plaatsje Postojna,
vooral bekend om de indrukwekkende onderaardse wereld van de druipsteengrotten aldaar. Een gedeelte van
de Postojna grot, dat ‘Mooie Grotten’ wordt genoemd, is
de parel van deze ondergrondse wereld. Deze ruim 500 m
lange gang bestaat uit een serie van prachtige zalen, de
Witte Zaal, de Rode Zaal en de Pijpjeszaal. Liefhebbers krijgen uiteraard de gelegenheid deze grotten te bezoeken.
Omdat de ervaring heeft geleerd dat niet iedereen dit wil
of durft is de entree niet bij de reissom inbegrepen. U kunt
ook een wandeling maken, een terrasje opzoeken of het
plaatsje Postojna zelf verkennen. Indien de tijd het toelaat
kan op de terugweg nog een bezoek worden gebracht aan
Lipica, met de wereldberoemde Lippizaner paarden.

IZOLA

SLOVENIË
JUBILEUMEXTRA:
SIGHTSEEING LJUBLJANA
ONDER LEIDING VAN GIDS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner of dinerbuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje op de dag van
aankomst in Izola
• parkeer- en tolkosten

5e dag: Rustdag, zodat u kunt genieten van de faciliteiten
van het hotel, een wandeling kunt maken of op uw gemak
het stadje Izola kunt bezoeken. Er zijn volop mogelijkheden om de dag actief of juist minder actief in te vullen.
6e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we naar de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana. Deze stad, die eeuwenlang
Oostenrijks bezit was, is tevens het culturele centrum
van het land. Vanaf de burcht die is gelegen op een
hoge heuvel midden in de stad, heeft men een mooi
uitzicht. Ook de vele kerken en patriciërshuizen zijn
het bekijken waard. Na dit bezoek rijden we naar het
plaatsje Cerkno waar we een kijkje nemen bij het partizanenhospitaal. Dit in de Tweede Wereldoorlog in een
enge kloof gebouwde ziekenhuis werd, ondanks grote
speuracties van de Duitsers, nooit ontdekt. Terugkomst
in Izola laat in de middag.
7e dag: Vandaag rijden we naar het aangrenzende Italië

waar we een bezoek brengen aan de stad Triëst. In deze
historische stad liggen talloze bouwwerken uit vroeger
tijden, die het bekijken meer dan waard zijn. Bij voldoende belangstelling kan eventueel het Castello di Miramare worden bezocht. Het witte kasteel, gelegen aan
de baai van Triëst wordt omgeven door een grote tuin.
8e dag: Verrassingsdag! De chauffeur zorgt deze dag
voor een aanvullend programma. Dit kan een mooie
rondrit zijn, een bezoek aan een mooie stad, een wijnproeverij of misschien wel een verrassende boottocht.
Laat u verrassen!
9e dag: Eerste dag van de terugreis. Onderweg wordt
een langere pauze ingelast in een mooie plaats op de
route, bijvoorbeeld in Villach of in Velden aan de Wörthersee. Overnachting in Oostenrijk of Zuid-Duitsland.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veer
en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 180,(juni en augustus-reis)
• eenpersoonskamer € 160,(oktober-reis)
• entree grotten Postojna ca. € 30,- p.p. #
# afhankelijk van aantal deelnemers

Vertrekdata | Izola
Zaterdag 12 juni 2021
Zaterdag 28 augustus 2021
Zaterdag 9 oktober 2021

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht
in een prima middenklassehotel in ZuidDuitsland of Oostenrijk. (alle kamers met
douche, toilet en televisie) In Izola hebben
wij kamers gereserveerd in een driesterren
hotel (Perla, Palma, Sirena of Korala) op het
San Simon Resort. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, televisie, airco en
telefoon. Er is geen lift, wel zijn er kamers
op de begane grond beschikbaar. Het resort ligt in een groen park aan de kust op
loopafstand van het centrum van Izola. In
het park en langs de kust zijn mooie wandelpaden aangelegd. Het resort biedt haar
gasten een prachtig natuurstrand, een
binnenbad (gesloten in juli en augustus),
wellness-centrum, tennisbanen, minigolf,
beach-volleybalveld, strandbar etc.

10 dagen € 825,10 dagen € 825,10 dagen € 750,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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BALATONFÜRED

BALATONMEER | HONGARIJE
Hongarije is het land waar Sissi, keizerin van Oostenrijk, zo
veel van hield. Ze leefde intens mee met de Hongaarse bevolking, hun tradities, gebruiken en levenswijze. Ze raakte
nooit uitgekeken op dit bijzondere land en was er dan ook
zo vaak als ze maar zijn kon. Wij zijn er van overtuigd dat
ook u, net als de Oostenrijkse keizerin, gecharmeerd zult
raken van dit prachtige en gastvrije land.

BUDAPEST

BALATONALMÁDI

Hongarije heeft alles in zich wat nodig is voor een sfeervolle, gevarieerde en bijzondere vakantie. Een indrukwekkende historie, een enorme gastvrije bevolking, de
overheerlijke Hongaarse keuken (denk eens aan de werelberoemde goulash), een gevarieerd landschap met
bergen, meren, sfeervolle oude steden, wijnvelden, uitgestrekte vlaktes, onmetelijke velden vol zonnebloemen,
een sfeer van vervlogen tijden en natuurlijk de ‘Parel aan
de Donau', hoofdstad Budapest. We verblijven in Balatonfüred gelegen aan de ‘Hongaarse zee’, het Balatonmeer.
Met een lengte van 77 kilometer en een gemiddelde
breedte van 8 km is het Balatonmeer het grootste binnenmeer van Europa. Balatonfüred is een prachtig stadje
aan het meer dat al meer dan 200 jaar een vakantiebestemming is, en charmeert met zijn stranden, kerken en
wijnmakerijen. Het is de oudste en meest prestigieuze
vakantiebestemming aan het Balatonmeer. Het staat internationaal bekend als kuuroord en er heerst een aangenaam en zacht klimaat.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via een route over de Duitse autobaan
rijden we naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland

of Oostenrijk, waar we in de loop van de middag/ avond
zullen arriveren.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder naar Hongarije.
De aankomst bij het hotel in Balatonfüred zal in de loop
van de middag zijn, zodat u deze dag nog tijd heeft om
het hotel en de omgeving te verkennen.
3e dag: Na de twee reisdagen doen we het vanmorgen
rustig aan. U heeft de ochtend vrij om zelf te genieten
van hotel/omgeving. ‘s Middags bezoeken we het van
oorsprong vulkanische schiereiland Tihany, tevens een
leuk plaatsje met traditionele huizen en smalle, kronkelende straatjes met gezellige winkeltjes. Bezienswaardig
is de in barokstijl gebouwde abdijkerk. De kerk herbergt
prachtige fresco’s en houtsnijwerken. Vanaf het pleintje
voor de kerk heeft u een schitterend uitzicht over het
meer en de omgeving.
4e dag: Na het ontbijt maken we een tour langs het Balatonmeer. We volgen de zuidkust in westelijke richting en
bereiken het mooie stadje Keszthely. Zeer bezienswaardig
is het 101 kamers tellende Festetickasteel. Zeer de moeite waard is de Helikonbibliotheek met meer dan 50.000
kostbare boeken. In Keszthely kunt u heerlijk winkelen en
souvenirs kopen. ’s Middags bezoeken we het wereldbe-

roemde kuuroord Heviz, wat ‘warm water’ betekent. Een
zeer toepasselijke naam aangezien er zich hier een groot
kratermeer bevindt, waar het water het gehele jaar door
een temperatuur van ca. 28°C heeft. U kunt een bezoek
brengen aan de thermale baden of de mooie binnenstad
met vele restaurantjes en boetiekjes gaan verkennen.
5e dag: Na het ontbijt is het tijd om naar de Hongaarse
hoofdstad Budapest te vertrekken. Deze wereldstad is
in de loop der eeuwen prachtig bewaard gebleven. De
machtige rivier de Donau zorgt voor een indrukwekkende scheiding tussen het heuvelachtige Buda en het met
vele oude gebouwen, pleinen en winkels gevulde Pest.
O.l.v. een gids bezoekt u de mooiste en belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. O.a. het Heldenplein,
het majestueuze Parlementsgebouw, het sprookjesachtige vissersbastion, de mooie Satanskerk (waar Sisi gekroond is) en het Vrijheidsbeeld op de Gellertberg (met
een adembenemend uitzicht over Budapest, de Donau
en de imposante bruggen die de beide stadsdelen met
elkaar verbinden).
6e dag: Rustdag, zodat u kunt genieten van de faciliteiten die het hotel en Balatonfüred u te bieden hebben. U
kunt uitrusten, een boottocht op het meer of een wan-

BALATONFÜRED

HONGARIJE

JUBILEUMEXTRA:
SIGHTSEEING BUDAPEST
ONDER LEIDING VAN GIDS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en prima dinerbuffet,
in de overnachtingshotels prima
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• parkeer- en tolkosten

NIEUW
deling maken, of op uw gemak winkelen of een terrasje
opzoeken. Er zijn volop mogelijkheden om de dag actief
of juist minder actief in te vullen.
7e dag: Tijdens een bezoek aan de Puszta (=laagvlakte)
dat vandaag op het programma staat, komt u in een heel
ander Hongarije. Tijdens deze excursie kunt u zien, beleven, proeven en meemaken hoe er eeuwen geleden
werd geleefd op en om de Pusztaboerderijen. U krijgt
hier een heerlijke traditionele Hongaarse maaltijd voorgeschoteld met live-muziek van zigeunermuzikanten,
maakt een koetstocht door het Pusztalandschap en kunt
getuige zijn van een adembenemende paardenshow.
8e dag: In de loop van de dag rijden we naar het stadje
Veszprem. Op de hoogste van de vijf heuvels waarop
dit stadje is gebouwd, ligt de citadel. Ook de oude bin-

nenstad met o.a. het Vrijheidsplein, de kathedraal en de
Heldenpoort zijn het bekijken waard. Na het bezoek aan
Veszprem rijden we naar het plaatsje Herend. Dit dorpje
met nog geen 3000 inwoners is vooral bekend vanwege het bonte en prijzige porselein dat hier sinds 1839
wordt vervaardigd. We zullen het fabrieksmuseum bezoeken waar enkele van de mooiste stukken tentoongesteld worden en indien mogelijk ook een rondgang
maken door de ateliers.
9e dag: Eerste dag van de terugreis. De chauffeur zal
onderweg nog een excursie organiseren en/of in een
mooie plaats een langere stop inlassen. Overnachting in
Zuid-Duitsland of Oostenrijk.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-, veer
en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 150,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Balatonfüred
Vrijdag 4 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Vrijdag 20 augustus 2021

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een prima middenklasse hotel
in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. (alle
kamers minimaal met douche, toilet
en televisie) In Balatonfüred, hebben
wij kamers gereserveerd in Danubius
Hotel Annabella, een goede uitvalsbasis
om dit levendige stadje te ontdekken.
Dit 3-sterrenhotel Annabella ligt aan
de beroemde promenade aan het Balatonmeer. Het biedt een privéstrand,
binnen- en buitenzwembaden en een
panoramisch uitzicht op het meer en
het dorp Tihany. Alle kamers in Hotel
Annabella beschikken over airconditioning, flatscreen tv, telefoon, koelkast,
haardroger en een balkon met prachtig
uitzicht. Verder heeft het hotel een zonneterras, restaurant, een sauna en een
solarium, verhuur van fietsen, kayaks en
kano’s.

10 dagen € 950,10 dagen € 950,10 dagen € 950,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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KRAKAU

POLEN
Deze speciale stedenreis bevat erg veel hoogtepunten. U
maakt niet alleen kennis met de bijzondere stad Krakau,
waar u maar liefst vijf nachten verblijft, maar ook met
het onverwacht mooie Wroclaw. Verder staan er indrukwekkende bezoeken aan Oswiecim (=Auschwitz), de befaamde zoutmijnen van Wieliczka en het schilderachtig
gelegen bergstadje Zakopane op het programma.

WARSCHAU

KRAKAU

Krakau, ook het Rome van Polen en parel in de Poolse
kroon genoemd, ligt aan de oever van de rivier de
Wisla. In de historische binnenstad, die in z’n geheel
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat, liggen
ontelbare bezienswaardigheden. Vooral de kathedraal
op de Wawel-heuvel, de Rynek Glówy, een van de
grootste marktpleinen van Europa, met lakenhallen
uit de Renaissance waarin nu winkeltjes zijn gevestigd,
de Barbacane, de imposante verdedigingswerken, het
Koninklijk Kasteel (Wawel), de Joodse wijk Kazimierz
en de Mariakerk zijn het bezichtigen meer dan waard.

De bezienswaardigheden maar zeker ook het gezellige karakter van de stad, de vele steegjes, straatjes en
pleinen vol met restaurants en het rijke culturele leven trekken jaarlijks meer dan 2 miljoen toeristen naar
Krakau.
Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting omgeving Bautzen/
Legnica.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Krakau, waar we in de loop van de middag arriveren.
3e dag: O.l.v. een gids maken we in de voormiddag
kennis met deze bijzonder mooie stad. Een stad met
veel bezienswaardigheden maar ook met een aparte,
gezellige sfeer. ’s Middags bent u vrij om op eigen gelegenheid de stad in te gaan.
4e dag: Vandaag rijden we naar Oswiecim, beter bekend als Auschwitz. Hier bezoeken we de permanente
tentoonstelling in het voormalige concentratiekamp,
een indrukwekkend bezoek dat ongetwijfeld diepe
indrukken bij u zal achterlaten. In de loop van de middag zijn we terug in Krakau.

5e dag: Een bezoek aan de wereldberoemde zoutmijnen in Wieliczka is vanuit Krakau een must. Hier ziet
u o.a. een uitgebreid gangenstelsel, diverse zalen en
kapellen en een enorme kathedraal, de Kapel van de
Zalige Kinga, waar werkelijk alles van zout gebouwd is.
U zult ogen te kort komen bij het zien van deze unieke
ondergrondse wereld.
6e dag: Het bergstadje Zakopane, gelegen op een
hoogte van 800-900 meter aan de voet van de berg
Giewont, is een veel bezochte toeristenplaats. Het
schilderachtige stadje wordt gekenmerkt door een
typische bouwstijl, houten huizen met veel houtsnijwerk. De populaire straat ‘Krupowki’ staat bekend om
zijn vele traditionele restaurantjes.
7e dag: Na het ontbijt rijden we naar de stad Wroclaw,
waar we rond het middaguur zullen arriveren. Deze
historische hoofdstad van Silezië ligt aan beide oevers
van de rivier de Oder (=Odra) en op vele eilandjes in de
rivier. De stad telt meer dan 125 bruggen, fraaie herenhuizen, kerken en paleizen. Een gids zal ons wegwijs
maken en ons de mooiste plekjes zal laten zien. Rest
van de middag en avond vrij. Overnachting in Wroclaw.

KRAKAU

POLEN

JUBILEUMEXTRA:
VERRASSING ONDERWEG
DOOR CHAUFFEUR
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8e dag: Na het ontbijt is er eerst nog enige vrije tijd in
de stad Wroclaw voor dat we aan de terugreis beginnen. Overnachting omgeving Dresden/Chemnitz.

9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner
• afscheidsdiner
• gids voor sightseeing Krakau
• bezoek Auschwitz
• excursie zoutmijnen Wielickza
• gids voor sightseeing Wroclaw
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Krakau
Zaterdag 1 mei 2021
Zaterdag 19 juni 2021
Zaterdag 7 augustus 2021

9 dagen
9 dagen
9 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 190,-.
Hotel:
In de omgeving van Bautzen/Legnica,
Wroclaw en Dresden overnachten we
in prima en gunstig gelegen middenklasse hotels. Alle kamers zijn minimaal
voorzien van douche of bad, toilet en
televisie. ’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een
prima 3-gangendiner geserveerd. In
Krakau verblijft u vijf nachten in het viersterren Hotel Swing (of gelijkwaardig),
gelegen in de Pradnik Czerwony wijk,
op 4,4 km van het historisch centrum
van Krakau. Alle kamers zijn voorzien
van douche of bad, toilet, haardroger,
kluis, lcd-televisie, gratis wifi. Het hotel
heeft een lift, prima restaurant, 24-uurs
roomservice, koffiebar/café, een sauna
en een dakterras.

€ 850,€ 875,€ 875,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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KROPP

SLEESWIJK-HOLSTEIN | DUITSLAND
Het meeste noordelijke Bundesland van Duitsland,
net onder de grens met Denemarken, is SleeswijkHolstein. Deze deelstaat ligt ingeklemd tussen de
Noordzee en de Oostzee. Wind, wadden en golven, eb
en vloed bepalen hier het levensritme van de mensen.

Het landschap van Sleeswijk-Holstein is enorm gevarieerd. Van strand en zee tot uitgestrekte bossen en akkerland. Er zijn meren, rivieren, heuvels, kastelen en vele
pittoreske havenstadjes, verrassend leuke dorpjes en
enkele zeer interessante steden, waaronder havenstad
Kiel, grensstad Flensburg en Hanzestad Lübeck. Het is
daarnaast een regio met een prachtige natuur, honderden kilometers kust, mooie zandstranden en de door
Unesco beschermde Waddenzee. Er zijn veel fiets- en
wandelroutes uitgezet, die vanwege het vlakke karakter van deze streek voor iedereen goed te doen zijn.
Kropp, het plaatsje waar we verblijven, telt een kleine
7000 inwoners. Het ligt in het midden van SleeswijkHolstein op 50 km vanaf de grens met Denemarken. Het
is een levendige plaats met een rijk verenigingsleven.
Vanwege de centrale ligging is Kropp daarnaast de ideale uitvalsbasis voor het verkennen van het noordwesten
Duitsland en een stukje van Denemarken.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het Hotel Wikingerhof
in de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt beginnen we o.l.v. een gids aan

KROPP

BERLIJN

een rondrit door de Holsteiner Schweiz, een erkend ‘Naturschutzgebiet’ met een landschap dat wordt gekenmerkt door heuvels, bossen, meren, kastelen, herenhuizen en met hagen omheinde akkerlanden. Het eerste
doel is het plaatsje Bosau am Plöner See, daarna richting
Eutin, ook het Weimar van het noorden genoemd, waar
een langere pauze wordt gehouden. Bij voldoende
belangstelling zal de chauffeur ’s middags een mooie
boottocht over de Eutiner See organiseren. In de loop
van de middag rijden we zoveel mogelijk via een andere route weer terug naar Kropp.
3e dag: Deze dag is gereserveerd voor het verkennen
van het grootste Noord-Friese waddeneiland, Sylt. Het
eiland is middels de Hindenburgdamm met het vaste
land verbonden en is dus feitelijk geen eiland meer. Op
de dam ligt geen weg, maar alleen een spoorweg. Na
aankomst maken we eerst o.l.v. een gids een mooie
rondrit over het eiland. We komen o.a. door de plaatsjes
Keitum met zijn Zeemanskerk St. Severin, Kampen, waar
vele prominenten wonen en Westerland, bekend om
zijn ‘Einkaufsmeile’. De terugreis gaat via de ferry naar
het Deense eiland Rømø en daarna via de Rømøvej en
een stukje Denemarken terug naar het hotel.

4e 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. Klassieke schepen, rondvaartboten en zeiljachten liggen midden in de stad afgemeerd.
Natuurlijk zijn er op de kades gezellige terrasjes, cafés en
restaurants. Bijvoorbeeld in de Oluf-Samson-Gang, een
van de oudste steegjes van de stad, waar vroeger zeelieden en handwerkslieden verbleven. Nadat de gids ons
een beetje wegwijs heeft gemaakt heeft u volop tijd om
op eigen gelegenheid de stad in te gaan. Op weg terug
naar Kropp brengen we nog een bezoek aan het ‘Wasserschloss Glücksburg’, een van de belangrijkste Renaissance kastelen van Noord-Europa.
5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling maken of misschien een fiets huren en een mooie fietstocht maken. U kunt ook deelnemen aan een verrassende huifkartocht. De tocht gaat door het plaatsje Kropp
over de legendarische ‘Ochsenweg’ naar het Wisentpark, dat is gehuisvest in een voormalig munitiedepot.
Hier wordt een langere pauze ingelast. Na een rondlei-

KROPP

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
MUZIEKAVOND MET
SHANTYKOOR

VEEL INCLUS
ding door het park, zodat u het grootste zoogdier van
Europa, de wisent, wat nader kunt bekijken, is er een
kleine lunch met specialiteiten van het Galloway rund.
Per huifkar keren we daarna weer terug naar het hotel.
6e dag: Vandaag staat Hanzestad Lübeck op het programma. Tijdens een wandeling door de stad o.l.v. een
gids wordt de lange en rijke geschiedenis van deze havenstad duidelijk zichtbaar. De door water omringde middeleeuwse binnenstad, die op de Unesco Werelderfgoedlijst staat, is geheel omgeven door water. Lübeck ligt vol
met unieke historische gebouwen waaronder de imposante stadspoort Holstentor, het Rathaus uit de 13e eeuw
en de St. Mariënkirche. Na de wandeling kunt u enige tijd
op eigen gelegenheid rondkijken voor we via een mooie
route o.l.v. de chauffeur weer terugrijden naar het hotel.
7e dag: Vandaag rijden we noordwaarts richting het
nabijgelegen plaatsje Schleswig waar we een bezoek

I E F!

brengen aan Schloss Gottorf. Het prachtige gebouw
maakt indruk met zijn mysterieuze tuinen, interessante
kunstcollecties en een kleurrijke geschiedenis. Ook een
bezoek aan Friedrichstadt staat op het programma. Het
is een leuk stadje en je waant je er in Nederland. Bij terugkomst in het hotel staat er een speciaal Vikingbuffet
op ons te wachten.
8e 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)
• 1x speciaal Vikingbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• begeleiding gids bij enkele dagtochten
• dagtocht Sylt, incl. trein, gids en ferry
• huifkartocht, rondleiding Wisentpark,
inclusief kleine lunch
• bezoek Wasserschloss Glucksburg
• wandeling Lübeck o.l.v. gids
• entree Schloß Gottorf
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Vertrekdata | Kropp
Vrijdag 14 mei 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 1 augustus 2021
Vrijdag 20 augustus 2021
Zondag 19 september 2021

8 dagen
8 dagen
7 dagen
8 dagen
7 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 84,- voor de 7-daagse reis en € 98,- voor de 8-daagse reis
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk. Bij de 7 daagse reis
vervalt het programma van dag 5.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
uitstekende driesterren Hotel Wikingerhof
gelegen in het centrum van het plaatsje
Kropp. De kamers zijn met een 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.

€ 795,€ 795,€ 725,€ 795,€ 725,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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ENKERING

ALTMÜHLTAL | BEIEREN | DUITSLAND
In het hart van Beieren ligt het natuurpark 'Altmühltal', met een oppervlakte van ruim 3.000 km² één van
de grootste natuurparken van Duitsland. Dit prachtige
natuurgebied omvat onder andere het schilderachtige
dal van het riviertje de Altmühl, dat zich kronkelend
een weg baant vanaf de bron op de Frankenhöhe, tot
aan de uitmonding in de Donau bij Kelheim.

BERLIJN

ENKERING

Elk jaar wordt het Almühltal door vele duizenden mensen ontdekt. Vaak op een actieve manier, bijvoorbeeld via
ca. 170 kilometer lange ‘Altmühltal Radweg’ of middels
de populaire wandelroute ‘Altmühltal-Panoramaweg’
van ruim 200 km. Maar ook natuur- en cultuurliefhebbers komen in het natuurpark niets te kort. Het idyllische
landschapsbeeld wordt bepaald door de sterk meanderende rivier, grillige rotsformaties en uitgestrekte jenever-

besheides. De geschiedenis van dit dal gaat terug tot de
prehistorie. Langs de rivier staan diverse musea met fossielen. Ook zijn er resten van Romeinse bouwwerken en
liggen er diverse middeleeuwse burchten.
Onze standplaats Enkering, gelegen in het hart van het
Altmühltal, is een van de 16 plaatsen die behoren tot de
gemeente Kinding. Het is een klein dorpje met prachtige
ligging in het smalle, grillige Anlauertal. Aan weerszijden
heuvelruggen met uitgestrekte beukenbossen. Een kijkje
in de plaatselijke St. Ottmarkerk is zeker de moeite waard.
Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg wordt een langere pauze
ingelast in het aan de Romantische Straße gelegen Rothenburg ob der Tauber. Dit drukbezochte historische
plaatsje wordt gezien als een van de mooiste dorpen van
Duitsland. In de loop van de middag arriveren we bij ons
hotel in Enkering.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Kelheim. Tijdens
een boottocht over de Donau passeren we de indrukwekkende Donaudurchbruch. We varen naar de Bene-

dictijnse abdij Weltenburg waar we van boord gaan en in
het bezoekerscentrum kunnen rondkijken. Verder krijgen
we een rondleiding en een film over het monnikenleven
in de abdij. Per boot keren we terug naar Kelheim, waar
we een langere pauze inlassen. Indien de tijd het toelaat
brengen we ’s middags nog een bezoek aan de
Befreiungshalle, een imposant monument, gebouwd in
opdracht van Koning Ludwig I als gedenkteken voor de
bevrijdingsoorlogen tegen Napoleon.
3e dag: De stad Nürnberg, die vandaag op het programma staat, is een bezoek meer dan waard. Eerst maken we
een stadsrondrit o.l.v. gids. Aansluitend lunch op eigen
gelegenheid en vrije tijd. In de loop van de middag bezoeken we het Reichparteitagsgelände o.l.v. een gids.
4e dag: Deze dag staat een mooie rondrit door het Altmühltal op het programma. Op diverse plaatsen, waaronder Weißenburg en Eichstätt, wordt een korte of langere pauze ingelast.
5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, het dorpje Enkering
verkennen, een wandeling maken of gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel. In overleg met de hotelier
kunt u misschien een fiets huren.

ENKERING

DUITSLAND

6e dag: Vandaag rijden we naar de hoofdstad van Beieren, München, die we in korte tijd bereiken. Nadat een
gids ons tijdens een rondrit wegwijs heeft gemaakt en
de mooiste plekjes heeft laten zien, is er volop tijd om
zelf de stad te verkennen. Loop in ieder geval even binnen bij het bekende ‘Hofbrauhaus’, waar het altijd druk en
uitermate gezellig is.
7e dag: Na het ontbijt maakt de chauffeur een tweede
rit door het Altmühltal. Deze keer rijden we oostwaarts.
Ook nu worden op enkele plaatsen stops ingelast. Bijvoorbeeld in Beilngries, Dietfurt, Riedenburg of bij de
druipsteengrotten Schulerloch nabij Essing.
8e dag: Terugreis. Onderweg wordt een langere pauze
ingelast in Rüdesheim am Rhein. De reis wordt besloten
met een prima diner.

VOOR SPECIALE FIETSREIZEN
ALTMÜHLTALRADWEG ZIE PAGINA 14

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
dinerbuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• boottocht Donau
• bezoek klooster Weltenburg
• gids voor sightseeing Nürnberg
• bezoek Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände
• gids voor sightseeing München
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Hotel Gasthof Heckl, waar we verblijven, is een familiebedrijf gelegen in
het hart van het natuurpark Altmühltal.
De mooie (en rookvrije) kamers hebben een zithoek en een televisie. Elke
kamer heeft een eigen badkamer met
een toilet en een douche. 's Ochtends
kunt u genieten van een uitgebreid
ontbijtbuffet en ‘s avonds van een
prima dinerbuffet. Het driesterrenhotel
heeft een lift, een gezellige bar Moier’s
Vinothek, gratis internet en een mooie
wintertuin.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 90,-

Vertrekdata | Enkering
Zondag 13 juni 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

€ 685,€ 685,€ 685,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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RATTENBERG

BEIEREN | DUITSLAND
Wie op adem wil komen in de rust en schoonheid van de
natuur kan zich geen beter vakantiegebied wensen dan
Beieren met z’n vele bossen en bergen. Niet alleen het
natuurschoon, maar ook de rust, de verscheidenheid aan
kunstwerken, de vele culturele bezienswaardigheden en
ook de gastvrijheid van de inwoners zijn voor veel mensen aanleiding hun vakantie in Beieren door te brengen.

BERLIJN

Rattenberg

Het bergachtige gebied Bayrischer Wald, in hoogte variërend tussen 700 en 1450 meter, is voor 90% bedekt met
bossen. Het National Park heeft een ongekend gevarieerde flora en fauna en is bijzonder in trek bij natuurliefhebbers en wandelaars. De hoogste berg in dit gebied is de
1456 meter hoger Grosser Arber, gelegen vlakbij de grens
met Bohemen, Tsjechië. Door het gebied stromen diverse
beekjes en riviertjes, liggen enkele idyllische bergmeertjes
en liggen een aantal sfeervolle dorpjes, stadjes en toeristenplaatsen.

Gelegen midden in de prachtige natuur van het Beierse
Woud, tussen de bekende plaatsen Sankt Englmar en
Viechtach biedt het kleine plaatsje Rattenberg haar bezoekers een gezond klimaat, veel rust, een keur aan wandelmogelijkheden en vanwege de gunstige ligging, legio verrassend mooie excursies. Dit samen met de goede kamers,
een meer dan uitstekende keuken van Hotel Dilger en de
bijzonder aantrekkelijke prijs zijn allemaal goede redenen
om te kiezen voor een vakantiereis naar Rattenberg.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via de Duitse snelwegen rijden we richting Beieren. Aankomst bij het hotel in de late namiddag.
2e dag: Het motto van deze dag is ‘der Bayrischer Wald
und seine Attraktionen’. Tijdens een grote rondrit door
het Beierse Woud o.l.v. de chauffeur komen diverse bezienswaardigheden van deze prachtige streek aan bod.
O.a. de ‘Großer Arber’, de Arbersee, Falkenstein en Bodenmais zullen de revue passeren. Onderweg kan een stop
worden ingelast voor een bezoek aan een van de vele
glasblazerijen in deze streek.
3e 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 liggen veel historische bezienswaardigheden. O.a. het oude raadhuis, de St. Paulskerk en de Salvatorkerk. Tijdens uw verblijf in de stad moet u zeker een
bezoek brengen aan 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. Ook een wandeling
door de sfeervolle Steiningergasse of over de oeverpromenade is zeker de moeite waard.
4e dag: Via een mooie route rijden we naar de ‘Donaudurchbruch’ bij het stadje Kelheim. U ziet dat de Donau
zich hier met veel kracht een weg heeft gebaand door
massieve rotspartijen. Eventueel kan een boottocht worden gemaakt of een bezoek worden gebracht aan het
uniek aan de Donau gelegen Kloster Weltenburg. Een
andere optie is (bijvoorbeeld bij een lage waterstand)
een bezoek aan het Kristalmuseum in Riedenburg, waar
u de mooiste en kleurrijkste edelstenen, ertsen en kristallen kunt bewonderen. Eventueel kan nog een bezoek
worden gebracht aan de indrukwekkende ‘Befreiungshalle’ vanwaar u een magnifiek uitzicht heeft over het
dal van de Donau.

RATTENBERG

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
TOMBOLA MET LEUKE PRIJZEN

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangen-keuze-diner)
• ’Grillabend’ (bij goed weer)
• ’Bayerisches’ koud en warm buffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• 1x ‘Kaffee und Kuchen’
• bezoek ‘Buldog-Oldtimer-Museum’
• filmavond over de streek
• entree bibliotheekzaal
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

5e dag: Vandaag staat een rit naar het zo bosrijke Naturpark Fichtelgebirge op het programma. Sta tijdens deze
rit versteld van de unieke rotsformaties en de indrukwekkende natuur. Aansluitend brengen we een bezoek aan de
Abdij van Waldsassen en aan de wereldberoemde bibliotheekzaal, gebouwd tussen 1689 en 1726, in de overgangsstijl van hoogbarok naar rococo.
6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van de
faciliteiten van het hotel of deelnemen aan een gemoedelijke wandeling o.l.v. de hotelier. De middag is gereserveerd voor een bezoek aan het hoteleigen ‘Buldog-Oldtimer-Museum’, met o.a. een privé collectie oude tractoren.
Aansluitend is er 'Kaffee und Kuchen’
7e dag: Vandaag staat de historische stad Regensburg op
het programma. De oude kern van deze meer dan 2000
jaar oude stad is aangelegd in de vorm van een halve maan
en is een cultureel monument van formaat. Het ‘Altes Ra-

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 35,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
Alle kamers in Gasthof-Hotel Dilger zijn
voorzien van douche, wc, telefoon en
televisie. Het hotel biedt naast de bekende gastvrijheid een lift, en een ‘Saunalandschaft’ met o.a. sauna, stoombad
en diverse andere badmogelijkheden. De
bijzonder goede keuken en de gemoedelijke sfeer dragen ongetwijfeld bij aan een
geslaagde vakantie in Beieren.

thaus’, de Neue Waag, diverse patriciërshuizen, de vele pleinen en ‘Schloss Thurn und Taxis’, zijn stuk voor stuk het bekijken meer dan waard. In de loop van de middag keren we
via een mooie route o.l.v. de chauffeur terug naar ons hotel.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima
diner.

Vertrekdata | Rattenberg
Zondag 2 mei 2021
Zondag 20 juni 2021
Zondag 18 juli 2021
Zondag 29 augustus 2021
Zondag 10 oktober 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen
8 dagen
8 dagen

€ 495,€ 575,€ 575,€ 575,€ 495,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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ZELL AM HARMERSBACH

SCHWARZWALD | DUITSLAND
In het dal van het riviertje de Harmersbach liggen diverse leuke vakantieplaatsjes met veel traditionele
Schwarzwälder Bauernhöfe. Tijdens uw vakantie zult u
ongetwijfeld nog mensen tegenkomen in de typische
klederdracht van deze streek.

BERLIJN

Zell am Harmersbach

Het noordelijke deel van het Zwarte Woud wordt gekenmerkt door uitgestrekte hoogvlaktes en door
enorme sparren- en dennenbossen met varens en vingerhoedskruid. Veel brem en lupine langs de wegen
die zich een weg banen langs en door karakteristieke
dorpjes en stadjes. Tijdens een vakantie in deze streek
kunt u genieten van rust, prachtige natuur, een keur aan
bezienswaardigheden, de hartelijke gastvrijheid en natuurlijk goed eten en drinken.

Zell am Harmersbach is een gezellige vakantieplaats,
gelegen aan de uitgang van het Harmersbachtal. Naast
het mooie omliggende landschap heeft deze vroegere
Reichsstadt nog veel historische bezienswaardigheden
die het bekijken waard zijn. Zo zijn er nog diverse middeleeuwse gebouwen en resten van de vroegere vestingwerken. Voor meer informatie over de geschiedenis kunt
u terecht in het Heimatmuseum of een van de andere
musea. Ook een kijkje bij de Zeller Keramik, bekend van
het ‘Hahn und Henn’ motief, is zeker de moeite waard.
Slenteren, shoppen of gewoon rondkijken, prachtige vakwerk- en Jugendstil huizen, enge straatjes, knusse pleintjes, cafeetjes, restaurants, winkeltjes, fiets- en wandelroutes. Kortom in Zell zult u zich niet hoeven te vervelen.
Programma:
1e dag: Heenreis. Met onderbreking voor de gebruikelijke stops rijden we rechtstreeks naar Zell am Harmersbach, waar we in de loop van de middag bij ons hotel
zullen arriveren. Nadat we hebben ingecheckt kunt u op
uw gemak de omgeving van het hotel en het plaatsje Zell
am Harmersbach verkennen.

2e dag: Deze dag staat een grote rondrit door het Zwarte
Woud op het programma. De chauffeur zal ons de mooiste
plekjes laten zien. De eerste stop is gepland in het plaatsje
Gutach, waar het Schwarzwälder Freilichtmuseum bezocht
kan worden. Hier zijn verschillende typen boerderijen bij elkaar gebracht. De oudste is de ‘Vogtsbauernhof’ uit 1570. Na
dit bezoek rijden we naar het plaatsje Triberg, bekend van de
Triberger watervallen, met 163 m. de hoogste gefaseerde waterval van Duitsland en daarna naar het Luftkurort Schonach
waar de grootste koekoeksklok ter wereld te bezichtigen is. In
de loop van de middag zijn we dan weer terug in Zell.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Straatsburg. Een
gids zal ons de mooiste plekjes laten zien en ons tal van
wetenswaardigheden vertellen over de stad, haar inwoners en geschiedenis. De historische stadskern ‘Grande
Ile’, de imposante Onze Lieve Vrouwe kathedraal en de
gebouwen van het Europees Parlement zullen zeker de
revue passeren.
4e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of een
bezoek brengen aan Zeller Keramik of een van de musea
van het stadje.

ZELL AM HARMERSBACH

DUITSLAND

JUBILEUMEXTRA:
SIGHTSEEING STRAATSBURG
ONDER LEIDING VAN GIDS

5e dag: Universiteitsstad Freiburg im Breisgau wordt
gezien als de hoofdstad van het Zwarte Woud. Het centrum van de stad wordt gekenmerkt door een wirwar van
steegjes, straten en pleinen. Kenmerkend zijn de zogenaamde ‘Bachle’, smalle gootjes die in de Middeleeuwen
tussen stoep en straat werden aangelegd als watervoorziening. Zelfs in warme zomerdagen wordt de lucht hierdoor aangenaam verfrist. Na een rondrit door de stad
o.l.v. een gids krijgt u volop vrije tijd om een wandeling
te maken, te winkelen of een terrasje te pikken. In de loop
van de middag keren we weer terug naar ons hotel in
Zell am Harmersbach.
6e dag: Vandaag staat een mooie rit door de Elzas op het
programma. Uiteraard bezoeken we de bekende toeristenplaats Colmar, dat we vanuit een boemeltreintje kunnen bekijken. Na een langere pauze vervolgen we onze

weg over de Elsasser Weinstrasse naar het pittoreske Riquewihr, een oud wijnstadje waar de tijd enkele eeuwen
lijkt stil te hebben gestaan. Via een andere route dan de
heenweg rijden we terug naar het hotel.
7e dag: Via de Löcherberg, het Renchtal en langs de Allerheiligen Wasserfälle rijden we naar de Schwarzwälderhochstrasse. We rijden vervolgens eerst naar de Mummelsee,
waar een korte pauze wordt gehouden. Daarna gaat het
richting de Badische Weinstraße en naar het bloemendorp
Sasbachwalden. Langs de stad Offenburg en het mooie
plaatsje Gengenbach rijden we daarna terug naar ons hotel.
8e dag: Terugreis. Onderweg wordt een langere pauze
gemaakt in de voormalige rijksstad Speyer. In de ‘Altstadt’
liggen vele historische bouwwerken die het bekijken
meer dan waard zijn. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner, keuze uit 3 hoofdgerechten m.u.v. dag van aankomst)
• 1x Schwarzwälder Bauernbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• dansavond
• gids voor sightseeing Freiburg
• vrij gebruik binnenbad en sauna
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en
bootkosten, tenzij anders aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 63,-

Vertrekdata | Zell am Harmersbach
Woensdag 26 mei 2021
8 dagen
Zondag 8 augustus 2021
8 dagen
Maandag 4 oktober 2021
8 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het driesterren superior
Hotel Klosterbräustuben gelegen nabij
het centrum van Zell am Harmersbach.
Het hotel bestaat uit het Haupthaus, het
Schwimmbadhaus (met lift) , Gästehaus
Christian (met lift), Ferienhaus Philipp
en nog meerdere vakantiehuisjes. Alle
kamers van dit uitstekende hotel zijn
voorzien van bad of douche, wc en televisie. Het hotel heeft een prima restaurant, sfeervolle verblijfsruimtes, gezellig
terras en een mooie tuin.

€ 650,€ 650,€ 650,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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BAD STEBEN

FRANKENWALD | DUITSLAND
Het Frankenwald is een van de mooiste middelgebergten van Duitsland. Beboste hellingen, ruige steenformaties en prachtige dalen met weiden en uitgestrekte
akkervelden bepalen het karakter van het landschap.
In de boerendorpen en kleine stadjes lijkt het
soms alsof de tijd heeft stilgestaan.

“Das Gefühl: romantisch, natürlich, gesund!“ is het motto
van het kuurstadje Bad Steben, met ruim 3200 inwoners
een van de grotere plaatsen in het Frankenwald. Het
‘Kurort’ heeft haar bezoekers van alles te bieden. Een stijlvol ‘Kurzentrum’ met een wandelgalerij uit de 19e eeuw,
een prachtig kuurpark en een gezellig centrum met sfeervolle terrasjes. Het stadje is daarnaast uitermate gunstig
gelegen om de bezienswaardigheden in de omgeving te
verkennen.

BERLIJN

Bad Steben

Bad Steben staat tot ver buiten de landsgrenzen als kuuroord bekend. De Beierse stad heeft een lange traditie als
badplaats en beschikt over talrijke faciliteiten voor recreatie en ontspanning. Een populaire plek voor alle bezoekers
van Bad Steben is het kuurpark dat sinds 2010 een monument is. Het ongeveer 40 hectare grote park is grotendeels
in Engelse stijl ontworpen en heeft een mediterrane flair.
Wandelen, joggen of gewoon ontspannen op een bankje
en genieten van de rust en stilte - dat alles is mogelijk voor
bezoekers van het kuurpark. Een van de uithangborden
van Bad Steben is het badhuis dat in 1837 door Leo von
Klenze gebouwd werd. De architect werkte voor koning
Ludwig I von Bayern en bouwde ook gebouwen zoals het
Walhalla. Ook hielp hij mee met het ontwerpen van de
nieuwe Hermitage in Sint-Petersburg. Ook de stad München heeft aan Leo von Klenze vele beroemde gebouwen
die zijn handtekening dragen, te danken.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Bad Steben in de loop
van de middag.
2e dag: We rijden naar het plaatsje Kulmbach, waar we
een bezoek brengen aan het plaatselijke Brouwerijmu-

seum. Tijdens een rondleiding komt u van alles aan de
weet over de geschiedenis en het brouwproces van
‘Kulmbacher’. Daarna rijden we naar het centrum van het
stadje Kulmbach waar u enige tijd op uw gemak kunt
rondkijken voordat we terugrijden naar Bad Steben.
3e dag: In het groene hart van Duitsland ligt de Frankische
stad Coburg. Één van de grootste middeleeuwse burchten van Duitsland torent hier hoog boven de stad uit, de
Vest Coburg, ook wel de Fränkische Kroon genoemd. Zes
maanden lang hield de door het rijk verbannen Maarten
Luther zich verborgen op deze vesting. In Coburg krijgt u
enige tijd om op eigen gelegenheid het mooie centrum
te bekijken. Vervolgens bezoeken we het Duitse speelgoedmuseum in Sonnenberg en nemen we een kijkje
bij Chocolaterie / Confiserie Lauenstein. Sonneberg staat
sinds de 16e eeuw bekend als speelgoedstad, waar vooral
veel poppen werden geproduceerd. Het Museum is in
1901 opgericht en heeft een grote variatie aan speelgoed
tentoongesteld, van poppen tot modeltreinen.
4e dag: Vandaag staan twee kuuroorden in Tsjechië op het programma. Na een korte rit bereiken we
Františkovy Lázně (Franzsensbad) waar we een pauze
inlassen om de prachtige gebouwen in het centrum

BAD STEBEN

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
ENTREE DEUTSCHDEUTSCHES MUSEUM
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wat nader te bekijken. Na dit bezoek rijden we verder
naar het grotere en meer bekende Mariánské Lázně
(Marienbad). Hier wordt een langere pauze ingelast en
kunt u tevens de lunch gebruiken.
5e 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 universiteitsstad komt men zijn naam dan ook
tegen. De terugreis naar Bad Steben gaat via een mooie
route. Vervolgens rijden we door naar Mödlareuth, ook
wel ‘little Berlin’ genoemd omdat de Berlijnse Muur ook
dit dorpje met slechts 50 inwoners in 2-en deelde. Buren

en familieleden waren 28 jaar op brute wijze van elkaar
gescheiden. In 1990 werd de muur afgebroken en maar
een klein deel is nog blijven staan.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een afscheidsdiner.

RONDLEIDING
Op één van de avonden tijdens uw reis zal uw
gids u een rondleiding geven door Bad Steben.
Hij zal met u een wandeling maken door het Kurpark en uitleg geven over verschillende prachtige gebouwen zoals het 19e-eeuwse Kurhaus.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner)
• 1x feestelijk 4-gangendiner
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• één of twee avonden met muziek
• bezoek brouwerijmuseum Kulmbach
• bezoek Duits speelgoedmuseum
• begeleiding gids bij enkele dagtochten o.a. avondwandeling
• parkeer- en tolgelden
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en
bootkosten, tenzij anders aangegeven.

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 kamers, die met een
lift bereikbaar zijn, zijn voorzien 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 (“Gutburgerliche Kuche”).

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Bad Steben
Dinsdag 15 juni 2021
Dinsdag 17 augustus 2021
Dinsdag 5 oktober 2021

6 dagen
6 dagen
6 dagen

€ 495,€ 495,€ 495,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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MALCHOW

MECKLENBURG-VORPOMMERN | DUITSLAND
Mecklenburg-Vorpommern heeft duizend gezichten.
Het ene nog mooier dan het andere. Het karakter van
deze deelstaat wordt bepaald door water, een lange
kustlijn en weelderige landschappen in het binnenland.
Maar ook de vele Hanzesteden en badplaatsen zijn
typisch voor deze regio en nodigen zowel strand- als
cultuurliefhebbers uit voor een heerlijke vakantie.

De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, met de hoofdstad Schwerin, ligt in het noordoosten van Duitsland en
heeft het grootste samenhangende watergebied van
Midden-Europa. De Mecklenburgische Seenplatte biedt
uitgestrekte bossen, glooiende heuvels, moerassen en
oneindig veel meren en rivieren. Aan de Oostzeekust
vindt men prachtige zandstranden, elegante architectuur en het eiland Rügen. Daarnaast zijn ook de vele
Hanzesteden zoals Rostock, Stralsund en Wismar een
bezoek meer dan waard.
Het eilandstadje Malchow is pittoresk gelegen aan beide
oevers van de Malchowersee, die middels een dam en
een draaibrug met elkaar worden verbonden. Het stadje,
dat wordt omgeven door glooiende heuvels, met bossen
en groene weiden, heeft een gezellige kleine Altstadt.
Moderne en historische architectuur gaan hier hand in
hand, en waar je ook bent, bijna overal is er uitzicht op
water. Gelegen in het centrum van dit merengebied, is het
toerisme en de watersport dan ook een belangrijke bron
van inkomsten. Daarnaast is de ligging nagenoeg perfect
voor het verkennen van dit noordelijke deel van Duitsland.

MALCHOW

BERLIJN

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in Malchow in
de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt maken we een mooie tocht
door het grootste merengebied van Europa; de
'Mecklenburgische Seenplatte'. Tijdens een prachtige
boottocht kunnen we genieten van het uitzonderlijke
landschap met kronkelige slootjes en meren, uitgestrekte velden en de ‘kleine zee’ Müritz, het grootste
binnenmeer van Duitsland. Bij mooi weer kunt u op
het bovendek genieten van het uitzicht. De boottocht
eindigt in het schilderachtige plaatsje Waren waar u de
zuiverste en schoonste lucht van de hele Seenplatte
kunt opsnuiven. In de oude binnenstad zijn vele gezellige winkels en restaurants te vinden en nodigen
galerieën en kerken uit tot een bezoek. Vanaf de toren
van de Marienkirche heeft u een mooi uitzicht over het
raadhuis en de nieuwe haven.
3e dag: We rijden ’s morgens rechtstreeks naar Hanzestad Rostock. De historische binnenstad wordt gekenmerkt door zijn karakteristieke, dieprode baksteengebouwen uit de tijd van de Hanze, de vestingwerken, die
deels nog intact zijn, het Vissersbastion met enkele histo-

rische kanonnen en drie monumentale stadskerken. Een
gids leidt ons rond en laat ons de mooiste plekjes zien.
’s Middags bezoeken we de traditierijke zeebadplaats
Warnemünde met zijn mooie, kleurrijke vissershuizen.
Warnemünde is een rustige plaats, met veel kleine winkeltjes, cafés en restaurants, waar u heerlijk kunt rondlopen, kunt rondkijken en ontspannen.
4e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken
of een fiets huren en een mooie fietstocht door deze
prachtige streek maken. Er zijn diverse mooie wandelen fietsroutes beschikbaar.
5e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan het bijzondere schiereiland Rügen. Tijdens een rondrit bezoeken
we stadjes waarvan er enkele door lange pieren tegen
de zee worden beschermd. We bewonderen de grote
binnenmeren, glooiende weilanden, dichte beukenbossen, moerassen, heidevelden en steile krijtrotsen. We
passeren o.a. Putbus, wellicht de mooiste plaats op het
eiland, de badplaats Binz, het geheimzinnige Prora, het
beoogde vakantiedorp van de Nazi’s, en Sassnitz. Indien
de tijd het toelaat maken we nog een pauze in Stralsund,
een van de machtigste Hanzesteden van weleer.

MALCHOW

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
SIGHTSEEING ROSTOCK
ONDER LEIDING VAN GIDS

5e JAAR
6e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bad Doberan,
de vroegere zomerresidentie van de hertogen van
Mecklenburg. Nadat we hier enige tijd hebben rondgekeken vertrekken we met de traditionele stoomlocomotief ‘Molli’ richting Heiligendamm en Kühlungsborn.
Heiligendamm is de oudste Oostzeebadplaats in Duitsland. Het mooiste uitzicht op de strandpromenade en
op het mooie witte strand heeft u vanaf de 290 m.
lange zeebrug welke uitnodigt tot een heerlijke wandeling. Onze tocht eindigt in Kühlungsborn dat gekenmerkt wordt door een overvloed aan historische en
indrukwekkende gebouwen. U kunt slenteren over de
langste strandpromenade van Duitsland of genieten
van het witte, brede zandstrand dat bijna 6 km lang is.

7e dag: Met iets minder dan 100.000 inwoners is
Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern, de kleinste deelstaathoofdstad van Duitsland.
Prachtig gelegen in een schilderachtige omgeving,
met meren midden in het stadsgebied, veel historische panden, vakwerkhuizen en mooie straten. In
tegenstelling tot de meeste andere Hanzesteden was
Schwerin nooit een echte handelsstad maar meer een
residentie, het ademt dan ook een elegantere, chiquere sfeer uit . In slot Schwerin, het symbool van de
stad, werd in 1876 Prins Hendrik, de vader van Juliana,
geboren.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner met keuze uit twee
hoofdgerechten)
• 2x speciaal dinerbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• gids voor sightseeing Schwerin
• gids voor rondrit Rügen
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 91,-.

Vertrekdata | Malchow
Zondag 12 september 2021
Zondag 10 oktober 2021

8 dagen
8 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
driesterren Sporthotel Malchow, gelegen
aan de rand van Malchow op ca. 1500 m
van het centrum en de Malchowersee.
Alle kamers zijn voorzien van douche, wc,
föhn, telefoon en televisie. Het hotel heeft
een foyer met receptie en lift, een prima
restaurant met bar, tennishal met 2 banen, 3 kegelbanen, biljart, sauna, stoombad, whirlpool met massageruimte en
fietsverhuur. Tegenover het hotel ligt een
fitnessstudio dat voor hotelgasten gratis
toegankelijk is.

€ 695,€ 695,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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SPORNITZ

MECKLENBURG-VORPOMMERN | DUITSLAND
Een nieuwe bestemming, vrij dichtbij Malchow, onze
andere bestemming in dit fraaie Duitse Bundesland,
maar vanwege de meer westelijke ligging, met een aantal andere excursies, én uiteraard een ander hotel; het
comfortabele en rustig gelegen Van der Valk Landhotel
Spornitz.

Mecklenburg-Vorpommern, gelegen helemaal in het
noordoosten van Duitsland, heeft vele gezichten. Het
ene nog mooier dan het andere. Het karakter van deze
deelstaat wordt bepaald door water. Het heeft een
lange kustlijn langs de Oostzee en het grootste samenhangende watergebied van Midden-Europa, de Mecklenburgische Seenplatte. Maar ook de uitgestrekte
bossen, glooiende heuvels, moerassen, ontelbare meren, rivieren, de prachtige zandstranden, de eilanden
Rügen en Usdom en de vele Hanzesteden waaronder
Rostock, Stralsund en Wismar maken een vakantie in
deze regio zeer de moeite waard.
Spornitz, een klein plaatsje met ca. 1500 inwoners,
maakt deel uit van de Landkreis Ludwigslust-Parchim.
Een bosrijk gebied nabij de Hanzestad Schwerin. In
deze streek is de meer dan 1000 jaar oude geschiedenis overal terug te vinden. Oude boerderijen, dorpskerken, molens, gerestaureerde burchten en kastelen,
interessante musea en dit te midden van een authentiek glooiend landschap, met veel bos en sfeervolle
kleine dorpjes.

SPORNITZ

BERLIJN

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in Spornitz in
de late namiddag.
2e dag: Met iets minder dan 100.000 inwoners is Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern,
de kleinste deelstaathoofdstad van Duitsland. Prachtig
gelegen in een schilderachtige omgeving, met meren
midden in het stadsgebied, veel historische panden,
vakwerkhuizen en mooie straten. In tegenstelling tot
de meeste andere Hanzesteden was Schwerin nooit
een echte handelsstad maar meer een residentie, het
ademt dan ook een elegantere, chiquere sfeer uit . In
slot Schwerin, het symbool van de stad, werd in 1876
Prins Hendrik, de vader van Juliana, geboren.
3e dag: Na het ontbijt maken we een mooie tocht
door het grootste merengebied van Europa; de 'Mecklenburgische Seenplatte'. Tijdens een prachtige
boottocht kunnen we genieten van het uitzonderlijke
landschap met kronkelige slootjes en meren, uitgestrekte velden en de ‘kleine zee’ Müritz, het grootste
binnenmeer van Duitsland. Bij mooi weer kunt u op
het bovendek genieten van het uitzicht. De boottocht

eindigt in het schilderachtige plaatsje Waren waar u de
zuiverste en schoonste lucht van de hele Seenplatte
kunt opsnuiven. In de oude binnenstad zijn vele gezellige winkels en restaurants te vinden en nodigen
galerieën en kerken uit tot een bezoek. Vanaf de toren
van de Marienkirche heeft u een mooi uitzicht over het
raadhuis en de nieuwe haven.
4e dag: We rijden ’s morgens rechtstreeks naar Hanzestad Rostock. De historische binnenstad wordt gekenmerkt door zijn karakteristieke, dieprode baksteengebouwen uit de tijd van de Hanze, de vestingwerken, die
deels nog intact zijn, het Vissersbastion met enkele historische kanonnen en drie monumentale stadskerken.
Een gids leidt ons rond en laat ons de mooiste plekjes
zien. ’s Middags bezoeken we de traditierijke zeebadplaats Warnemünde met zijn mooie, kleurrijke vissershuizen. Warnemünde is een rustige plaats, met veel
kleine winkeltjes, cafés en restaurants, waar u heerlijk
kunt rondlopen, kunt rondkijken en ontspannen.
5e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, gebruik maken van
de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken
of een fiets huren en een mooie fietstocht door deze

SPORNITZ

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
1X FEESTELIJK DINERBUFFET

NIEUW
prachtige streek maken. Ook kunt u (indien beschikbaar) een authentieke Trabant huren en hiermee een
rit door de omgeving maken. Bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur een huifkartocht door
de omgeving.
6e dag: Vandaag rijden we zuidwaarts richting het
dal van de Elbe. De eerste bestemming is het fraaie
Perleberg, waar het indrukwekkende DDR-museum
bezocht kan worden. Via een mooie route, zoveel mogelijk langs de Elbe, rijden we naar Hitzacker, de geboorteplaats van Prins Claus. Het markante stadje ligt
deels op een eiland in de Elbe en heeft veel vakwerkhuizen. Op weg terug naar het hotel passeren we het
imposante Schloß Ludwigslust.
7e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bad Doberan,

de vroegere zomerresidentie van de hertogen van
Mecklenburg. Nadat we hier enige tijd hebben rondgekeken vertrekken we met de traditionele stoomlocomotief ‘Molli’ richting Heiligendamm en Kühlungsborn. Heiligendamm is de oudste Oostzeebadplaats
in Duitsland. Het mooiste uitzicht op de strandpromenade en op het mooie witte strand heeft u vanaf de
290 m. lange zeebrug welke uitnodigt tot een heerlijke
wandeling. Onze tocht eindigt in Kühlungsborn dat
gekenmerkt wordt door een overvloed aan historische
en indrukwekkende gebouwen. U kunt slenteren over
de langste strandpromenade van Duitsland of genieten
van het witte, brede zandstrand dat bijna 6 km lang is.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• gids voor sightseeing Rostock
• gids voor sightseeing Schwerin
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 126,-.
Hotel:
Bij deze reis verblijft u in het driesterren
Landhotel van der Valk Spornitz, rustig gelegen aan de rand van het dorpje Spornitz
en vlakbij Naturschutsgebiet Lewitz. Alle
kamers zijn voorzien van douche, wc,
föhn, televisie, telefoon en bureau. Het
hotel heeft een lift, een prima restaurant,
bar, fitnessruimte, wellnesscentrum en
fietsverhuur.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur mogelijk.

Vertrekdata | Spornitz
Zaterdag 5 juni 2021
Zondag 1 augustus 2021
Zaterdag 23 oktober 2021

8 dagen
8 dagen
8 dagen

€ 695,€ 695,€ 695,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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WINTERSPELT | EIFEL ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND
MUSIKHERBST
Vijf dagen in een drielanden omgeving brengt
een aantal leuke voordelen met zich mee. Deze
reis met standplaats in de Duitse deelstaat
Rheinland-Pfaltz bevat een paar opvallende
excursies. Tegen de Luxemburgse en Belgische
grens heeft dit stukje van de Eifel een heel ander karakter. Zo kunnen we een mooie variatie
maken van diverse culturen door elkaar.

De Eifel is één van de fascinerendste vakantiegebieden die binnen een paar uur
reizen vanuit Nederland te bereiken is. Landschappelijk gezien kent het veel natuurschoon en is het bijzonder gevarieerd. De Eifel verbergt veel historische
stadjes die een bezoek meer dan waard zijn. Winterspelt ligt ca. 25 km ten westen van het stadje Prüm,
op de grens met België, nabij het Belgische Sankt
Vith en het Luxemburgse Weiswampach. Het dorpje
heeft een kleine 1000 inwoners en is ideaal gelegen
voor een gevarieerd excursieprogramma in de Eifel
en de Belgische Ardennen.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we door de Hoge
Venen rechtstreeks naar de Belgische stad Malmedy, een baken van rust. De stad is gelegen in een
groene omgeving waar de rivieren de Warche en de
Warchenne samenvloeien. In en rondom Malmedy

WINTERSPELT

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid
ontbijtbuffet en dinnerbuffet)
• welkomstdrankje
• afscheidsdiner
• bezoek/rondleiding Kamp Vogelsang
• sightseeing Trier olv gids
• muziekavond
• parkeer-en tolkosten

DUITSLAND
NIEUW

is van alles te zien en te doen. Zo kunt u in het
centrum een mooie kathedraal uit de 18de eeuw
bewonderen. Ook het klooster uit de 17de eeuw,
het Malmundarium, is zeker de moeite waard. Aan
het einde van de middag zullen we bij ons hotel in
Winterspelt arriveren waar u rustig kunt inchecken.
2e dag: Vandaag maken we een grote rondrit door
de omgeving. De chauffeur zal u verrassen met
een prachtig scenario uit de omgeving. Onze route
gaat deels door de westelijke Eifel via de Schönecker Schweiz, een groot beschermd natuurgebied
met zeldzame insecten- en orchideeënsoorten.
Via de Luxemburgs-Duitse grens rijden we verder
door plaatsen als Gemünd en Dasburg en zetten
voort richting Clervaux. We keren later in de middag weer terug naar ons hotel.
3e dag: Deze dag bezoeken we de oudste stad
van Duitsland, Trier. Met een gids verkennen we de
stad. Wellicht bent u al eens in Trier geweest maar

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

vanaf de Petrisberg ziet u de stad vanuit een heel
andere dimensie. Laat u verrassen!
4e dag: Vandaag volgen we een gedeelte van de
legendarische route, La route des Legendes. We
bezoeken Bastenaken, een stad die natuurlijk bekend is door haar rol in het Ardennen-Offensief
maar ook om haar mooie centrum en natuurlijk
de koekjes van LU. Op de terugweg maken we, indien de tijd het toelaat, nog een stop in Houffalize
waar ooit meerdere kastelen de contouren van de
stad sierden.
5e dag: Na het ontbijt laden we uw koffers in de
touringcar en zetten we onze route voort richting
Kamp Vogelsang. Het complex ligt in het prachtige
natuurgebied van het Nationalpark Eifel. Indrukwekkend zijn de, onder architectuur, gebouwde
gebouwen en pleinen en adembenemende uitzichten en vergezichten. Zo kijk je uit over de
prachtige Urftsee. In september 2016 is kamp Vogelsang grondig verbouwd en gerenoveerd. Er is
een groot nieuw bezoekerscentrum gekomen. Na
dit interessante bezoek rijden we via de Voerstreek
terug naar Zuid-Limburg. Op Nederlandse bodem
sluiten we deze reis af met een afscheidsdiner.
Vertrekdata | Winterspelt
Maandag 21 juni 2021
Maandag 19 juli 2021
Maandag 9 augustus 2021
Maandag 25 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 48,-.
Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het
driesterren, door de familie Jänen gerunde,
Hotel Haus Hubertus in Winterspelt. Alle
comfortabele kamers in dit rustig gelegen
hotel zijn voorzien van douche, wc, telefoon,
televisie en een zithoek. Het hotel heeft een
lift, een uitstekend restaurant, sauna, zomerterras en een kegelbaan.

€ 450,€ 450,€ 450,€ 450,-

Direct boeken

›

DIEBLICH | MOEZEL | DIEBLICH
Het milde klimaat en het prachtige, meer dan
2000 jaar oude, wijnlandschap langs de rivier
de Moezel nodigt menige vakantieganger uit
tot een bezoek. Frankisch vakwerk en witgepleisterde huizen, zand-en leisteen zorgen voor
vrijwel identieke romantische stadsbeelden.

DIEBLICH

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (ontbijtbuffet en
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• wijnproeverij
• parkeer- en tolkosten

DUITSLAND
NIEUW

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders aangegeven.

men in Trier zet is er de confrontatie met het verleden. Na aankomt heeft u volop tijd om op eigen
gelegenheid de stad te verkennen.
5e dag: We genieten van een goed ontbijt in ons
hotel. Hierna checken we uit en laden de koffers
in de bus. Na wat vrije tijd in de morgen rijden
we via de Laacher See weer richting het noorden.
Voordat we in Nederland arriveren bezoeken we
de waterburcht van Bergheim, een informatiecentrum over Rijnlandse bruinkool. We sluiten
deze reis af met een afscheidsdiner.

In één van de laatste grote bogen van
de Moezel, op ca. 13 km voordat deze
uitmondt in de Rijn, ligt Dieblich. Dit schilderachtige wijndorp heeft een romantisch centrum met
vakwerkhuizen en wordt omgeven door prachtige
wijnbergen, eindeloze wijngaarden, kastelen en
burchten. Dieblich staat vooral bekend om het jaarlijks terugkerende Weinfest, waarbij de heerlijkste
wijnen rijkelijk vloeien.
Programma:
1e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar
ons hotel in Dieblich, waar we tegen de middag zullen arriveren. Na aankomst kunt u de omgeving van
het hotel en het plaatsje verkennen.
2e dag: Via een mooie route rijden we naar het
alom bekende Cochem. U kunt hier op uw gemak

rondkijken en een wandeling maken op Moselpromenade. Indien mogelijk en bij voldoende
belangstelling organiseert de chauffeur een boottocht op de Moezel. Via een andere route dan de
heenreis rijden we in de loop van de middag terug
naar Dieblich. ’s Avonds wijnproeverij in het hotel.
3e dag: Vandaag maken we een grote rondrit
door de Eifel. De chauffeur zal u de mooiste plekjes laten zien en op diverse plaatsen een korte of
langere pauze inlassen. Dit kan zijn bij de Dauner
Maare, in het stadje Gerolstein, bij Burg Nideggen
of Burg Satzvey. In de late middag zijn we terug
bij ons hotel.
4e dag: Een bezoek aan Trier, de oudste stad van
Duitsland mag in het programma niet ontbreken.
‘Roma Secunda’ het tweede Rome, zo werd Trier
door de Romeinen genoemd. Bij elke stap die

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.
(beperkt beschikbaar)
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het driesterren superior Hotel Pistono in Dieblich. Het hotel dat al 150 jaar door
dezelfde familie wordt gerund ligt op loopafstand van het centrum van Dieblich. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, telefoon
en televisie. Het hotel heeft een lift, café, prima
restaurant, mooie tuin, gezellige wijnkelder,
een overdekt zwembad en een sauna.

Vertrekdata | Dieblich
Vrijdag 11 juni 2021
Dinsdag 20 juli 2021
Maandag 16 augustus 2021
Vrijdag 15 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
Direct boeken

€ 450,€ 450,€ 450,€ 450,-

›
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SUHL | THÜRINGEN | ALPENLÄNDISCHER
DUITSLAND
MUSIKHERBST
Tijdens deze 6-daagse reis naar Thüringen hebben we veel aandacht voor de prachtige natuur
van dit Duitse Bundesland. Daarnaast komen
diverse culturele en historische bezienswaardigheden uitgebreid aan bod. Uiteraard brengen we
dit jaar ook een bezoek aan de Bundesgartenschau in Erfurt.

SUHL

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid
ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner)
• 1x Thüringen specialiteitenbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• sightseeing Erfurt o.l.v. gids
• sightseeing Weimar o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
DAGENTREE BUGA ERFURT

NIEUW
Wie aan Thüringen denkt, denkt aan natuur, aan het Thüringer Wald, de Rennsteig, aan Nationalpark Hainich, het Vogtland, maar
ook aan cultuur, aan prachtige steden zoals Erfurt,
Weimar en Gotha, aan burchten zoals de Wartburg
in Eisenach en aan waardevolle schatten en herinneringen die o.a. Luther, Bach, Schiller en Goethe
hier hebben vervaardigd. Onze standplaats Suhl ligt
in het dal van de riviertjes Steina, Lauter en Hasel. In
het aantrekkelijke centrum liggen enkele historische
gebouwen, waaronder het Malzhaus uit 1663 waarin het ‘Waffenmuseum’ is ondergebracht. De stad is
groot en bekend geworden om zijn wapenindustrie
die al stamt uit de 16e eeuw. Momenteel ligt de nadruk op de fabricage van jacht- en sportgeweren. In
de DDR-tijd was Suhl de hoofdstad van het Thuringer Wald, fantasieloze flatgebouwen herinneren nog
aan deze tijd. Vanwege de centrale ligging is Suhl
ideaal gelegen voor het verkennen van Thüringen.

**** HOTEL
Programma:
1e dag: Heenreis. De heenreis wordt onderbroken voor een langere pauze in de stad Eisenach,
de stad van Johan Sebastiaan Bach (het Bachhaus)
en de imposante Wartburg, waar Martin Luther
het Nieuwe Testament vertaalde in het Duits. In de
late namiddag arriveren we bij ons hotel in Suhl.
2e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan Erfurt. Deze stad is in 742 gesticht door Bonifacius
en kent een bewogen geschiedenis. Het oude
centrum heeft de roerige jaren echter relatief
goed doorstaan waardoor belangrijke bezienswaardigheden goed bewaard zijn gebleven. Het
bekijken waard zijn o.a. de dom, de citadel, het
stadhuis en de Fischmarkt. Een gids zal ons eerst
de mooiste plekjes laten zien, waarna er nog tijd is
om zelf op ontdekking uit te gaan.
3e dag: O.l.v. de chauffeur maken we een grote

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders aangegeven.

rondrit door het Thüringerwald en de Rennsteig.
Onderweg zal op diverse plaatsen een korte of
langere pauze worden ingelast. In het plaatsje
Geisa brengen we een bezoek aan het indrukwekkende grensmuseum Point Alfa.
4e dag: Het historische centrum van Weimar, hoofdstad van de vroegere Weimar-Republiek, is door de
Unesco tot werelderfgoed verklaard. Deskundige
gidsen zullen ons tijdens een stadswandeling de
mooiste plekjes laten zien en ons vertellen over de
geschiedenis van de stad en haar bewoners.
5e dag: Deze dag staat helemaal in het teken van
een bezoek aan de Bundesgartenschau in Erfurt.
Na aankomst kunt u de hele dag op eigen gelegenheid rondstruinen. In de loop van de middag
rijden we terug naar het hotel in Suhl.
6e dag: Terugreis. Onderweg bezoeken we het
plaatsje Fritzlar. Het centrum is nog nagenoeg authentiek omdat het tijdens de oorlog niet of nauwelijks werd beschadigd. De reis wordt besloten
met een prima diner.
Vertrekdata | Suhl
Dinsdag 25 mei 2021
Dinsdag 22 juni 2021
Dinsdag 13 juli 2021
Dinsdag 3 augustus 2021
Dinsdag 14 september 2021
Dinsdag 28 september 2021

‹ Inhoudsopgave

6 dagen
6 dagen
6 dagen
6 dagen
6 dagen
6 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 27,50.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het uitstekende viersterren Michel Hotel Suhl, gelegen in het centrum van Suhl. Alle modern
ingerichte kamers zijn voorzien van douche,
wc, föhn, telefoon, televisie en minibar. Het
hotel heeft een lift, een prima restaurant, bistro, lobbybar, terras, sauna en solarium.

€ 525,€ 525,€ 525,€ 525,€ 525,€ 525,-

Direct boeken

›

WINTERBERG-ZÜSCHEN | SAUERLAND | DUITSLAND
Hochsauerland is een prachtige streek met een
afwisselend landschap. Bergtoppen, dalen, kabbelende beekjes, uitgestrekte bossen, sfeervolle
dorpjes en historische stadjes zorgen samen met
de goede verzorging in Clubhotel Haus am Stein
ongetwijfeld voor een geslaagde vakantie.

WINTERBERG-ZÜSCHEN

DUITSLAND

INCLUS

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 ervoor 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
Asten 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 vakwerkhuisjes, een aantal winkeltjes, hotels en restaurants. De plaatselijke St. Johannes Baptistkerk ligt op een heuvel in het centrum. Voor de
wandelliefhebber is Züschen een goede uitvalsbasis. Er zijn veel goed bewegwijzerde wandelroutes
die in het centrum beginnen.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet
en prima diner, 3-gangen of buffet)
• dag 1 t/m 4 alle dranken van
18.00- 22.00 uur inclusief
• afscheidsdiner
• vrij gebruik zwembad, sauna en whirlpool
• dansavond met ‘live-muziek’
• kegeltoernooi met kleine prijzen
• 1x ‘Kaffee und Kuchen’
• bingo-avond
• bezoek Warsteiner Brauerei
• parkeer- en tolkosten
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Programma:
1e dag: Heenreis. Een langere pauze wordt gemaakt bij de Möhnesee waar u de lunch kunt
gebruiken, een bezoek kunt brengen aan het
informatiecentrum en eventueel een wandeling kunt maken. Via een mooie route rijden we
daarna verder naar Züschen waar we omstreeks
17.00 uur zullen arriveren.
2e dag: Na het ontbijt staat een gemoedelijke
wandeling door Züschen op het programma.
Een gids zal u de mooiste plekjes laten zien en u
een en ander vertellen over het dorpje en haar
inwoners. ’s Middags gaan we naar het nabijgelegen Winterberg waar u op uw gemak kunt
rondkijken. U kunt een wandeling maken, winkelen of een terrasje opzoeken.

3e dag: Vandaag staat een rondrit door het Sauerland op het programma. Onderweg kunt u
genieten van de prachtige vakwerkhuizen en de
mooiste vergezichten. Op een of meerdere plaatsen wordt een korte of langere pauze ingelast.
O.a. in Schmallenberg waar we, indien mogelijk,
een bezoek brengen aan kousenfabriek Falke. In
de loop van de middag keren we weer terug naar
het hotel. U kunt gebruik maken van het zwembad of de sauna of lekker relaxen.
4e dag: Na een mooie rit bereiken we de bijzonder mooie en sfeervolle universiteitsstad Marburg.
Hier kunt u op uw gemak rondkijken, winkelen of
de plaatselijk burcht bezoeken. Vanaf de hooggelegen burcht heeft men een prachtig uitzicht op
de stad en de omgeving. In de loop van de middag rijden we via een andere route dan de heenreis weer terug naar het hotel.
5e dag: Na het ontbijt verlaten we Züschen. We
rijden naar het stadje Warstein waar we de plaatselijke brouwerij bezoeken en het stadje, met
een mooie ‘Altstadt’, zelf kunnen bekijken. De reis
wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdata | Winterberg-Züschen
Maandag 21 juni 2021
5 dagen
Maandag 9 augustus 2021
5 dagen
Maandag 6 september 2021 5 dagen
Maandag 11 oktober 2021
5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en excursiekosten
zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer vanaf € 40,-.
(beperkt beschikbaar)
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

€ 390,€ 390,€ 390,€ 390,-

Direct boeken

›

Hotel:
U verblijft in het prima driesterren Clubhotel Haus Am Stein, gelegen aan de rand van
het plaatsje Züschen. Het hotel bestaat uit
meerdere gebouwen die vlakbij elkaar zijn
gelegen. Het merendeel van de kamers, die
zijn voorzien van douche, wc en SAT-televisie, is met een lift bereikbaar. Het hotel heeft
gezellige verblijfsruimtes, lift, binnenbad,
kegelbaan, Discotheek Casablanca en een
eigen berghut ‘Tannenalm’.
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WEEKENDJE SAUERLAND
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND MUSIKHERBST
Op veler verzoek hebben we dit jaar ook een
aantal weekendreisjes naar het Sauerland in
het programma opgenomen. Gewoon lekker er
even tussenuit. Ook ideaal voor kaart- of andere
clubjes.

WEEKENDJE SAUERLAND

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet
en prima diner, 3-gangen of buffet)
• dag 1 en 2 alle dranken van
18.00- 22.00 uur inclusief
• afscheidsdiner
• vrij gebruik zwembad, sauna en whirlpool
• dansavond met ‘live-muziek’
• kegeltoernooi met kleine prijzen
• parkeer- en tolkosten

DUITSLAND

INCLU
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seren. In de loop van de middag keren we weer terug naar het hotel, waar u gebruik kunt maken van
het zwembad of de sauna of lekker kunt relaxen.
3e dag: Na het ontbijt heeft u nog even tijd om
een wandeling door Züschen te maken voordat
we via een zuidelijke route naar het plaatsje Attendorn rijden, waar we rond het middaguur arriveren.
Liefhebbers krijgen de gelegenheid de plaatselijke
druipsteengrotten ‘Attahöhle’ bezoeken. De anderen kunnen een wandeling maken, in het plaatsje
Attendorn rondkijken of een terrasje opzoeken.
Het reisje wordt besloten met een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer vanaf € 20,-.
(beperkt beschikbaar)

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we
naar het stadje Soest net even voorbij het Ruhrgebiet. Het oude centrum heeft heel wat moois te bieden. Achter goed bewaard gebleven stadsmuren
vindt men diverse historische monumenten, mooie
stadsgezichten en bijzonder fraaie stadstuinen. In
de enige bewaard gebleven stadspoort, de Osthofenpoort, is het stadsmuseum gevestigd. De Dom
met de Romaanse toren wordt gezien als een van
de mooiste domkerken van Duitsland. Het is een gezellig stadje met veel restaurants, cafés en terrasjes.

Na aankomst kunt u op eigen gelegenheid rondstruinen. In de loop van de middag rijden we verder naar ons hotel in Züschen, waar we rond 17.00
uur zullen arriveren.
2e dag: Vandaag staat een rondrit door het oostelijke deel van Sauerland op het programma.
Onderweg kunt u genieten van de prachtige vakwerkhuizen en de mooiste vergezichten. Op een
of meerdere plaatsen wordt een korte of langere
pauze ingelast. Bijvoorbeeld in Korbach of het
mooie Fritzlar. Bij voldoende belangstelling zal de
chauffeur een boottocht over de Edersee organi-

Vertrekdata | Weekendje Sauerland
Vrijdag 25 juni 2021
3 dagen
Vrijdag 13 augustus 2021
3 dagen
Vrijdag 29 oktober 2021
3 dagen

‹ Inhoudsopgave

Hotel:
U verblijft in het prima driesterren Clubhotel Haus Am Stein, gelegen aan de rand van
het plaatsje Züschen. Het hotel bestaat uit
meerdere gebouwen die vlakbij elkaar zijn
gelegen. Het merendeel van de kamers, die
zijn voorzien van douche, wc en SAT-televisie, is met een lift bereikbaar. Het hotel heeft
gezellige verblijfsruimtes, lift, binnenbad,
kegelbaan, Discotheek Casablanca en een
eigen berghut ‘Tannenalm’.
€ 250,€ 250,€ 250,-

Direct boeken

›

RÜDESHEIM | RIJN- EN MAINDAL | DUITSLAND
De Rijn is de langste rivier van Europa en al meer
dan twee eeuwen een belangrijke handelsroute.
Het gedeelte tussen Bingen en Neuried wordt
de Romantische Rijn genoemd en hier bepalen
wijnhellingen, steile rotsen, burchten, ruïnes en
pittoreske stadjes het landschap.

RÜDESHEIM

DUITSLAND
NIEUW

Foto: Moritz Kertzcher

We verblijven in het beroemde wijnstadje Rüdesheim am Rhein. Het wijnstadje
bruist van de gezelligheid en natuurlijk moet je
even door de beroemde “Drosselgasse” slenteren.
De vakwerkhuizen, de wijnlokalen, Abdij St. Hildegard, de Adelaarstoren, en niet te vergeten de
Rijnpromenade gaan zeker bevallen. U gaat zich
komend weekend zeker niet vervelen.
Historisches Weinhotel zum Grünen Kranz is een
zeer goed uitgangspunt om Rüdesheim te ontdekken. Vanaf het hotel heeft u direct toegang tot de
wijngaarden en het kabelbaanstation. Deze brengt u
naar het Niederwaldmonument waar vandaan u een
fantastisch uitzicht heeft over de Altstad en de Rijn.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we via Altenahr

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en 4-gangen-keuzemenu)
• welkomstdrankje
• rit per kabelbaan naar het Niederwald
Denkmal
• boottocht over de Rijn
• afscheidsdiner

naar Rüdesheim, waar we in het begin van de middag zullen arriveren. Na aankomst checken we
bij ons hotel in, daarna kunt u op uw gemak dit
gemoedelijke stadje verkennen. Ontdek de Drosselgasse, een charmante smalle steeg die pal door
het hart van de Altstadt loopt. Dit gezellige straatje
van 144 meter lang bruist van de vele wijnlokalen,
markten en historische elementen. Wandel door
het steegje en maak alvast mooie foto’s van enkele zeer indrukwekkende, historische gebouwen.
Proef van de verschillende wijnen bij de vele wijnlokalen die door het steegje verspreid zitten.
2e dag: Na het ontbijt maken we een panoramische rit per kabelbaan over de wijngaarden naar het
Niederwald Denkmal. Dit monument is opgericht
om de vorming van de Duitse eenheid te herdenken. Niederwald werd gekozen als locatie voor het
monument vanwege z’n mooie ligging en het schit-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

terende uitzicht. ’s Middags maken we een mooie
boottocht over de Rijn. ’s Avond kunt u in ons gezellige hotel weer genieten van een goed verzorgd
4-gangendiner. Na het diner kunt u de dag afsluiten
in één van de wijnlokalen of op een terrasje.
3e dag: Vandaag beginnen we aan onze terugreis. We rijden een mooie route langs de Rijn en
Loreley naar Koblenz, één van de oudste steden
van Duitsland. Maak een wandeling door de
prachtige oude binnenstad, of ga met de kabelbaan naar Schloss Ehrenbreitstein, vanwaar u een
prachtig uitzicht heeft over de omgeving. In de
late namiddag rijden we huiswaarts. We sluiten
deze reis af met een afscheidsdiner.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 40,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Weinhotel Zum
Grünen Kranz in Rüdesheim. Dit historisch
familiehotel wordt al sinds 1826 gerund
door de familie Nägler en heeft een geweldig uitzicht over de wijngaarden. Alle kamers
zijn voorzien van tv, telefoon en een badkamer met föhn, bad of douche en toilet. De
kamers zijn verdeeld over 4 gebouwen. Het
hotel beschikt over een prima restaurant,
terras, tuin, wijnkelder en een vinotheek. Er
is in het hele hotel gratis wifi.

Foto: Marlis Steinmetz

Vertrekdata | Rüdesheim
Vrijdag 30 april 2021
Zondag 27 juni 2021
Vrijdag 22 oktober 2021
Zondag 31 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen

€ 290,€ 290,€ 290,€ 290,-

Direct boeken

›
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BEHRINGEN | LÜNEBURGERHEIDE
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND
MUSIKHERBST
De Lüneburger Heide, een schitterend gebied
met heide, berkenbossen, karakteristieke jeneverbesstruiken, stille landwegen en schaapskuddes, gelegen tussen Hannover en Hamburg, is
één van meest geliefde vakantiebestemmingen
van Noord-Duitsland.

BEHRINGEN

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• muziekavond
• wandeling Celle o.l.v. gids
• bezoek ‘Jagd-Villa Iserhatsche’
• rondrit Hamburg o.l.v. gids
• wandeling Lüneburg o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

DUITSLAND
JUBILEUMEXTRA:
HUIFKARTOCHT
LÜNEBURGERHEIDE

NIEUW
Als standplaats hebben wij gekozen
voor het plaatsje Behringen. Dit “staatlich
anerkannter Luftkurort” is met 1000 inwoners de op
één na grootste plaats van de gemeente Bispingen.
Behringen ligt naast het “Naturschutzpark Luneburger Heide”. Het dorpje heeft haar bezoekers bijzonder veel te bieden. Naast een prachtig strandbad de
“Brunausee”, kan men er heerlijk wandelen, fietsen,
een huifkartocht over de heide maken, schaapsherders aan het werk zien etc. Verder zijn de kartbaan
met bowlingcenter van Ralf Schumacher en de
prachtige skihal ‘Snowdome’, beide gelegen aan de
rand van Behringen enorme toeristische trekpleisters. Ook het ‘umgekehrtes Haus’ is een bezienswaardigheid van formaat. Vanwege de gunstige ligging zijn vanuit Behringen ook een aantal bijzonder
mooie excursies te maken.
Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden eerst naar de stad Celle
waar we na aankomst een wandeling maken o.l.v.

een deskundige gids, Daarna kunt u op eigen gelegenheid het mooie stadje verkennen voordat
we verder rijden naar ons hotel in Behringen.
2e dag: In Bispingen bezoeken we ‘Jagd-Villa Iserhatsche’, waar u ogen te kort zult komen. Naast
een barokke tuin met meer dan 500 ‘verrassende’
spreuken zijn er diverse gebouwen die het bekijken waard zijn. ’s Middags wordt een huifkartocht
over de Luneburgerheide gemaakt.
3e dag: Vandaag staat Hanzestad Hamburg op
het programma. Na aankomst maken we o.l.v. een
gids een stadstour waarbij zeker de haven en de
‘Reeperbahn auf Sankt Pauli’ zullen worden aangedaan. Na de rondrit bent u vrij om op eigen
gelegenheid op verkenning uit te gaan. Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur nog een
boottocht door de haven organiseren.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar de historische Hanzestad Lüneburg. Tijdens een wandeling zal een ter plaatse kundige gids u de mooiste en interessantste plekjes laten zien. Daarna

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders aangegeven.

kunt u nog even op eigen gelegenheid rondkijken voor dat we in de loop van de middag via
een mooie route o.l.v. de chauffeur terug rijden
naar Behringen.
5e dag: Terugreis. Onderweg wordt een langere
pauze ingelast in Osnabrück. Hier kunt u op uw
gemak rondkijken en lunchen. Osnabrück heeft
een gezellig centrum met een keur aan moderne winkels, restaurantjes, traditionele cafes
en ‘Gaststubes’. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 40,-. (beperkt beschikbaar).
• rondvaart haven Hamburg ca. € 15,-# .
# alleen bij voldoende belangstelling
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk.

Vertrekdata | Behringen
Zondag 6 juni 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 12 september 2021
Zondag 3 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

€ 510,€ 510,€ 510,€ 510,-

Direct boeken

›

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het ***sup
Akzent Hotel Zur Grünen Eiche, gelegen in
het centrum van Behringen. Alle kamers zijn
voorzien van douche of bad, wc en televisie.
Het hotel heeft een uitstekend restaurant,
een gezellige bar, wintertuin en een sfeervolle
feestzaal. Het merendeel van de kamers is met
een lift bereikbaar, het hotel heeft daarnaast
enkele kamers op de begane grond.

WALSRODE | LÜNEBURGERHEIDE | DUITSLAND
Op veler verzoek organiseren wij een korte
2-daagse reis naar het vermaarde, op de Lüneburgerheide in Duitsland gelegen, Vogelpark
Walsrode. Een bestemming voor de vogelliefhebber, maar zonder enige twijfel ook voor
mensen die houden van natuur bloemen, planten en dieren in het algemeen.

VOGELPARK WALSRODE

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
( ontbijtbuffet en dinerbuffet)
• afscheidsdiner
• 2 dagen entree Volgelpark Walsrode
• parkeer- en tolkosten

DUITSLAND

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en excursiekosten
zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

**** HOTEL
Programma:
1e dag: Na een vroege ophaalroute rijden we,
met een korte onderbreking voor een kopje koffie, rechtstreeks naar Walsrode waar we rond het
middaguur zullen arriveren. Na aankomst kunt
direct het Vogelpark in en genieten van de vogels en het park.
2e dag: Na het ontbijt gaat de bagage in de
bus. Daarna kunt u weer het park in dat vanaf
10.00 uur is geopend. Om 14.00 wordt iedereen
weer bij de bus verwacht om aan de terugreis
te beginnen. Met een korte onderbreking onderweg rijden we terug naar Nederland. De reis
wordt besloten met een prima diner.

Vogelpark Walsrode is het grootste vogelpark ter wereld. Op een oppervlakte
van 24 hectare leven zowat 4200 vogels van 675
verschillende soorten, waarmee het park tot de 10
soorten-rijkste parken ter wereld behoort. Vogels
uit elke klimaatzone en elk continent zijn hier te
bewonderen in grote binnen- en buiten volières.
Het park, opgericht in 1962 combineert de wereld van de vogels met een liefdevol aangelegd
parklandschap vol bloemen en struiken. Zoals bij

elke zoo ligt de nadruk op het behoud en onderzoek van de natuur en in dit geval met extra
focus op de vogelwereld. Het park heeft, door
zijn intensieve arbeid, een excellente reputatie
opgebouwd in de wereld van de ornithologie
en is voor vogelliefhebbers een waar paradijs.
Van de kleinste (kolibrie) tot de grootste (Andescondor), de sterkste roofvogel (harpij) tot de gevaarlijkste (roodhalscasuaris) vogel, ze zijn hier
allemaal te zien.

Vertrekdata | Walsrode
Zaterdag 29 mei 2021
Zaterdag 10 juli 2021
Zaterdag 21 augustus 2021
Zaterdag 25 september 2021

‹ Inhoudsopgave

2 dagen
2 dagen
2 dagen
2 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 15,-.
(zeer beperkt beschikbaar)
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het viersterren Parkhotel Luisenhöhe, gelegen in het prachtige landschap
van de Lüneburgerheide. Het hotel is middels een voetgangersbrug direct verbonden
met het Vogelpark. De kamers van het hotel
zijn voorzien van bad of douche, toilet, föhn,
televisie en telefoon. Het hotel heeft een lift,
een prima restaurant, café en een wellnesscentrum met o.a. sauna, whirlpool en fitnessruimte.

€ 210,€ 210,€ 210,€ 210,-

Direct boeken

›
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WEEKENDJE ARDENNENALPENLÄNDISCHER
| BELGIË
MUSIKHERBST
Ook dit jaar hebben we weer een aantal weekendreisjes naar de Belgische Ardennen in het
programma opgenomen. Korte reisjes zijn uitermate geschikt om er even tussen uit te zijn, voor
individuelen, maar zeker ook voor kleinere of
misschien wat grotere groepjes.

WEEKENDJE ARDENNEN

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangenmenu)
• 1x speciaal Ardeens buffet
• afscheidsdiner
• bezoek Abdij van Orval
• bezoek grotten van Remouchamps
• dansavond
• parkeer- en tolkosten

BELGIË

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

theek en de kloostertuin. ’s Avonds na het diner is er
een dansavond in het hotel.
3e dag: Nadat de bagage in de bus is gegaan kunt
u eerst nog wat tijd in La Roche doorbrengen. U
kunt misschien nog een wandeling maken of een
souvenir kopen voor thuis. Op weg naar huis wordt
nog een stop ingelast in Remouchamps, waar we
de plaatselijke druipsteengrotten zullen bezoeken.
De grot wordt te voet bezocht over een afstand van
800 meter door spectaculaire zalen en galerijen. De
terugkeer gebeurt met een bootje over een afstand
van 700 meter, meteen de langste ondergrondse
vaartocht ter wereld! De reis wordt besloten met
een prima diner.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we met
een korte onderbreking voor een kopje koffie rechtstreeks naar La Roche-en-Ardenne, waar we zo rond
het middaguur zullen arriveren. Na aankomst kunt u
het leuke stadje alvast verkennen en op eigen gelegenheid een hapje eten. In La Roche is van alles te
zien en te beleven. Het middeleeuwse feodale kasteel, dat hoog boven het stadje uittorent, Grès de
La Roche waar de geschiedenis van het aardewerk
wordt verteld, het plaatselijke wildpark, het Museum
Slag om de Ardennen, het toeristische treintje etc. La
Roche is tevens vertrekpunt van diverse wandel- en
fietsroutes. In de loop van de middag gaan we naar
ons Hotel Floréal La Roche-en-Ardenne dat ca. 800 m
buiten het centrum ligt.

2e dag: Vandaag maakt de chauffeur een mooie
bustocht door de Ardennen. Stops zijn gepland
in ondermeer het stadje Bouillon gelegen aan de
Franse grens. Deze plaats is vooral bekend door
kruisridder Godfried van Bouillon, wiens kasteel
hoog boven de rivier de Semois en het stadje uittorent. Bouillon heeft een sfeervol centrum met
veel winkeltjes en terrasjes. Na dit bezoek rijden
we via een mooie route, die zoveel mogelijk langs
de slingerende Semois zal gaan, naar het plaatsje
Orval, bekend van de plaatselijke Cisterciënzerabdij
en het aldaar gebrouwen trappistenbier. De rondleiding door de abdij omvat een bezoek aan de
ruïnes, een audio-visuele voorstelling over de geschiedenis en het kloosterleven en een route door
de huidige abdij, het museum, de traditionele apo-

Vertrekdata | Weekendje Ardennen
Vrijdag 6 augustus 2021
3 dagen
Vrijdag 3 september 2021
3 dagen
Vrijdag 1 oktober 2021
3 dagen

‹ Inhoudsopgave

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 30,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in Hotel Floréal La Roche-en-Ardenne, een kasteelachtig hotel. Alle kamers zijn
voorzien van badkamer met douche, wc, haardroger, televisie telefoon en mini koelkast. Het
4 ha. grote domein ligt langs de oever van rivier
de Ourthe op ca. 800 m vanaf het centrum van
La Roche. Naast een prima restaurant, taverne,
lift, biedt het domein o.a. minigolf, een buitenbad (juli en augustus), tennisbanen, petanque
en bowlingbanen.

€ 310,€ 310,€ 299,-

Direct boeken

›

LA ROCHE-EN-ARDENNE | BELGIË
De Ardennen, een bosrijk laaggebergte, strekt
zich uit over België, Luxemburg en het noorden van Frankrijk. Ieder jaargetijde heeft hier
zijn eigen charme. Besneeuwde hellingen in
de winter, fraai gekleurde bossen in de herfst,
ontluikend groen in het voorjaar en heerlijke,
warme zomers.

LA ROCHE-EN-ARDENNE

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet
en prima 3-gangenmenu)
• 1x speciaal Ardeens buffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• bezoek Abdij van Orval
• bezoek L’Eau d’Yssée de Spa
• parkeer- en tolkosten

BELGIË

JUBILEUMEXTRA:
BEZOEK GROTTEN VAN HAN

Maar naast de natuur zijn er veel andere
redenen om naar deze streek op vakantie te gaan. Het is een gebied met karakter, kleine
dorpjes, historische stadjes en lekker dichtbij. Verder
zijn er mogelijkheden te over voor het maken van
interessante uitstapjes.
La Roche-en-Ardenne is een sfeervolle plaats idyllisch gelegen aan een bocht in de rivier de Ourthe.
Het is van oudsher een geliefde plaats met tal van
winkeltjes, cafés en restaurants. Het middeleeuwse
feodale kasteel, torent hoog boven het stadje uit.
La Roche is tevens vertrekpunt van diverse wandel- en fietsroutes. In en om La Roche zijn tal van
toeristische attracties, zoals Grès de Laroche waar
de geschiedenis van het aardewerk wordt verteld,
het plaatselijke wildpark, het Museum Slag om de
Ardennen, de ambachtelijke chocoladefabriek van
Samrée, het toeristische treintje etc. etc.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we naar het
kleinste stadje van België, Durbuy. Na aankomst
kan iedereen op zijn of haar gemak rondkijken.
Liefhebbers krijgen voldoende tijd om het plaatselijke Parc des Topiaires te bezoeken. Topiaires zijn
planten, vooral buxus, die in alle mogelijke vormen
gesnoeid zijn.
2e dag: ’s Morgens bent u vrij om La Roche-enArdenne te ontdekken. Het centrum ligt op loopafstand van het hotel (ca. 800 m). U kunt er ook voor
kiezen om gebruik te maken van de faciliteiten van
het hotel. ‘s Middags gaan we naar het plaatsje
Han sur Lesse, waar we een bezoek brengen aan
de fameuze grotten van Han. Voor mensen minder goed ter been kan eventueel een aangepaste
rondleiding worden georganiseerd.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar de stad Dinant. Deze stad ligt ingeklemd tussen de Maas en
de rotsachtige bergen. Stadsbeeld wordt bepaald

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

door de imposante citadel vanwaar men een grandioos uitzicht heeft over de stad en de wijde omtrek. Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur
een boottocht op Maas en/of een bezoek aan de
citadel organiseren.
4e dag: Vandaag maakt de chauffeur een mooie
bustocht door de Ardennen. Stops zijn gepland in
ondermeer het stadje Bouillon gelegen aan de Franse grens. Deze plaats is vooral bekend van kruisridder Godfried van Bouillon, wiens kasteel hoog boven
de rivier de Semois en het stadje uittorent. Na dit bezoek rijden we langs de slingerende Semois, naar het
plaatsje Orval, bekend van de plaatselijke Cisterciënzerabdij en het aldaar gebrouwen trappistenbier.
5e dag: Nadat de bagage in de bus is gegaan, kunt
u eerst nog wat tijd in La Roche doorbrengen. Op
weg naar huis wordt nog een stop ingelast in Spa,
waar we om 13.30 uur bij L’Eau d’Yssée de Spa worden verwacht. In dit bezoekerscentrum van Spa
Monopole maakt u een fantastische reis om de geheimen van het natuurlijk mineraalwater van Spa te
ontdekken. U wordt ondergedompeld in de magische wereld van de merken natuurlijk mineraalwater en limonades van Spa. De reis wordt besloten
met een prima diner.
Vertrekdata | La Roche-en-Ardenne
Maandag 23 augustus 2021 5 dagen
Maandag 27 september 2021 5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in Hotel Floréal La Roche-en-Ardenne, een kasteelachtig hotel. Alle kamers zijn
voorzien van badkamer met douche, wc, haardroger, televisie telefoon en mini koelkast. Het
4 ha. grote domein ligt langs de oever van rivier
de Ourthe op ca. 800 m vanaf het centrum van
La Roche. Naast een prima restaurant, taverne
en lift, biedt het domein o.a. minigolf, een buitenbad (juli en augustus), tennisbanen, petanque en bowlingbanen .

€ 490,€ 490,-

Direct boeken

›
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BLANKENBERGE | BELGIË
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Flaneren, het woord lijkt wel voor Blankenberge
uitgevonden. Genoeglijk wandelen, genietend
van de zon op je gezicht, het ruisen van de zee en
de wind door je haren. Af en toe stilhouden bij een
terras of een kiosk waar een orkest een optreden
ten beste geeft. Geen verkeer, maar winkels, rust en
ruimte. Dit is geen wandelen meer, dit is genieten!

Blankenberge is na Oostende wellicht de
meest bekende badplaats aan de Belgische
kust. Het heeft haar bezoekers veel te bieden. Naast
zee, strand, en vertier, zijn er een gezellig verkeersvrij
winkelcentrum en vele historische gebouwen. Verder
zijn natuurgebied ‘de Fonteintjes” en het weidevogelreservaat ‘Uitkerkse Polder’ unieke stukjes natuur waar
liefhebbers hun hart kunnen ophalen.
Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie,
rijden we rechtstreeks naar Blankenberge, waar
we aankomen rond het middaguur. De middag
en avond krijgt u vervolgens volop de tijd om op

BLANKENBERGE

Inbegrepen:
• verzorging op basis van
halfpension (ontbijtbuffet en
prima diner)
• 1x diner in Ieper (alleen bij 5-daagse reis)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• avond met muziek (alleen bij 5-daagse reis)
• 1x pianomuziek bij het ontbijt
• klein geschenk bij ‘laatste avondmaal’
• stadswandeling Brugge o.l.v. gids
• Flanders Fieldsroute o.l.v. gids
(alleen bij 5-daagse reis)
• parkeer- en tolkosten

BELGIË

16e JAAR

eigen gelegenheid kennis te maken met deze
Belgische badplaats.
2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. de chauffeur een mooie rit langs de Belgische kust en door
het prachtige achterland. In diverse plaatsen wordt
een korte of een wat langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld in Diksmuide, Koksijde en/of De Panne.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar de stad
Ieper. Deze belangrijke en rijke kunststad werd
tijdens de oorlog 1914-1918 nagenoeg geheel
verwoest. Onder leiding van een deskundige gids
maken we de zogenaamde ‘Flanders Fields Route’.
Deze ca. 80 km lange route is de ideale manier om
in een dag kennis te maken met een aantal be-

langrijke sites uit Wereldoorlog I. In Ieper zelf kunt
u de lunch gebruiken en een bezoek brengen aan
het Flanders Fields Museum of de Meense Poort.
Ook het diner gebruiken we in Ieper, zodat we om
20.00 uur de indrukwekkende herdenking ‘Last
Post’ bij de Menenpoort kunnen bijwonen. Terugkomst in Blankenberge omstreeks 22.00 uur.
4e dag: De dag van vandaag staat in het teken
van de stad Brugge, een van de mooiste steden
ter wereld. Na aankomst wordt onder leiding van
een gids een stadswandeling gemaakt. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid genieten van
de rust, schoonheid en gastvrijheid van deze
prachtige historische stad. Terugkomst in Blankenberge in de loop van de middag.
5e dag: Na het ontbijt rijden we via een mooie
route door Zeeuws-Vlaanderen en door de Westerscheldetunnel naar Middelburg, de hoofdstad
van de Nederlandse provincie Zeeland. Hier komen we nog voor het middaguur aan. Na aankomst kunt u hier op eigen gelegenheid lunchen
en de stad verkennen. De reis wordt besloten
met een prima diner.
Vertrekdata | Blankenberge
Vrijdag 16 april 2021
Maandag 26 april 2021
Maandag 28 juni 2021
Maandag 20 september 2021
Vrijdag 8 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

3 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
3 dagen

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 35,- voor de 3-daagse
reizen en € 70,- voor de 5-daagse reizen.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur
mogelijk. Bij de 3-daagse reizen vervalt het
programma van dag 2 en dag 3.

€ 270,€ 395,€ 450,€ 450,€ 270,-

Direct boeken

›

Hotel:
We hebben kamers voor u gereserveerd in
het driesterrenhotel Alfa Inn. Het hotel is
zeer centraal gelegen in het centrum van
Blankenberge. De vernieuwde kamers zijn
allemaal voorzien van douche, wc, radio en
televisie. Het hotel beschikt verder over een
lift, zonneterras, tuin, sauna, salon, bar en
een biljartzaal. Het diner wordt geserveerd
in het restaurant van het hotel of in restaurant De Lorelei, gelegen tegenover het hotel.

STEDENREIS | MÜNCHEN
Wie aan München denkt, denkt aan het ‘Oktoberfest’, aan het Hofbräuhaus, aan ‘Bier und Weißwurst’,
aan de Olympische Spelen van 1972, aan het Olympiapark, aan BMW, aan de Allianz Arena en aan Bayern München.

STEDENREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met
uitgebreid ontbijtbuffet
• stadsrondrit o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

MÜNCHEN

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

NIEUW

De hoofdstad van de Duitse deelstaat
Beieren, München, is de derde grootste
stad van Duitsland. Ondanks de ruim 1,4
miljoen inwoners heeft de stad een provinciaal karakter. De bekendste bezienswaardigheid van de
stad is het Olympiapark waar tijdens de Olympische Spelen van 1972 het gijzelingsdrama van de
Israelische ploeg zich afspeelde. Vanaf de 290 meter
hoge Olympiaturm heeft men een prachtig uitzicht.
Maar München heeft uiteraard meer te bieden. Het
centrum heeft veel historische gebouwen, musea
en monumenten, die nagenoeg allemaal op loopafstand van elkaar zijn gelegen. Verder zijn er veel
cafes, restaurants en winkels. De Englischer Garten
is een trefpunt voor zowel toeristen als ook de inwoners van München zelf. Het kloppend hart van de
stad is de Altstadt met o.a. de Frauenkirche en de
Marienplatz. Ook een bezoek aan de sfeervolle Vik-

tualienmarkt (ma t/m za), waar de meest lekkere
dingen te koop zijn, en de Lowenbraukeller aan de
Nymfenburgerstrasse zijn zeker de moeite waard.
Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in de
loop van de middag. Na aankomst kunt u de omgeving van het hotel verkennen en op eigen gelegenheid een hapje eten. Dit kan in het restaurant
van het hotel of in een van de vele gelegenheden
in het nabijgelegen centrum.
2e dag: Onder leiding van een Nederlandssprekende gids beginnen we de dag met een grote rondrit
door München. De gids zal ons wegwijs maken, ons
over de geschiedenis van de stad vertellen die terug gaat tot de 12e eeuw en ons meenemen langs
de mooiste en bekendste bezienswaardigheden
van de stad. Zo zullen we o.a. het Olympia Park,

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 132,(beperkt beschikbaar)
• Olympiastadion-Tour € 12,- #
• bezoek het Bier- en Oktoberfestmuseum
€ 7,50 #

Schloβ Nymphenburg, de Frauenkirche, de AllianzArena, de Triomfboog en de Theresienwiese, waar
altijd het Oktoberfest plaatsvindt, ongetwijfeld te
zien krijgen. De verdere middag en ook avond bent
u vrij om zelf op verkenning uit te gaan.
3e dag: Deze dag kunt u zich aanmelden voor
een Olympiastadion-Tour (’s morgens) en/of een
bezoek en rondleiding aan het Bier- en Oktoberfestmuseum (’s middags). Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen de dag geheel naar eigen goeddunken in te vullen.
4e dag: Vandaag rijden we naar Berchtesgaden. U
kunt op eigen gelegenheid de historische binnenstad van Berchtesgaden bekijken of een bezoek
brengen aan het Adelaarsnest, het voormalige
buitenverblijf van Hitler. Het is gebouwd op de
top van de Kehlstein, nabij de Obersalzberg, en
tegenwoordig vooral bekend als uitzichtpunt. Met
speciale bussen wordt u via een indrukwekkende
bergroute van 6,5 kilometer naar het tweede plateau gebracht, vanwaar u met een lift het laatste
stuk aflegt (niet bij reissom inbegrepen). Hierna
keren we terug naar ons hotel.
5e dag: Terugreis. In de loop van de middag arriveren we weer in Nederland.
Vertrekdata | München
Woensdag 21 april 2021
5 dagen
Woensdag 25 augustus 2021 5 dagen
Woensdag 3 november 2021 5 dagen

‹ Inhoudsopgave

# Bij boeking op te geven.

.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het viersterren Holiday Inn München City Centre, zeer centraal gelegen op
15 minuten lopen van de Marienplatz. Alle
kamers zijn voorzien van douche, wc, televisie, minibar, waterkoker en minibar. Het hotel
heeft een gezellige lobbybar en een prima
restaurant. Het prachtige uit 1901 stammende, in jugendstil gebouwde, openbare zwembad Müllersches Volksbad ligt op ca. 350 m.

€ 395,€ 410,€ 395,-

Direct boeken

›

133

134

STEDENREIS | BERLIJN
‘Ich bin ein Berliner’. Ooit deed president Kennedy van de Verenigde Staten deze uitspraak
bij zijn bezoek aan Berlijn. Na uw bezoek zult
u ongetwijfeld hetzelfde zeggen, want Berlijn
maakt op iedereen een grote indruk en laat de
bezoeker niet meer los.

Ooit werden de twee stadsdelen gescheiden door ‘De Muur’. Die muur heeft geen
functie meer, maar bestaat nog wel als een wrange
herinnering. Checkpoint Charlie en de Brandenburger
Tor, vroeger onbereikbaar, zijn nu veel bezochte plaatsen. Berlijn is een levendige stad. Dat is vooral te merken op en om de beroemde Kurfürstendamm. Maar
ook de Alexanderplatz en het Europacenter mogen er
zijn. Cafés, nachtclubs, bars en winkels zijn er in overvloed. Berlijn betekent cultuur, de talloze musea herbergen enorme collecties van de antieke wereld tot de
moderne schilderkunst. Er zijn tientallen theaters met
allerhande voorstellingen.
Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden eerst naar het even boven
Berlijn gelegen Oranienburg, waar we een kort bezoek
brengen aan ‘Gedenkstätte Sachsenhausen’, een in het
voormalige concentratiekamp gevestigde gedenk-

STEDENREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies
met uitgebreid ontbijtbuffet
• stadsrondrit o.l.v. een Nederlandssprekende gids
• bezoek complex Sanssoucci
• parkeer- en tolkosten

BERLIJN

plaats en museum. In de late middag arriveren we
bij ons hotel.
2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. een deskundige Nederlandssprekende gids een grote rondrit
door Berlijn. Zowel het voormalige Oost-Berlijn als
het westelijke deel zullen we doorkruisen. U ziet o.a.
de ‘Brandenburger Tor’, de beroemde straat ‘Unter
den Linden’, de Berlijnse Dom, Checkpoint Charlie,
Kurfürstendamm etc. De middag en avond kunt u
vervolgens op eigen gelegenheid in de stad doorbrengen.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar de ‘Berliner
Fernsehturm’. Vanaf dit hoogste gebouw van Berlijn,
met z’n 365 m. zelfs hoger dan de Eiffeltoren van Parijs, heeft men een uniek uitzicht over de stad. ’s Middags gaan we naar een van de grootste winkelcentra
aan de Potsdammerplatz. Liefhebbers kunnen ook
kiezen voor een bezoek aan de Reichstag, de ‘Neue
Synagoge’ of misschien het ‘Kaufhaus des Westens’.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

4e dag: Vandaag kunt u naar keuze de gehele dag
op eigen gelegenheid in Berlijn doorbrengen of
deelnemen aan een 2-tal excursies die door de
chauffeur worden georganiseerd. De eerste excursie is een bezoek aan ‘Topographie des Terrors’ een
documentatiecentrum/museum gevestigd in het
voormalige hoofdkantoor van de Gestapo. Verder zal
de chauffeur bij voldoende belangstelling een boottocht over de Spree organiseren waarbij u een heel
andere kijk op Berlijn krijgt.
5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Potsdam
waar we een bezoek brengen aan het complex van
Sanssoucci. We bezoeken een van de paleizen in
dit prachtig aangelegde park. Na het bezoek zullen
we omstreeks 13.00 uur aan de terugreis beginnen.
Thuiskomst in de loop van de namiddag/avond.

Vertrekdata | Berlijn
Woensdag 18 augustus 2021 5 dagen
Woensdag 8 december 2021 5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft u in het driesterren hotel Econtel
Charlottenburg (of gelijkwaardig). Het hotel
ligt nabij het centrum, op loopafstand van
Schloss Charlottenburg (800 m) en de Kurfürstendamm (2,5 km). Metrostation Mierdorffplatz ligt op 300 m. vanaf het hotel. De kamers zijn prima ingericht met douche, toilet,
telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift,
restaurant en een bar.

€ 375,€ 375,-

Direct boeken

›

STEDENREIS | BERLIJNALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Bij onze MORE-INCLUSIVE reizen is nagenoeg
alles inbegrepen, d.w.z. dat alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner), maar ook vrijwel alle entrees, gidskosten etc. in de reissom zijn opgenomen. In feite zijn enkel de dranken en eventuele
persoonlijk uitgaven voor eigen rekening.

STEDENREIS

Inbegrepen:
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x prima diner in het hotel
(3-gangen of buffet)
• 2x diner in restaurant in Berlijn
• 5x lunch
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• gids voor sightseeing Berlijn
• gids stadswandeling ‘Historische Mitte’
• boottocht Spree
• bezoek complex Sanssoucci
• parkeer- en tolkosten

BERLIJN

JUBILEUMEXTRA:
REISGIDS BERLIJN
PER BOEKING
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Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg gezamenlijke
lunch in de omgeving van Braunschweig. In de vroege
avond arriveren we bij het van der Valk Hotel Berlin
Brandenburg.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Berlijn waar we
om 10.00 uur o.l.v. een deskundige gids een grote
rondrit door Berlijn maken. Zowel het voormalige OostBerlijn als het westelijke deel zullen we doorkruisen. U
ziet o.a. de Brandenburger Tor, de beroemde straat Unter den Linden, de Berlijnse Dom, Checkpoint Charlie,
Kurfürstendamm, de Reichstag etc. De rondrit eindigt
omstreeks 13.00 uur, waarna we gezamenlijk de lunch
zullen gebruiken. ‘s Middags kunt u een bezoek brengen aan het ‘Mauermuseum’ waar vele aspecten van de
Muur en de Koude Oorlog aan de orde komen (entree
niet inbegrepen) en/of een kijkje nemen bij het indruk-

wekkende Holocaust herdenkingsmonument. Ook is
er nog enige vrije tijd in de omgeving van ‘Unter den
Linden’ en de ‘Brandenburger Tor’. Deze avond gebruiken we om ca. 19.00 uur het diner in een restaurant in de stad. Na het diner rijden we via een mooie
route door de stad terug naar het hotel.
3e dag: ’s Morgens maken we o.l.v. gidsen een boeiende stadswandeling door de “Historische Mitte” van
Berlijn. Veel bezienswaardigheden zoals de Potsdamer Platz, de Reichstag en de Alexanderplatz zullen
de revue passeren. De gidsen zullen ons ook diverse
wetenswaardigheden over de stad weten te vertellen. Na de lunch, die we wederom gezamenlijk zullen gebruiken, maken we een mooie boottocht over
de Spree. Tijdens deze boottocht krijgt u een heel
andere kijk op de stad Berlijn. Ook deze avond gebruiken we het diner in een restaurant in de stad.

4e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we naar het
complex Sanssoucci in Potsdam. Naast de tuinen
nemen we ook een kijkje in een van de imposante
bouwwerken die bij het complex horen. Na de lunch
rijden we terug naar het centrum van Berlijn waar u
nog enige tijd op eigen gelegenheid kunt doorbrengen. De chauffeur zal u nabij het KDW (=Kaufhaus
Des Westens), het grootste warenhuis van de stad,
uitzetten. U bent dan ook vlakbij de Kurfürstendamm en de Gedächtniskirche. In de late namiddag
rijden we terug naar het hotel voor het diner.
5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. Onderweg wordt in Rattenvangersstad Hameln
een langere pauze ingelast. Ook de lunch gebruiken
we in Hameln. De reis wordt uiteraard besloten met
een prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 115,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

**** HOTEL

Vertrekdata | Berlijn MORE-INCLUSIVE
Zondag 6 juni 2021
5 dagen
Zondag 18 juli 2021
5 dagen
Zondag 12 september 2021 5 dagen
Zondag 10 oktober 2021
5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

€ 625,€ 625,€ 625,€ 625,-

›

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
viersterrenhotel van der Valk Berlin Brandenburg, (of gelijkwaardig), gelegen ca. 30
km ten zuiden van het centrum van Berlijn.
Alle kamers zijn met de lift bereikbaar en
uitstekend ingericht met kluis, televisie met
Duitse, Nederlandse en internationale zenders, koelkast, airconditioning, zithoek, telefoon, balkon of terras en een badkamer met
douche & bad en toilet. Het hotel heeft een
Atrium-Restaurant, ‘Wintergarten’, Havanna
Bar, binnenbad, sauna en fitness-ruimte.
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STEDENREIS | DRESDEN
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Dresden, het ‘Florence aan de Elbe’, ligt in het dal
van de Elbe tussen de uitlopers van het ‘Erzgebirge’ en de ‘Sächsische Schweiz’. Vanwege de
strategische ligging maakte Dresden in de 13e
en 14e eeuw een enorme groei door. In de 17e
eeuw groeide Dresden uit tot een van de mooiste Baroksteden van Duitsland.

STEDENREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies
met uitgebreid ontbijtbuffet
• stadsrondrit o.l.v. ervaren gids
• excursie Staatliche Porzellan
Manufaktur Meissen
• parkeer- en tolkosten

DRESDEN

RUM
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*** HOTEL

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

gen ten zuidoosten van Dresden, op de grens met
Tsjechië. Dit bizarre rotslandschap met diep uitgesleten dalen, imposante tafelbergen en ravijnen
is uniek in Midden-Europa. We maken een mooie
bustocht door dit prachtige gebied. Ter plaatse
kan een wandeling worden gemaakt. Bijvoorbeeld
naar de ‘Bastei’, vanwaar u een schitterend uitzicht
heeft over de Elbe. De terugreis naar Dresden gaat
via Königstein, waar de imposante ‘Festung Königstein’ hoog boven het stadje uittorent.
5e dag: Terugreis. Terugkomst in Nederland in de
loop van de middag/avond.
Tijdens een bombardement van de geallieerden in de nacht van 13 op 14 februari
1945 werd de stad bijna geheel vernietigd. Nagenoeg het gehele centrum werd weggevaagd. Na de
oorlog ontstond er een geheel nieuw centrum. Een
groot deel van de beroemde bouwwerken werd in
de loop der jaren in originele staat teruggebracht.
Zo werd in 2007, in het kader van de 800e verjaardag van de stad, na een jarenlange durende restauratie, de beroemde Frauenkirche heropend.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij ons hotel in de loop
van de middag.
2e dag: ‘s Morgens maken we o.l.v. een gids kennis met de stad. De ter plaatse kundige gids zal ons
wegwijs maken en ons tal van wetenswaardigheden
over de geschiedenis van de stad en haar bewoners
weten te vertellen. Veel bezienswaardigheden waar-

onder uiteraard de recentelijk geheel gerestaureerde Frauenkirche, maar ook de Semper Opera,
de wereldberoemde barokke vesting Zwinger, de
Kreuzkirche en het Residenzschloß zullen de revue
passeren. ’s Middags bent u vrij om de stad op eigen gelegenheid te verkennen.
3e dag: Deze dag staat in het teken van het porselein. Via een route die deels over de ‘Sächsische
Weinstraße’ gaat, rijden we naar het nabijgelegen
stadje Meißen, over de gehele wereld bekend als
porseleinstad. Hier bezoeken we de werkplaats
en het museum van de ‘Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH’. Aansluitend is er nog
enige tijd om het schilderachtige, aan de Elbe
gelegen, stadje zelf te bezichtigen voordat we in
de loop van de middag weer naar Dresden zullen
terugkeren.
4e dag: Na het ontbijt rijden we via het stadje Pirna
naar het Nationaal Park Sächsische Schweiz, gele-

Vertrekdata | Dresden
Woensdag 12 mei 2021
5 dagen
Woensdag 18 augustus 2021 5 dagen
Woensdag 20 oktober 2021 5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Ibis Zentrum,
gelegen in het centrum van Dresden op 500
meter van de Altstadt en 1500 meter van de
Elbeoever. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, televisie, telefoon, airco en föhn. Het
hotel heeft een lift en een lobby bar. In de binnenstad, op loopafstand, is een keur aan restaurants en bars.

€ 395,€ 365,€ 365,-

Direct boeken

›

STEDENREIS | WENENALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
“Wien, Wien nur du allein..." Wenen; de stad van
wals, operette, de familie Strauss, het Prater, de
Hofburg, Schloß Schönbrunn, het ‘Neujahrskonzert’, ‘Die Wiener Sängerknaben’, de Spaanse
Rijschool, Sachertorte, het Hundertwasserhaus,
de Stephansdom enz., is al sinds jaar en dag één
van de drukst bezochte steden van Europa.

STEDENREIS

WENEN

JUBILEUMEXTRA:
REISGIDS WENEN
PER BOEKING
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*** HOT
Wenen, dat elk jaar door meer dan 2
miljoen buitenlanders wordt bezocht,
ademt een aparte sfeer uit. In plaats van het drukke,
jachtige wat zo kenmerkend is voor de grotere wereldsteden wordt Wenen meer gekenmerkt door
rust, ontspanning, harmonie en romantiek. Men
krijgt een gevoel van heimwee naar vroeger tijden.
...sollst stets die Stadt meiner Träume sein.”
Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren in de late namiddag in de omgeving van Wels/Linz waar we overnachten.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Wenen. De mooie route voert ons door de Wachau, het
prachtige dal van de Donau. Dit gebied heeft een
fascinerend landschap, met steile terrassen waarop
wijn wordt verbouwd. We passeren dan ook enkele
idyllische wijndorpjes. Een bezoek waard is ook Stift
Melk, het schitterende Benedictijner klooster met
zijn prachtige bibliotheek. In de late namiddag arriveren we bij ons hotel in Wenen.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies
met uitgebreid ontbijtbuffet
• prima 3-gangendiner 1e avond in Wels/Linz
• prima 3-gangendiner 5e avond in Schärding
• afscheidsdiner
• stadsrondrit Wenen o.l.v. ervaren gids
• parkeer- en tolkosten

3e dag: O.l.v. een deskundige, Nederlands-sprekende gids maken we een grote rondrit door de
stad. Alle bekende maar ook minder bekende
bezienswaardigheden zullen hierbij de revue passeren. De gids zal tekst en uitleg geven over de
geschiedenis van de stad, haar gebouwen en bewoners. Uiteraard heeft u ook volop de mogelijkheid om de stad op eigen gelegenheid te verkennen, iets dat vanwege de zeer gunstige ligging
van ons hotel heel goed mogelijk is.
4e dag: ’s Morgens staat een bezoek aan Schloß
Schönbrunn op het programma (entree niet inbegrepen). Dit fraaie en imposante slot telt maar
liefst 1400 vertrekken en was eens de residentie
van de beroemde keizer Franz Jozef en keizerin
Maria Theresia. ’s Middags bezoeken we het Prater
(entree niet inbegrepen), ooit jachtdomein van de
keizers, maar sinds 1766 toegankelijk voor het grote publiek. De bekendste attractie is ongetwijfeld
het enorme reuzenrad. Indien de tijd het toelaat
pauzeren we nog bij de Donauturm, vanwaar men
een mooi uitzicht heeft over de stad.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en, bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven

5e dag: We rijden eerst naar de indrukwekkende
Zentraler Friedhof, waar veel beroemdheden,
waaronder Beethoven, Brahms, Udo Jürgens en
Falco, begraven liggen. Daarna rijden we via een
mooie rit door het Wienerwald, waarbij we zeker
niet nalaten te stoppen bij het klooster Heiligenkreuz, richting Schärding/Passau waar we zullen
overnachten.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Vertrekdata | Wenen
Dinsdag 24 augustus 2021
Dinsdag 19 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

6 dagen
6 dagen

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 117,• concertbezoek vanaf ca. € 55,- #
# Indien mogelijk, alleen bij voldoende belangstelling.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

€ 495,€ 525,-

Direct boeken

›

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht
in prima middenklasse hotels in de omgeving van Wels/Linz (heenreis) en Schärding
(terugreis). Alle kamers zijn voorzien van
douche of bad, wc en televisie. In Wenen
hebben we kamers gereserveerd in het
driesterren hotel Ibis Wien Mariahilf (of gelijkwaardig), zeer gunstig gelegen vlakbij de
Westbahnhof en de Mariahilfer Straße, een
gezellige winkelstraat met restaurants en
cafés. Alle kamers zijn voorzien van douche,
wc, föhn, televisie, telefoon, wifi en airco. Het
hotel heeft een lift, gezellige bar en een prima restaurant. De metrostations Westbahnhof en Gumpendorferstraße liggen op 350
meter vanaf het hotel.
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STEDENREIS | PRAAG
Hart van Europa, Gouden stad aan de Moldau,
stad met de honderd torens, allemaal benamingen voor één en dezelfde stad: Praag. De
schoonheid van deze stad is beroemd. Menige
dichter, beeldhouwer en schilder heeft zich
door Praag laten inspireren.

Praag is de enige stad in Europa waar de
middeleeuwse stadskern in haar geheel
bewaard is gebleven. Bovendien is er geen stad in
Europa waar zoveel architectonische variatie op zo’n
kleine oppervlakte is verzameld. Al in de tijd van 1100
tot 1230 was Praag een fraaie Romaanse stad en met
de intrede van de Gotiek (midden 13e eeuw) groeide
ze uit tot één van de uitgestrekste en meest bevolkte
steden van Europa. Praag bezat rotondes, kerken, synagogen en kloosters. In de 14e eeuw werd rond de
oude stad (Stare Mesto), een nieuwe stad gebouwd
(Nové Mesto) en werden door stadsmuren de Malá
Strana (kleine zijde) en de Hradcany (Praagse burcht)
bij de stad getrokken. In de daarop volgende eeuwen
werd Praag letterlijk volgebouwd met de prachtigste gebouwen. Het merendeel daarvan is bijzonder

STEDENREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met
uitgebreid ontbijtbuffet
• gids voor 1/2 dag stadswandeling
• gids voor 1/2 dag Praagse burcht
• excursie Vysehrad o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

PRAAG

**** HOTEL

goed bewaard gebleven. Praag ligt in het Siluurdal
aan de rivier de Moldau die door de stad stroomt.
Maar liefst zestien bruggen werden over deze rivier
gebouwd, waarvan de 15e eeuwse Karelsbrug het
meest tot de verbeelding spreekt. Ook `s avonds
zult u zich niet vervelen in de stad. De restaurants
zijn niet duur, er is veel vertier. Een theaterbezoek
(eigenlijk een must), een terrasje op het oude
stadsplein of een bezoek aan de beroemde bieren wijnlokalen, kortom mogelijkheden te over.
Programma:
1e dag: Heenreis.
2e dag: Na het ontbijt bezoeken we o.l.v. een
deskundige, Nederlandssprekende gids, de Oude
Stad, het historische stadscentrum van Praag.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Hoogtepunt van deze ochtend is ongetwijfeld
het bezoek aan het kloppend hart van Praag, het
oude Stadsplein, met zijn fantastische kerken,
torens, paleizen en andere gebouwen. Ook ziet
u het oude stadhuis, het astronomisch uurwerk
Orloj en het schouwspel dat zich daar ieder uur
afspeelt. ‘s Middags kunt u de tijd vrij besteden.
3e dag: De ochtend wordt besteed aan een ander historisch hoogtepunt van Praag. We bezoeken namelijk de Praagse Burcht en omgeving. De
indrukwekkende St. Vituskathedraal, het voormalige Koninklijke Paleis, de St. Joris-basiliek en `het
Gouden Straatje’. Indien mogelijk zijn we om 12.00
uur getuige van de wisseling van de burchtwacht,
de presidentiële garde. De middag kunt u op eigen gelegenheid doorbrengen.
4e dag: `s Morgens bezoeken we een van de belangrijkste plaatsen van Praag, het burchtcomplex
van Vysehrad, waar de stad Praag ca. 1100 jaar geleden is ontstaan. Vysehrad is tevens een van de
belangrijkste bedevaartsplekken voor Tsjechen en
Slowaken. ‘s Middags kunt u in de stad uw laatste
inkopen doen.
5e dag: Terugreis.
Vertrekdata | Praag
Woensdag 21 april 2021
Woensdag 4 augustus 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Woensdag 17 november 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 94,- voor de reizen in
april, augustus, oktober en € 68,- voor de reis
in november.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
U verblijft in het ****Hotel Artemis Olympik
(of gelijkwaardig) gelegen in Praag wijk 8.
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
telefoon, radio, televisie, safe en minibar. Het
hotel heeft een lift, restaurant en bar. Metrostation Invalidovna, lijn B ligt op ca. 500 m.
van het hotel.

€ 350,€ 350,€ 350,€ 325,-

Direct boeken

›

STEDENREIS | PRAAG ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Vanwege de zeer goede reacties hebben we ook
nu weer enkele ’MORE INCLUSIVE’ reizen naar de
Tsjechische hoofdstad, de Gouden Stad aan de
Moldau, in ons programma opgenomen. Bij deze
reizen zijn alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner),
maar ook vrijwel alle entrees, gidskosten etc. in de
reissom opgenomen.

Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in Beroun in de loop van de middag.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Praag waar
we eerst o.l.v. een Nederlandssprekende gids een
wandeling maken door de nieuwe (Nové Mesto) en
oude (Staré Mesto) stad. Na de lunch, die we gezamenlijk zullen gebruiken, brengen we een bezoek
aan de Joodse wijk. Ook hier zal de gids ons tekst en
uitleg geven en ons de mooiste plekjes laten zien.
Aan het einde van de middag rijden we terug naar
Beroun. Diner in het hotel. Na het diner kunt u op
eigen gelegenheid een wandeling maken door het
centrum van het stadje Beroun.
3e dag: We rijden eerst naar het nabijgelegen
Nižbor, waar we een kijkje nemen bij Rückl Crystal.
Hier krijgen we een rondleiding en kunt u zien hoe
glaskunstenaars te werk gaan. Na dit bezoek rijden
we verder naar Praag waar de lunch gebruiken.

STEDENREIS

Inbegrepen:
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x prima diner in het hotel
• welkomstdrankje
• 1x folkloristische avond met muziek,
3-gangendiner, apéritief en drankjes
• muzikale boottocht op de Moldau
incl. warm/koud buffet
• afscheidsdiner
• 2x eenvoudige lunch onderweg
• 3x warme 2-gangenlunch
incl. 1 drankje in Praag
• alle gidskosten zoals in het programma
beschreven
• entreekosten Rückl Crystal, Gouden
Straatje en St. Vituskathedraal
• parkeer- en tolkosten

PRAAG

JUBILEUMEXTRA:
REISGIDS PRAAG
PER BOEKING

’s Middags maken we o.l.v. een gids een wandeling
door de Praagse burcht (Hradcany). De oorspronkelijk burcht stamt uit het jaar 880 en is daarna
uitgegroeid tot een van de grootste paleizencomplexen ter wereld. Gelegen op een heuvel, met
een voorzijde van maar liefst 500 meter en de indrukwekkende St. Vituskathedraal met torens van
bijna 100m op de achtergrond, torent het complex
hoog boven de rivier de Moldau uit. Uiteraard krijgt
u ook even tijd om op eigen gelegenheid rond te
kijken. Aansluitend is er een avond met muziek, folklore, diner (incl. dranken) gepland. In de loop van
de avond keren we terug naar het hotel.
4e dag: Omstreeks 10.00 uur vertrekken we wederom naar Praag, waar we het het burchtcomplex
van Vysehrad, daar waar de stad Praag ca. 1100 jaar
geleden is ontstaan, zullen bezoeken. Vysherad is
tevens een belangrijke bedevaartsplaats voor Tsjechen en Slowaken. Een gids zal ons veel over de

geschiedenis kunnen vertellen en ons de mooiste en interessantste plekjes laten zien. Op het
plaatselijke kerkhof liggen diverse beroemheden,
waaronder de componisten Smetana en Dvorak,
begraven. Na de lunch die we wederom gezamenlijk gebruiken bent u vrij om zelf nog even op
verkenning uit te gaan. U kunt het Astronomisch
uurwerk of de Karelsbrug wat nader bekijken en
uw laatste inkopen doen. Om 19.00 uur beginnen
we aan een muzikale boottocht over de Moldau.
Aan boord gebruiken we tevens het diner. Aansluitend keren we terug naar het hotel.
5e dag: Na een vroeg ontbijt beginnen we aan
de terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Vertrekdata | Praag MORE-INCLUSIVE
Woensdag 5 mei 2021
5 dagen
Woensdag 23 juni 2021
5 dagen
Woensdag 15 september 2021 5 dagen

‹ Inhoudsopgave

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 92,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

€ 525,€ 525,€ 525,-

Direct boeken

›

Hotel:
Bij deze speciale MORE-INCLUSIVE reis logeert u in het Best-Western Hotel Grand
Litava. Dit prima hotel ligt in het centrum van
het stadje Beroun, ca. 35 km ten zuidwesten
van Praag. Alle kamers in het hotel zijn voorzien van douche of bad, wc, televisie, koelkast, safe, föhn en internetaansluiting. Het
hotel heeft een lift, een prima restaurant en
een gezellige bar.
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STEDENREIS | KOPENHAGEN
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, is
zeer bezoekersvriendelijk. De stad is gemakkelijk
te voet te verkennen. Kopenhagen is een stad met
veel groen, een stad met veel musea (ca. 50) en een
stad waar men bij paleis Amalienborg dagelijks de
wisseling van de wacht kan bijwonen.

Het is een stad waar men in de vele cafés
en op de gezellige pleinen sfeer kan proeven en tot rust kan komen.. Alle bezienswaardigheden zijn makkelijk te voet of met openbaar vervoer
te bereiken.
Omdat de prijzen van de hotels in Kopenhagen
exorbitant zijn gestegen, hebben we dit jaar gekozen voor een hotel in het stadje Roskilde, een van de
oudste steden van Denemarken, gelegen aan het
gelijknamige Roskildefjord, ca. 35 km ten westen van
Kopenhagen. Roskilde is o.a. bekend om het jaarlijkse popfestival, waar in 1993 Rowwen Hèze als eerste
Nederlandse band heeft opgetreden. Een wandeling langs het fjord, het oude centrum, het indrukwekkende interieur van de Domkirche met maar
liefst 38 koningsgraven, maar vooral het Vikingschepenmuseum zijn een bezoek meer dan waard.

STEDENREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies
met uitgebreid ontbijtbuffet
• overtocht Puttgarden-Rødby v.v.
• stadsrondrit o.l.v. Nederlandssprekende gids
• parkeer en tolgelden

KOPENHAGEN

RD
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*** HOTEL AA

Programma:
1e dag: Heenreis. Via de overtocht PuttgardenRodby bereiken we Lolland en vervolgens Sjælland, het Deense eiland waarop Kopenhagen
zich bevindt. Aankomst bij het hotel in Roskilde
de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Kopenhagen,
waar we o.l.v. een deskundige Nederlandssprekende gids een grote stadsrondrit maken. Hierbij
komen de meest markante bezienswaardigheden
van de stad aan bod. Zo zullen o.a. Charlottenburg,
paleis Amalienborg, de residentie van de Deense
vorstin Margrethe II van Denemarken, ‘Den Lille
Havfrue’ (de zeemeermin) en park Tivoli de revue
passeren. ’s Middags bent u vrij. In de vroege avond
keren we terug naar ons hotel in Roskilde.
3e dag: Vandaag kunt u kiezen. Of u kiest voor
een vrije dag in Kopenhagen, waarbij u geheel

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangegeven.

op eigen gelegenheid de stad kunt verkennen
of u neemt deel aan een verrassende excursie
naar Zweden. Bij deze excursie rijden we via de
Øresundtunnel en Øresundbrug (bekend van
de misdaadserie the Bridge) naar het Zweedse
Malmö. In deze bijzonder gezellige en trendy
Zweedse stad wordt een langere pauze ingelast.
Malmö is hot zegt men vaak. ’s Middags rijden
we langs de Zweedse westkust naar Helsingborg waar we de ferry nemen naar het Deens
Helsingør. Langs de Deense oostkust rijden we
terug richting Kopenhagen en daarna Roskilde
waar we in de late namiddag zullen arriveren.
4e dag: De voormiddag is gereserveerd voor
Roskilde. Liefhebbers kunnen eventueel middels
een wandeling (ca. 3 km) langs de oevers van
het Roskildefjord naar het stadje lopen , het indrukwekkende interieur van de Domkirche met
maar liefst 38 koningsgraven, maar vooral het Vikingschepenmuseum zijn een bezoek meer dan
waard. In de loop van de middag rijden we naar
Kopenhagen waar u de rest van de dag verder
op eigen gelegenheid kunt doorbrengen.
5e dag: Terugreis. In de loop van de avond arriveren we weer in Nederland.
Vertrekdata | Kopenhagen
Woensdag 7 juli 2021
Woensdag 4 augustus 2021
Woensdag 20 oktober 2021

‹ Inhoudsopgave

5 dagen
5 dagen
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 120,• excursie Zweden ca. € 40,- #
# alleen bij voldoende belangstelling, bij boeking
op te geven, prijs afhankelijk van aantal deelnemers
Hotel:
Dit jaar hebben we kamers gereserveerd in het
driesterren Comwell Hotel Roskilde, idyllisch gelegen aan het Roskilde Fjord op 5 minuten rijden
van het centrum van het stadje Roskilde. In het
sfeervolle hotel vindt u diverse kleine en gezellige oases van rust zoals paviljoens, binnenplaatsen en terrassen. De modern ingerichte kamers
zijn voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten
en bieden uitzicht op het Roskildefjord of op het
omliggende duinenlandschap. Het hotel heeft
een lift, een prima restaurant en leuke bar.

€ 440,€ 440,€ 440,-

Direct boeken

›

ANDRÉ RIEU IN WENEN
Wenen de stad van wals, operette, de familie Strauss,
het Prater, de Hofburg, Schloss Schönbrunn, het Neujahrskonzert van de Wiener Philharmoniker, die Wiener Sängerknaben, de Spaanse Rijschool, Sachertorte, het Hundertwasserhaus, de Stephansdom, Schloss
Belvedère, Gloriette etc. etc., is al sinds jaar en dag
een van de drukst bezochte steden van Europa.

Tijdens deze reis naar Wenen krijgt u vrijwel alle bezienswaardigheden van deze
stad te zien. Maar het absolute hoogtepunt van de
reis zal zeker het speciale concert van André Rieu
in de Wiener Stadthalle zijn. Zonder afbreuk te willen doen aan de concerten op zijn thuisbasis, het
Vrijthof in Maastricht, kunnen we stellen dat zijn,
operette-, wals-, musical- en evergreenmuziek eigenlijk het beste past in Wenen. Ongetwijfeld zal hij
hier met zijn Strauss-orkest ‘Wien, Wien, nur du allein
soll stets die Stadt meiner Träume sein’ en vele andere wereldberoemde melodieën ten gehore brengen.
Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren in de late namiddag
in de omgeving Wels/ Linz waar we overnachten.
2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting We-

ANDRÉ RIEU

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• 1x diner in restaurant in de stad
• afscheidsdiner
• stadsrondrit Wenen o.l.v. ervaren
Nederlandssprekende gids
• entree concert André Rieu
(zitplaats 3e categorie)
• parkeer- en tolkosten

IN WENEN
VO L

LET OP: VOL=

nen. De mooie route voert ons door de Wachau, het
prachtige dal van de Donau. Dit gebied heeft een
fascinerend landschap, met steile terrassen waarop
wijn wordt verbouwd. We passeren dan ook enkele
idyllische wijndorpjes. Een bezoek waard is ook Stift
Melk, het schitterende Benedictijner klooster met
zijn prachtige bibliotheek. In de late namiddag arriveren we bij ons hotel nabij Wenen.
3e dag: O.l.v. een deskundige, Nederlandssprekende gids maken we een grote rondrit door de
stad. Alle bekende maar ook minder bekende
bezienswaardigheden zullen hierbij de revue passeren. De gids zal tekst en uitleg geven over de geschiedenis van de stad, haar gebouwen en bewoners. Uiteraard heeft u ook volop de mogelijkheid
om de stad op eigen gelegenheid te verkennen.
4e dag: Vandaag staat Schloß Schönbrunn op

het programma. Dit fraaie en imposante slot telt
maar liefst 1400 vertrekken en was eens de residentie van de beroemde keizer Franz Jozef en keizerin Maria Theresia. U kunt een wandeling maken
door het omliggende park. Liefhebbers kunnen
eventueel een bezoek aan het kasteel brengen.
Aansluitend krijgt u nog vrije tijd om op eigen gelegenheid in het centrum van Wenen de tijd door
te brengen. Omstreeks 17.00 uur gebruiken we
gezamenlijk het diner in een restaurant in de stad.
Aansluitend vertrekken we naar de Wiener Stadthalle, waar om 19.30 uur het concert van André
Rieu, het hoogtepunt van de reis, zal beginnen.
Ongetwijfeld wordt u betoverd door de muziek
van Rieu met zijn Straussorkest. Zeker in de unieke
ambiance van de Wiener Stadthalle zal dit voor iedere bezoeker een onvergetelijke ervaring zijn. Na
het concert rijden we terug naar het hotel.
5e dag: We rijden eerst naar de indrukwekkende
Zentraler Friedhof, waar veel beroemdheden, waaronder Beethoven, Brahms, Udo Jürgens en Falco,
begraven liggen. Daarna rijden we via een mooie rit
door het Wienerwald, waarbij we zeker niet nalaten
te stoppen bij het klooster Heiligenkreuz, richting
Schärding/Passau waar we zullen overnachten.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.
Vertrekdatum | André Rieu in Wenen
Woensdag 2 juni 2021
6 dagen

‹ Inhoudsopgave

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 89,• zitplaats tweede categorie € 20,• zitplaats eerste categorie € 36,Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in
prima middenklasse hotels in de omgeving
van Wels/Linz (heenreis) en Schärding/Passau (terugreis). Alle kamers zijn voorzien van
douche of bad, wc en televisie. De tussenliggende dagen verblijft u in een prima middenklasse hotel gelegen in of nabij Wenen of
in het Wienerwald. Alle kamers zijn minimaal
voorzien van douche of bad, wc en televisie.
De adresgegevens van het hotel ontvangt u
bij uw reisbescheiden.
€ 650,-

Direct boeken

›
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HANSI HINTERSEER &ALPENLÄNDISCHER
TIROLER ECHO MUSIKHERBST
Tijdens deze korte vakantie in de Tiroler bergen
kunt u genieten van enkele verrassende excursies, een goede verzorging in een 4-sterrenhotel, een spectaculaire Haflinger paardenshow,
een uniek bloemencorso en natuurlijk het open
air concert van Hansi Hinterseer en de Tiroler
Echo, deze keer in een indrukwekkende coulisse
op Vesting Kufstein.

HANSI HINTERSEER

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner)
• 1x Brettljause i.p.v. diner
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• bezoek Bergisel skischans
• entree en gereserveerde zitplaatsen
(4e categorie) Open Air concert
Hansi Hinterseer en Tiroler Echo
• bezoek bloemencorso in Ebbs
• bezoek Haflinger paardenshow
• parkeer- en tolkosten

& TIROLER ECHO
NIEUW
concert van Hansi Hinterseer en de Tiroler Echo.
Na het concert rijden terug naar het hotel.
5e dag: Na het ontbijt rijden we naar Ebbs waar
we ’s morgens eerst een unieke show met Haflinger paarden bezoeken. Tijdens de één uur
durende voorstelling krijgt u alle onderdelen te
zien waar deze paarden voor worden ingezet.
Omstreeks 13.30 uur begint het grootste bloemencorso van Oostenrijk met in totaal meer dan
500.000 bloemen. Aansluitend is er Frühshoppen
met muziek, optredens en lekkernijen uit de regio.
In de late namiddag keren we terug naar het hotel
voor het diner.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders aangegeven.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 72,• zitplaatsen 3e categorie € 10,• zitplaatsen 2e en 1e categorie
alleen op aanvraag
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Foto: Michael Werlberger

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel
laat in de middag.
2e dag: Vandaag zorgt de chauffeur voor een extra
excursie, Dit kan een rondrit door het hooggebergte zijn, een bezoek aan een leuk stadje of misschien
zelfs allebei. Laat u verrassen!
3e dag: Deze dag rijden we eerst naar de hoofdstad
van Tirol, Innsbruck, waar we eerst een bezoek brengen aan de Bergisel Springschans. Een indrukwekkend bouwwerk vanwaar men een uniek uitzicht
heeft op de stad en het dal van de Inn. Aansluitend

kunt u deze fraaie stad op eigen gelegenheid verkennen. De Altstadt, het goldenes Dachl de Hofburg zijn zeker de moeite waard.
4e dag: ‘s Morgens bent u vrij. U kunt een wandeling maken of gebruik maken van de faciliteiten
van het hotel. Na het diner, dat we vandaag ’s
middags gebruiken, rijden we naar de, in Beieren
gelegen, Chiemsee. Bij voldoende belangstelling
maken we een panorama boottocht naar de Fraueninsel, waar u enige tijd op eigen gelegenheid
kunt rondkijken voordat we naar Festung Kufstein
rijden voor het hoogtepunt van deze reis, het

Hotel:
U overnacht in een uitstekend viersterren
hotel gunstig gelegen in de regio Kitzbüheler Alpen/Kufstein. Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, wc en televisie.
De adresgegevens van het hotel ontvangt u
bij uw reisbescheiden.

Vertrekdatum | Hansi Hinterseer & Tiroler Echo
Woensdag 18 augustus 2021 6 dagen
€ 625,-

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

MUSIKHERBST AM WILDEN KAISER
Ellmau am Wilden Kaiser' wordt gerekend tot de
mooiste dorpen van Tirol. Met de Wilder Kaiser
als machtig en indrukwekkend decor heeft Ellmau een muzikale traditie waar de liefhebber van
volksmuziek alleen maar van kan dromen; 'Der
Musikherbst am Wilden Kaiser'.

MUSIKHERBST

AM WILDEN KAISER
****HOTEL

17e JAAR
Na de min of meer gedwongen pauze van
2020, wordt in 2021, weer zoals vanouds
dit unieke feest van de volksmuziek georganiseerd.
Zoals de laatste jaten al het geval was is staat er elke
avond een ander muzikaal thema centraal. De thema’s van dit jaar zijn ‘Traditionsabend’, ‘Stimmungsabend’, 'Schlagerabend’ en als laatste ‘Starabend’.
Programma
1e dag: Heenreis. Aankomst hotel in loop van de
middag/avond.
2e dag: ’s Morgens bent u vrij. ’s Middags zal de chauffeur zorgen voor een mooie excursie. Laat u verras-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• boottocht Achensee
• toegang tot alle in het programma
genoemde festiviteiten in de feesttent
• gereserveerde zitplaatsen in de feesttent
• tocht met de kabelbaan
• entree voor ‘Frühshoppen’
• entree ‘Bauernmarkt’
• parkeer- en tolkosten

sen. ’s Avonds wordt u verwacht in de feesttent in
Ellmau, voor de ‘Traditionsabend’. De burgemeester van Ellmau slaat het eerste vat aan. Regionale
blaaskapellen en volksdansgroepen zorgen samen
met de ‘Ursprung Buam’ voor een onvergetelijke
‘Tiroler Abend’.
3e dag: Eerst uitslapen. In de loop van de dag
rijden we naar de Achensee, waar een boottocht
wordt gemaakt. ’s Avonds in de feesttent is het
tijd voor de ‘Stimmungsabend’ met o.a. het Oostenrijkse talent Melissa Naschenweng met haar
roze accordeon, Andy Borg onder meer bekend
van zijn hit ‘Adios Amor’ en Howard Carpendale

die samen met een live-band zal zorgen voor een
onvergetelijke sfeer.
4e dag: Vandaag gaat u met de kabelbaan de hoogte in, waar u deelnemer bent van een onvergetelijk
frühshoppen ‘op hoog niveau’. Genieten van muziek en onvergetelijke vergezichten. ’s Avonds bent
u te gast bij de grandioze ‘Schlagerabend’. Voor u
treden op topmuzikant, zanger en entertainer Marc
Pircher, het familie-ensemble Oesch’s die Dritten en
niemand minder dan de voormalige skiër en acteur
uit Kitzbühel, Hansi Hinterseer.
5e dag: ’s Middags vindt in Ellmau de traditionele
‘Bauernmarkt’ plaats. Hier vindt u specialiteiten
uit de gehele regio. Van boerenbrood tot Tiroler Schnapps, van houtsnijwerk tot klederdracht.
’s Avonds zijn er weer gereserveerde zitplaatsen
in de feesttent voor de ‘Starabend’. Met optredens
van o.a. Francine Jordi, de Zwitserse die met haar
charme haar publiek altijd maar weer weet te betoveren, Freddy Malinowksi en Martin Hein die samen
het duo Fantasy vormen en tot slot is er een optreden van Nikolaus Presnik, beter bekend als Nik P.,
die zonder enige twijfel zijn wereldhit ‘Ein Stern, der
deinen Namen trägt’ ten gehore zal brengen.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Hotel:
Ook in 2021 overnacht u in een uitstekend
viersterren hotel gunstig gelegen in of nabij
Ellmau. Alle kamers zijn voorzien van douche
of bad, wc en televisie. De adresgegevens van
het hotel ontvangt u bij uw reisbescheiden.

Vertrekdata | Musikherbst Am Wilden Kaiser
Dinsdag 28 september 2021 6 dagen
€ 725,Dinsdag 5 oktober 2021
6 dagen
€ 725,-

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›
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TUINREIS ZEELAND

NEDERLAND
De provincie Zeeland heeft een naam hoog te houden
als het over privétuinen gaat. In Zeeland gingen immers de eerste tuinen open en raakte Nederland bekend met het fenomeen van tuinen bezoeken.

Namen als de Tintelhof en de Kempenhof werden bekend bij tuinliefhebbers. Die generatie tuineigenaren
heeft veel voor tuinieren in Nederland betekend. Een
tijdje geleden hebben ze echter plaats gemaakt voor
de volgende generatie. Zo namen nieuwe tuinen het
estafettestokje over. Het is nog steeds mogelijk om

leuke tuinen in Zeeland te bezoeken. De provincie die
ongeveer het beste tuinklimaat van Nederland heeft.
Het spreekt voor zich dat elke tuin weer verschilt van
de vorige. Natuurlijk spelen rozen, die zo goed op de
Zeeuwse klei groeien, in veel tuinen een belangrijke rol.
We zullen echter ook een mediterrane tuin bezoeken
en een tuin die uit alleen vaste planten bestaat. Of wat
dacht u van een echte grassentuin. De variatie is ongekend groot in Zeeland!
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we richting Zeeland.
Onderweg bezoeken de privétuin Tielens & Tielens in
het Noord-Brabantse Hoeven. Hier worden we hartelijk ontvangen met koffie of thee waarna we een rondleiding door de tuin krijgen. Verder richting Zeeland
wordt er gestopt in Halsteren voor een bezoek aan
Landgoed Den Hertgang. Ook hier is er ontvangst met
koffie, gevolgd door een korte inleiding, waarna we
met een gids door de tuinen en het arboretum gaan.
Aankomst in Terneuzen in de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt vertrek naar Walcheren voor

een bezoek aan enkele mooie tuinen en de stad Middelburg. Als eerste bezoekt u de privétuin De Houtenhandsche Hof in Koudekerke. In deze prachtige
tuin is tevens een permanente expositie van diverse
kunstwerken. Daarna wordt er gestopt in de stad Middelburg waar op eigen gelegenheid geluncht kan worden en eventueel een kleine wandeling kan worden
gemaakt. ’s Middags bezoeken we de Middellandse
Zeetuin Uilenbroek in Buttinge. Een kleurrijke tuin met
bijzondere ‘follies’ om u in mediterrane sferen te brengen. In de late namiddag keren we terug naar het hotel
in Terneuzen.
3e dag: Deze dag staat in het teken van de rozentuinen
van Zeeland. We rijden eerst naar Oostkapelle voor een
bezoek aan de romantische rozentuin van mevrouw
van Baalen. Daarna gaan we naar Kats voor de bekende
Zeeuwse Rozentuin met een kwekerij. Hier kan op eigen gelegenheid worden geluncht. ’s Middags is er nog
gelegenheid om het stadje te verkennen. Daarna rijden
we terug naar Terneuzen.
4e dag: Wederom een dag met bezoek aan enkele
mooie privé tuinen waaronder De Pionier-Ster in

TUINREIS ZEELAND

NEDERLAND

NIEUW
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
diner)
• lunch op de laatste dag
• afscheidsdiner
• begeleiding door Garden Tours
reisleider
• programmaboekje met
tuinbeschrijvingen
• parkeer- en tolkosten

Grijpskerke. Tijdens de tussenstop in Veere hebben
we gelegenheid om in dit pittoreske stadje de lunch
te gebruiken. ’s Middags bezoeken we eerst de tuin De
Doolman in Heinkenszand en voordat we terugrijden
naar het hotel de privétuin van Louise van den Akker
in Baarland.
5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis.
We rijden eerst naar Biervliet voor een bezoek aan Kwekerij ‘In de goede Aarde’. Na een korte introductie en

een kopje koffie of thee, kunt u zelf door de kwekerij
rondlopen. Daarna rijden we naar Breskens waar de
lunch voor ons klaar zal staan. Als laatste tuin bezoeken
we de privétuin ‘The Hidden Garden’ in Vogelwaarde.
We worden door de eigenaren hartelijk ontvangen in
één van de tuindelen, waarvan er een is geïnspireerd
op de beroemde Spaanse tuin Alhambra. Na dit bezoek
rijden we huiswaarts. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Niet inbegrepen:
• entrees ca. € 95,- p.p.
• lunches ca. € 15,- p.p.p.d.
• Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder
inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 170,Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
viersterren Hampshire Hotel Churchill
Terneuzen, gelegen op de Zeedijk aan
de Westerschelde, op loopafstand van
het centrum. Alle kamers zijn voorzien
van een zithoek, televisie, koffie- en
theezetfaciliteiten en een badkamer
met toilet, inloopdouche en bad. Het
hotel heeft een lift, prima restaurant,
gezellige bar, binnenbad, sauna en
fietsverhuur.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur en/of reisleider Garden Tours
mogelijk.
Vertrekdatum | Tuinreis Zeeland
Woensdag 16 juni 2021
5 dagen

€ 725,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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TUINREIS
SLEESWIJK-HOLSTEIN

DUITSLAND
De tuinreis naar Sleeswijk-Holstein is een bijzondere
reis. Dat is te danken aan de combinatie van openbare
tuinen, parken en privétuinen. De eigenaren leiden u
graag persoonlijk rond om u alles over hun tuinen te
vertellen.

Wat opvalt is de grote variatie. In de ene tuin bloeien
letterlijk overal rozen. Een andere eigenaar heeft het
gebruik van vaste planten en siergrassen bijna tot
kunst verheven. We bezoeken openbare tuinen en
privétuinen. Ook wisselen natuurlijke tuinen en tuinen
met een formeel ontwerp elkaar af. Namen als die van

Garten Graf, Garten der Horizonte en Arboretum Ellerhoop zorgen voor veel tuinplezier! Natuurlijk besteden
we ook aandacht aan andere zaken dan tuinen. Zo
brengen we een bezoek aan de gezellige Hanzestad
Lübeck. Het landschap is een extra reden om mee te
gaan op deze tuinreis naar het noorden van Duitsland.
Programma:
1e dag: Op de heenreis maken we een langere stop
in Hannover, waar u op eigen gelegenheid de Herrenhäuser Gärten kunt bezoeken. In de late namiddag arriveren we bij naar ons hotel in Uetersen, waar we vijf
nachten zullen verblijven.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Dägeling voor
een bezoek, inclusief ‘Kaffee und Kuchen’, aan de privé
tuin van Inge Schlüter. Aansluitend rijden we naar Ellerhoop voor een rondleiding door het Arboretum
Ellerhoop-Thiensen. Hier kan tevens de lunch worden
gebruikt. Bij terugkomst in Uetersen bezoeken we o.l.v.
een gids het Rosarium.
3e dag: Vandaag staat de stad Hamburg op het programma. We maken een boottocht door de havens,

nemen een kijkje in het historische Speicherstadt,
(pakhuisdistrict) met haar smalle waterwegen, de moderne haven, de talloze bruggen over de Elbe, drukke
sluizen en containerterminals, de grote scheepswerf
Blohm en Voss, de Köhlbrand-brug en nog veel meer.
Daarna kunt u nog enige tijd op eigen gelegenheid
met Hamburg kennis maken. In de loop van de middag rijden we terug naar ons hotel.
4e dag: We rijden eerst naar het nabijgelegen Breitenberg voor een bezoek aan de tuin ‘Immen en Blommen’ van Helga en Norbert Rick. Daarna vervolgen we
onze weg naar Kollmar, waar we de ‘Rosengarten an
der Elbe’ bezoeken en tevens kunnen lunchen. ’s Middags staat een rondleiding door de ‘Garten der Horizonte’ in Heidgraben op het programma. Onderweg
terug naar het hotel is nog een korte tussenstop bij
Schulauer Fährhaus, voor de scheepsbegroeting aan
de Elbe gepland.
5e dag: ’s Morgens bezoeken we de privétuin ‘Garten
von Fenna Graf in Ascheberg‘. Aansluitend rijden we
naar de historische Hanzestad Lübeck voor de lunch en
is er gelegenheid om deze leuke stad zelf te verkennen.

TUINREIS SLEESWIJK HOLSTEIN

DUITSLAND

NIEUW
Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
diner)
• afscheidsdiner
• begeleiding door Garden Tours
reisleider
• programmaboekje met
tuinbeschrijvingen
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
• entrees (incl. boottocht Hamburg)
ca. € 100,- p.p.
• lunches ca. € 15,- p.p.p.d.
• Niet genoemde excursies en overige
excursiekosten zoals entrees, gids-,
veer- en bootkosten, tenzij onder
inbegrepen aangegeven.

6e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis.
Onderweg bezoeken we de tuin van Edda en Winfried
Lange-Hilmers in Marklendorf. Hier worden we ontvangen met ‘Kaffee und Kuchen’. De reis wordt besloten met een prima diner.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 75,Hotel:
We verblijven 5 nachten in het viersterren Parkhotel Rosarium gelegen
midden het Rosarium van het plaatsje
Uetersen ca. 35 km ten noordwesten
van Hamburg. De kamers zijn ruim en
comfortabel ingericht in warme mediterrane kleuren. Elke kamer heeft televisie, minibar, bureau en een badkamer
met douche of bad, toilet en föhn. Het
hotel heeft een lift, een prima parkrestaurant, café-bar-bistro en een eigen
‘Konditorei’. Vanuit het restaurant met
groot zonneterras kijkt u direct uit op
de pittoreske molenvijver.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals
beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door
chauffeur en/of reisleider Garden Tours
mogelijk.
Vertrekdatum | Tuinreis Sleeswijk Holstein
Zondag 1 augustus 2021
6 dagen € 825,-

‹ Inhoudsopgave
Direct boeken

›
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Bijzonderheden GHIELEN
BREXIT
Tijdens het uitbrengen van deze brochure zijn de gevolgen

NB: Met ingang van 1 februari 2021 voert de SGR een verplichte

van de Brexit nog niet helemaal duidelijk. Koersverhogingen

consumentenbijdrage in van € 5,- per persoon per boeking.

OPSTAPPEN

zouden kunnen ontstaan. Deze kunnen aan u doorberekend

Deze bijdrage is bedoeld om het vermogen van de SGR weer

Per reis worden aparte servicelijnen (ophaalroutes) samenge-

worden. Ook kunnen er wijzigingen ontstaan bij paspoortcon-

op peil te brengen. Het vermogen was als gevolg van faillis-

steld. In heel veel gevallen zal dit uw woonplaats zijn. Bij de

troles etc., hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

sementen onder een bepaald niveau gekomen en om in de

fietsreizen is een beperkt ophaalschema van toepassing. Wij

toekomst toch aan de garantieverplichtingen te kunnen vol-

behouden ons echter het recht voor om, bij onvoldoende

AANMELDEN

doen, wordt nu deze bijdrage ingevoerd. Deze consumenten-

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

Aanmelden voor een reis kan door invulling en ondertekening

bijdrage was ook reeds tijdelijk ingevoerd van 1983 tot 1999

U wordt dan doorverwezen naar de dichtstbijzijnde opstap-

van het boekingsformulier of online via onze website www.

om het vermogen weer op peil te brengen. Wij zullen deze

plaats. Omdat onze goede naam zich steeds meer heeft uit-

ghielen.nl.

bijdrage aan het SGR moeten afdragen en zullen deze netto

gebreidt hebben wij ook in Zuid-Limburg en in Eindhoven

aan u doorberekenen.

opstapplaatsen gecreëerd. Voor Zuid-Limburg zijn dit Heerlen

GEEN EXTRA KOSTEN

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

In tegenstelling tot de meeste andere reisorganisaties brengen

PASPOORT / IDENTITEITSKAART

en terugbrengen, beschouwen wij als een service, waarvan u

wij GEEN reserveringskosten, GEEN administratiekosten en

Voor het deelnemen aan de reizen is een geldige identiteits-

geen gebruik hoeft te maken. U kunt te allen tijde opstappen in

GEEN boekingskosten in rekening.

kaart verplicht. Voor sommige bestemmingen is het noodza-

onze standplaats Beringe, waar u uw auto veilig en gratis kunt

kelijk dat u een geldig paspoort heeft. U bent zelf verantwoor-

parkeren of u kunt zich naar het verzamelpunt laten brengen.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

delijk voor de voor uw reis benodigde reisdocumenten. Denk

OPSTAPPLAATS = UITSTAPPLAATS

U bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit kan bij ons

ook aan uw zorgpas en medisch paspoort.
SPECIALE WENSEN / PREFERENTIES

(via onze verzekeringsagent) of bij uw eigen vertrouwde adres.
De kosten en dekking van onze reisverzekering staan achter op

REISBESCHEIDEN

Bepaalde voorkeuren kunnen aangegeven worden bij het

het aanmeldingsformulier. U betaalt bij GHIELEN géén polis-

De benodigde reisbescheiden zoals vertrektijden, opstapplaat-

boeken van een reis. Bijvoorbeeld: een bepaald dieet, kamer

kosten. Een annuleringsverzekering is op vrijwillige basis.

sen, kofferlabels, adresgegevens hotels etc. ontvangt u onge-

op de begane grond, kamers naast elkaar. Wij zullen onze ui-

veer een week voor vertrek per post.

terste best doen om deze wensen te verwezenlijken en bijna

SGR

altijd lukt dit ook. Een garantie hiervoor kunnen wij u echter

GHIELEN Touringcarbedrijf is aangesloten bij de SGR

BAGAGE

(nr. 3405). U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Iedere deelnemer mag 1 koffer van maximaal 20 kg en 1 stuks

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/

handbagage meenemen.

garantieregeling) vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen

niet geven.
ALLE VAKANTIEREIZEN COMFORT CLASS
Als ISO-9001 gecertificeerd Touringcarbedrijf

onder de garantie van SGR. Deze garantie houdt in dat de con-

LET OP UW KOFFER

voldoen alle touringcars van GHIELEN aan de

sument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaald reisgeld wordt

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw bagage.

gestelde eisen op het gebied van veiligheid

terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de

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

en milieunormen. Daarnaast worden onze rei-

overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de over-

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

zen in principe allemaal uitgevoerd in Comfort

eenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming

bus geplaatst is. Wij kunnen geen enkele verantwoording ne-

Class touringcars.

reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

men voor het achterblijven van uw bagage.
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PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Wij behouden ons het recht voor om bij een extreme
stijging van bijvoorbeeld de brandstofkosten, de in deze

van GHIELEN, dan krijgt u een overboekingskorting. Zodra

brochure gepubliceerde tarieven te wijzigen. Dit geldt te-

een bepaalde reis vertrekgarantie heeft wordt dit op onze

VRIJE DAG

vens voor buitensporige stijgingen van bepaalde heffingen,

website duidelijk aangegeven. U kunt natuurlijk ook altijd

Vanwege de Rijtijdenwet hebben wij bij alle langere reizen (7

belastingen en toeslagen.

contact met ons opnemen.

dagen of meer) minimaal één vrije dag in het reisprogramma

VASTE ZITPLAATS IN DE BUS

INBEGREPEN / NIET INBEGREPEN

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

Mensen die in een vroeg stadium beslissen met GHIELEN

Ook in 2021 zijn de eventuele parkeerkosten, tol- en maut-

ma organiseren. U kunt denken aan een georganiseerde

op vakantie te gaan, hebben de eerste keus bij het uit-

gelden, maar ook de gebruikelijke plaatselijke toeristenbe-

wandeling, een koetstocht of een bezoek aan een plaatse-

zoeken van zitplaatsen in de bus. Op deze manier worden

lasting bij de genoemde reissom inbegrepen. Bij de reissom

lijke bezienswaardigheid. Ook kan soms gebruik worden ge-

‘vroegboekers’ bij GHIELEN extra beloond. De vaste plaats-

kunnen daarnaast ook diverse andere zaken zijn in begrepen

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

indeling geldt in principe voor de gehele reis.

zoals bijvoorbeeld een gids, muziekavond of soms ook be-

kan een plaatselijke touringcar worden ingehuurd voor het

paalde entrees. Een en ander staat duidelijk aangegeven on-

maken van een excursie.

ingepland. Bij de standplaatsreizen zal de chauffeur in over-

VERTREKGARANTIE

der de rubriek inbegrepen.
PROGRAMMA

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag of
het vertrek van een bepaalde reis reeds is gegarandeerd. We

EXTRA TOERISTENBELASTING

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

begrijpen deze vraag heel goed. Maar u zult ook begrijpen

Sinds enkele jaren is het in Italië, Spanje en Duitsland toe-

schreven uitgevoerd. Door omstandigheden (bijvoorbeeld

dat er altijd iemand als eerste moet boeken en dat er vol-

gestaan een extra toeristenbelasting in te voeren. Steeds

de weersgesteldheid of plaatselijke activiteiten) kan het

doende deelnemers moeten zijn (minimaal 18 personen)

meer regio’s en steden hebben deze inmiddels geïntrodu-

programma worden gewijzigd of kan er van dag gewisseld

om een reis uiteindelijk te kunnen uitvoeren. Wij behouden

ceerd. De hoogte van deze belasting verschilt per stad en

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

ons daarom het recht voor om, bij onvoldoende deelname,

regio en is mede afhankelijk van de hotelclassificatie waarin

excursies deelnemen. Met name bij de langere excursies is

een reis te annuleren, dan wel te wijzigen. Wij zullen u hier-

men verblijft. (veelal tussen de € 1,- en € 4,- per nacht) Om-

20 deelnemers vaak het minimum. Dit is te beoordelen door

over zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang

dat niet precies duidelijk is in welke regio of stad deze be-

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

van de reis informeren. Eventuele door u gemaakte onkos-

lasting wordt geheven en hoe hoog de heffing is, hebben

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

ten (bijv. een bij derden afgesloten reis- en/of annulerings-

we deze niet in de reissom opgenomen. De belasting is

naseizoen bepaalde bezienswaardigheden nog niet c.q. niet

verzekering) worden niet door ons vergoed. Indien u de

echter verplicht en dient, indien van toepassing, ter plaatse

meer geopend zijn. Ook kan het voorkomen dat vanwege

reissom of een deel daarvan reeds heeft betaald, wordt dit

door uzelf aan de hotels te worden voldaan. Ook andere

feestdagen of werkzaamheden het niet mogelijk is bepaalde

uiteraard per omgaande teruggestort. Mocht een reis onver-

landen overwegen een dergelijke extra toeristenbelasting

monumenten of gebouwen te bezoeken. De chauffeur zal in

hoopt niet door kunnen gaan en u kiest voor een andere reis

in te voeren.

dat geval zorgen voor een passend alternatief.

MOEILIJKHEIDSGRAAD:
Elke reis heeft een andere moeilijkheidsgraad. Zo worden rondreizen,
waar men vaak van hotel moet wisselen, steden- en bepaalde excursiereizen
waarbij soms meer moet worden gelopen en reizen naar het hooggebergte,
waar men te maken krijgt met hoogteverschillen, over het algemeen zwaarder ervaren dan bijvoorbeeld kortere
excursiereizen in de Benelux of bepaalde delen 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 noodzakelijke geachte mobiliteit en staat los
van de zelfredzaamheid die van eenieder wordt verwacht en van overige
medische en andere redenen waarmee
men eventueel rekening moet houden.
(bijv. hooggebergte en hartklachten)
Groen:
Reis die in principe door
iedereen goed is te doen.
Blauw:
Reis waarvoor bij een of enkele excursies een redelijk tot
goede mobiliteit van de deelnemers gewenst is. (mensen
die minder goed ter been
zijn, kunnen mogelijk aan een
of enkele excursies 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.
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Bijzonderheden GHIELEN
ONVOLKOMENHEDEN
Wij doen al het mogelijke om uw vakantie probleemloos te laten

HOTELKAMERS

verlopen. Mocht u echter gedurende de reis een fout of tekortko-

Omdat we in veel plaatsen samenwerken met familiehotels

er heel anders uit dan wij gewend zijn. Zo worden de maaltij-

ming constateren, dient u dit direct na constatering te melden bij

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

den meestal lauwwarm geserveerd, worden aardappelen als

de hotelier en bij de chauffeur. Indien u tijdig onvolkomenheden

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

groente gezien en worden er vaak slechts heel sporadisch an-

aangeeft, kunnen deze in de meeste gevallen ter plaatse wor-

zelfde faciliteiten beschikken. Met de hotels zijn wel afspraken

dere warme groenten klaargemaakt.

den opgelost. Blijven er echter zaken onopgelost, dan kunnen

gemaakt dat iedere kamer minimaal over douche of bad, toilet

wij na afloop van de reis alleen schriftelijk ingediende klachten

en televisie dient te beschikken (tenzij anders aangegeven).

MINDER GOED TER BEEN

in behandeling nemen. Indien u verzuimt een eventuele onvol-

Helaas worden voor eenpersoonskamers door sommige hotels

Minder goed of slecht ter been wordt door iedereen anders

komenheid of fout direct na constatering en/of tijdens de reis

kleinere kamers aangeboden met mogelijk iets minder com-

geïnterpreteerd en ervaren. Feit is wel dat bepaalde reizen

door te geven, kan dit inhouden dat u het recht op een mogelijke

fort en minder faciliteiten dan een tweepersoonskamer. We

niet of minder geschikt zijn voor mensen die om welke reden

tegemoetkoming verliest omdat wij niet in staat zijn gesteld ter

trachten de toeslag voor een eenpersoonskamer altijd tot een

dan ook minder mobiel zijn. Zo zijn rondreizen, waar men wat

plaatse voor een oplossing te zorgen.

minimum te beperken en berekenen deze toeslag netto door.

vaker van hotel moet wisselen, stedenreizen, waarbij bijvoor-

Soms is de vraag naar eenpersoonskamers ook groter dan het

beeld stadswandelingen worden gemaakt en vakanties naar

aanbod. Dit kan per reis anders zijn.

het hooggebergte, waar de standplaats of de ligging van

TUINENREIZEN
Terug in ons reizenprogramma zijn een tweetal speciale tuin-

het hotel niet helemaal vlak is, niet erg geschikt voor deel-

reizen, die in samenwerking met Garden Tours, al jarenlang een

IEDER LAND Z’N EIGEN GEBRUIKEN

nemers met een beperkte mobiliteit. Ook zijn er reizen die

begrip in de wereld van tuinreizen, worden georganiseerd. De

Een ander land betekent andere mensen, andere gewoonten,

in principe voor iedereen geschikt zijn, maar waar misschien

twee tuinreizen in onze brochure zijn speciaal voor Ghielen

een andere cultuur, ander eten. Dit is juist een van de aantrek-

een of enkele excursies worden gemaakt die voor minder

samengesteld. U kunt kiezen uit een 5-daagse tuinreis naar

kelijke kanten van een vakantie. Maar het is ook een aspect om

mobiele deelnemers problemen zouden kunnen opleveren.

Zeeland en een 6 daagse tuinreis naar Sleeswijk-Holstein in het

met uw vakantieverwachtingen rekening te houden.

Bij deze reizen zal de chauffeur u informeren welke excursie

noorden van Duitsland. De reizen worden begeleid door ervaren Garden Tours reisleiders.

wel of juist niet voor u geschikt is. Heeft u twijfel of vragen,
MAALTIJDEN

informeer bij een van onze medewerkers.

GHIELEN Touringcarbedrijf heeft met al haar hotels duidelijke
Bij Garden Tours houden we van tuinen. Dat is ook de reden

afspraken gemaakt. Hoewel we proberen te sturen, zijn de

ZELFREDZAAMHEID

geweest om ooit met tuinreizen te beginnen: we vinden het

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

Wij gaan er van uit dat de deelnemers aan onze reizen zelfred-

een feest om liefhebbers naar tuinen te brengen! Omdat we

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

zaam zijn. D.w.z. dat wij er van uitgaan dat onze passagiers, al

die kennis nu eenmaal paraat hebben, lukt het ook dikwijls om

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

dan niet met behulp van de meereizende partner, familie of

bijzondere tuinen voor de eerste keer open te krijgen. Juist,

wat minder uitgebreid kan zijn. Om onnodige verspilling tegen

bekenden, zelfstandig aan de bij GHIELEN geboekte reis kun-

speciaal voor onze klanten! Naast het feit dat wij tuinliefheb-

te gaan serveren steeds meer hotels in eerste instantie kleinere

nen deelnemen. Aan een goede uitvoering van onze reis hech-

bers graag mooie tuinen laten zien, willen wij samen met be-

porties. U kunt in nagenoeg alle hotels waarmee we samen-

ten wij alle waarde. Onze chauffeurs zullen ook al het mogelijke

langrijke partners, waaronder Ghielen touringcarbedrijf voor

werken echter een portie ‘bij’ vragen. Hoewel in Nederland

doen om elke reis voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten

een complete reisbeleving zorgen. Voor meer informatie over

veel internationale keukens inmiddels zijn ingeburgerd, zien

verlopen. Zij zullen u waar mogelijk dan ook van dienst zijn.

Garden Tours kijk op: www.gardentours.nl

de maaltijden in veel, met name zuidelijke landen (o.a. Italië)

Ze zijn echter niet gespecialiseerd in een speciale medische of

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:
De premie van de (via GHIELEN) afgesloten annuleringsverzekering is men te allen tijde verschuldigd, ook bij
de in Artikel 2a kosteloze annulering genoemde optie, daar deze door ons ook afgedragen dient te worden.
In de Artikel 2a genoemde optie is men echter geen percentage van de reissom verschuldigd.

geestelijke begeleiding. Een eventuele verstandelijke of lichamelijke beperking dient bij het boeken van een reis dan ook

reiswaardebon van € 25,-. Alle foto’s en publicatierechten wor-

te worden aangegeven. Wij behouden ons het recht voor, om

den dan eigendom van GHIELEN Touringcarbedrijf. Ook onze

onder opgave van redenen, personen voor een bepaalde reis

chauffeurs maken graag natuur-, sfeer- en groepsfoto’s gedu-

te weigeren.

rende een reis. Deze foto’s gebruiken wij regelmatig in onze
reisgidsen, andere publicaties en op onze website. Indien u

ROLSTOEL/ROLLATOR

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

Indien u een rollator of inklapbare rolstoel wenst mee te nemen

u dit schriftelijk kenbaar te maken en de chauffeur hierover te

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

informeren.

vanwege de extra bagageruimte die in beslag wordt genomen.

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 overeenkomst 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 € 25,- wijzigingskosten in rekening brengen.
Lid 2: De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk 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.

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

NOG EVEN DIT

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

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg

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

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

Lid 3: Voor het wijzigen van reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

aan de reis) verwachten dat hij u gedurende de dag verder be-

kunnen echter geen rechten worden ontleend.

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.

hulpzaam 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 persoonsgegevens 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

Artikel 7:
De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk
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, ©Verein Lechweg, Peter Verhaegh, www.deutschland-tourismus.de, Oetztal Tourismus, Tourismusverband Stubai Tirol KoR,
www.austrianviews.at, Karnten Information, Britain on View, British Tourist Authority, Belgisch Verkeersbureau (cOPT), Eifeltourismus, Alpenregion CH,
www.swiss-image.ch, Turisme de Barcelona, Nordic Tours, Reisefoto Peter Eckert www.reisefotoeckert.de, www.visualdesign.de, imagebank.sweden.
se, Service-Reisen Giesen, Hotels & More, Fryslan Marketing, www.frieslandholland. nl, Travel Partner, www.deutschland-motive.de, 2016@all rights
reserved – Andre Rieu Productions BV, Toerisme Blankenberge, Marketing Hulst, Tourisme Ireland, Rheinland Pfalz Tourismus, Dominik Ketz, Rüdesheim
Tourist AG, Marlis Steinmetz, Moritz Kertzscher, Rheingau Mediendatenbank, Martin Hoerl, Kufsteinerland, Michael Werlberger, Gesundland Vulkaneifel,
D. Ketz, The Hague Marketing, VVV Nunspeet, Montafon Tourismus GmbH, Stefan Kothner, Daniel Zangerl, Andreas Haller, Manfred Oberhauser. en
verder nagenoeg alle hotels en verkeersbureaus van de bestemmingen zoals genoemd in deze brochure.
© Concept en vormgeving:
ArtLine, Kessel | t. (077) 306 00 80 | www.artline.nl
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