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•   AL MEER DAN 100 JAAR GHIELEN

•   WIJ GEVEN U MEER RUIMTE! 
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VANAF 18 PERSONEN                  
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•  REIZEN MET MENSEN  UIT 
EIGEN REGIO
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MAATREGELEN TIJDENS HET NIEUWE NORMAAL
Uiteraard blijven wij ons houden aan de Corona-voorschriften van het RIVM, de Nederlandse overheid en ook aan de geldende regels van de landen waar we 

naar toe gaan. Wij zullen alle noodzakelijke en verplichte voorzorgs- en hygiëne maatregelen blijven toepassen zolang deze door de overheid worden voorge-

schreven. Mochten maatregelen plotseling worden aangescherpt, en hebben deze een grote invloed op uw vakantiebeleving, zullen wij overwegen de reis te 

annuleren. Indien de covid-19 maatregelen worden versoepeld, zullen we de richtlijnen mogelijk aanpassen, uw gezondheid staat echter altijd bij ons voorop.

GHIELEN: BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER!  077 - 307 19 88

Op 6 november j.l. kregen wij, tijdens een beschei-

den personeelsfeestje, vanwege het 100-jarig-be-

staan het predicaat Hofleverancier, uitgereikt door 

de burgemeester van de gemeente Peel en Maas, 

mevrouw Wilma Delissen-van Tongerlo. Een mooi 

ingelijste oorkonde, een prachtig wapenschild en 

een brief van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-

Alexander onderstreept de erkenning.

 

We zijn enorm trots op het bereiken van deze 

mijlpaal en het mogen ontvangen van het 

predicaat. Natuurlijk hadden we dit van de 

daken willen schreeuwen en heel erg graag 

samen met u willen vieren. Uitgebreide feeste-

lijkheden zijn in deze periode helaas niet ver-

standig. Maar er komen weer betere tijden!  

Daarvan zijn we overtuigd!

 

Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst en 

brengen om die reden met gepaste trots ons 

nieuwe reisaanbod voor 2022 op de markt. Het 

aanbod bestaat uit een aantal vertrouwde reis-

doelen, maar er zijn ook een flink aantal nieuwe 

bestemmingen. Wij nodigen u van harte uit 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. Blader op 

uw gemak door onze reisgids en zoek alvast naar 

een bestemming die bij u past. Wij wensen u weer 

een fantastisch vakantiegevoel, waar u al zo lang 

op heeft moeten wachten!

Namens alle medewerkers van GHIELEN  
Touringcarbedrijf,

Léon Ghielen

Een eeuw geleden begon mijn grootvader in Beringe dit prachtige bedrijf. Nu bestaan we inmiddels meer dan 100 jaar!



De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door roman-

tische valleien, de altijd traag stromende rivier de Alt-

mühl, 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 bezienswaardig-

heid 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 Win-

delsbach waar de eerste etappe van onze Altmühlrad-

weg begint. U fietst vervolgens naar Hornau, waar de 

Altmühl ontspringt, langs o.a. Binzwangen en Colmberg 

naar Ansbach waar de tocht van vandaag eindigt. Fiets-

route 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 toe-

ristische metropool van het Fränkische Seenland. Fiets-

route ca. 45 km.

4e dag: Vandaag begint u in Gunzenhausen te fiet-

sen. 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 vo-

gels 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 bis-

schops- en universiteitsstad Eichstätt, eindigt de tocht 

van vandaag. Fietsroute ca. 60 km.

6e dag: Vrije dag. U kunt er voor kiezen om uit te rusten, 

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 Alt-

mühltal. 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-Donau-

Kanaal, verder fietst naar het eindpunt van vandaag, 

Dietfurt. Fietsroute ca. 56 km.

8e dag: De laatste fietsdag begint in Dietfurt. U fietst 

via de gezellige stad Riedenburg en de bekende hou-

ten brug in Essing, naar het eindpunt van de Altmühl-

radweg, het pittoreske plaatsje Kelheim. Hier heeft u 

ALTMÜHLRADWEG
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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

 DUITSLAND

SPECIALE FIETSREIS

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR ENKERING IN 
HET ALTMÜHLTAL ZIE PAGINA 108

de mogelijkheid om op eigen gelegenheid een boot-

tocht 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 uit-

stapje te maken naar Altmannstein in het romantische 

ALTMÜHLRADWEG
DUITSLAND

Schambachdal of een stevige klim te maken naar 

Burcht Prunn waar u kunt genieten van een sprookjes-

achtig uitzicht.

9e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een pri-

ma diner

Vertrekdatum | Altmühlradweg
Woensdag 6 juli 2022 9 dagen € 850,- 
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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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 136,-

• huurfiets vanaf € 90,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 huur-

fiets) een plaats krijgt in deze aanhan-

ger. 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 aan-

spreekpunt. Bij vragen, wensen, proble-

men (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 na-

tuurpark Altmühltal. De mooie en rookvrije 

kamers hebben een zithoek en een televi-

sie. Elke kamer heeft een eigen badkamer 

met een toilet en een douche. 's Ochtends 

kunt u genieten van een uitgebreid ontbijt-

buffet en ‘s avonds van een prima dinerbuf-

fet. Het driesterrenhotel heeft een lift, een 

gezellige bar 'Moier’s Vinothek', gratis inter-

net en een mooie wintertuin. 

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


De ‘Bodensee Radweg’ voert u door Duitsland, Zwit-

serland en Oostenrijk. De route loopt nagenoeg overal 

langs of vlakbij het meer. Alles is heel goed aangege-

ven 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 

Zum Goldenen Ochsen 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 Unteruhl-

dingen 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 Im-

menstaad 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 be-

gint in Friedrichshafen, waarna u via Eriskirch, Kress-

born, Nonnenhorn en Wasserburg in Lindau, het eind-

punt 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’ bezoe-

ken. In Lindau is altijd iets te doen of te beleven. Fiets-

route 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 pas-

seert vervolgens de plaatsjes Hard, Fußach, Rheineck, 

waar u de Zwitserse grens passeert, en arriveert zo via 

het plaatsje Staad in Rorschach het eindpunt van van-

daag. Fietsroute ca. 45 km.

5e dag: De bus brengt u weer naar Rorschach, waar 

de vierde etappe van deze Bodensee Radweg be-

gint. De route voert langs o.a. Horn en Arbon, naar 

Romanshorn. Vervolgens bereikt u via Uttwil, Kesswil, 

Güttingen, Münsterlingen en Kreuzlingen de stad Kon-

stanz. Fietsroute ca. 35 km.

6e dag: Vrije dag. De hotelier zal een boeiende wan-

deling door het stadje Stockach organiseren. U kunt 

er uiteraard ook 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 schilder-

achtige 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 Ra-

dolfzell 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 bloemen-

eiland Mainau. Hier kunt u naar hartelust rondkijken 

voordat u in de late namiddag met de touringcar weer 
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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.

BODENSEE RADWEG DUITSLAND  |  OOSTENRIJK  |  ZWITSERLAND

WENEN

BERN

BERLIJN

STOCKACH

SPECIALE FIETSREIS

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



terugrijdt naar het hotel in Stockach. U kunt er ook voor 

kiezen om naar het hotel terug te fietsen. (ca. 35 km)

9e dag: Laatste fietsdag. Om het rondje Bodensee af 

te ronden starten we vandaag bij Insel Mainau. Via Din-

gelsdorf, 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 daar-

na 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.

BODENSEE RADWEG
DUITSLAND | OOSTENRIJK | ZWITSERLAND

Vertrekdatum | Bodensee Radweg
Maandag 8 augustus 2022 10 dagen € 975,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van half  

 pension (uitgebreid ontbijtbuffet en 

 prima 3-gangendiner) 

•  afscheidsdiner 

• welkomstdrankje

• vrij gebruik van sauna en stoombad 

• uitgebreid informatiepakket met o.a. 

 fietsroutes en een beschrijving van 

 bezienswaardigheden op de route 

• ondersteuning en begeleiding 

 door chauffeur/reisleider 

• wandeling door Stockach 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 € 90,-

• huurfiets vanaf € 100,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 ei-

gen 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 aan-

spreekpunt. Bij vragen, wensen, proble-

men (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 Ring-

hotel Zum Goldenen Ochsen. Dit prima 

hotel ligt in het centrum van het plaatsje 

Stockach. Alle kamers in het hotel zijn 

voorzien van douche of bad, wc, föhn, 

safe, telefoon, radio, televisie en minibar. 

Het hotel heeft verder een uitstekend 

restaurant, een gezellige bar, een sfeervol 

terras, lift, sauna en stoombad. De familie 

Gassner en haar medewerkers kijken er 

naar uit u te verwelkomen en zullen er 

voor zorgen dat u niets tekort komt.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/bodensee-radweg


gen, 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-Rad-

weg begint in het Duitse stadje Prüm en eindigt in 

het Belgische plaatsje St. Vith. De route voert achter-

eenvolgens langs Niederprüm, door Pitterbach, langs 

Pronsfeld, Hanscheidermühle, Winterscheid naar  

Ihren. Een stukje verder passeert u de Duits-Belgi-

sche grens en even later komt u via Steinebrück en  

Neidungen aan in Sankt Vith. Fietsroute ca. 37 km.

5e dag: Terugreis. Na het ontbijt rijden we naar het 

plaatsje Schuld. Deze dag kunt u naar keuze door-

brengen in Bad Neuenahr/Ahrweiler of eventueel 

een deel van de Ahrradweg van Schuld naar Bad 

Neuenahr/Ahrweiler fietsen (fietsroute ca. 27 km). De 

reis wordt besloten met een prima afscheidsdiner.

Vanuit het hotel in het plaatsje Deudesfeld worden 

een aantal mooie en gevarieerde fietstochten ge-

maakt. Zo staan de Kosmosradweg, de Maare-Mo-

selradweg, een (klein) deel van de Kyllradweg en een 

deel van de Eifel-Ardennenradweg op het program-

ma. De laatste dag kunnen liefhebbers eventueel nog 

een klein stukje van de Ahrradweg fietsen.  

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

stadje Daun waar we rond het middaguur zullen ar-

riveren. ’s Middags is al de eerste fietsroute gepland, 

de Kosmosradweg. Vanuit Daun fietst u via Gemün-

den, Oberstadtfeld, Niederstadtfeld en Schutz naar 

het plaatsje Meerfeld, gelegen in het natuurgebied 

Meerfelder Maar, het eindpunt van deze dag. Fiets-

route 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 bijzon-

der 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 Bit-

burg waar de fietsroute van vandaag begint. U fietst 

een deel van de bekende Kyllradweg. Via o.a. Hüttin-

FIETSEN IN DE EIFEL

8

Net als verleden jaar hebben we ook in 2022 de wat 
kortere fietsreis door de Duitse Eifel weer in het pro-
gramma opgenomen. In deze streek zijn legio moge-
lijkheden om te fietsen. Onder andere langs rivieren, 
meren, door gezellige Eifelstadjes en op voormalige 
spoorwegtrajecten.

BERLIJN

DEUDESFELD

DUITSLAND

SPECIALE FIETSREIS
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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 excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Ophaalschema: 
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaal-

schema van toepassing. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 24,-

• huurfiets vanaf € 50,-

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, pro-

blemen (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 eind-

punt 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 ‘Poststu-

be’, gezellige ‘Bierstube’, Wellnessbereich 

met o.a. sauna, stoombad, caldarium, 

whirlpool en een mooie tuin.

Vertrekdata | Fietsen in de Eifel
Maandag 16 mei 2022 5 dagen € 495,-

Maandag 15 augustus 2022 5 dagen € 495,-

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/fietsen-in-de-eifel


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 Eas-

terwierrum 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 Fer-

werd, 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 

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 ka-

rakter 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 mooi-

ste 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 plaats-

je Hindeloopen waar we rond het middaguur arriveren.  

’s Middags is 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. Fiets-

route 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 

10

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 onder-
weg korte of langere pauzes in te lassen.

AMSTERDAM

RIJS

10
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u naar het eindpunt van deze dag Allingawier. Fiets-

route ca. 40 km.

7e dag: Vanuit museumdorp Allingawier, dat u even-

tueel eerst kunt bezichtigen, fietst u naar Bolsward. 

Daarna via Workum weer naar Hindeloopen. Vanuit 

Hindeloopen fietsen  we ook weer terug naar het ho-

tel 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 fiets-

route bedraagt ca. 40 of ca. 55 km.

8e dag: Vrije dag en terugreis. Omstreeks 10.00 uur be-

ginnen we aan de terugreis. Bij voldoende belangstel-

ling maken we nog een stop bij het Wouda-gemaal in 

Lemmer of bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. De 

reis wordt besloten met een prima diner.

ELFSTEDEN FIETSTOCHT
NEDERLAND

Vertrekdata | Elfsteden fietstocht
Zaterdag 18 juni 2022 8 dagen € 690,-

Zaterdag 16 juli 2022 8 dagen € 690,-

Zaterdag 20 augustus 2022 8 dagen € 690,-

Zaterdag 17 september 2022 8 dagen € 690,-

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, pro-

blemen (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 eind-

punt van de dag.

Hotel:
De kamers in hotel Gaasterland zijn alle-

maal 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 aangebo-

den. Er is verder een gezellige bar met 

o.a. een biljart en enkele bowlingbanen.

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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Ophaalschema: 
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaal-

schema van toepassing. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag: 
• eenpersoonskamer € 59,50

• huurfiets vanaf € 80,-

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR 
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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 lig-

ging 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 onder-

duikershol 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 El-

lertshaar 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 open-

luchtmuseum, 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 Hunebedcen-

trum fietst u richting Drouwen. In Drouwen kunt u een 

bezoekje brengen aan museum Versteend Leven. Ver-

volgens fietst u richting hunebed-hoofdstad Borger. De 

route eindigt weer bij het hotel. Deze route is eventu-

eel 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: Arnicaroute (44 km). Deze fietsroute is genoemd 

naar het plaatsje Arnica, in het Nederlands ‘valkruid’. Ar-

nica is van huis uit een typisch Drentse plant die vroeger 

12

Bij deze bestemming komen de fietsliefhebbers volle-
dig 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.

FIETSEN IN DRENTHE   NEDERLAND

AMSTERDAM

ODOORN
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veel te zien was op kalkhoudende heidevelden, in gras-

landen en beekdalgraslanden. Via speelvijver de Kibbel-

koele en de Schapendijk fietst u door de Staatsbossen 

van Schoonoord naar Wezup. U vervolgt uw weg door de 

Mepperdennen richting Meppen. De Mepperdennen is 

aangelegd om de omliggende landerijen te beschermen 

tegen het stuifzand. In het bos ligt een prachtig ven, dat 

als broedplaats voor veel vogels dient.  Via o.a. Zweeloo 

en Noord-Sleen keert u weer terug bij De Oringer Marke.

5e dag: Klenckeroute (45 km). De Klenckeroute begint 

met een prachtige tocht langs het Oranjekanaal. Het 

Oranjekanaal is één van de mooiste waterwegen van 

Drenthe. Het kanaal is heden ten dage een prachtig ver-

stild water – een paradijs voor fietsers. U vervolgt uw weg 

naar Westenesch, het oude boerengedeelte van Emmen 

met rietgedekte Saksische boerderijen. Via Diphoorn fietst 

u richting Havezate de Klencke. Dit is een klein landgoed 

met een lange geschiedenis die start in 1520. Via Have-

zate vervolgt u uw route richting Sleen, en komt u via ’t 

Haantje en Kibbelveen weer terug bij het hotel.

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 eventu-

eel nog een wandeling of een bezoek aan de grootste 

markt van Drenthe op de vrijdagochtend. Via het land-

schapskunstwerk Broken Circle en buurtschap Weer-

dinge fietst u weer terug naar Odoorn. De reis wordt 

besloten met een prima diner.

Vertrekdata | Fietsen in Drenthe
Zondag 29 mei 2022 6 dagen € 610,-

Zondag 26 juni 2022 6 dagen € 610,- 

Zondag 24 juli 2022 6 dagen € 610,- 
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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

• fietsroutegids met 32 routes

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt op-

haalschema van toepassing.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur/reisleiding mogelijk. 

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 ei-

gen 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 of hotelier is bij deze reis 

het aanspreekpunt. Bij vragen, wensen, 

problemen (bijv. met uw fiets) zal hij u 

met raad en, indien mogelijk daad, ter 

zijde staan.  

 

Hotel:
Hotel ‘de Oringer Marke’ ligt in het cen-

trum van Odoorn. Alle uitstekende, rook-

vrije 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.

FIETSEN IN DRENTHE
NEDERLAND
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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 kron-

kelende beekjes en ziet voorzichtige glooiingen in het 

land, afgewisseld met historische gebouwen en gezel-

lige 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 Stadska-

naal fietsen. Bezienswaardig zijn o.a. het oude fabriekster-

rein van Philips, Museum Spoorlijn STAR en het Pagedal, 

een prachtig recreatiegebied bestaande uit plassen, brug-

getjes, grachten en vlonders. Fietsroute ca. 14 km.

2e dag: Vandaag maken we een mooie fietstocht naar 

het mooie Gasselte waar u enkele oude Saksische boer-

derijen ziet. Even later fietst u door Boswachterij Gieten-

Borger, 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 vin-

den. Fietsroute ca. 57 km.

3e dag: We maken kennis met de streek Westerwolde. 

Hoogtepunt van vandaag is vestingstadje Bourtange. Af-

stappen en struinen door de straatjes van dit sfeervolle 

stadje is een must voordat we verder fietsen door het 

Sellingerbos. Hier vindt u een opvallende natuurkijkheu-

vel 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 Apelerbos-

sen te fietsen, waar u midden in de bossen Klooster ter 

Apel vindt. (ca. 12 km extra)

4e dag: Genieten van vergezichten, oeroude landschap-

pen en leuke dorpen die als veenkolonie zijn opgericht; 

De route van vandaag staat in het teken van het Gro-

ningse veengebied. We komen eerst door Wildervank-
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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 gezel-
ligste dorpjes, de schilderachtige rivierbeekjes en de 
heerlijke gastvrijheid van deze regio. 
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sterdallen en fietsen over het zogenaamde Zevenbrug-

getjespad. 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 wa-

ter. Vroeger was het één langgerekt dorp langs het wa-

ter, 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 Ne-

derland, het pittoreske Smeerling met zijn eeuwenoude 

Westerwoldse boerderijen en de Juffertoren van Onst-

wedde. Fietsroute ca. 32 km. De reis wordt besloten met 

een prima diner.

Vertrekdata | Fietsen in Groningen
Maandag 2 mei 2022 5 dagen € 510,-

Maandag 6 juni 2022 5 dagen € 510,-

Maandag 1 augustus 2022 5 dagen € 510,-

Maandag 29 augustus 2022 5 dagen € 510,-
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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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Ophaalschema:
Bij deze fietsreizen is een beperkt op-

haalschema 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.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 80,-

• huurfiets op aanvraag

Begeleiding:
De chauffeur is bij deze reis net als bij al 

onze andere reizen uw begeleider en aan-

spreekpunt. Bij vragen, wensen, proble-

men (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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur/reisleiding mogelijk. 

Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het vier-

sterren Cityhotel Stadskanaal. Als u het 

hotel uitwandelt bent u direct in het ge-

zellige hart van de stad. Alle kamers zijn 

o.a. voorzien van badkamer met bad, toi-

let en föhn, televisie, telefoon, internet-

aansluiting, minibar en broekenpers. Het 

hotel heeft een lift, een gezellig grand-

café ’t Raadhuys en een sauna.

FIETSEN IN GRONINGEN
NEDERLAND

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR 
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derzijds heeft u uitzicht op het Markermeer. Via Edam, 

bekend van de Kaasmarkt en de Speeltoren, keren we 

weer terug naar Volendam.

2e dag: Amsterdamse Waterleidingduinen (50 km). De 

touringcar brengt u naar Landgoed Elswout, waar de 

route zal starten. U fietst langs prachtige natuurgebieden 

die omzoomd zijn door kapitale villa’s en buitenplaatsen 

en kleurrijke bollenvelden. De route leidt door de Am-

sterdamse Waterleidingduinen, een gebied waar jaarlijks 

miljoenen kubieke meter drinkwater doorheen stroomt. 

Via de badplaatsen Zandvoort en Bloemendaal fietst u 

vervolgens terug naar het startpunt van deze route.

3e dag: Gouwzeeroute (45 km). Tussen het vasteland 

en het schiereiland Marken vindt u de Gouwzee. Deze 

route neemt u mee langs de wuivende rietkragen en 

door de historische stadjes rondom dit water. Hoogte-

punt van deze tocht is de overtocht van Volendam naar 

Marken met de Volendam Express (niet inbegrepen). 

Bezichtig op het schiereiland de monumentale huizen, 

smalle steegjes, ophaalbruggen en werven. Tijdens de 

route kunt u verder even stoppen bij bezienswaardig-

heden zoals het Fort bij Kwadijk, De Waegh in Monnic-

kendam en de Purmer Ee.

Het noordelijke deel van de provincie Noord Holland is 

voor veel buitenlandse toeristen precies dat wat men 

voor ogen heeft als men zich een beeld vormt van Ne-

derland. Bijna alles wat typisch Nederlands is vindt men 

hier terug. Polderlandschappen, kaasmarkten, molens, 

bollenvelden, vissersdorpjes, klederdrachten en water, 

vooral veel water.

Volendam is alom bekend. In Nederland, maar ook ver 

daarbuiten. Gelegen aan het Markermeer heeft het oude 

vissersdorp op velerlei gebied, waaronder de klederdracht, 

de vis, de muziek en de sport een naam opgebouwd. Het 

dorp behoort tot de gemeente Edam-Volendam en heeft 

ruim 22.000 inwoners. Mede door haar typische Hollandse 

uitstraling wordt het gezien als een van de mooiste dor-

pen van Nederland en trekt het veel, vooral ook buiten-

landse, toeristen. Een wandeling over de Dijk, de typische 

klederdracht, de gerookte paling en de ligging nabij het 

voormalige eiland Marken en Amsterdam (20 km) zijn al-

lemaal redenen dat mensen deze unieke plaats bezoeken.

Programma:
1e dag: Heenreis. Met een korte onderbreking voor een 

kopje koffie rijden we rechtstreeks naar Volendam waar 

we rond het middaguur arriveren. Na aankomst kunt u 

al de eerste fietstocht maken. We fietsen een kort ken-

nismakingsrondje ‘Volendam en Edam’ van ca. 15 km. 

Het is een prachtige route met veel fotomomenten. 

Geniet van plezierboten op het water, karakteristieke 

huizen en de Volendamse gezelligheid. Fietsend over 

de Zeedijk ziet u enerzijds een weids polderland en an-
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Voor 2022 hebben we als nieuwe fietsbestemming ge-
kozen voor Noord-Holland. Vanuit onze standplaats 
Volendam hebben we een aantal leuke, gevarieerde 
fietsroutes gezocht. Routes die u door het fraaie, over-
wegend vlakke landschap voeren en waarbij u vol-
doende tijd krijgt om bij diverse bezienswaardigheden 
en in leuke stadjes of dorpjes een pauze in te lassen.   

AMSTERDAM

VOLENDAM

16
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4e dag: We fietsen vandaag door de duinen rondom 

Bergen aan Zee (50 km). Tijdens deze mooie route com-

bineren we de rustige natuur met bruisende steden. We 

fietsen door kaasstad Alkmaar met haar rijke geschiede-

nis maar fietsen ook door de duinen in de omgeving 

van Egmond aan Zee.

5e dag: Paling-Molenroute (55 km). Geniet van de regio 

Waterland, een vlakke streek die zich uitstekend leent 

voor een mooie fietstocht. Het laaggelegen veenweide-

gebied, doorsneden met veel sloten en vaarten, wordt 

door de Waterlandse Zeedijk beschermd tegen het op-

dringende water. We passeren o.a. Monnickendam en 

Purmerend en komen uit bij de prachtige molens van 

de Zaanse Schans. Hier kunt u, naast de molens, ook de 

klompenmakerij, de scheepswerf en het bakkerijmu-

seum bezoeken. 

6e dag: Zuiderzeeroute (35 km). We verlaten Volendam 

en fietsen via Monnickendam en Diemen naar het eind-

punt van vandaag: Muiden. Tijdens de fietsroute kunt u 

genieten van uitgestrekte polders en bezienswaardig-

heden die alles te maken hebben met water. Bezoek 

de Katwoudermolen, net buiten Volendam, Fort Die-

merdam bij Diemen en vestingstadje Muiden. In deze 

historische stad vindt u verschillende gebouwen van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals het Muizenfort 

en het bekende Muiderslot. Aan het einde van de route 

staat de touringcar klaar om u huiswaarts te brengen. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

FIETSEN IN NOORD-HOLLAND
NEDERLAND

Vertrekdata | Fietsen in Noord-Holland
Zondag 22 mei 2022 6 dagen € 725,-

Zondag 21 augustus 2022 6 dagen € 725,-

Zondag 2 oktober 2022 6 dagen € 725,-

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, pro-

blemen (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 eind-

punt van de dag.

Hotel:
U verblijft in het legendarische dries-

terren Hotel Spaander, gelegen aan de 

haven, in het hart van Volendam. Alle 

comfortabele kamers zijn voorzien van 

douche of bad, toilet, föhn, televisie, 

airco, koffie- en theefaciliteiten en heb-

ben uitzicht over het Markermeer of het 

dorp. Het hotel heeft een lift, een sfeer-

vol restaurant De Herberg, pub, lobby-

bar, binnenbad en sauna.

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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Ophaalschema: 
Bij deze fietsreizen is een beperkt ophaal-

schema van toepassing. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag: 
• eenpersoonskamer € 200,-

• huurfiets vanaf € 60,-

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR 
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Het is een relatief makkelijke wandelweg die in 15 etap-

pes is verdeeld. Hoewel er af en toe wat hoogteverschil-

len overwonnen moeten worden, zijn de etappes voor ie-

mand 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 ge-

zellige 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 be-

reikt 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. Hier-

bij 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 no-

digen U uit om bij de ingang van het dorp te rusten. Af-

stand: 10,5 km; wandeltijd: ca. 3,5 uur

4e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, Holzgau verkennen, ge-

bruik maken van de faciliteiten van het hotel of een extra 

wandeling maken. Bij voldoende belangstelling organiseert 

de chauffeur een mooie excursie. Bijvoorbeeld een 3-pas-

sentocht 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; wan-

deltijd: ca. 5 uur.

6e dag: De etappe van vandaag gaat van Steeg via 

Holzgau naar Bach. Vanuit Steeg begin je op een onver-

harde weg richting Hägerau. Een wildromantische water-

val met “Kneippanlage” nodigt uit tot het houden van een 

pauze. Het wandelpad gaat verder naar Holzgau. Hier ver-

bindt 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 ver-

mijden en de oorspronkelijke route lopen. Deze gaat via de 

Simmswaterval en Café Uta naar Schigge. Vanaf Stockach 

gaat het pad omhoog naar Benglerwald. Op weg naar 

Seesumpf  kunt u een korte omweg maken naar de Mo-

dertal-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. Na-

tuurlijk 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 gro-
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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. 

LECHTAL WANDERWEG  OOSTENRIJK

WENEN

HOLZGAU

SPECIALE WANDELREIS
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tendeels 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 wan-

deling langs de oever voort te zetten en via Grieβau bereikt 

u het plaatsje Häselgehr. Via Luxnach, waar de Doserwater-

val 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.

Vertrekdatum | Lechtal Wanderweg
Donderdag 16 juni 2022 10 dagen € 875,-
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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 Arl-

berg naar de Formarinsee  (ca. 18 euro p.p.)

• Overige excursiekosten zoals entrees, 

gids-, veer- en bootkosten, tenzij anders 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 108,- 

• rugzakvulling (lunchpakket) € 6,- p.p.p.d.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. Het betreft een spe-

ciale wandelreis, in principe zonder ex-

cursies. 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, flats-

creen tv en WLAN. Een aantal kamers 

heeft een balkon. Het hotel heeft een lift, 

een bar en een moderne serre. Er is een 

prachtige wellnessruimte met o.a. sauna, 

stoombad, infraroodcabine etc. om na 

een uitgebreide wandeling te ontspan-

nen en rustig af te sluiten.

LECHTAL WANDERWEG
OOSTENRIJK

LECHWEG
De etappes van de Lechweg zijn goed bewegwij-

zerd en kunnen zonder moeite, zonder een wan-

delgids, worden gemaakt. Iedere deelnemer krijgt 

een gedetailleerde wandelkaart en een dienst-

regeling 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.

VOOR EXCURSIEREIZEN NAAR 
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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, rug-

zak met iets te eten en drinken voor onderweg 

en zonnecrème. Zorg verder voor een goede 

reisverzekering (zelf controleren).
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Ook aan het huidige landschap is nog duidelijk te zien dat 

er vulkanische activiteiten zijn geweest, getuige de kra-

ters en de maaren. De maaren zijn de meren die gevormd 

zijn in de kraters. Deze kraters zijn gevormd door gasont-

ploffingen en sloegen grote gaten in de bodem. Het zijn 

dus geen echte vulkaankraters. Een echt vulkanisch kra-

termeer is te vinden bij Manderscheid, op de Mosenberg. 

Vanuit het hotel in het plaatsje Deudesfeld, midden in 

de Vulkaneifel worden een aantal mooie en afwisse-

lende wandelingen gemaakt. Een van de hoogtepun-

ten van deze wandelreis zal de “Vulkan-Maar-Erlebnis-

wanderung” 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 mid-

daguur 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 ri-

vier 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 vul-

kanische berg biedt culturele schatten van de overblijf-

selen 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 on-

geveer 11.000 jaar geleden gevormd als een vulkaan. U 

wandelt langs riviertjes, weilanden en ervaart ongerep-

te natuur. Diegenen die wat extra uitdaging willen, kun-

nen vanuit Schutz de Burberg oplopen (ca. 25 min en-

kel) 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 

20

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 Vulkaan-
eifel heeft zijn naam te danken aan de vulkanische 
activiteit die het landschap heeft gevormd. 

WANDELREIS EIFEL  DUITSLAND

BERLIJN

DEUDESFELD

SPECIALE WANDELREIS
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“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 ver-

steende 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 Man-

derscheider 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 idyl-

lische natuur van de Vulkaneifel, maken deze tocht zo 

fascinerend. Ook is er nog even tijd om dit rustieke stad-

je 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 mid-

dag rijden we terug naar Nederland waar we deze reis 

zullen afsluiten met een prima diner. 

Foto: GesundLand Vulkaneifel / D. Ketz

Vertrekdata | Wandelreis Eifel
Maandag 6 juni 2022 5 dagen € 450,- 

Maandag 29 augustus 2022 5 dagen € 450,-
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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 

• wandelkaart Wanderspaß Vulkaneifel

Niet inbegrepen:
Overige excursiekosten zoals entrees, 

gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder 

inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 24,- 

• extra lunchpakket ca. € 7,50

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programmawij-

zigingen 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’, gezel-

lige ‘Bierstube’, Wellnessbereich met o.a. 

sauna, stoombad, caldarium, whirlpool en 

een mooie tuin.

Foto: GesundLand Vulkaneifel / D. Ketz

WANDELREIS EIFEL
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GESUNDLAND VULKANEIFEL 
De wandelingen in de Eifel zijn zeer goed be-

wegwijzerd 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 vo-

ren al voorbereiden? Dat kan, kijk hiervoor op: 

www.gesundland-vulkaneifel.de/wandern

VOOR EEN WEEKENDJE NAAR 
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Namen als de Tintelhof en de Kempenhof werden be-

kend 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 onge-

kend groot in Zeeland!

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we richting Zeeland. 

Onderweg bezoeken we privétuin Tielens & Tielens in 

het Noord-Brabantse Hoeven. Hier worden we harte-

lijk ontvangen met koffie of thee waarna we een rond-

leiding 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 Mid-

delburg. Als eerste bezoekt u de privétuin De Hou-

tenhandsche Hof in Koudekerke. In deze prachtige 

tuin is tevens een permanente expositie van diverse 

kunstwerken. Daarna wordt er gestopt in de stad Mid-

delburg waar op eigen gelegenheid geluncht kan wor-

den 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 bren-

gen. 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 ei-

gen 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
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De provincie Zeeland heeft een naam hoog te houden 
als het over privétuinen gaat. In Zeeland gingen im-
mers de eerste tuinen open en raakte Nederland be-
kend met het fenomeen van tuinen bezoeken. 
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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 Kwe-

kerij ‘In de goede Aarde’. Na een korte introductie en 

TUINREIS ZEELAND

een kopje koffie of thee, kunt u zelf door de kwekerij 

lopen. 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.

Vertrekdatum | Tuinreis Zeeland
Woensdag 15 juni 2022 5 dagen € 750,-
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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 

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. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur en/of reisleider Garden Tours 

mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 180,- 

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.

NEDERLAND
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Het landschap van de Noordoostpolder werd bedacht 

op de tekentafel van ontwerpers. Met rechte lijnen en 

een strakke indeling en verdeling van natuur, agrarisch 

gebied en dorpen. Hoewel deze oorspronkelijke strakke 

lijnen her en der aan het vervagen zijn, zie je de tekenta-

fel nog altijd terug in de vergezichten, wegen, akkers, slo-

ten, dijken en boeren bedrijven. Hoewel de geschiedenis 

van de polder niet eeuwen teruggaat in de tijd, is het rijk 

aan mooie verhalen. Boeiende wetenswaardigheden en 

anekdotes over de technische hoogstandjes die nodig 

waren voor de droogleggingen, over de pioniers die dit 

nieuwe land hebben opgebouwd.

Van 1936-1940 werd begonnen met het aanleggen van 

de dijken om de Noordoostpolder. Het droogmalen 

duurde tot 9 september 1942. In december 1943 trok-

ken de eerste bewoners in het huis van Dorp A, de werk-

naam van het dorp dat later Emmeloord werd. Ondanks 

de relatief jonge leeftijd heeft Emmeloord 20 rijksmo-

numenten. Hieronder vallen een aantal houten Oosten-

rijkse huizen die in 1947/1948 als bouwpakket werden 

geïmporteerd, enkele rijtjeswoningen uit 1947/1948 en 

de poldertoren uit 1959. De stad heeft een regiofunc-

tie wat betreft werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en 

heeft een ruim aanbod aan winkels. De centrale ligging 

alsook de vele fiets- en wandelmogelijkheden maken 

Emmeloord ook aantrekkelijk voor een korte of wat lan-

gere vakantie.

FLORIADE 2022
Het is alweer 10 jaar geleden dat in Venlo de Floriade 

werd gehouden. In 2022 is Almere de plaats waar deze 

unieke 10-jaarlijkse wereldtentoonstelling wordt geor-

ganiseerd. Iedereen met een groen hart zal erbij willen 

zijn op dit eenmalige feest van groen en duurzame tech-

nologie. Er valt heel veel te zien, te ruiken, te proeven en 

te beleven op deze Expo! Naast meer dan 40 landenpa-

viljoens zullen vele Nederlandse deelnemers uit de tuin-

bouw hun noviteiten aan het grote publiek laten zien.  

Verder o.a. een arboretum, kabelbaan, het Dobberend 

Bos, Kunstpaviljoen, Aeres Hogeschool, Food Forum, 

Huis van Vrede, Woonzorgcentrum Flora, aandacht voor 

circulaire infrastructuur, kunst en cultuur, speeltuinen, 

horeca en shopping.  

Reisprogramma
1e dag: Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar 

het plaatsje Nagele in de Noordoostpolder. Bij experi-

ence-centrum 11-Beaufort worden we ontvangen met 

koffie en gebak waarna u op interactieve wijze meer 

te weten kunt komen over windturbines en duurzame 

energie in het algemeen. Aansluitend maken we o.l.v. 

TUINREIS FLEVOLAND
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Emmeloord was ooit een terpdorp van het voormalige 
eiland Schokland in de Zuiderzee. Nu is het de hoofd-
plaats van de gemeente Noordoostpolder in het noor-
den van de provincie Flevoland.
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een vertelgids een verrassende polderrondrit over 

dienstwegen, dijkjes, langs water en een windmolen-

park.  Bij terugkomst staat de lunch klaar.  Daarna rijden 

we naar het voormalige eiland Urk. In dit pittoreske vis-

sersdorp met knusse pleintjes, smalle straatjes met ka-

rakteristieke gevels kunt u op uw gemak rondijken voor-

dat we verder rijden naar ons hotel in Emmeloord. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar Al-

mere, waar om 10.00 uur de deuren van de Floriade wor-

den geopend. U heeft tot 16.30 uur de tijd om op uw 

gemak en geheel in eigen tempo dit unieke evenement 

te beleven. De terugreis wordt nog onderbroken voor 

een prima diner. 

TUINREIS FLEVOLAND

Vertrekdata | Tuinreis Flevoland
Zondag 1 mei 2022 2 dagen € 250,-

Zondag 29 mei 2022 2 dagen € 250,-

Zondag 26 juni 2022 2 dagen € 250,-

Zondag 24 juli 2022 2 dagen € 250,-

Zondag 21 augustus 2022 2 dagen € 250,-

Zondag 18 september 2022 2 dagen € 250,-
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Inbegrepen:
• 1x overnachting 1x uitgebreid  

ontbijtbuffet 

• 1x 3-gangendiner incl. 2 consumpties

• welkomstdrankje

• afscheidsdiner 

• bezoek 11 Beaufort, incl. koffie met 

gebak, lunch, rondrit o.l.v. gids

• entree Floriade

• 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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur en/of reisleider Garden Tours 

mogelijk. 

Toeslag:
eenpersoonskamer € 25,-. 

(beperkt beschikbaar)

Hotel:
U verblijft in het viersterren familiehotel 

’t Voorhuys, letterlijk en figuurlijk gele-

gen midden in de Noordoostpolder en 

Emmeloord.  De kamers zijn voorzien 

van bad en/of douche, telefoon, tele-

visie, en airco. Het hotel heeft een fraai 

grandcafé, restaurant, terras, vergader-

zalen en theater.   

NEDERLAND
NIEUW

**** HOTEL
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Het is alweer 10 jaar geleden dat in Venlo de Floriade 

werd gehouden. In 2022 is Almere de plaats waar deze 

unieke 10-jaarlijkse wereldtentoonstelling wordt geor-

ganiseerd. Iedereen met een groen hart zal erbij wil-

len zijn op dit eenmalige feest van groen en duurzame 

technologie. Er valt heel veel te zien, te ruiken, te proe-

ven en te beleven op deze Expo! 

Naast meer dan 40 landenpaviljoens zullen vele Neder-

landse deelnemers uit de tuinbouw hun noviteiten aan 

het grote publiek laten zien. Verder o.a. een arboretum, 

kabelbaan, het Dobberend Bos, Kunstpaviljoen, Aeres 

Hogeschool, Food Forum, Huis van Vrede, Woonzorg-

centrum Flora, aandacht voor circulaire infrastructuur, 

kunst en cultuur, speeltuinen, horeca en shopping.  

Bij de keuze van de andere tuinen hebben wij ons la-

ten leiden door de kennis, deskundigheid en ervaring 

van Gardentours, al jarenlang een begrip in de wereld 

van tuinreizen.  

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we richting Gelder-

land. Het eerste bezoek van deze reis is aan kwekerij 

en tuin De Boschhoeve in Wolfheze. Een grote gevari-

eerde boerderijtuin en moestuin met in de landbouw-

schuur een tuinwinkel, theeschenkerij en brocanteaf-

deling. Na dit bezoek rijden we naar Utrecht waar we 

in het Maximapark de Vlinderhof bezoeken. Deze tuin, 

middenin het park gelegen, is ontworpen door Piet 

Oudolf en wordt onderhouden door vrijwilligers. Na 

een rondleiding kunt u op uw gemak zelf rondkijken. 

Aan het einde van de middag arriveren we in hotel Hof 

van Putten, waar we drie nachten zullen verblijven.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Almere voor 

een bezoek aan de Floriade. Hier heeft u volop de ge-

legenheid om de diverse showtuinen, paviljoens en 

presentaties te bezoeken. U kunt zelf de tijd indelen 

en op eigen gelegenheid lunchen. In de late namid-

dag bezoeken we in Ermelo nog privétuin Polhuis, een 

liefhebberstuin rondom een woonboerderij met vaste 

planten in verrassende combinaties. 

3e dag: Deze dag bezoeken we enkele privé tuinen. 

We beginnen in  ’t Harde voor een bezoek aan Ampies 

Berg, een bijzondere tuin ca. 15 meter boven ’t maai-

veld, geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap. 

Compleet met watervallen, bloeiende planten en vij-

verpartijen. Daarna gaan we naar Leusden waar we de 

lunch gebruiken en  de fraaie tuin ‘In de Boomgaard’ 

zullen bezoeken. Deze prachtige bloementuin heeft 

meerdere borders met een natuurlijke uitstraling. De 

beplanting bestaat veelal uit bruikbare bloemen, bes-

TUINREIS FLORIADE
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Naast onze 2-daagse reis met bezoek aan de Floriade 
hebben we i.s.m. met Gardentours ook een exclusieve 
4-daagse tuinreis met de Floriade en enkele andere 
bijzondere tuinen in het programma van 2022 opge-
nomen.
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sen en groen die door de eigenaresse, een bloembind-

ster, worden verwerkt in haar bloemarrangementen. 

Tot slot brengen we nog een bezoek aan privétuin 

Hubertushof, die als inspiratiebron de Engelse Sissing-

hurst Gardens heeft. Na deze inspirerende dag rijden 

we terug naar het hotel Hof van Putten.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Barneveld waar 

de eigenaren van privétuin de Beukenhof een leer-

TUINREIS FLORIADE

zame rondleiding verzorgen. Op weg naar huis wordt 

nog een stop ingelast voor een bezoek aan de tuinen 

van Demen. Na de gereserveerde lunch krijgt u alle 

gelegenheid om de diverse siertuinen, met elk hun ei-

gen kleur en sfeer, te bezichtigen. Na dit bezoek rijden 

we verder huiswaarts. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Vertrekdatum | Tuinreis Floriade
Donderdag 25 augustus 2022 4 dagen  € 575,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

diner) 

• afscheidsdiner 

• begeleiding door Garden Tours 

reisleider 

• programmaboekje met tuinbeschrij-

vingen 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
• entrees, koffie en thee en enkele 

tuinen, 2x lunch ca. € 125,- p.p. 

• Niet genoemde lunches, excursies en 

overige excursiekosten zoals entrees, 

gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder 

inbegrepen aangegeven. 

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur en/of reisleider Garden Tours 

mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.  

Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Hof 

van Putten, gelegen op een unieke lo-

catie op de Veluwe met een grote tuin 

en op loopafstand van het bos. De ge-

zellige dorpskern van Putten is op ca. 5 

minuten loopafstand gelegen. De ka-

mers zijn voorzien van flatscreen-tv met 

kabelzenders en koffie- en theefacilitei-

ten. De moderne badkamers hebben 

een inloopdouche. Het hotel heeft een 

restaurant, een bar en terras in de tuin.

NEDERLAND
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RONDREIS FRANKRIJK

Deze adembenemende rondreis was terecht een  

jubileumreis, vol met prachtige vergezichten, indrukwek-

kende dorpen en steden, kastelen en kathedralen en 

natuurlijk goed eten, goede wijn en prima hotels zoals u 

van ons mag verwachten. PARIS

ORLÉANS

BORDEAUX

ROCAMADOUR

DIJON

METZ

Frankrijk is een prachtig en uniek vakantieland. Het 

landschap verandert voortdurend. Frankrijk is ook het 

land van du Pain, du Vin et du Fromage. Oftewel van 

goed eten en heerlijke wijnen. Verder vind je er heel veel 

historie, cultuur. Overal tref je kastelen en kathedralen 

aan en nog heel veel authentieke middeleeuwse dorp-

jes. Kortom, voor iedereen heeft Frankrijk wel iets en 

prima geschikt voor een jubileumreis. 

In 2021 hebben wij vanwege onze 100e verjaardag een 

speciale mooie 10-daagse rondreis samengesteld. Ook 

voor 2022 hebben we gekozen voor deze rondreis, die 

ons via de Bourgogne en het Rhône-dal naar de fraaie 

Ardèche brengt. Onderweg bezoeken we de mooie 

binnenstad van Metz, die meestal gepasseerd wordt als 

we door Frankrijk rijden. Verder pauzeren we in Orange, 

een stadje dat verbonden is aan ons koningshuis. Via 

een adembenemende rit door de Gorges ‘d Ardèche 

rijden we dieper door de Auvergne naar  het berg-

stadje Rocamadour, na Lourdes het meest bezochte 

bedevaartsoord van Frankrijk. Van hier uit maken we 

enkele mooie uitstapjes naar de grotten van Padirac en 

Cahors. Vervolgens rijden we langs de Dordogne rich-

ting de wijnstad bij uitstek, Bordeaux, een bijna verge-

ten stad die ook wel “Klein Parijs” wordt genoemd. Het 

gebied van de Medoc- en de Saint-Emilionwijnen. Hier 

verblijven we enkele dagen om te genieten van deze 

heerlijke stad. Via de streek van de Loire gaan we weer 

huiswaarts. Onderweg bezoeken we nog wel een van 

Frankrijks mooiste kastelen, Chateaux Chambord. Na 

een laatste overnachting in Orléans gaan we daarna 

weer huiswaarts.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuidwaarts 

en brengen eerst een bezoek aan de historische bin-

nenstad van Metz. Deze stad ligt aan de Moezel en is de 

hoofdstad van de voormalige regio Lotharingen. Na de 

lunch rijden we naar ons hotel in Dijon, de hoofdstad van 

Bourgondië. Dit is de stad van de Hertogen van Bourgon-

dië hetgeen te zien is aan de prachtige architectuur. Voor 

de liefhebbers kunnen we na het diner de stad te voet 

nog bekijken via de Route de la Chouettes (uiltjesroute).

2e dag: We vervolgen de reis zuidwaarts via Lyon, langs 

de Rhône naar Orange in de Provence. In de namiddag 

hebben we tijd om deze stad te bezoeken die bindin-

gen heeft met ons koningshuis. Indrukwekkend zijn het 

antieke Romeinse theater en de Triomfboog. 

3e dag: Een van de hoogtepunten van deze reis is de 

adembenemende route langs de Gorges de ‘l Ardèche. 

Deze kloof langs de rivier de Ardèche biedt u duizeling-

wekkende hoogtes en dieptes en vergt alle concentra-

tie van de chauffeur. De reis wordt daarna vervolgd door 

de prachtige Auvergne richting Rocamadour gelegen in 

het departement Lot in het Centraal Massief. Het tegen 

de rotsen gebouwde Rocamadour is na Lourdes het 

meest bezochte bedevaartplaatsje van Frankrijk. Boven 

op de berg ligt een burcht met het heiligdom dat via 

een trap of een treintje te bezoeken is.

4e dag: In de buurt ligt het stadje Padirac. Hier gaan we 

’s morgens de spectaculaire druipsteengrotten bekijken. 

De middag brengen we door in Rocamadour. Met een 

treintje kunnen we naar de Burcht maar ook het stadje 

zelf met de Basiliek, is prachtig om te zien.

5e dag: Vandaag zakken we af naar de stad Cahors die 

bijna volledig omgeven is door water van de rivier de 

Lot. Deze middeleeuwse stad met zijn beroemde brug 

Pont Valentré en de vele verborgen hofjes is zeer de 

moeite waard om te bezoeken. Bij voldoende belang-

stelling kunnen we een boottocht maken over de rivier.

6e dag: Al vroeg in de ochtend verlaten we Rocama-

dour en rijden westwaarts richting Bordeaux. We rijden 

een mooie route langs de Dordogne en brengen een 

kort bezoek aan Sarlat en Bergerac. Beide steden aan de 

Dordogne hebben ook weer een middeleeuws karakter 

en zijn bekend van wijn en tabak. Tegen de avond ko-

men we aan in Bordeaux.

7e dag: We kennen Bordeaux vooral van de wijnen zo-
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Garonne om de stad vanaf het water te bekijken. ’s Mid-

dags bestaat de mogelijkheid om een fietstocht te ma-

ken, het wijnmuseum te bezoeken of o.l.v. de chauffeur 

een mooie rondrit langs de wijngaarden en het achter-

land van de Gironde te maken.

9e dag: We verlaten de stad voor een toeristische rit 

richting huiswaarts door de streek van de Loire. Na de 

middagstop en een kort bezoek in Tours rijden we langs 

de rivier de Loire naar een van de mooiste kastelen van 

Frankrijk, Chateau Chambord. Zowel het kasteel als de 

tuinen zijn een lust voor het oog. Na dit bezoek rijden 

we naar ons hotel in Orléans, de stad van Jeanne d’Arc. 

De liefhebbers kunnen hier ’s avonds nog een wande-

ling maken om de stad kort te bezoeken.

10e dag: De laatste dag staat in het teken van de te-

rugreis. Afhankelijk van de verkeersdrukte via Parijs of 

via Reims. Als afsluiting zullen we nog genieten van een 

prima afscheidsdiner. 

RONDREIS
FRANKRIJK

als de Merlot en de Saint Emilion. Bordeaux wordt ook 

wel “Klein Parijs” genoemd omdat de geweldige archi-

tectuur van de vele gebouwen uit het rijke verleden niet 

onder doet voor die van Parijs. Na het roemruchte ver-

leden heerst er nu veel rust in deze stad waardoor deze 

ook wel de bijnaam “Schone Slaapster” heeft. Ze ligt 

aan de Garonne en heeft in de binnenstad in een halve 

maanvorm een prachtige boulevard met daarop de 

grootste spiegel van Europa. De sportievelingen gaan 

deze prachtige stad op de fiets verkennen terwijl de rest 

dit met een stadswandeling kan doen onder begelei-

ding van een gids. Hierna heeft iedereen ruim de tijd 

om deze stad zelf te gaan ontdekken met een duidelijke 

plattegrond. ’s Avonds zullen we dineren in een typisch 

authentiek restaurant in de stad en genieten van de vele 

streekproducten en natuurlijk van de wijn.

8e dag: Vandaag blijven we nog een dag in Bordeaux 

en gaan in de ochtend een rondvaart maken over de Vertrekdatum | Rondreis Frankrijk
Zondag 3 juli 2022 10 dagen € 1295,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

diner)

• afscheidsdiner

• bezoek grotten van Padirac

• stadswandeling Bordeaux o.l.v. gids

• boottocht Bordeaux

• bezoek Chateau Chambord

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entree, gids-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 400,-

• fietstocht Bordeaux# ca. € 30,-

# Alleen bij voldoende belangstelling, 

   bij boeking op te geven

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklasse hotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het program-

ma genoemde plaatsen. In Rocamadour 

drie nachten in driesterren Hotel du 

Chateau (of gelijkwaardig). In Bordeaux 

drie nachten in het viersterren Hotel 

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons. 

(of gelijkwaardig)

NIEUW

Foto: Atout France / Robert Palomba

Foto: Atout France / Gilles Lausard

29
Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Valencia is een typisch Spaanse stad. Je vindt er nog veel 

authentieke restaurants, kleine winkeltjes die al vele ja-

ren bestaan, siësta en lokale feesten (zoals Las Fallas) die 

nog steeds zeer intens gevierd worden. In het centrum 

vind je een groot aantal historische monumenten, van 

een 15e-eeuwse Unesco zijdebeurs tot een prachtig 

marktgebouw uit 1914 vol keramieken details. Valen-

cia heeft echter ook een andere, moderne kant. Zo is 

er de moderne “Stad van de Kunst en Wetenschap”, van 

de beroemde Valenciaanse architect Santiago Caltrava. 

Moderne winkels, het concertgebouw, het grootste 

aquarium van Europa, diverse restaurants en bars zijn 

door hem ontworpen. Het strand ligt op loopafstand 

van al deze prachtige bezienswaardigheden. Even bui-

ten de stad in het natuurpark Albufera ligt het grootste 

zoetwatermeer van Spanje. Dit meer is omgeven door 

uitgestrekte rijstvelden, de allerbeste rijst voor het be-

reiden van paella.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuidwaarts. 

Overnachting omgeving Macon.

2e dag: Na het ontbijt vervolgen we onze weg naar het 

zuiden. We passeren Lyon, Valence, Montpellier en Gi-

rona en komen in de namiddag aan in Santa Susanna. 

Overnachting in Santa Susanna.

3e dag: Vandaag rijden we langs Barcelona richting het 

hoofddoel van deze reis, Valencia. Onderweg maken we 

een langere pauze in het plaatsje Peñíscola. Dit pitto-

reske stadje heeft prachtige stranden, een oude burcht 

uit de 14e eeuw en een gezellig centrum met een uit-

gestrekte boulevard. In de late middag arriveren we in 

Valencia waar we vijf nachten zullen verblijven.

4e dag: ’s Morgens maken we o.l.v. een gids kennis met 

het oude centrum van de stad. Ongetwijfeld zullen de 

zijdebeurs, de markthal, het gemeentehuis en de kathe-

draal de revue passeren. ’s Middags bent u vrij om op 

eigen gelegenheid de stad te verkennen.

5e dag: Na het ontbijt rijden we naar het natuurgebied 

Albufera. Tijdens deze excursie maken we een boot-

tocht over het grootste meer van Spanje en zien we de 

rijstvelden liggen. 

6e dag: ’s Morgens bezoeken we o.l.v. een gids de tren-

dy wijken Ruzafa en Canovas met zijn vele boetiekjes, 

terrasjes en cafés. ’s Middags bent u vrij. U kunt uitrusten, 

winkelen, het strand opzoeken of  een fiets huren en een 

fietstocht maken door het indrukwekkende Turiapark. 

7e dag: Na het ontbijt vertrekken naar Zaragoza. On-

derweg wordt een stop gemaakt in Teruel, een prachtig 

oud stadje, maar vooral bekend om zijn serranoham. We 

overnachten in de omgeving van  Zaragoza.

8e dag: ‘s Morgens nemen we een kijkje in het oude 

centrum van Zaragoza.  In  de loop van de middag rij-

den we verder naar de stad Pamplona, bekend van de 

door de straten rennende stieren.  Overnachting omge-

ving Pamplona.

Het noordoosten van Spanje strekt zich uit over de auto-
nome gemeenschappen Catalonië, Aragón, Navarra en 
Valencia. Deze streek is bekend om zijn historische steden 
en dorpjes, het flamenco dansen, tortilla, serranoham, 
paella, tapas en grote voetbalclubs als Zaragoza, Valencia en 
natuurlijk Barcelona.

SPANJERONDREIS
Foto: © Visit València
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9e dag: Vandaag maken we kennis met een stukje Ca-

mino, de befaamde pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostela. Bij diverse herkenbare plaatsen zoals Pu-

ente la Reina, Estella en Bodegas Irache wordt een korte 

of langere stop gemaakt. Ook bezoeken we Monasterio 

de Iranzu, waar twee Nederlandse paters de scepter 

zwaaien. Overnachting in omgeving Pamplona.

10e dag: ’s Morgens brengen we een bezoek aan de stad 

Pamplona. Op het programma staan de historische bin-

nenstad, de kathedraal, plaza de Toros en Plaza del Castillo

11e dag: Vandaag rijden we verder noordwaarts. Via 

San Sebastian, gelegen in een prachtige baai aan de 

Golf van Biskaje, en Bordeaux rijden we naar de omge-

ving Tours voor de laatste overnachting.

Vertrekdata | Rondreis Spanje
Zondag 24 april 2022 12 dagen € 1325,- 

Zaterdag 15 oktober 2022 12 dagen € 1325,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)

• afscheidsdiner

• wandeling oude stad Valencia o.l.v. gids

• wandeling trendy wijken Valencia  

o.l.v. gids

• demonstratie/show flamenco dansen

• entree zijdebeurs 

• rondrit en wandeling Zaragoza o.l.v. gids

• wandeling Pamplona o.l.v gids 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entree, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij onder inbegrepen aan-

gegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 360,-

• fietstocht Turiapark € 50,- p.p. #

# Alleen bij voldoende belangstelling, bij boeking 

op te geven

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programmawij-

zigingen c.q. aanpassingen door chauffeur 

mogelijk.

Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklasse hotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het programma 

genoemde plaatsen. Alle kamers zijn mi-

nimaal voorzien van douche of bad en 

toilet. ’s Morgens wordt een uitgebreid 

ontbijtbuffet en ’s avonds een prima di-

ner (buffet of 3-gangen) geserveerd. De 

adresgegevens ontvangt u bij uw reisbe-

scheiden. In Valencia zijn kamers gereser-

veerd in het stijlvolle 4-sterren Hotel Eu-

rostars Rey Don Jaime (of gelijkwaardig). 

Het hotel ligt in de wijk Camina al Grau, 

vlak naast Jardines de Turia en ideaal om 

te voet de belangrijkste toeristische at-

tracties van de stad te ontdekken zoals de 

kathedraal en de basiliek van de Maagd. 

De kamers zijn voorzien van o.a. een tv, 

gratis WiFi, airco, kluisje en een badkamer 

met bad of douche, toilet en föhn.

RONDREIS
SPANJE NIEUW

5 NACHTEN IN VALENCIA

12e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.
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Tijdens deze 12-daagse rondreis maakt u kennis met de 

drie hoofdsteden, maar ook met de Poolse hoofdstad 

Warschau, de prachtige eeuwenoude stad Kaunas, en-

kele imposante kastelen en het indrukwekkende bede-

vaartsoord 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 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 belang-

rijke 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 Litou-

wen, die vandaag op het programma staat voert langs 

Kaunas, een eeuwenoude stad met een aantal histori-

sche bouwwerken, waaronder de burcht, de St. Georg-

kerk, 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 plek-

jes van de stad Vilnius laten zien. Het stadsbeeld wordt 

grotendeels bepaald door de achthoekige Gediminoto-

ren. Enkele andere bezienswaardigheden van de stad zijn 

de kathedraal Arkikatedra, de Peter en Paulkerk, de St. An-

nakerk 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 noord-

waarts richting Letland. We rijden langs Kryžiu kalnas 

oftewel de Heuvel van Kruisen, een indrukwekkend be-

devaartsoord 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 bes-

te 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 Tal-

linn 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 pan-

den zijn een lust voor het oog. Enkele andere beziens-

waardigheden zijn de Russisch-orthodoxe Alexander 

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 be-
zocht, maar ook de bezienswaardigheden en de natuur 
in het achterland zijn het ontdekken meer dan waard.

VILNIUS

RIGA

TALLINN

HELSINKI

STOCKHOLM

MALMÖ

WARSCHAU
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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 doorbren-

gen. Overnachting Tallinn.

8e dag: Vrije dag. U kunt op eigen gelegenheid de hele 

dag in Tallinn doorbrengen. Bij voldoende belangstel-

ling 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 insche-

pen 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 bezienswaardig-

heden zoals Gamla Stan, (= de oude stad), het stadhuis, 

het koninklijk paleis, slot Drottningholm en vikingenne-

derzetting Birka te zien. ’s Middags kunt u op eigen ge-

legenheid 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 ver-

der 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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 330,-

• eenpersoonskamer/buitenhut € 410,- #

• tweepersoonsbuitenhut € 50,- p.p. #

# Alleen op aanvraag!

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklasse hotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het programma 

genoemde plaatsen. Alle kamers zijn mi-

nimaal voorzien van douche of bad, toilet 

en televisie. ’s Morgens wordt een uitge-

breid ontbijtbuffet en ’s avonds een prima 

diner (buffet of 3-gangen) geserveerd.

Vertrekdata | Rondreis Baltische staten
Zaterdag 14 mei 2022 12 dagen € 1225,- 

Zaterdag 10 september 2022 12 dagen € 1225,-
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In 2019 was de reis naar de Noordkaap weer een gran-

dioos succes. De belangstelling was bijzonder groot, het 

programma vermoeiend, maar enerverend en onverge-

telijk. Naast enkele culturele hoogtepunten (o.a. Stock-

holm, Helsinki en Oslo) en aandacht voor historie en tra-

ditie (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 Jön-

köping en Huskvarna. Op onze weg naar Stockholm pas-

seren 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 over-

nachting 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 be-

roemde Finse merengebied met zijn ongerepte natuur 

en oneindige bossen. Overnachting in de universiteits-

stad 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 Sap-

mi, een informatiecentrum over de Samen. We rijden 

langs de Porsangerfjord naar Honningsvåg. ’s Avonds ma-

ken 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 mid-

dernacht 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 Ol-

derdal 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-eilan-

den en Sortland. De route gaat verder langs de fjord naar 

Melbu, waar we de veerboot naar Fiskebol op de Lofo-

ten 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 mid-

dag arriveren. Na aankomst kunt u op uw gemak rond-

NOORDKAAP EN LOFOTEN

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 noor-
delijkste puntje van Europa, waar we bij goed weer de 
magische middernachtzon kunnen zien.

HELSINKI
OSLO

KOPENHAGEN

STOCKHOLM

TURKU

OULU

SAARISELKÄ

HONNINGSVÅG

TROMSØ

NARVIK

SVOLVÆR

TRONDHEIM

GÖTEBORG
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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 nagenie-

ten 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 diame-

ter 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 en-

kele fjorden en meren. Uiteindelijk arriveren we in Trond-

heim, 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 ves-

ting 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. Vin- 

tra en Ringebu, met een staafkerkje uit de 12e eeuw, be-

reiken 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 beziens-

waardigheden 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. Vertrekdatum | Rondreis Noordkaap en Lofoten
Woensdag 13 juli 2022 16 dagen € 2275,-

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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 500,-

• eenpersoonskamer/buitenhut € 650,-

• tweepersoonsbuitenhut € 65,- p.p.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklasse hotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het programma 

genoemde plaatsen. Alle kamers zijn mini-

maal voorzien van douche of bad en toilet. 

’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijt-

buffet en ’s avonds een prima diner (buffet 

of 3-gangen) geserveerd.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rondreis-noordkaap-lofoten
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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. OSLO

KOPENHAGEN

STOCKHOLM

BERGEN

Ook bij de reis van 2022 hebben we gekozen voor een 

programma dat zich voor een groot deel langs de west-

kust 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 land-

schap 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 Deens-

Noorse Koning Christian IV gesticht en door Neder-

landse architecten ontworpen. De stad werd geteis-

terd door vier grote branden waardoor er slechts 

enkele historische gebouwen bewaard zijn gebleven. 

Momenteel is Kristiansand het centrum van Zuid-

Noorwegen en een belangrijke havenstad. Via Sandnes 

bereiken we de belangrijke stad Stavanger. Met ruim 

95.000 inwoners is Stavanger een van de grootste ste-

den 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 cen-

trum van deze nieuwe industrie. Enkele bezienswaar-

digheden 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 ener-

verende, 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 ei-

landjes en een magische natuur.

4e dag: Via twee tunnels rijden we naar het haven-

plaatsje 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 tol-

weg 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 aan-

komst rijden we via Softeland en Nesttun naar de Han-

zestad 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 stadspoor-

ten, de imposante Mariakerk en de vele kleine witte 

huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. ’s Mid-

dags 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 Eikefet-

tunnel. Daarna door een adembenemend fjordenland-

schap 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 veer-

boot 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 Jolstra-

rivier die uitmondt in het Jolstermeer. Na Skei rijden we 

het Vatedal in naar Byrkjelo. Via de Innvik-bergpas ko-

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



37

RONDREIS
ZUID-NOORWEGEN

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 Sog-

ge 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 Winterspe-

len werden gehouden. Via de westoever van het Mjo-

sameer, 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 land-

schap 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 Konink-

lijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, 

het Parlmentsgebouw Storting en het beroemde stad-

huis, 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 Svi-

nesundbrug die Noorwegen met Zweden verbindt. Daar-

na verder naar Göteborg voor de inscheping naar Kiel.

10e dag: Ontbijtbuffet aan boord. Daarna rijden we te-

rug naar Nederland, waar we in de loop van de middag 

zullen arriveren. 

Vertrekdata | Rondreis Zuid-Noorwegen
Vrijdag 17 juni 2022 10 dagen € 1325,-

Woensdag 7 september 2022 10 dagen € 1325,-

Inbegrepen:
• dagovertocht Hirtshals-Kristiansand 

(Color Line)

• overtocht Göteborg-Kiel (Stena Line)

• 1x overnachting aan boord in tweeper-

soonsbinnenhut 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-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut € 325,-

• eenpersoonskamer/buitenhut € 350,- #
• tweepersoonsbuitenhut € 12,- 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. Program-

mawijzigingen 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 voor-

zien van douche of bad, toilet en televisie.  

’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijt-

buffet en ’s avonds een prima diner (3-gan-

gen of buffet) geserveerd.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rondreis-noorse-fjorden
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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

KOPENHAGEN
GÖTEBORG

Daar tussenin een glooiend bosrijk gebied met vele 

tientallen meren en meertjes, kleine dorpjes en stadjes 

en talrijke culturele en historische bezienswaardighe-

den.   

Het Zuiden van Zweden is dan ook als een fotoboek! 

Tijdens deze reis krijgt u vele mooie en vooral ook ver-

rassende plekjes van het zuiden van dit prachtig land 

te zien. Onder andere een nagenoeg authentiek vi-

kingdorp, het stadje Ystad, bekend van de politieserie 

Wallander, het historische Kalmar, kasteel Gripsholm 

en uiteraard Stockholm. Daarnaast is er een dag gere-

serveerd voor de Deense hoofdstad Kopenhagen. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Via de ferry Puttgarden-Rødby be-

reiken we Denemarken. Overnachting omgeving Ko-

penhagen. 

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 be-

zoek 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 rij-

den we via een mooie route langs de zuidkust verder 

richting Karlskrona.   

3e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts en ko-

men 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 Grips-

holm, een van de 10 Koninklijke kastelen in Zweden. 

Het is gelegen bij de stad Mariefred aan het Mälar-

meer. Samen met een gids bezoeken we het kasteel, 

dat tevens de Koninklijke kunstcollectie herbergt. 

Daarna is er nog tijd voor een wandeling door het pit-

toreske plaatsje voordat we via een andere route te-

rugrijden 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 vikingenne-

derzetting Birka te zien. ’s Middags kunt u op eigen 

gelegenheid de stad verkennen of eventueel een be-

zoek brengen aan het Vasa Museum. Overnachting 

omgeving Stockholm.
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6e dag: We rijden vandaag naar de westkust. Onder-

weg 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 

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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij onder inbegrepen aan-

gegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 285,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze reis wordt overnacht in uitsteken-

de middenklassehotels, gunstig gelegen in 

of nabij de in het programma genoemde 

plaatsen. Alle kamers zijn minimaal voor-

zien van douche of bad, toilet en televisie.  

’s Morgens wordt een uitgebreid ontbijt-

buffet en ’s avonds een prima diner (3-gan-

gen of buffet) geserveerd.

Vertrekdatum | Rondreis Zuid-Zweden
Donderdag 9 juni 2022 9 dagen € 1095,- 

Vrijdag 2 september 2022 9 dagen € 1095,-

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. Overnach-

ting 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 ‘Kas-

tellet’, park Tivoli, de kleine Zeemeermin, paleis Ama-

lienborg, 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. 

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/zuid-zweden
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In het programma van deze rondreis door Schotland en 
Ierland is er een unieke combinatie tussen cultuur, ge-
schiedenis, 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.

LONDEN

GLASGOW

DUBLIN

TRALEE

HOLYHEAD

KINGSTON UPON HULL

EDINBURGH

NEWCASTLE

STRANREAR
BELFAST

INVERNESS

GALWAY

De fascinerende landschappen, de onheilspellende 

Lochs, het bijzondere karakter van de inwoners, de apar-

te 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 ge-

noemd, kent voor een groot deel een tragisch verleden. 

De Ierse kwestie, heeft vele jaren gezorgd voor een on-

overbrugbaar geschil, tussen de protestante en katho-

lieke 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 aanstekelij-

ke muziek, aan de gastvrije lokale bevolking en een heer-

lijke ‘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 

naar Newcastle om 18.00 uur. Diner en overnachting 

aan boord.

2e dag: Na het ontbijt aan boord rijden we recht-

streeks 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 tij-

dens 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 be-

kend als Royal Deeside. In het landschappelijk bijzonder 

mooie gebied rondom Braemar brengt de Engelse Ko-

ninklijke 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. On-

derweg brengen we een bezoek aan een van de prach-

tigste 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 land-

schap. Diner en overnachting omgeving Sligo/Westport. 

7e dag:  Via een onvergetelijke route door de Conne-

mara, de meest westelijk gelegen streek van Ierland, rij-

den we verder zuidwaarts. Het landschap is imponerend. 

Contrasten van bergketens, donkere meren, dalen en 

een grillige kust met rotsen en zandstranden. Overnach-

ting omgeving Galway/Limerick. 

8e dag: Middels een rit door de ‘Burren’, een in het groe-

ne Ierland onverwacht gebied met een grijs maanland-

schap, 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 
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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 omge-

ving 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 afwis-

selend landschap. De mediterrane plantengroei, vulkani-

sche heuvels, ruige klippen en steile rotswanden zullen 

onvergetelijke indrukken bij u achterlaten. Diner en over-

nachting 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 ge-

legenheid 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 veer-

boot 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 veer-

boot en keren we terug naar Limburg waar we rond het 

middaguur zullen arriveren. Vertrekdata | Rondreis Schotland & Ierland
Maandag 9 mei 2022 12 dagen € 1325,-

Donderdag 4 augustus 2022 12 dagen € 1450,-

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 (halfpen-

 sion) 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 excur-

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

kosten, 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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel: 
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklassehotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het program-

ma genoemde plaatsen. Alle kamers 

zijn minimaal voorzien van douche of 

bad en toilet. ‘s Morgens wordt een uit-

gebreid Schots, Iers of Engels ontbijt en 

‘s avonds een prima diner geserveerd. 

De adresgegevens van de hotels ont-

vangt u bij uw reisbescheiden.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rondreis-schotland-ierland
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Als men aan Ierland denkt, denkt men aan frisgroene 
heuvels en kronkelende rivieren, aan sfeervolle kleine 
dorpspubs met een flakkerend haardvuur en aanste-
kelijke 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.

LONDEN

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 hoofd-

stad Dublin. Tijdens deze rondreis zullen vrijwel alle hoog-

tepunten van dit ‘groene' eiland de revue passeren.

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 ne-

men naar Dublin. Indien de tijd het toelaat wordt onder-

weg 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 Cas-

tle 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 bezienswaardig-

heden. 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 on-

derweg 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 kust-

wand 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 over-

nachting 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 overnach-

ting omgeving Galway. 

8e dag: Via een mooie route rijden we oostwaarts en pas-

seren onderweg de uit de 6e eeuw stammende mythi-

sche kloosterruïne Clonmacnoise die eventueel bezocht 

kan worden. In de vroege middag arriveren we in Dublin, 
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waar we, indien mogelijk, het Guiness Storehouse bezoe-

ken. 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 

stadje, bijvoorbeeld Halifax of Dewsbury. Om 18.00 uur 

inschepen aan boord van een van de schepen van PO-

ferries voor de overtocht naar Rotterdam. Diner en over-

nachting aan boord. 

10e dag: Na het ontbijt aan boord verlaten we de veer-

boot en keren we terug naar Limburg waar we rond het 

middaguur zullen arriveren.

Vertrekdata | Ierland
Maandag 1 augustus 2022 10 dagen € 1350,- 

Maandag 3 oktober 2022 10 dagen € 1250,-

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 inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer/binnenhut  

€ 360,- (augustus) en € 320,- (oktober)

• eenpersoonskamer/buitenhut  

€ 440,- (augustus) en € 375,- (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 cen-

trum van de stad. De adresgegevens 

van de hotels ontvangt u bij uw reis-

bescheiden.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/ierland
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Dobro dosli u Hrvatsku! Welkom in Kroatië! 
Samen met de gastvrije Kroatische bevolking nodi-
gen 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 in-

hammen, baaien, rotsen, stranden, schilderachtige vis-

sersdorpen 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 zuid-

waarts. 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 wel-

eer nog duidelijk zichtbaar zijn. De rondrit gaat door het 

heuvelachtige bovenste deel met o.a. de parlementsge-

bouwen 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 me-

ren, die al sinds 1979 op de Unescolijst van beschermde 

natuurgebieden staan. In dit park liggen 16 oogverblin-

dend mooie meren etagegewijs boven elkaar. De me-

ren 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 Si-

benik. 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 be-

zienswaardigheid. Binnen de eeuwenoude stadswallen, 

bevindt zich het oude stadscentrum, dat bulkt van de be-

zienswaardigheden. 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 uit-

gevoerd met een plaatselijke touringcar o.l.v. een deskun-

dige gids. Diner en overnachting in Herceg Novi.
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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. Di-

ner en overnachting omgeving Sibenik.

10e dag: We rijden vandaag eerst naar de bekende bad-

plaats Opatija aan de Kroatische rivièra. U kunt een wan-

deling maken over een in de rotsen uitgehouwen wan-

delpad 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. Vertrekdata | Rondreis Kroatië
Zondag 8 mei 2022 12 dagen € 1090,-

Zondag 18 september 2022 12 dagen € 1090,-

Inbegrepen:
•  verzorging op basis van half pension

 (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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 225,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 ontbijt-

buffet en ’s avonds een prima 3-gangen-

diner of dinerbuffet geserveerd. De adres-

gegevens van de hotels ontvangt u bij uw 

reisbescheiden. 

Documenten: 
Voor deze reis is een identiteitskaart of pas-

poort vereist dat nog ten minste 3 maan-

den geldig is.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/rondreis-kroatie
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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 veelzij-
digheid van een aantal Europese landen die  
liggen aan deze immense binnenzee.

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 krij-

gen 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 Nas-

sau. De Triomfboog, een van de mooiste van Frankrijk, 

en het amfitheater getuigen van een geschiedenis die 

terug gaat tot in de Romeinse tijd. Overnachting om-

geving Orange.

3e dag: De route van deze dag voert langs Montpel-

lier 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 zul-

len 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. On-

derweg kunt u genieten van panoramische vergezich-

ten 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 be-

langrijkste 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 

en is bekend om zijn azuurblauwe zee met kristal-

helder water, prachtige baaien en bergachtige land-

schappen met grillige rotsformaties. Via een route 

langs de noordkust komen we eerst aan in Castelsardo 

en daarna in de omgeving van Soldeu waar we zullen 

overnachten.

7e dag: Rustdag op Sardinië. U kunt eventueel deel-

nemen aan een bustour over het eiland met een 

plaatselijke touringcar (bij boeking op te geven). Over-

nachting omgeving Soldeu.

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 stad-

jes 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 schil-

derachtige dorpjes zijn er krijtrotsen in het zuiden, 

rode rotspartijen ‘Les Calanches’ en het UNESCO we-

MADRID

PARIJS

ROMEANDORRA

BARCELONA

PORTO
PALAU

BASTIA

ORANGE

LIVORNO

MONTECATINI TERME

MET O.A. SARDINIË EN CORSICA
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reldnatuurreservaat Scandola in het westen, en hoge 

bergtoppen waaronder de Monto Cinto in het mid-

den van het eiland. Na terugkomst kunt u de beziens-

waardigheden van Bastia nog nader gaan bekijken. 

Een kijkje bij de citadel en in het oude centrum is ze-

ker de moeite waard. Overnachting omgeving Bastia.

10e dag: In de loop van de dag nemen we de veer-

boot 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. Over-

nachting in het zuiden van Duitsland.

12e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner. 

Vertrekdata | Rondreis Middellandse Zee
Vrijdag 13 mei 2022 12 dagen € 1290,-

Vrijdag 2 september 2022 12 dagen € 1290,-

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 inbe-

grepen 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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze rondreis wordt overnacht in uit-

stekende middenklasse hotels, gunstig 

gelegen in of nabij de in het programma 

genoemde plaatsen. Alle kamers zijn mi-

nimaal voorzien van douche of bad en 

toilet. ’s Morgens wordt een uitgebreid 

ontbijtbuffet en ’s avonds een prima di-

ner (buffet of 3-gangen) geserveerd.

Direct boeken ›
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Abtenau is een groter dorp in het Salzburgerland. Een 

dorp met een kerk, een oergezellig dorpsplein, boer-

derijen 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 Salz-

burg ligt het mooie Lammertal. Midden in dit prachtige 

dal ligt de vakantieplaats Abtenau, een echt vakantiepa-

radijs. Rond het gezellige marktplein in Abtenau bevin-

den zich traditionele konditereien, winkeltjes en cafés. 

Je kunt er verder tennissen, paardrijden, kegelen, moun-

tainbiken, 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 bezienswaar-

digheden, zoals de ijsgrotten van Werfen, Königsee, be-

zoek aan Salzburg, zijn slechts enkele voorbeelden van 

interessante uitstapjes.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Abtenau in de late na-

middag.

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 Wolfgang-

see is een must voor de vakantieganger in het Salz-

burgerland. 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 Go-

sausee. 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 inter-

nationale bekendheid vooral aan componist Wolfgang 

Amadeus Mozart. Salzburg is een stad van contrasten, 

van traditie en modern, van groot en klein, van eenvou-

dig 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 vol-

op 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 samen-

spraak 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.

48

Al 23 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 bij-
zonder tevreden en zijn de reacties op de reizen naar 
Abtenau bijzonder goed.

WENEN

ABTENAU
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7e dag: De tocht van deze dag gaat naar Berchtes-

gaden, 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 pro-

gramma. 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 Liechten-

steinklamm, 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.

ABTENAU

Vertrekdata | Abtenau
Zondag 12 juni 2022 8 dagen € 695,-

Zondag 7 augustus 2022 8 dagen € 710,- 

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzemenu) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• wandeling door Abtenau onder des-

kundige 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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. Bij de 8-daagse rei-

zen vervalt in principe dag 6, al zal de 

chauffeur proberen het programma van 

deze dag zoveel mogelijk in te passen in 

de andere dagen.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 77,-

Hotel:
U logeert in het viersterren Hotel Gol-

dener 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 rust-

gevende 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 ka-

mers 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.

OOSTENRIJK
24e JAAR

**** HOTEL
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Daarnaast zijn er een aantal verrassend mooie excur-

sies 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. 

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, Heimat-

avonden 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 ook voor 2022 weer 

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 excursiepro-

gramma wordt u een aantal dagen begeleid door de 

hotelier en is gezorgd voor heel veel extra’s, waaron-

der veel, heel veel muziek! 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Na aankomst is er een ‘Begrüßungs-

schnapserl’ en een prima diner.

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

naar Musistadl in de Flachauer Gutshof voor het we-

kelijkse 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 bele-

venisvolle tocht over de Malta Hochalmstraße, door 

het dal van het neerstortende water, naar de Köln-

breinsperre, de hoogste stuwdam van Oostenrijk. Van 

het uitzichtplatvorm Airwalk heeft men een werkelijk 

magnifiek uitzicht op de stuwdam, het stuwmeer en 

imposante berglandschap. Onderweg kunt u genie-

ten van panoramische vergezichten en de mooiste 

natuur. 

4e dag: Deze dag gaan we naar het Salzkammer-

gut, een streek met veel meren zoals de Fuschlsee, 

Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee en Attersee. Keizerin 

Sisi ging erg graag  naar de Zwieselalm met magni-

fieke uitzichten op de Gosaukamm en de Dachstein.  

5e dag: Het programma van deze dag brengt ons naar 

de Steirische Bodensee, een juweel midden in het ge-

bied 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 en-

kele muzikale hoogstandjes. 
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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. 

WENEN
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6e dag: Over de 34 lange Nockalmstraße, zonder 

enige twijfel een van de afwisselendste en mooiste 

alpenroutes die men met de bus kan rijden, gaan we 

deze dag naar Karinthië. Bij de Wörthersee, bijvoor-

beeld in Velden of in Maria Wörth wordt een langere 

pauze ingelast en bij voldoende belangstelling 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 Gries-

senkar, 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 wentel-

trap Helix kunt u op uw gemak, tussen de rotswanden 

30 meter omhoog klimmen, een spectaculaire erva-

ring. ’s Avonds grandioze afscheidsavond met muziek 

van het huisorkest.

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

prima diner.

FLACHAU 

Vertrekdata | Flachau 
Zaterdag 25 juni 2022 8 dagen € 765,- 

Zaterdag 16 juli 2022 8 dagen € 765,- 

Zaterdag 3 september 2022 8 dagen € 765,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangen-keuze-diner met groot 

saladebuffet) 

• diners aangepast aan seizoen met 

enkele verrassingen 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x grillparty op hotelterras  

(bij goed weer) 

• ’1x Kaffee und Kuchen’ op hotelterras 

• muziekavond 

• 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’ 

• tour Salzkammergut 

• excursie Steirischem Bodensee met 

wandeling 

• tour naar Karinthië over de  

Nockalmstraße 

• stoeljeslift (heen- en terug) naar  

Griessenkar   

• tocht naar de Liechtensteinklamm  

• parkeer- en tolkosten  

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
U verblijft in het ****Familiehotel Berg-

zeit, gelegen in het centrum van Flachau. 

Het staat voor kwaliteit, uitstekende 

gastronomie, persoonlijke benadering, 

comfort, vermaak en talloze activiteiten. 

Het hotel beschikt over een lift, sfeervol 

restaurant, gezellige bar, zonneterras, 

zwembad, sauna, solarium en belevings-

douches. Alle kamers zijn voorzien van 

douche, bad, toilet, föhn, telefoon, wifi 

en televisie. Een aantal kamers heeft een 

balkon.

OOSTENRIJK
**** HOTEL
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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 nage-

noeg het hele dal zijn uitstekende wandelpaden en ook 

fietsroutes uitgezet. Het dal is bekend vanwege de hout-

snijkunst, waaronder fraai ingelegde tafels en kasten en 

klokken die zijn voorzien van sierlijk houtsnijwerk.

Het oude Tiroolse dorp Holzgau ligt op de mooiste plek 

in het Oberen Lechtal en is omgeven door weiden, bos-

sen en de romantische Allgäuer- en Lechtaler Alpen. 

Het is een bijzonder sfeervol dorp met huizen en boer-

derijen die prachtig beschilderde gevels hebben, vaak 

nog mooier gemaakt door de vele met bloemen ver-

sierde balkons. Holzgau is een eldorado voor de wan-

delliefhebber, 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 gereali-

seerd 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 Speckver-

kostung’ 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 belang-

stelling 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-
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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 Bra-
bant met een bijzonder tevreden gevoel terug kunnen 
kijken op een ‘droomvakantie’ naar Holzgau.
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schien wel het mooiste kasteel dat koning Ludwig II 

heeft laten bouwen. Ook kan een kijkje worden geno-

men 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-

HOLZGAU

Partenkirchen, Mittenwald, Seefeld in Tirol, Telfs, Nas-

serreith, Bieberwier, Berwang en het Namloser Tal. Ook 

deze dag wordt op gezette tijden gepauzeerd zodat u 

een wandeling kunt maken of een of andere beziens-

waardigheid wat nader kunt bekijken.

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

ma diner.

Vertrekdata | Holzgau
Zaterdag 14 mei 2022 8 dagen € 670,-

Zondag 11 september 2022 8 dagen € 695,-

Maandag 10 oktober 2022 8 dagen € 650,-
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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 mei- en 

septemberreis)

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 84,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.  

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 ka-

mers 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 mede-

werkers staan bekend om hun gastvrij-

heid, waardoor u zich hier snel thuis zult 

voelen.

OOSTENRIJK

ALMABTRIEB
De Almabtrieb in Steeg behoort tot de mooi-

ste van heel Tirol. Het is een bijzonder kleurrij-

ke traditie die gepaard gaat met veel muziek, 

feest, klederdracht en folklore. De reis in sep-

tember staat in het teken van dit volksfeest. 

Het programma wordt om die reden deels 

aangepast.

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 Venus-

schoentjes, 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.

32e JAAR

VOOR SPECIALE WANDELREIS 
NAAR HOLZGAU ZIE PAGINA 18

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


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 noord-

zijde het Wilder Kaiser gebergte. Het is een streek met 

een prachtig, schilderachtig landschap, geschikt voor 

de actieve vakantieganger, maar ook voor de natuurlief-

hebber en diegene die op zoek is naar cultuur, traditie en 

folklore. Kirchberg is een bekende en geliefde vakantie-

bestemming. 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 gele-

gen voor het verkennen van de omgeving. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in Kirchberg 

in de late namiddag. 

2e dag: Tijdens een grote rondrit door het Alpenland-

schap o.l.v. de chauffeur kunt u deze keer vanuit de bus 

genieten van de mooiste vergezichten. We rijden noord-

waarts langs onder andere St, Johann in Tirol, de Walch-

see en passeren bij Niederndorf de Duitse grens. De route 

gaat via Kiefersfelden, waar we weer Oostenrijk binnenrij-

den, naar Kufstein. In dit veelbezongen stadje wordt een 

langere pauze ingelast, waarna we via Wörgl en Hopfgar-

ten weer langzaam terugrijden naar Kirchberg.

3e 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 Jennbach op de stoomtrein van de Zillertalbahn en 

rijden onder muzikale begeleiding en onder het genot 

van een glaasje ‘Schnapps’ naar Zell am Ziller. Hier kunt 

u op uw gemak rondkijken en een wandeling maken. 

Met de bus rijden we verder naar het plaatsje Krimml 

waar we een kijkje nemen bij de imposante, gefaseerde 

Krimmler watervallen. 

4e dag: Deze dag staat in het teken van de Achensee 

Dampf-Zahnradbahn. In het thema ‘Reisen wie zu Kaisers 

Zeiten’ maken we een mooie rit door het wildromanti-

sche landschap. We rijden van Jenbach naar Seespitz. 

Bergopwaarts gaat dit met een snelheid van 9 km per 

uur, bergafwaarts daarentegen met 20 km per uur. On-

derweg kunt u genieten van de mooiste vergezichten. 

In Seespitz maken we een boottocht over de Achensee.  

Onderweg kunt u genieten van fraaie uitzichten op het 

Karwendelgebergte. ’s Middags maken we nog een 

langere stop in het kleinste stadje van Oostenrijk, Rat-

tenberg. De smalle straatjes, kleurrijke gevels en de mid-

deleeuwse burcht geven dit historische oude stadje een 

schilderachtige aanblik en zorgen voor een aparte sfeer. 
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Duik onder in een wereld van betoverende bergen en 
fascinerende landschappen. Ontdek de schoonheid 
ervan vanuit nostalgische stoomtreinen en historische 
smalspoorbanen.

 OOSTENRIJKKIRCHBERG

WENEN

KIRCHBERG

Foto: Niederstrasser Albin
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5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling ma-

ken of gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. 

Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur nog zor-

gen voor een aanvullend programma. Dit kan een wan-

deling zijn, een rondrit of een bezoek aan een beziens-

waardigheid in de omgeving.

6e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts naar het 

grootste meer van Beieren, de Chiemsee. Op het station 

in Prien staat de legendarische Chiemseebahn al klaar. 

We maken een kort tochtje over deze smalspoorbaan 

naar het station Prien Stock in de haven. Hier stap-

pen we over op een boot die ons naar de Fraueninsel 

brengt. Op dit schilderachtige en gezellige eiland kunt 

u enige tijd op uw gemak rondkijken.  In de loop van 

de middag rijden we terug naar ons hotel in Kirchberg.

KIRCHBERG

7e dag: Verrassingsdag. De chauffeur zal in overleg met 

de hotelier zorgen voor een extra dag- of middagpro-

gramma. Dit kan een rondrit, een verrassend bezoek of 

misschien een wandeling zijn. Laat u verrassen! 

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

ma diner.
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Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen-

keuze-menu met saladebuffet m.u.v. 

dag van aankomst) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• rit met Zillertalbahn (Jennbach-Zell am 

Ziller) met Schnaps en muziek

• bezoek Rattenberg 

• rit met de Achensee-Dampf-Zahnrad-

bahn (Jenbach-Seespitz) 

• boottocht Achensee 

• rit met de Chiemseebahn (Prien 

Bahnhof-Prien Hafen) 

• boottocht Chiemsee naar  Fraueninsel 

• entree Krimmler watervallen 

• parkeer- en tolkosten 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 112,-.

Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus

OOSTENRIJK

Vertrekdata | Kirchberg
Zondag 10 juli 2022 8 dagen € 875,-

Dinsdag 9 augustus 2022 8 dagen € 875,-

Zondag 4 september 2022 8 dagen € 875,-

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. Programma-

wijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk.  

Hotel:
U verblijft in het viersterren Hotel Bräu-

wirt, gelegen nabij het centrum van  

Kirchberg. Alle ruime kamers zijn voorzien 

van douche of bad, toilet, telefoon, tele-

visie, safe en föhn. Het hotel heeft verder 

een lift, een prima restaurant ‘Rettenstein’, 

gezellige Glocken-, Zirben- en Bräustuben 

en een wellnessgebied met o.a. sauna, 

stoombad en infraroodsauna.

HEEL VEEL INCLUSIEF

NIEUW HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


De Hohe Tauern is een van de meest karakteristieke 

bergketens van Oostenrijk. Het spectaculaire gebied 

strekt zich uit over de ‘Bundesländer’ Karinthië, het Salz-

burgerland 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 al-

les 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 we-

gen, 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 ide-

ale 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 na-

middag. ’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 wande-

ling kunt u dit natuurspektakel van dichtbij aanschou-

wen. Indien de tijd het toelaat  bezoeken we deze dag te-

vens 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 ge-

zien 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 genie-

ten 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 be-

devaartsplaatsje 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 we-

tenswaardigheden 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 bren-

gen 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, Leo-

gang naar Sankt Johann in Tirol. Via Ellmau am Wilden 

Kaiser, onder andere bekend van de Musikherbst, rij-

den we richting Wörgl.  We rijden even de Wildschö-

nau in, waarna we via Hopfgarten weer langzaam te-

rugrijden 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.
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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 Zel-
lersee, 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.   

WENEN

MAISHOFEN
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6e dag: Deze dag is gereserveerd voor het volgens ve-

len 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 unie-

ke flora en fauna en de imposante bergwereld. In de 

hoofdstraat van het plaatsje Rauris herinneren de sta-

tige huizen van de mijnondernemers met hun portaal-

bogen 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 on-

losmakelijk 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 

MAISHOFEN

Vertrekdata | Maishofen
Zondag 22 mei 2022 8 dagen € 695,-

Zondag 26 juni 2022 8 dagen € 695,-

Zondag 21 augustus 2022 8 dagen € 695,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

4-gangendiner incl. saladebuffet) 

• welkomstdrankje

• afscheidsdiner 

• 2x themabuffet

• wandeling door Maishofen o.l.v. gids

• gratis openbaar vervoer 

• muziekavond 

• rondrit o.l.v. deskundige gids 

• vrij gebruik van Badelandschaft en sauna 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entree, gids-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 112,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 ka-

mers zijn voorzien van douche, wc, te-

levisie en safe. Het hotel heeft een lift, 

een uitstekend restaurant, gezellige bar, 

een groot saunalandschap met Finse 

sauna,  buitenzwembad, biosauna en 

infraroodcabine, een grote tuin met een 

wijds uitzicht en terras.

OOSTENRIJK

en zo ontstond één van de grootste waterkrachtcentra-

les 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 Bimmel-

bahn kunnen we omhoog naar 1500. Boven aangeko-

men kunt u genieten van prachtige vergezichten, het 

hoogstgelegen boomkronenpad van Europa en de ‘Gol-

den Gate Bridge’ van de Alpen. Laat u verrassen.     

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

ma diner.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


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 vakantie-

gangers. In de zomermaanden zijn het vooral de wan-

delaars 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 lig-

gen dan ook vele hotels, Gasthöfe en pensions. Hoog 

boven Matrei ligt de in de 17e eeuw gebouwde bede-

vaartskerk 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 schoon-

heid 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 Um-

hausen verder naar de hoogste waterval van Tirol, de 

Stuibenfall. Op weg naar de abdij in Stams, die we kun-

nen bezichtigen, kan, indien de tijd het toelaat, nog een 
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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

TIROL  |  OOSTENRIJKMATREI AM BRENNER

HEEL VEEL INCLUSIEF
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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 Itali-

aanse stad Merano. Na een informatieve wandeling 

MATREI AM BRENNER

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 huis-

eigen ‘Stolz-Express‘. We rijden door het Valsertal naar 

het almdorp Padaun, waar we kunnen genieten van 

prachtige vergezichten, een heerlijke ‘Almjause’ en sfeer-

volle muziek. Daarna rijden we naar het informatiecen-

trum van de Brennerbasistunnel in Steinach am Brenner.  

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

prima diner.
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en keuze-

menu (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 Och-

senalm incl Jause en muziek

• vrij gebruik sauna en stoombad

• 2x avondrit Stolz Express met  

avondwandeling

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 136,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het 

viersterrenhotel Stolz gelegen aan de 

rand van Matrei. De kamers zijn voor-

zien van zithoek, douche of bad, wc, 

haarföhn, telefoon, radio en televisie. 

Het hotel heeft een uitstekend restau-

rant, gezellige bar, lift, een huiseigen 

‘Bummelzug’ en een ‘Wohlfühlbereich’ 

met sauna, stoombad, infrarood-kabine, 

rustruimte en solarium.

OOSTENRIJK

Vertrekdata | Matrei am Brenner
Zaterdag 21 mei 2022 9 dagen € 985,-

Vrijdag 29 juli 2022 9 dagen € 985,-

Zaterdag 3 september 2022 9 dagen € 985,-

**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/matrei-am-brenner


Als men aan Tirol denkt, denkt men al snel aan sfeer, ge-

zelligheid, vakantie, folklore, kleine idyllische dorpjes, al-

men 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 Ge-

birge’ genoemd. Vele hoge alpentoppen bepalen dan 

ook het landschap van dit Oostenrijkse  Bundesland.  

Tussen de hoge bergen liggen vele schitterende dalen, 

waar  het zowel in de winter als in de zomer goed toe-

ven 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 verschillen-

de 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 Re-

schenpas 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 in-

ternationale 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 na-

middag.

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 Grau-

bünden. 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 Kalten-

brunn 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 hoofd-

stad van geheel Tirol. Vanwege de beschutte ligging is 

het klimaat hier bijzonder aangenaam en kunnen me-

diterrane planten hier goed gedijen.

5e dag: Vrije dag. U kunt Nauders verkennen, een 

(berg)wandeling maken, gebruik maken van de facili-

teiten van het hotel of gewoon uitrusten. 
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Beleef een onvergetelijke vakantie, hoog in de bergen! U 
verblijft in Hotel Margarete Maultasch gelegen in het cen-
trum 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
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6e dag: Vandaag rijden we via een prachtige busrit naar 

de mondaine Zwitserse plaats Sankt Moritz. Bij voldoen-

de belangstelling organiseert de chauffeur een rit met 

de wereldberoemde Bernina Express, een van de steil-

ste 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 Ti-

rol. Het ontstaan gaat terug tot de Romeinse tijd. Het 

hele dorp is tot voetgangersgebied verklaard. Onder-

weg 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-

NAUDERS

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.
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**** HOTEL

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen-

keuze-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 inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 72,-

• Bernina Express (Sankt Moritz-Tirano) 

ca. € 55,- #

# Alleen bij voldoende belangstelling. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
U verblijft in Hotel Margarete Maultasch, 

een gemoedelijk viersterren hotel in Ti-

roler stijl, gelegen in het centrum van 

Nauders. Alle ruime kamers zijn voorzien 

van douche of bad, wc, föhn, safe, tele-

foon en televisie. Het hotel heeft een lift, 

gezellige verblijfsruimtes, een uitstekend 

restaurant, bar, terras, binnenbad, sauna, 

infraroodkabine en stoombad.

Vertrekdata | Nauders
Vrijdag 3 juni 2022 10 dagen € 875,-

Zaterdag 9 juli 2022 10 dagen € 890,-

Vrijdag 12 augustus 2022 10 dagen € 890,-

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Gelegen 30 km ten noorden van Wenen, ‘Vor den To-

ren 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 nabij-

gelegen Slowaakse hoofdstad Bratislava te verkennen. 

Het vredige stadje met ruim 15000 inwoners biedt haar 

inwoners en bezoekers alles wat nodig is. Diverse win-

kels en horecagelegenheden en een ruim aanbod aan 

vrijetijdsvoorzieningen. De jaarlijkse ‘Stockerauerer Fest-

spiele’ met wisselende tentoonstellingen en concerten 

trekken elk jaar weer vele duizenden bezoekers. De 

moeite waard zijn ook het ‘Belvedereschlössl’, het ‘Auto-

mobilmuseum’ 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 Wels en rijden de Wa-

chau 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-

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 schit-

terende gebied per boot over de Donau wil gaan verken-

nen 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 Nederlandsspre-

kende gids maken we een rondrit door de stad van de 

muziek, de barok en met z’n hele eigen charme. We pas-

seren Schloss Belvedere, maar ook de huizen van archi-

tect 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 wan-

delt 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 passe-

ren. '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 ste-

den in Neder-Oostenrijk, Tulln. De grootste attractie is 

hier Die Garten Tulln. De bezoekers van deze tuinbele-

vingswereld worden hier beloond met sprankelende 

kleuren en prachtige tuinen. In het voorjaar ontwaken 

meer dan honderdduizend gele narcissen met hun in-

drukwekkende 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 reuzen-

pompoenen 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 uitrus-

ten en zelf het plaatsje Stockerau gaan verkennen. 

7e dag: Deze dag brengt ons weer naar Wenen, waar 
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‘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 gezel-
ligheid, gemoedelijkheid, harmonie en romantiek die 
men in deze stad overal tegenkomt.

 NIEDERÖSTERREICH  |  OOSTENRIJKSTOCKERAU
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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 pas-

seren het plaatsje Mayerling en bezoeken klooster Heili-

genkreuz. Ook passeren we het mondaine kuuroord Ba-

den bij Wien. Tussen de wijngaarden met zijn pittoreske 

wijndorpjes rijden we terug naar ons hotel. 

8e dag: Vandaag voor de laatste keer naar Wenen. Aller-

eerst 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 Oos-

tenrijk. Vervolgens bezoeken we het Prater met zijn vaste 

kermis, duizelingwekkende attracties en het reuzenrad, 

STOCKERAU

bekend uit de film The Third Man van Orsom Wells. Bo-

ven 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 au-

tobaan 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 Stephans-

dom met het grootste kerkorgel ter wereld of maak een 

wandeling door de sfeervolle Steiningergasse of over de 

oeverpromenade, voordat we naar ons overnachtingho-

tel 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.
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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 inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk.

OOSTENRIJK

Vertrekdata | Stockerau
Vrijdag 3 juni 2022 10 dagen € 950,-

Vrijdag 22 juli 2022 10 dagen € 950,-

Vrijdag 7 oktober 2022 10 dagen € 950,-

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 ka-

mers 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.

**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


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 beken-

de 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 ridder-

geslacht 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 ge-

vestigd die ook heden ten dage nog het beroemde 

Oostenrijkse bier Starkenberger produceert. Een be-

zoek 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 berg-

toppen 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 ge-

mak rondkijken, winkelen, flaneren over de boulevards, 

een kijkje nemen bij de thermale baden of een wande-

ling maken. Bij voldoende belangstelling brengen we 

een bezoek aan de tuinen van Schloss Trauttmanns-

dorff, 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 facilitei-

ten van het hotel, een wandeling maken langs bijvoor-

beeld de Starkenberger See of gewoon uitrusten.

5e dag: Via het Ammerwald, langs Schloss Linderhof 

komen we aan in het plaatsje Oberammergau, wereld-

bekend door de Passiespelen, maar ook zeer de moeite 

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

 OOSTENRIJKTARRENZ

WENEN

TARRENZ
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vele houtsnijwerk. We vervolgen onze route richting 

Füssen, waar een pauze wordt gemaakt en waar we de 

sprookjesachtige Duitse Königsschlösser Neuschwan-

stein 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 Retten-

bachgletsjer, gelegen op een hoogte van ca. 2800 m. Lief-

hebbers 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, Inns-

bruck, is vanuit Tarrenz eigenlijk een must. Na aankomst 

TARRENZ

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 Am-

bras of aan de skischans Bergisel. In de loop van de mid-

dag rijden we weer terug naar ons hotel.

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

ma diner.
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Inbegrepen: 
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangen- 

keuze-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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij onder inbegrepen aan-

gegeven.

OOSTENRIJK

Vertrekdata | Tarrenz
Dinsdag 3 mei 2022 6 dagen € 495,-

Zondag 26 juni 2022 8 dagen € 650,-

Zondag 28 augustus 2022 8 dagen € 650,-

Dinsdag 4 oktober 2022 6 dagen € 495,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programma-

wijzigingen c.q. aanpassingen door chauf-

feur mogelijk. Bij de 6-daagse reizen ver-

valt het programma van dag 4 en dag 6. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer 

• € 50,- (6-daagse reizen)

• € 70,- (8-daagse reizen)

(Zeer beperkt beschikbaar)

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het 

bijzonder gastvrije Hotel Gurgltaler Hof 

van de familie Happacher. Alle comforta-

bele 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.

VEEL MUZIEK
5E JAAR

MUZIEK
Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg Hans’ 

kunt u gedurende de reis optredens verwach-

ten van Zim Martin en het Edelweiss Duo, mu-

zikanten uit het Zillertal die in het volksmuziek-

circuit alom bekend zijn.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


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. De langzaam 

oplopende hellingen zijn deels begroeid met smalle 

stroken donkergroen bos waartussen de lichtgroene 

weiden prachtig afstreken. Witte bergtoppen maken 

het prachtige landschap compleet.

Het gezellige dorpje Ried im Zillertal, ligt vlakbij het 

skigebied Hochzillertal-Hochfügen, onderdeel van het 

grote Zillertal, in de regio Tirol. Genesteld in het mid-

den van de prachtige bergen van het Zillertal en op 

een hoogte van 573 m., nodigt Ried met zijn 1270 in-

woners u uit voor een zorgeloze Zillertaler  vakantie. 

Ried ligt direct aan de oprit naar de Zillertaler Höhen-

strasse, dat een adembenemend uitzicht over het Zil-

lertal biedt. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst hotel in de loop van de 

middag/avond. 

2e dag: We beginnen vandaag heerlijk ontspannen. 

Na het ontbijt kunt u de omgeving van het hotel op ei-

gen gelegenheid verkennen. ’s Middags rijden we naar 

de Gramai Alm op ruim 1200 meter hoogte, midden in 

het Karwendel Natuurgebied. U kunt hier wandelen en 

genieten van de prachtige uitzichten. Aan het einde 

van de dag rijden we naar ons hotel voor het diner.

3e dag: Vandaag staat een prachtige tocht door het 

Gerlosdal op het programma. Met stijgingspercenta-

ges van 9% komen we diverse keren ruim boven de 

1600 m hoogte. Tijdens de route kunnen we genieten 

van talloze prachtige vergezichten. Eenmaal aangeko-

men in het plaatsje Krimml, is een bezoek aan de gelijk-

namige waterval een logische keuze.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Rat-

tenberg. 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 be-

kend als centrum van de glasindustrie.

5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van 

de faciliteiten van het hotel, of een wandeling maken. 

6e 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 één van de rijkste landen van Eu-

ropa maakten. Adem diep in, de gezonde lucht in de 

mijngangen zal u goed doen! Voordat we terugkeren 

naar het hotel stoppen we bij het Museumsfriedhof in 

het plaatsje Kramsach. Op dit kerkhof zonder doden, 

is een verzameling van grafkruisen en grafstenen te 

bezichtigen met opvallende vaak komische spreuken. 

7e dag: Na het heerlijke ontbijt rijden we deze ochtend 

naar wellicht de bekendste plaats van Tirol: Mayrhofen. 
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De inwoners van het Zillertal houden van muziek 
en dans. Van ‘Rainer und Strasser’ en de Zillertaler 
Schürzenjäger tot ‘Händeklatschen’ en de ‘Zillertaler 
Hochzeitsmarsch’. Eén 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

RIED IM ZILLERTAL

 OOSTENRIJKRIED IM ZILLERTAL

Foto: Wörgötter & friends

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



U heeft de ochtend ter vrije besteding in dit gezellige 

en bekende plaatsje. In overleg met de chauffeur kan 

hij deze dag nog voor een extra excursie zorgen. Dit 

kan een rondrit zijn, een bezoek aan een kasteel of tuin 

of heel iets anders. Laat u verrassen! 

8e dag: Deze dag rijden we langs de Achensee Duits-

land in. We passeren de Sylvensteinsee en bij het 

dorpje Vorderriß rijden we weer Oostenrijk in. We rij-

den 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 im-

posante bergketens van de Karwendel en de Rofan. 

RIED IM ZILLERTAL

Vanuit het bekende plaatsje Pertisau kan eventueel 

een boottocht over het meer gemaakt worden. 

9e dag: Eerste reisdoel van deze dag is het Mid-

deleeuwse stadje Hall. Het oude centrum wordt ge-

kenmerkt door een wirwar van nauwe, kronkelende 

straatjes, steegjes, steile trappen, binnenplaatsen en 

pleintjes. Daarna rijden we naar Innsbruck, de hoofd-

stad van Tirol. In het oude centrum, de Altstadt, kunt u 

op uw gemak rondkijken. ’s Middags maken we vanuit 

Axams, bekend van de Axamer Lizum, een koetstocht 

langse diverse sites van de Olympische Winterspelen 

die hier in 1964 en 1976 werden gehouden.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

afscheidsdiner.

Vertrekdata | Ried im Zillertal
Donderdag 2 juni 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 24 juli 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 4 september 2022 10 dagen € 895,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en prima 5-gangendiner) 

• welkomstdrankje

• muziekavond 

• vrij gebruik van het Wellnessbereich

• afscheidsdiner

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 90,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het 

viersterren Hotel Alpina. Het hotel ligt 

aan de rand van het dorp. Het centrum 

ligt op ca. 5 minuten loopafstand. Alle 

kamers zijn voorzien van douche, toi-

let, wc, Flat-Screen TV en telefoon. Het 

merendeel beschikt over een balkon.  

Het hotel biedt een gezellig restau-

rant, Stube, lift, wellnesstuin en een 

Wellnessbereich met o.a. finse sauna, 

stoombad, infraroodcabine en een 

overdekt zwembad. 

NIEUW
**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/ried-im-zillertal


In het hart van het Zillertal ligt het vriendelijke plaatsje 

Uderns en het 4-sterren Musik & Erlebnishotel Pachmair! 

Deze bestemming combineert muziek, prachtige ex-

cursies en een top hotel! Genieten, lachen, vrolijkheid 

én veel muziek zijn de ingrediënten van deze reis. Elke 

namiddag staat koffie en gebak voor u klaar en bijna elke 

avond kunt u genieten van muziekoptredens van arties-

ten uit het Zillertal, allemaal in de reissom inbegrepen.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij hotel Pachmair in loop 

van de namiddag. Na het inchecken kunt u genieten van 

het diner, alle tafeldranken zijn bij het avondeten inclusief 

(bier, wijn, alcoholvrije drankjes). ’s Avonds kunt u al deel-

nemen aan de Pachmairs Zillertaler Musikanten Parade.

2e dag: Vandaag maken wij onder begeleiding een 

wandeling door het dorp. In de middag kunt u genieten 

van een oldtimer-tractor-tocht door deze regio.  Zoals 

elke namiddag staat er koffie met gebak voor u klaar. Na 

het uitgebreide diner, volgt een orginele Tiroler Heimat-

avond met de Zillertaler Vagabunden.

3e dag: Na het ontbijt zullen wij beginnen aan de 

Kitzbüheler Alpen panoramarit. Tijdens deze prach-

tige busrit zullen we via de Gerlospass bij de Krimmler 

Watervallen aankomen, hier heeft u de mogelijkheid 

om de hoogste waterval van Europa te zien. We zul-

len deze mooie route verder vervolgen via Mittersill, 

Kitzbühel, Brixen im Thale, Wörgl en terug naar het 

Zillertal. Na het smakelijke diner zorgen ‘Da Zillertaler 

und die Geigerin’ voor het entertainment tijdens een 

sfeervolle avond.

4e dag: Deze verrassingsdag zal in overleg met de ho-

telier en de chauffeur worden ingevuld. ’s Avonds wordt 

er een film gedraaid over het Zillertal en krijgt u een 

drankje aangeboden.

5e dag: Een bezoek aan de ‘Parel van Tirol' staat op 

het programma. Kufstein biedt veel winkelmogelijkhe-

den en een divers aanbod aan cultuur. Bezoek o.a. het 

heldenorgel, het grootste openluchtorgel ter wereld. 

Dagelijks om 12:00 uur klinkt zijn spel en roept hij op 

tot wereldvrede. In de middag vervolgen wij onze weg 

rondom het Kaisergebergte en komen wij langs plaat-

sen zoals Ebbs, de Walchsee en het landschap van St. Jo-

hann in Tirol. Na het diner volgt een muzikaal optreden.

6e dag: Na het ontbijt gaan we via de Brennerpas naar 

Italië en dat klinkt verder dan het is. U gaat op bezoek 

in het bij vele geliefde Vipiteno. Proef de mediterraanse 

sfeer tijdens het shoppen, geniet van de heerlijke terras-

jes. ’s Avonds is het genieten van muziek, muziek, muziek.

7e dag: Rustdag. U kunt een wandeling maken, fiets 

huren of genieten van de faciliteiten van het hotel. ’s 

Avonds weer een heerlijk diner en daarna weer genie-

ten van muziek.

8e dag: Na het ontbijt start onze dag met een prachtige 

natuurtocht naar het Tuxertal. Nadat we vanuit Uderns 

door het Zillertal de plaats Mayrhofen hebben gepas-

seerd, wordt het dal veel smaller en steiler. Wij passeren 

de plaatsjes Finkenberg en Lanersbach op weg naar het 
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Zillertal, waar geluk geen toeval is! Als de zomer het 

Zillertal onder handen neemt, komt de prachtige natuur 

tot bloei. Maar dat geldt niet alleen voor de natuur: 

iedereen die even een pauze wilt nemen, wordt hier 

meegenomen in een wereld die de ogen opent en de 

harten sneller doet kloppen.

WENEN

UDERNS IM ZILLERTAL

 OOSTENRIJKUDERNS IM ZILLERTAL

ZILLERTALER MUZIKANTEN PARADE

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



gehucht Juns, waar de Hintertuxer Gletscher zichtbaar 

wordt. Vervolgens brengen wij een bezoek aan het 

plaatsje Hintertux. Hier kunt u bijvoorbeeld een wan-

deling maken naar de gletsjer waterval of bezoek per 

kabelbaan de gletsjer, of geniet gewoon heerlijk met 

een kopje koffie van het prachtige uitzicht. Na het eten 

wordt u nog een keer muzikaal verrast door  ‘Mario K’, 

natuurlijk komt ook hij uit het Zillertal.

9e dag: Na het ontbijt zullen wij vandaag naar de mid-

deleeuwse stad Innsbruck gaan, de hoofdstad van de 

deelstaat Tirol. Deze stad heeft veel te bieden en ie-

dereen kan daar zijn eigen invulling aan geven. In de 

namiddag zullen we nog een bezoek brengen aan de 

‘Swarovski Kristallwelten’. De laatste avond wordt u we-

derom verwend met een heerlijk diner en... muziek!

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een af-

scheidsdiner.

UDERNS IM ZILLERTAL

Vertrekdata | Uderns im Zillertal
Donderdag 14 juli 2022 10 dagen € 1050,-

Donderdag 8 september 2022 10 dagen € 1050,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en prima 3-gangen-

keuzemenu met een soepen-,  

voorgerechten-, salade- en  

dessertbuffet) én incl. drankjes bij  

het diner (bier, wijn en alcoholvrij)

• afscheidsdiner 

• dagelijks koffie met gebak (als ons 

programma dit toelaat)

• deelname aan Pachmair's Zillertaler 

Musikantenparade 

• oldtimertractor-rondrit

• entree tot het Relax-centrum

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 81,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in Ho-

tel Pachmair in Uderns. In dit prachtige 

4-sterrenhotel zijn alle kamers voorzien 

van douche of bad, wc, zitruimte, föhn, 

kluis, flatscreen-tv met teletekst- en 

radiofunctie, telefoon met wekker en 

gratis wifi. Het hotel biedt haar gasten 

een uitstekend restaurant, Tirolerstube, 

hotelbar, een lift, een prachtig Pano-

rama-Relax-centrum met verwarmd 

buitenzwembad, whirlpool, biosauna, 

infrarood-cabines en stoombad. En er is 

gratis fietsverhuur.

NIEUW
**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/uderns-im-zillertal


Te midden van de Tiroler bergwereld, niet ver van Wörgl, 

strekt zich het hoogdal van de Wildschönau uit over een 

lengte van 24 kilometer. De grotendeels ongerepte na-

tuur en het heilzame, gezonde klimaat alleen al, zijn een 

bezoek waard. Maar het dal van boeren en gastheren 

heeft aanzienlijk meer te bieden dan natuur en bergen. 

Meer dan 300 kilometer uitstekend gemarkeerde en ge-

prepareerde wandelwegen nodigen ertoe uit om ofwel 

op eigen gelegenheid, of met een gids, de bergwereld 

in dit bijzondere deel van Tirol te leren kennen.

Programma:
1e dag: Heenreis naar Oberau.

2e dag: Vandaag maken we een viermerentocht. Via 

Thiersee, bekend van de Passiespelen, de Ursprung-

pass rijden we naar het aan de Duitse Alpenstrasse ge-

legen Bayrischzell. Daarna verder langs de Schliersee, 

de veel bezongen Tegernsee en het grootste meer van 

Tirol de Achensee weer terug naar de Wildschonau.

3e dag: Via het Brixental rijden we naar Kitzbühel waar 

we met de gondelbaan de Kitzbuheler Horn op gaan, 

voor een bezoek aan de Alpenblumengarten. Eventu-

eel kan Wildpark Aurach worden bezocht waar in nage-

noeg alle Heimatfilms van Hansi Hinterseer opnames 

zijn gemaakt. Na aankomst in het hotel maken we  nog 

een korte dorpswandeling met de hotelier als gids.

4e dag: Rustdag. Tijdens de rustdag kunnen we met 

de Bummelzug naar de Kundler Klamm voor een 

prachtige wandeling door één van de mooiste natuur-

kloven van Oostenrijk. De liefhebbers kunnen in de na-

middag met de lokale gondelbaan naar boven en nog 

een mooie bergwandeling maken.

5e dag: ’s Morgens gaan we in Niederau met de ka-

belbaan omhoog naar de Markbachjochalm, op 1500 

meter hoogte. Vanaf hier hebben we een geweldig 

uitzicht op de bergwereld van de Wildschönau en 

de Kitzbüheleralpen. In de middag bezoeken we het 

Bergbauernmuseum in Oberau en duiken we in het 

traditionele Oostenrijkse bergleven waar we ook kun-

nen proeven van de lokale produkten zoals kaas en 

schnapps. Op donderdagen is hier in de zomermaan-

den ook een traditionele handwerkmarkt. 

6e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan de 

hoofdstad van Tirol, Innsbruck. Na aankomst is er even-

tueel de mogelijkheid om o.l.v. een gids de Altstadt te 

verkennen. Daarna is er volop vrije tijd om bijv. te win-

kelen. Tijdens de terugrit brengen we een kort bezoek 

aan de glasstad Rattenberg.

7e dag: De ‘Parel van Tirol’ zoals het historische ves-

tingstadje Kufstein ook wel wordt genoemd, het klop-

pende hart van de regio. De mooie oude stad met haar 

historische Middeleeuwse Römerhofgasse, de mo-
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In de Wildschönau zijn mogelijkheden te over,

om het hele jaar door op een onvergetelijke manier

de vakantie door te brengen. Afwisselend,

ontspannend of juist inspannend, alleen of met

een groep, jong of oud, het hoogdal heeft voor

iedereen iets in petto.

WENEN

OBERAU

TIROL  |   OOSTENRIJKOBERAU

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



derne boetiekjes, winkelcentra en uitnodigende cafés 

maken Kufstein tot een veelzijdige bloeiende stad.  ’s 

Middags rijden we naar het grootste meer van Beieren, 

de Chiemsee waar we een boottocht kunnen maken 

naar één van de twee eilanden. De Herrenchiemsee, 

ook wel Herreninsel genoemd. Op dit eiland is door 

‘Sprookjeskoning’ Lodewijk II van Beieren het Neues 

OBERAU

Schloss gebouwd in de stijl van Kasteel Versailles. Of 

een boottocht naar de Frauenchiemsee, ook wel Frau-

eninsel genoemd. De benamingen Fraueninsel en 

Herreninsel vinden hun oorsprong in het feit dat op 

het éne eiland zich een Vrouwenklooster en op het an-

dere een Mannenklooster bevond.

8e dag: Terugreis met een heerlijk afscheidsdiner.

Vertrekdata | Oberau
Zondag 15 mei 2022 6 dagen € 525,-

Zondag 19 juni 2022 8 dagen € 730,-

Zondag 24 juli 2022 8 dagen € 760,-

Zondag 28 augustus 2022 8 dagen € 760,-

Zondag 16 oktober 2022 6 dagen € 525,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen-

keuze-menu met saladebuffet)

• 1x dessertbuffet

• 1x Bauernbuffet met harpmuziek 

• afscheidsdiner

• muziek- en dansavond

• wandeling door het dorp o.l.v. hotelier

• Wildschönaucard

• vrij gebruik van 'Vitalbereich'

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer

• € 50,- (6-daagse reizen)

• € 70,- (8-daagse reizen)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.  Bij de 6-daagse reizen 

vervalt het programma van dag 4 en 7.

Hotel:
In het driesterren Landhotel Tirolerhof 

wordt u van harte welkom geheten door 

de familie Erharter. Alle kamers zijn voor-

zien van bad of douche, toilet, telefoon, 

televisie, safe en koelkast. Het hotel heeft 

een lift, een uitstekend restaurant waar 

zoveel mogelijk producten uit de eigen 

regio worden verwerkt, een gezellige bar 

en een ‘Vitalbereich’ met o.a. sauna, mas-

sagedouche en binnenbad.

NIEUW

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


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 gevari-

eerdere 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-

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 inwo-

ners en heeft zich ontwikkeld tot een fraai kuuroord. De 

nieuwbouw van de laatste jaren heeft zich qua architec-

tuur 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 con-

tact met de vakantiegangers. Vanuit Flims kunnen prach-

tige, lichte maar ook stevige, (berg)wandelingen worden 

gemaakt. Daarnaast is de ligging in het noordelijke deel 

van Graubünden uitermate gunstig voor een aantal bij-

zonder 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 pro-

gramma. O.l.v. de chauffeur maken we een onvergete-

lijk rondje door het hooggebergte. De route voert over 

de Fluelapass, de Julierpass en gaat via Lenzerheide-

Valbella 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 ouderwet-

se sfeer uit. Chur is indrukwekkend gelegen tussen een 

krans van hoge met sneeuw bedekte bergtoppen. Het 

FLIMS
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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 verzor-
ging en het unieke excursieprogramma er ongetwij-
feld voor zorgen dat u bij terugkomst in Nederland 
kunt terugkijken op een geslaagde vakantie.

GRAUBÜNDEN  |  ZWITSERLAND

BERN

FLIMS
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stadje herbergt vele bezienswaardige gebouwen en 

wordt gekenmerkt door zijn smalle straatjes en steegjes. 

Vanwege de beschutte ligging heeft Chur een zacht kli-

maat 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 toe-

laat bezoeken we deze dag nog het bergdorpje Arosa 

(1800 m), gelegen in het Schanfiggdal. Het is een van 

FLIMS

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.

Vertrekdata | Flims
Zondag 10 juli 2022 7 dagen € 675,-

Zondag 21 augustus 2022 7 dagen € 675,-

Zondag 2 oktober 2022 7 dagen € 650,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension

 (ontbijtbuffet en 3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• vrij gebruik ‘Sauna-Anlage’ 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 120,-

• Bernina Express (Sankt Moritz-Tirano) 

ca. € 55,- 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

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.

ZWITSERLAND

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Van het vroege voorjaar tot laat in de herfst biedt Süd-

Tirol volop mogelijkheden voor een prachtige en geva-

rieerde vakantie. Heden en verleden zijn hier samenge-

smolten tot een nieuwe dimensie: levendige tradities 

met een mediterrane levensstijl, oude ambachten met 

moderne cultuur, eeuwenoude burchten met uitnodi-

gende luxe hotels, typisch Süd-Tiroler specialiteiten met 

de Haute Cuisine. Het landschap van Süd-Tirol wordt 

gekenmerkt door vele majestueuze bergtoppen waar-

tussen groene almen, geheimzinnige bossen, glinste-

rende bergmeren, gemoedelijke dorpjes en stadjes een 

plekje hebben gevonden. Een veelzijdig animatiepro-

gramma 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, 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 be-

gin 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 aan-

tal 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 mil-

de klimaat, een uitstekende verzorging en een gevari-

eerd 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 we-

gen 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. On-

derweg 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 be-

kend als theaterstad. In het oude stadscentrum, dat een 

elegante aristocratische uitstraling heeft, zijn alle bouw-

stijlen 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 
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Aan de rand van de imposante Alpen en de vermaarde Do-
lomieten ligt een prachtige landstreek met een ongelofelijke 
aantrekkingskracht nl. ‘Alto Adige’ oftewel ‘Süd-Tirol’. Het typi-
sche 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.
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stilgestaan. Een langere pauze wordt gemaakt bij 

de Kalterer See en in het plaatsje Kurtatsch, waar de 

chauffeur bij voldoende belangstelling een wijnproe-

verij zal organiseren.

6e dag: We rijden vandaag eerst naar de nabijgelegen 

stad Bolzano. Hier kunt u na aankomst op eigen gele-

genheid rondkijken. U kunt een wandeling maken, een 

museum bezoeken of gezellig een terrasje pikken op de 

Waltherplatz. ’s Middags bezoeken we het schilderach-

tige kunstenaarsstadje Chiusa (Klausen). Van de Kapucij-

nerheuvel 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 verken-

nen 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 rich-

ting 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 ge-

mak rondkijken, winkelen, flaneren over de boulevards, 

een kijkje nemen bij de thermale baden of een wande-

ling maken. Bij voldoende belangstelling brengen we 

een bezoek aan de tuinen van Schloss Trauttmanns-

dorff, 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.
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Vertrekdatum | Auer
Zaterdag 2 april 2022 8 dagen € 725,- 

Vertrekdata | Auer
Zaterdag 21 mei 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 12 juni 2022 10 dagen € 895,-

Woensdag 13 juli 2022 10 dagen € 895,-

Zaterdag 24 september 2022 10 dagen € 895,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

4-gangendiner met saladebuffet) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x diner met Südtiroler specialiteiten 

• 1x diner met Italiaanse specialiteiten 

• grillavond (bij goed weer)

• wandeling Auer o.l.v. gids 

• 1x spaghetti-lunch 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,- voor de reis in 

april en € 135,- voor de overige reizen.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. Bij de 8-daagse reis 

in april vervalt in principe het programma 

van dag 5 en 7.

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het 

driesterren Hotel Elefant, gelegen in 

het centrum van Auer. Alle kamers zijn 

voorzien van douche, wc, telefoon, tele-

visie en föhn. De familie Bonell is er alles 

aan gelegen om de gasten tevreden te 

stellen, zodat u verzekerd bent van een 

persoonlijke benadering, familiaire at-

mosfeer en een uitstekende verzorging. 

Het hotel beschikt over een lift, sfeervol 

restaurant, gezellige bar, terras, wijnkel-

der, “Törggelekeller Hubertusstube” en 

fietsverhuur.

APRIL-REIS
Wanneer de lente in aantocht is en de temperaturen lang-
zaam weer omhoog gaan, is een reis naar Süd-Tirol in Ita-
lië extra aantrekkelijk. De uitgestrekte appelboomgaar-
den 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 voorjaar-
spracht te kunnen laten genieten, op een of twee dagen 
derhalve iets aangepast worden.

NIEUW HOTEL

GHIELEN
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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 Pië-

monte, 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 

Adriatische kust een van de belangrijkste bronnen van 

inkomsten. De belangrijkste stad, tevens hoofdstad, is 

Bologna. De kust kent vele bekende badplaatsen, waar-

onder 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 vissers-

dorpje. In de voormalige vissershaven, nu meer jachtha-

ven, heerst nog altijd een levendige gezelligheid.

Programma:
1e dag: Heenreis. Via de Duitse autowegen rijden we 

naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland of Oos-

tenrijk.

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 na-

bijgelegen 12e eeuwse vestingplaatsje Gradara. Vooral 

het imposante kasteel van Gradara is de moeite van het 

bekijken waard. Bij voldoende belangstelling organi-

seert de chauffeur ’s middags een boottocht naar Ga-

bicce Mare. Vanaf de boot heeft u een schitterend uit-

zicht op de kust. Gabbice Mare is een idyllisch gelegen 

toeristenstadje. U kunt op uw gemak rondkijken voor-

dat we later op de middag per boot weer terug varen 

naar Igea Marina. 

4e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan Raven-

na, de stad van Dante. Ravenna ademt nog de sfeer 

uit van een echte Italiaanse provinciestad. Het intieme 

oude centrum is bijzonder gezellig en sfeervol. Vanwe-

ge de schitterende mozaïeken die de interieurs van de 

vele kerken in de stad sieren, wordt Ravenna ook wel 

Mozaïekstad 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 Apol-

linaris en in het jaar 549 gewijd.

5e dag: Deze dag rijden we naar het wat minder be-

kende, minder drukke, maar o zo mooie Toscaanse stad-

je Arezzo. U krijgt volop tijd om op eigen gelegenheid 

rond te kijken en de lunch te gebruiken. Bijvoorbeeld 

IGEA MARINA
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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 be-
zienswaardigheden die teruggaan tot de Romeinse tijd.
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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 opgeno-

men voor de bekende film ‘La Vita è Bella’.

6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling ma-

ken, naar het strand of lekker een terrasje opzoeken.

7e dag: De historische stad Bologna, die we vandaag 

bezoeken, heeft vele afwisselende bezienswaardig-

heden. 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 Net-

tuno en Torre degli Asinelli. Neem ook de tijd om op 

IGEA MARINA

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 Ri-

mini waar een bezoek aan het sfeervolle marktplein zeker de 

moeite waard is. ’s Middags rijden we naar San Marino. Mid-

delpunt van het op de berg Monte Titano gelegen San Ma-

rino 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. Onder-

weg 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.

Vertrekdata | Igea Marina
Vrijdag 27 mei 2022 10 dagen € 775,-

Vrijdag 22 juli 2022 10 dagen € 860,-

Vrijdag 2 september 2022 10 dagen € 790,-
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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 gere-

serveerd 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, air-

conditioning en een balkon. Het hotel 

heeft een prima restaurant met uitzicht 

op zee, gezellige bar, lift, speciale lees-

ruimte, fietsverhuur.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

diner in buffetvorm, bij de over- 

nachtingshotels 3-gangendiner) 

• dag 2 t/m 8 bij het diner tafelwater  

en ¼ lt wijn inclusief 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• muziekavond 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij anders aan-

gegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

HOTEL NABIJ STRAND
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Toscane, is een regio in centraal Italië, die in het noor-

den 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 unieke streek te zien.

Montecatini Terme was ooit een van de meest mon-

daine plaatsen in Europa. Beroemd vanwege z’n ge-

neeskrachtige bronnen, groeide het begin 20e eeuw 

uit tot een luxueus kuuroord met veel prachtige ge-

bouwen, 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 

stad. Gelegen in het hart van de Toscane is Monteca-

tini Terme daarnaast ideaal gelegen voor het verken-

nen van deze prachtige streek.

Programma:
1e dag: Heenreis. Overnachting in Zuid-Duitsland of 

Oostenrijk.

2e dag: Na het ontbijt vervolgen we onze weg rich-

ting Italië. Onderweg wordt een langere pauze inge-

last in de bijzonder mooie historische kunststad Tren-

to. 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 des-

kundige 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 ma-

ken 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 kathe-

draal van St. Dominicus en het Raadhuis bewonderen. 

Een deskundige gids zal ons rondleiden en ons de 

mooiste plekjes laten zien. Uiteraard krijgt u ook gele-

genheid om op een terrasje aan het Piazza del Campo 

te proeven van de typische Italiaanse sfeer en een 

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

lisch gelegen plaatsen aan het Gardameer wordt een 

langere pauze gehouden, zodat u kunt nog eenmaal 

kunt genieten van een Italiaans ijsje of een echte cap-

puccino. Overnachting in Oostenrijk of het zuiden van 

Duitsland.

TOSCANE
ITALIË

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

prima diner.

Vertrekdata | Toscane
Zaterdag 2 juli 2022 9 dagen € 925,-

Zaterdag 8 oktober 2022 9 dagen € 925,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en 4-gangendiner), bij de 

overnachtingshotels 3-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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht 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  badka-

mer met douche of bad en haardroger, 

regelbare airco en verwarming, minibar, 

safe, telefoon en televisie. Het hotel heeft 

verder een lift, een prima restaurant ge-

specialiseerd in Italiaanse en Toscaanse 

gerechten, een  gezellige bar, een bui-

tenbad, een mooie tuin met ligstoelen 

en fietsverhuur. Het hotel ligt nabij het 

park, de thermale baden en het cen-

trum. Ook het station van de Funicolare 

ligt op loopafstand. (ca. 400 m)

KLASSIEK TOSCANE
**** HOTEL
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Het ruige, indrukwekkende berglandschap wordt ge-

kenmerkt door leuke bergdorpjes, groene valleien, afge-

wisseld 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 shop-

ping mogelijkheden. Ondanks de grote hoogte heeft 

Andorra aangename zomers met een gemiddelde tem-

peratuur van 18 graden. Statistisch gezien heeft Andor-

ra maar liefst 300 zonnige dagen per jaar.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we naar het zui-

den. Diner en overnachting omgeving Macon. 

2e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we verder zuid-

waarts richting de Pyreneeën. In de loop van de middag 

arriveren we in Andorra. 

3e dag: Deze dag staat de ‘highlight tour Andorra Pa-

noramica’ op het programma. Tijdens deze tocht krijgt 

u een goed beeld van wat Andorra landschappelijk al-

lemaal te bieden heeft. Het aanbod aan panoramische 

vergezichten, bergdorpen, kleine stadjes en romaans 

erfgoed is enorm. Enkele 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 herders-

hondenwedstrijden en reuzecroissants.

5e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, zich in het dorpje 

Arinsal vermaken, een wandeling maken in de omge-

ving van het hotel. Er is een mooie waterval met pick-

nickplaatsje 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
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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.

MADRID

ANDORRA

**** HOTEL
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sante berglandschap. Bij aankomst genieten we eerst 

van een typisch Catalaanse broodmaaltijd inclusief ta-

feldranken (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 te-

ruglopen over de kruisweg. U kunt het auditorium be-

zoeken, 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 bis-

schopsstad, La Seu d’Urgell. Dit leuke stadje heeft een 

interessant historisch centrum met arcadebogen en de 

mooie kathedraal van Santa Maria. Een andere beziens-

waardigheid is het Olympische Park “Del Segre”. Rond 

lunchtijd rijden we naar Andorra la Vella. Hier maken we 

ANDORRA

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 bijvoor-

beeld Orange, Avignon of Montelimar zijn. Overnach-

ting omgeving Macon. 

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Vertrekdata | Andorra
Donderdag 21 april 2022 10 dagen € 875,-

Donderdag 2 juni 2022 10 dagen € 925,-

Donderdag 13 oktober 2022 10 dagen € 925,-
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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 

• 4x 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 inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 180,-.

Hotel:
Op de heen en terugreis wordt overnacht 

in prima middenklasse hotels in de omge-

ving van Macon. Alle kamers zijn minimaal 

voorzien van douche of bad, toilet en te-

levisie. In Andorra verblijft u zeven nach-

ten 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. 

ANDORRA

VEEL INCLUSIEF

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/andorra-barcelona


Een vakantie naar de Engelse Zuidkust is een unieke 

belevenis. Een vakantie anders dan alle andere. Een ide-

aal 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 weidegron-

den. De agrarische sector is hier dan ook een belangrijke 

bron van inkomsten. 

Maar ook het toerisme is in deze streek van groot be-

lang. Met name de badplaatsen Bournemouth, Poole 

en Weymouth trekken jaarlijks vele duizenden toeristen. 

Bournemouth, de plaats waar we verblijven, is een typi-

sche Engelse badplaats. Het lange zandstrand, de karak-

teristieke pier, een sfeervolle promenade met mooi aan-

gelegde 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 omge-

ving en natuurlijk Bournemouth te verkennen. ’s Mid-

dags 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 land-

schap 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 be-

kijken zijn. Even later passeren we nog het beroemde 

Stonehenge, dat nog altijd een geheimzinnige aantrek-

kingskracht 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 voor-

rang 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 rivier-

tjes doorkruisen het eiland, dat rijk is aan natuurschoon 

en een bijzonder mild klimaat heeft.

BOURNEMOUTH
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ENGELSE ZUIDKUST  |  ENGELAND

De Britten noemen hun zuidkust het mooiste vakantie-
gebied ter wereld. Naast het milde klimaat, waar door 
de warme golfstroom palmbomen kunnen gedijen, 
staat deze streek bekend vanwege haar grote veelzij-
digheid. Woeste natuurgebieden en grillige krijtrotsen 
worden afgewisseld met groene valleien, prachtige 
stranden en sfeervolle dorpjes.

LONDEN

BOURNEMOUTH
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6e dag: Na het ontbijt rijden we naar Portsmouth. 

Deze stad is al ruim 500 jaar de thuishaven van de Ro-

yal 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.

BOURNEMOUTH

Vertrekdata | Bournemouth
Zaterdag 18 juni 2022 8 dagen € 750,-

Zaterdag 6 augustus 2022 8 dagen € 775,-

Zaterdag 10 september 2022 8 dagen € 775,- 
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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 inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
• voor een beperkt aantal eenpersoons-

kamers wordt geen toeslag gevraagd

• dagexcursie eiland Wight incl.  

overtocht, gids en entree Osborne 

House ca. € 60,-  #

# Bij boeking op te geven en alleen bij  

voldoende belangstelling!

Hotel:
Ook dit jaar hebben we kamers gereser-

veerd in het Mayfair Hotel, gunstig ge-

legen op slechts enkele minuten lopen 

van de kust en vlakbij het rustieke cen-

trum van Bournemouth. Alle comforta-

bele ’non smoking’ kamers zijn voorzien 

van douche, wc, televisie, föhn en kof-

fie- en theezetapparatuur. Het hotel 

heeft een lift naar de tweede etage, 

een uitstekend restaurant, een gezellige 

lounge annex bar en een wintertuin.

ENGELAND

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.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Normandië bestaat uit vijf departementen; Eure, Cal-

vados, Seine-Maritime, La Manche en Orne. Elk depar-

tement 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. 

Als standplaats hebben we dit jaar gekozen voor het 

middeleeuwse stadje Bayeux. Het goed bewaard geble-

ven historische centrum nodigt uit voor een wandeling 

door de smalle steegjes met herenhuizen en vakwerk-

huizen. Ook de plaatselijke kathedraal en uiteraard het 

beroemde ‘Tapijt van Bayeux’, een eeuwenoud borduur-

werk van 70 meter lang en 50 cm hoog dat de geschie-

denis 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 toe-

ven is. Ook een kijkje op de sfeervolle markt op woens-

dag 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 mon-

ding van de Seine in de Atlantische Oceaan. Aankomst 

bij het hotel in late namiddag. Na aankomst heeft u mis-

schien nog even tijd om 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 be-

zoeken. ’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 Wereld-

oorlog 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 geal-

lieerden. 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 Pe-

gasusbrug, een van de belangrijkste doelen voor de 6e 

Britse luchtlandingsdivisie. 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 bus-

tocht langs de Côte Fleurie. Onderweg wordt gestopt 

in het mondaine Deauville-Trouville, een havenstadje 

met schitterende villa’s, waar de Franse jetset op vakan-

tie gaat. Deze dag bezoeken we verder Honfleur een  

BAYEUX
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Wie Normandië zegt, denkt aan de invasie van de geal-
lieerde troepen, die op 6 juni 1944 (D-day) in dit gebied 
begon. Wie Normandië kent, denkt echter ook aan ande-
re dingen. Aan bekende badplaatsen, stille stranden en 
prachtige baaien, aan intieme havenplaatsen, schilder-
achtige dorpjes en historische steden en aan gastrono-
mische heerlijkheden, zoals room, cider en calvados.

NORMANDIË  |  FRANKRIJK

PARIJS

BAYEUX
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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.

pittoresk klein haven- en kunstenaarsstadje en het 

enigszins mondaine Cabourg. Bij voldoende belangstel-

ling zal de chauffeur nog een bezoek aan een calvados-

distilleerderij of cidrerie organiseren.

BAYEUX
FRANKRIJK

Vertrekdata | Bayeux
Dinsdag 26 april 2022 6 dagen € 715,-

Dinsdag 28 juni 2022 6 dagen € 775,-

Dinsdag 6 september 2022 6 dagen € 775,-
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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   

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer en 

bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
• Eenpersoonskamer € 250,-  

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het 

viersterren Novotel Bayeux, gelegen op 

loopafstand (ca. 1000m) van het cen-

trum 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.

**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


We verblijven in het dorpje Pontorson gelegen hele-

maal 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 winkelcen-

trum. In de hoofdstraat en op het marktplein zijn enkele 

leuke cafeetjes en restaurants gevestigd. Ook de sfeer-

volle 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.

Programma:
1e dag: De heenreis gaat via Le Havre en de ‘Pont de 

Normandie’, een indrukwekkende brug over de mon-

ding 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 Mor-

gens 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 Mid-

dags 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 gefoto-

grafeerde 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 uitzich-

ten 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 gra-

niet 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 open-

baar 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 pi-

ratenstad Saint Malo, door dichter en politicus Chateau-

briand ‘de citadel van graniet’ genoemd. Tijdens een 

PONTORSON
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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 pro-
gramma 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. 

NORMANDIË / BRETAGNE  |  FRANKRIJK

PARIJSPontorson

Jersey

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



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 Pon-

torson doorbrengen. U kunt echter ook deelnemen aan 

de dagexcursie naar het grootste eiland van de Kanaal-

eilanden, Jersey. (niet inbegrepen) Net als Guernsey en 

het in de Ierse Zee gelegen eiland Man is Jersey een zo-

genaamd ‘Crown Dependency’ dat direct onder de Brit-

se 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 inkomstenbelas-

ting 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-de-

Bretagne, pauzeren we even bij de indrukwekkende men-

hir de Champ Dolent. Aangekomen in Dol-de-Bretagne,  

in de 9e eeuw de religieuze hoofdstad van koning Nomi-

noë, 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 pau-

ze gemaakt in het schilderachtige havenplaatsje Hon-

fleur. De reis wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdata | Pontorson
Maandag 20 juni 2022 8 dagen € 695,- 

Maandag 3 oktober 2022 8 dagen € 695,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• muziekavond

• 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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 210,-

• dagexcursie Jersey € 130,- #  

(incl. transfer hotel-haven v.v., over-

tocht v.v, rondrit Jersey met plaatselijke  

touringcar en lokale gids) 

# Alleen bij voldoende belangstelling!  

 I.v.m. de noodzakelijke reserveringen dient

 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.

PONTORSON
FRANKRIJK

DAGEXCURSIE JERSEY

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Op 11 februari 1858 krijgt de 14-jarige Bernadette, 

dochter van molenaar Soubirous, bij het hout sprokke-

len de eerste verschijning van Maria. In totaal zal Moe-

der Maria 18 keer aan Bernadette verschijnen. Bij de ne-

gende verschijning ziet Bernadette tot haar verbazing 

als ze de grond aanraakt water te voorschijn 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 be-

devaartsplaatsen 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 Stan-

islas’, genoemd naar de Poolse koning Stanislas, bezoe-

ken. Na de lunch rijden we verder naar de Bourgondi-

sche wijnstad Beaune gelegen aan de ‘Côte d’Or’. Hier 

staat onder meer een bezoek aan ‘Hotel Dieu’, een in 

1443 door Nikolas Rolin gesticht ziekenhuis op het pro-

gramma. 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-Fer-

rand. Vooral het oude stadsdeel Mont-Ferrand is zeer 

de moeite waard. Na de middag vervolgen we onze 

weg langs onder andere 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, te-

gen de rotsen aangebouwde stadje Rocamadour. Hier 

maken we een korte pauze, zodat u voldoende tijd 

heeft dit werkelijk fantastische bergplaatsje te bekijken 

voordat we via Cohors en Auch verder zuidwaarts gaan. 

Later in de middag bereiken we via Tarbes, Lourdes, 

waar we drie nachten zullen verblijven. 

4e dag: Vrije dag in Lourdes. Bij voldoende belangstel-

ling kunt u met uw chauffeur 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 ondergrond-

se Basilique Pius X. Na de lunch wordt de wandeling 

voortgezet langs het cachot, de Moulin en kan eventu-

eel nog het museum over de geschiedenis van Berna-

dette 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. 

6e dag: Na een vroeg ontbijt verlaten we Lourdes en 

LOURDES
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Foto: Atout France - Patrice Thǿbault

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 be-
devaartsplaats. Naast de heiligdommen van Lourdes zullen 
tijdens de reis nog diverse andere bezienswaardigheden aan 
bod komen. 

PYRENEEËN  |  FRANKRIJK

PARIJS

Lourdes

Foto: Atout France - 
Pierre Torset
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Foto: Atout France - Patrice Thǿbault

rijden we via Les Landes naar Bergerac, waar we, indien 

mogelijk, een van de plaatselijke wijnboeren met een 

bezoek zullen vereren. Na de lunch rijden we verder 

richting Oradour sûr Glane, waar we geconfronteerd 

worden met een dorp dat tijdens de Tweede Wereld-

oorlog totaal uitgebrand en verwoest is en er nu nog 

bij ligt alsof het gisteren is gebeurd. In de late namid-

dag arriveren we in porseleinstad Limoges, waar we 

zullen overnachten. 

7e dag: Na een kort verblijf in Limoges, rijden we ver-

der 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 Orleans 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 wereld-

stad de revue passeren. Na de lunch rijden we verder 

richting Nederland, waar deze enerverende reis zal 

worden besloten met een waardig afscheidsdiner.

Vertrekdata | Lourdes
Zaterdag 28 mei 2022 8 dagen € 940,- 

Zaterdag 16 juli 2022 8 dagen € 940,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid Frans ontbijtbuffet en  

een prima diner) 

• 2x lunch in Lourdes 

• afscheidsdiner 

• 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. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 279,-

Hotel:
In of nabij de plaatsen Beaune, Brive-

la-Gaillarde, Limoges en Orleans wordt 

overnacht in uitstekende en gunstig 

gelegen middenklasse hotels. Alle ka-

mers zijn minimaal voorzien van douche 

of bad en toilet. In Lourdes zijn kamers 

gereserveerd in het viersterren Hotel Pa-

radis (of gelijkwaardig). Het hotel ligt op 

loopafstand van de heiligdommen en 

heeft een lift, prima restaurant, bar, ter-

ras en boutique. Alle kamers beschikken 

over douche, wc, televisie en telefoon. 

De adresgegevens van deze hotels ont-

vangt u bij uw reisbescheiden.
Foto: Atout France - Jean-François Rollinger

LOURDES
FRANKRIJK NIEUW

**** HOTEL IN LOURDES

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Aan deze prachtige Zuidfranse kust liggen vele bad-

plaatsen zoals Nice, Cannes, Saint Tropez, Antibes en 

Juan les Pins. Naast mooie stranden, palmboomboule-

vards, luxueuze jachthavens, kleurrijke markten en ex-

clusieve winkels kan men hier heerlijk eten en is er een

bijzonder mooi achterland, waar boeiende excursies 

kunnen worden gemaakt. St. Aygulf is een gezellig, klein 

plaatsje aan de Middellandse Zee en een uitstekend 

uitgangspunt om hier vandaan een bezoek te brengen 

aan de mondaine badplaatsen, de vissersdorpjes en de 

schilderachtige haventjes. De Côte d’Azur is een uiterst 

geliefde vakantiebestemming voor toeristen die willen 

genieten van het heerlijke klimaat en de vele mogelijk-

heden tot actieve recreatie. St. Aygulf is een gezellige 

badplaats, heerlijk beschut gelegen en met een groot 

zandstrand. De rotskust om de plaats bestaat uit talrijke 

schaduwrijke kreekjes en kleine strandjes.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we zuidwaarts. 

Diner en overnachting in omgeving Bourg en Bresse.

2e dag: We vervolgen onze reis richting de Côte d’Azur 

via de Autoroute du Soleil tot we aan het eind van de 

middag aankomen in Van der Valk Hotel Saint Aygulf.

3e dag: Vandaag maken we een mooie excursie naar 

Port Grimaud, dat ook wel omschreven wordt als het 

Venetië van de Provence. Port Grimaud heeft geen eeu-

wenlange geschiedenis want het is pas in de jaren zestig 

van de vorige eeuw ontgonnen aan het moeras. Door 

zijn 7 kilometer aan kanalen, 14 bruggen en vele eilan-

den wordt Port Grimaud vergeleken met Venetië. De 

combinatie van kanalen, gebouwen en vele leuke res-

taurants maken dit bezoek zeer de moeite waard.  Na de 

middag gaan we richting het nabijgelegen Saint-Tropez, 

het wereldberoemde oude vissersplaatsje dat sinds de 

jaren 50, door de mythe Brigitte Bardot en de films van 

‘Gendarmes de Saint-Tropez’, het trefpunt geworden is 

van kunstenaars en de ‘beau monde’ die pronken met 

luxueuze jachten en Ferrari’s. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het Vorstendom 

Monaco dat onder meer bekendheid geniet door de 

Grand Prix. Monaco telt twee steden: de oude stad Mo-

naco-ville en het mondaine Monte Carlo. De stad is fraai 

gedecoreerd en er is van alles te beleven en te bezichti-

gen. Wat dacht u van het Koninklijke Paleis en de Jardin 

Exotique? Of neem een kijkje in de kathedraal waar Grace 

Kelly en haar man wijlen Prins Rainier begraven liggen.

5e dag: De wereldberoemde Gorges du Verdon wor-

den nogal eens vergeleken met de Grand Canyon in 

Amerika. Deze kloof is één van de meest spectaculaire 

natuurgebieden van Europa. Op de smalle weg die door 

de canyon loopt, kan men genieten van onbeschrijfelij-

ke uitzichten terwijl de rivier de Verdon ruim 700 meter 

in de diepte ligt. We rijden door naar Moustiers-Saint-

Marie waar we een stop houden om dit toch bijzondere 

stadje te verkennen.

6e dag: Vandaag maken we weer een mooie tocht langs 

SAINT AYGULF
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De Franse Rivièra, vanwege de diepblauwe kleur van
de Middellandse Zee ook bekend als Côte d’ Azur, loopt
van de badplaats Menton, nabij de Italiaanse grens, 
tot aan het plaatsje Hyères vlakbij Toulon.

CÔTE D'AZUR  |  FRANKRIJK

PARIJS

Saint Aygulf

**** HOTEL
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de Côte d’Azur; we bezoeken Nice en Cannes. Nice is de 

grootste badplaats aan de Côte d’Azur, met een romanti-

sche haven genaamd Lympia Port. De oude stad bevindt 

zich aan de zuidkant van het bruisende centrum en is 

gebouwd tegen de heuvel La Colline du Château. Vanaf 

de heuvel (te bereiken via een lift en trappen!) heb je 

een prachtig uitzicht over de stad en de beroemde Pro-

menade des Anglais. Deze levendige boulevard is 7 km 

lang en wordt omzoomd door wuivende palmbomen 

aan de ene zijde en statige herenhuizen aan de andere 

zijde. Aansluitend rijden we via een korte stop in St. Paul 

de Vence naar Cannes. Tijdens een wandeling over de 

elegante Boulevard de la Croisette, met duizenden bloe-

men en palmen, begrijp je waarom Cannes zo geliefd is. 

De haven, de exclusieve boetieks en luxueuze hotels, de 

ontelbare terrasjes, paleizen en casino’s maken dat een 

verblijf in Cannes het hele jaar door een feest is. Weg van 

alle glamour lonkt de oude wijk ‘Le Suquet’ met zijn schil-

derachtige oude haven, pleintjes en marktjes.

7e dag: Afscheid van de Côte d’ Azur. Via een mooie 

route rijden we naar ons overnachtingshotel in de om-

geving van Bourg en Bresse.

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

ma afscheidsdiner.

Vertrekdata | Saint Aygulf
Zaterdag 5 maart 2022 8 dagen € 750,- 

Zaterdag 16 april 2022 8 dagen € 750,- 

Zaterdag 15 oktober 2022 8 dagen € 750,- 

Zaterdag 22 oktober 2022 8 dagen € 750,- 
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner, 

bij de overnachtingshotels  

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• vrij gebruik van de faciliteiten van  

het hotel

• 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 € 150,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk. 

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht in een prima hotel in Bourg en 

Bress of omgeving. Alle kamers zijn voor-

zien van douche of bad, toilet, telefoon 

en televisie. In St. Aygulf overnachten we 

in het ****Van der Valk Hotel St. Aygulf. 

De kamers zijn modern ingericht en heb-

ben een prachtig uitzicht op het naast-

gelegen natuurgebied (bijzonder fraai 

bij zonsondergang) of met zijdelings 

zeezicht over de Côte d’Azur. Uitgerust 

met een inloopdouche en fijne extra’s 

zoals gratis internetverbinding, koffie- 

en theezetfaciliteiten en een koelkastje. 

Het hotel beschikt over een receptie, 

lift, een sfeervolle lounge met bar, een 

uitstekend en gezellig restaurant en een 

zonnig buitenterras. Tegenover het ho-

tel bevindt zich het privéstrand van het 

hotel, met beachclub ‘Bleu & Blanc’. Deze 

beachclub is onderdeel van het hotel, 

waar u kunt genieten van het uitzicht 

over de Middellandse Zee of van een 

drankje en een hapje.

SAINT AYGULF
FRANKRIJK

NIEUW

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/saint-aygulf


Šumava (= Boheemse Woud), betekent feitelijk ruisen, 

het ruisen van de rivier de Vltava (= Moldau) die door 

de uitgestrekte bossen stroomt..  De Tsjechische streek 

Zuid-Bohemen ligt tussen Praag en de Oostenrijkse 

grens in. In deze regio vind je groen. Heel veel groen. 

Met daar omheen sprookjesachtige kastelen, pittores-

ke dorpjes en her en der oude boerderijen.

Hluboká nad Vltavou (in het Duits Frauenberg) is een 

lieflijk klein plaatsje in Zuid-Bohemen, gelegen op ca. 

10 km vanaf de stad České Budějovice. Dat vooral be-

kend is geworden door het plaatselijke kasteel, een 

imposant, wit bouwwerk dat  veel lijkt op het Engelse 

Windsor Castle. 

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

middag. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Budweis zoals 

České Budějovice in het Duits heet.  České Budějovice 

is de grootste stad van Zuid-Bohemen en ligt aan de 

oevers van de rivier de Vltava en de Malše. Maar vooral 

bekend van het Budweiser bier, dat in grote delen van 

de wereld wordt verkocht. Midden in het centrum ligt 

het oude vierkante stadsplein met de barokke Samson 

fontein en prachtige huizen waarvan enkele uit de 13e 

eeuw dateren. Verder zijn er heel veel gezellige straat-

jes die de moeite van een bezoekje waard zijn. Later 

op de dag brengen we een bezoek aan het kasteel van 

Hluboká. De van oorsprong vroeg gotische burcht uit 

de 13e eeuw is vele malen verbouwd en van eigenaar 

gewisseld.  Uiteindelijk kwam de burcht in 1661 in han-

den van de machtige Schwarzenberg familie die ver-

schillende verbouwingen lieten uitvoeren. De huidige 

vorm is het resultaat van een verbouwing die duurde 

van 1839 tot 1871! Bij de aanblik van het kasteel waant 

men zich in Engeland. 

3e dag: Het Middeleeuwse Český Krumlov staat in z’n 

geheel onder toezicht van monumentenzorg. Vanaf de 

hoger gelegen busparkeerplaats kijkt men uit over de 

rode daken en ziet men hoe de Moldau zich een weg 

door het stadje baant. Met haar ruim 300 historische 

gebouwen staat deze romantische stad op de Werel-

derfgoedlijst. Boven de stad verheft zich een prachtig 

kasteel met een schitterende tuin. Via oude steegjes 

kunt u eventueel naar het kasteel wandelen.

4e 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 bezienswaardig-

heden. O.a. het oude raadhuis, de St. Paulskerk en de 

Salvatorkerk. Tijdens uw verblijf in de stad moet u ze-

ker een bezoek brengen aan de imposante Stephans-

dom. Deze domkerk, die na een brand in 1662 werd 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
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Vanuit onze standplaats Hluboká nad Vltavou heb-
ben we enkele bijzonder mooie excursies gepland. Zo 
staan onder ander bezoeken aan de gouden stad Praag, 
České Budějovice, het Kasteel van Hluboká en het Mid-
deleeuwse Český Krumlov op het zeer gevarieerde pro-
gramma.

BOHEEMSE WOUD  |  TSJECHIË

PRAAG

Hluboká nad Vltavou

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



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.

5e dag: Deze dag is gereserveerd voor een bezoek aan 

de stad Praag. O.l.v. een gids maken we een sightsee-

ingtour door de stad waarbij bekende, maar ook min-

der bekende bezienswaardigheden de revue zullen 

passeren. In de loop van de middag keren we terug 

naar het hotel. 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
TSJECHIË

6e dag: Rustdag. U kunt een wandeling maken en/of 

gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. 

7e dag: O.l.v. de chauffeur maken we een mooie tocht 

door het oostelijke deel van Zuid-Bohemen. Stops zijn 

onder meer gepland in het schilderachtige Třeboň en 

Jindrichuv Hradec, waar het historische centrum en het 

imposante kasteel het bekijken meer dan waard zijn. 

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

scheidsdiner.

Vertrekdata | Hluboká nad Vltavou
Maandag 9 mei 2022  8 dagen € 695,-

Zondag 21 augustus 2022  8 dagen € 725,-

Zondag 25 september 2022  8 dagen € 725,-

Zondag 23 oktober 2022  8 dagen € 695,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en 3-gangendiner) 

• 1x Boheemse avond met  

specialiteitenbuffet en live-muziek 

• 1x warm/koud buffet 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• filmavond 

• vrije toegang tot het WellnessCenter 

van het hotel 

• 2 dagen begeleiding door een  

plaatselijke gids 

• sightseeing Praag o.l.v. Nederlands-

sprekende gids 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 170,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Hotel:
U verblijft in het viersterrenhotel Park-

hotel Nad Vltavou gelegen in een park 

met vijvers nabij het centrum van 

Hluboká. Alle kamers zijn voorzien van 

bad of douche, toilet, televisie, telefoon, 

safe, minibar en föhn. Het hotel heeft 

een lift, een prima restaurant en gezel-

lige lobbybar. De gasten kunnen vrij 

gebruik maken van het Wellness-Center 

met o.a. whirlpool, sauna, stoombad en 

fitnessruimte.

NIEUW
**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/hluboka-nad-vltavou-1


Geniet van zonnig Istrië. Istrië is het grootste schierei-

land 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. Van-

wege de prachtige kustplaatsen, de blauwe zee en het 

Mediterraan klimaat is het altijd erg in trek geweest bij 

toeristen. De Romeinen vonden het prettig in dit ge-

bied. 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 be-

zienswaardigheden waaronder een archipel van 18 

onbewoonde eilandjes, het schiereiland Montraker, 

de haven, grot Baredine, het beeldenpark van Dušan 

Džamonja, een Romeinse opslagplaats en begraaf-

plaats, oude Romeinse stadspoort etc. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Via een route over de Duitse snel-

wegen rijden we naar ons overnachtinghotel in Zuid-

Duitsland of Oostenrijk.

2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Kro-

atië. Onderweg wordt een langere pauze ingelast in 

Bled, idyllische gelegen aan het Meer van Bled. We ar-

riveren 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 straat-

jes 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 kli-

maat. 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 facili-

teiten van het hotel, een wandeling maken of de be-

zienswaardigheden in Vrsar bezoeken. 

6e dag: Tijdens een rit door het schiereiland Istrië wor-

den op diverse plaatsen korte en langere pauzes inge-

last. Onder andere in het stadje Pula, de meest zuidelij-

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

VRSAR

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.
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en dinerbuffet, bij de  

overnachtingshotels 3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• parkeer en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

KROATIË

Vertrekdata | Vrsar
Zaterdag 2 april 2022 8 dagen  € 590,-

Zaterdag 9 april 2022 8 dagen  € 590,-

Zaterdag 1 oktober 2022 8 dagen  € 590,-

Zaterdag 8 oktober 2022 8 dagen  € 590,-

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 90,-

• entree grotten Postojna ca. € 30,-

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht in een prima middenklasse ho-

tel 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 ka-

mers zijn voorzien van douche, wc en 

televisie. Het hotel heeft een lift, prima 

restaurant, gezellige bar, wellness en 

buitenbad.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/vrsar-voorjaarsaanbieding-ghielen-deal


Door de unieke combinatie van natuur en cultuur met 

daarbij het goede klimaat, de schone stranden, de uit-

stekende keuken en de goede toeristische infrastruc-

tuur, 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-

len houdt, kan over de gezellige boulevard eenvoudig 

van Selce naar Crikvenica wandelen. Langs de boule-

vard vindt u prachtige, statige hotels en residences die 

herinneren aan de lange geschiedenis die de Kvarner-

baai 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 snel-

wegen rijden we naar ons overnachtingshotel in Zuid-

Duitsland of Oostenrijk. 

2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Kroatië. 

We arriveren bij ons hotel in Selce in de vroege middag zo-

dat 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 lig-

gen hier etage gewijs boven elkaar en zijn middels 90 

watervallen met elkaar verbonden.

5e dag: Vrije dag. U kunt gebruik maken van de facilitei-

ten van het hotel en genieten van het gezellige plaatsje. 

De vele terrasjes, cafés, de azuurblauwe zee en de stran-

den zorgen ervoor dat u zich zeker niet zult vervelen. 

6e dag: Tijdens een rit door het schiereiland Istrië ko-

men we via de vallei van Rasa in Rovinj, waar we een 

kijkje nemen in het schilderachtige historische cen-

trum. 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 be-

zienswaardigheid 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
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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.
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Novi Vinodolski. In het centrum vindt u diverse histori-

sche overblijfselen en leuke winkeltjes.

8e dag: Deze ochtend nemen we een kijkje in de histo-

rische 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 inbegre-

pen). Overnachting in Oostenrijk of Zuid- Duitsland.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Vertrekdata | Selce
Zondag 8 mei 2022 10 dagen € 840,-

Maandag 27 juni 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 4 september 2022 10 dagen € 950,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en dinerbuffet, bij de 

overnachtingshotels 3-gangendiner) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje

• parkeer en tolkosten

• vrij gebruik van zwembaden en 

wellness

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 190,- (mei-reis)

• eenpersoonskamer € 220,- (juni-reis)

• eenpersoonskamer € 250,- (sep-reis)

• excursie Plitvice-meren incl. entree € 40,-

• entree grotten Postojna ca. € 30,- #

# afhankelijk van aantal deelnemers

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk. 

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht in een prima middenklasse hotel 

in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle ka-

mers zijn voorzien van douche of bad, 

wc, telefoon en televisie. In Selce hebben 

we kamers gereserveerd in het vierster-

ren 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.

SELCE
KROATIË

**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Onze standplaats bij deze reis is Kranjska Gora. Deze 

vooral bij de wintersporter bekende plaats ligt op 20 mi-

nuten 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. Kraak-

heldere 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 kunste-

naarsstad 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 vakantie-

plaats. In de middag rijden we naar het andere schitte-

rende meer van Bohinj. Dit diepblauwe meer is gewel-

dig 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 facili-

teiten 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 be-

zoek aan de beroemde paardenstoeterij, een van de be-

langrijkste 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
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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.

LJUBLJANA

KRANSJKA 
GORA

SLOVENIIË

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



8e dag: Vandaag rijden we naar de Italiaanse stad 

Udine, ook ‘’klein Venetië’’ genoemd. O.l.v. een gids be-

zoeken we de mooiste plekken van de stad, de Duomo 

(met schitterende schilderingen van Tiepolo), het rijk 

gedecoreerde stadhuis en het levendige Piazza Giaco-

mo 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 Zuid-

Duitsland.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een af-

scheidsdiner. 

Vertrekdata | Kransjka Gora
Zondag 29 mei 2022  10 dagen € 925,-

Zondag 4 september 2022 10 dagen € 925,-

Zondag 9 oktober 2022 10 dagen € 895,-

99

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

dinerbuffet, in overnachtingshotels  

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• gids voor sightseeing Ljubljana

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 190,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht in een prima middenklasse hotel 

in Zuid-Duitsland of Oostenrijk (alle ka-

mers zijn met douche, toilet en televi-

sie). In Kransjka Gora hebben wij kamers 

gereserveerd in het viersterren Hotel 

Kompas. Hotel Kompas heeft een schit-

terende ligging en is omgeven door 

een ruime hoteltuin en groene wei-

landen. Alle kamers zijn uitgerust met 

douche, draadloos internet, digitale tv, 

telefoon, kluis en haardroger. Het hotel 

heeft een wellnesscentrum met zwem-

bad, sauna's en massagesalon.

KRANSJKA GORA
SLOVENIË

**** HOTEL

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/kransjka-gora


Met een lengte van ongeveer 46 km is de bijzonder 

mooie Sloveense kust niet erg lang. De idyllisch gele-

gen plaatsen aan de kust ademen vanwege de cultu-

rele invloeden van Duitsers, Oostenrijkers, Italianen en 

Serviërs een eigen, aparte, mediterrane sfeer uit. Slo-

venië 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 op-

rechte gastvrijheid en een goede ligging voor enkele 

bijzonder mooie excursies. Ook het plaatsje zelf, met z’n 

sfeervolle steegjes, oude herenhuizen, kerken, winkel-

tjes, 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 be-

kijken 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 berg-

stadje 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 flane-

ren en uitwaaien op de prachtige boulevard.

4e dag: Vandaag rijden we naar het plaatsje Postojna, 

vooral bekend om de indrukwekkende onderaardse we-

reld 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 krij-

gen 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
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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
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SLOVENIIË

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



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 mogelijkhe-

den om de dag actief of juist minder actief in te vullen.

6e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we naar de hoofd-

stad 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 par-

tizanenhospitaal. 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 vol-

doende belangstelling kan eventueel het Castello di Mi-

ramare 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 wijn-

proeverij 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 Wörther-

see. Overnachting in Oostenrijk of Zuid-Duitsland.

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner. Vertrekdata | Izola
Zaterdag 4 juni 2022 10 dagen € 850,-

Zaterdag 27 augustus 2022 10 dagen € 850,- 
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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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 180,- 

• entree grotten Postojna ca. € 30,- p.p. #

#  afhankelijk van aantal deelnemers

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht 

in een prima middenklassehotel in Zuid-

Duitsland 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 voor-

zien van douche, wc, televisie, airco en 

telefoon. Er is geen lift, wel zijn er kamers 

op de begane grond beschikbaar. Het re-

sort 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 augustus), 

wellness-centrum, tennisbanen, minigolf, 

beach-volleybalveld, strandbar etc.

IZOLA
SLOVENIË

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


Hongarije heeft alles in zich wat nodig is voor een sfeer-

volle, gevarieerde en bijzondere vakantie. Een indruk-

wekkende historie, een enorme gastvrije bevolking, de 

overheerlijke Hongaarse keuken (denk eens aan de we-

relberoemde goulash), een gevarieerd landschap met 

bergen, meren, sfeervolle oude steden, wijnvelden, uit-

gestrekte vlaktes, onmetelijke velden vol zonnebloemen, 

een sfeer van vervlogen tijden en natuurlijk de ‘Parel aan 

de Donau', hoofdstad Budapest. We verblijven in Balaton-

füred 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 bin-

nenmeer van Europa. Balatonfüred is een prachtig stadje 

aan het meer dat al meer dan 200 jaar een vakantiebe-

stemming is, en charmeert met zijn stranden, kerken en 

wijnmakerijen. Het is de oudste en meest prestigieuze 

vakantiebestemming aan het Balatonmeer. Het staat in-

ternationaal bekend als kuuroord en er heerst een aange-

naam 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, kronke-

lende 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 Bala-

tonmeer. We volgen de zuidkust in westelijke richting en 

bereiken het mooie stadje Keszthely. Zeer bezienswaardig 

is het 101 kamers tellende Festetickasteel. Zeer de moei-

te 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 indrukwekken-

de 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 be-

zienswaardigheden van de stad. O.a. het Heldenplein, 

het majestueuze Parlementsgebouw, het sprookjesach-

tige vissersbastion, de mooie Satanskerk (waar Sisi ge-

kroond 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 facilitei-

ten die het hotel en Balatonfüred u te bieden hebben. U 

kunt uitrusten, een boottocht op het meer of een wan-
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Hongarije is het land waar Sissi, keizerin van Oostenrijk, zo 
veel van hield. Ze leefde intens mee met de Hongaarse be-
volking, 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.
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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, be-

leven, proeven en meemaken hoe er eeuwen geleden 

werd geleefd op en om de Pusztaboerderijen. U krijgt 

hier een heerlijke traditionele Hongaarse maaltijd voor-

geschoteld 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 vanwe-

ge het bonte en prijzige porselein dat hier sinds 1839 

wordt vervaardigd. We zullen het fabrieksmuseum be-

zoeken waar enkele van de mooiste stukken tentoon-

gesteld 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.

Vertrekdata | Balatonfüred
Zaterdag 4 juni 2022 10 dagen € 975,-

Zaterdag 9 juli 2022 10 dagen € 975,-

Zaterdag 20 augustus 2022 10 dagen € 975,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en prima dinerbuffet,   

in de overnachtingshotels prima 

3-gangendiner)

• afscheidsdiner

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 250,- voor de reis 

in juni en € 310,- voor de overige reizen.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt over-

nacht 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 Ba-

latonmeer. 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 airconditi-

oning, flatscreen tv, telefoon, koelkast, 

haardroger en een balkon met prachtig 

uitzicht. Verder heeft het hotel een zon-

neterras, restaurant, een sauna en een 

solarium, verhuur van fietsen, kayaks en 

kano’s.

BALATONFÜRED
HONGARIJE
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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 gezel-

lige karakter van de stad, de vele steegjes, straatjes en 

pleinen vol met restaurants en het rijke culturele le-

ven 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 Kra-

kau, 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 ge-

legenheid de stad in te gaan. 

4e dag: Vandaag rijden we naar Oswiecim, beter be-

kend 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 mid-

dag zijn we terug in Krakau.

5e dag: Een bezoek aan de wereldberoemde zoutmij-

nen 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 houtsnij-

werk. 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 heren-

huizen, 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
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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 indruk-
wekkende bezoeken aan Oswiecim (=Auschwitz), de be-
faamde zoutmijnen van Wieliczka en het schilderachtig 
gelegen bergstadje Zakopane op het programma.

POLEN

WARSCHAU

KRAKAU

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



8e dag: Na het ontbijt is er eerst nog enige vrije tijd in 

de stad Wroclaw voor dat we aan de terugreis begin-

nen. Overnachting omgeving Dresden/Chemnitz. 

KRAKAU
POLEN

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

prima diner.

Vertrekdata | Krakau
Zondag 3 juli 2022 9 dagen € 875,-

Zondag 7 augustus 2022 9 dagen € 875,-

Zondag 11 september 2022 9 dagen € 875,-
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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 inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 190,-. 

Hotel:
In de omgeving van Bautzen/Legnica, 

Wroclaw en Dresden overnachten we 

in prima en gunstig gelegen midden-

klasse hotels. Alle kamers zijn minimaal 

voorzien van douche of bad, toilet en 

televisie. ’s Morgens wordt een uitge-

breid ontbijtbuffet en ’s avonds een 

prima 3-gangendiner geserveerd. In 

Krakau verblijft u vijf nachten in het vier-

sterren 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.

**** HOTEL IN KRAKAU
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Het landschap van Sleeswijk-Holstein is enorm gevari-

eerd. Van strand en zee tot uitgestrekte bossen en ak-

kerland. 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, honder-

den kilometers kust, mooie zandstranden en de door 

Unesco beschermde Waddenzee. Er zijn veel fiets- en 

wandelroutes uitgezet, die vanwege het vlakke karak-

ter 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 Sleeswijk-

Holstein 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 idea-

le uitvalsbasis voor het verkennen van het noordwesten 

Duitsland en een stukje van Denemarken.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij Hotel Wikingerhof in de 

late namiddag.

2e dag: Na het ontbijt beginnen we o.l.v. een gids aan 

een rondrit door de Holsteiner Schweiz, een erkend ‘Na-

turschutzgebiet’ met een landschap dat wordt geken-

merkt door heuvels, bossen, meren, kastelen, herenhui-

zen 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 an-

dere route weer terug naar Kropp.  

3e dag: Deze dag is gereserveerd voor Ribe; de oud-

ste stad van Denemarken. De kleurrijke straatjes staan 

vol prachtig bewaard gebleven gebouwen. De For Frue 

Kirche stamt uit de 12e eeuw en ook het stadhuis gaat 

al een jaartje of 500 mee. Langs de Ribe Vestera, de ri-

vier die door de stad stroomt, zijn allerlei terrasjes en 

restaurants, bijzondere boetieks met Deens handwerk, 

sieraden, aardewerk en kunst. In het Museum Ribes Vin-

kinger kom je veel te weten over de geschiedenis van 

deze oude Vikingstad. 

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, rondvaartbo-

ten 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 zeelie-

den 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. 

5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling ma-

ken of misschien een fiets huren en een mooie fiets-

tocht maken. U kunt ook deelnemen aan een verrassen-

de huifkartocht. De tocht gaat door het plaatsje Kropp 

over de legendarische ‘Ochsenweg’ naar het Wisent-

park, dat is gehuisvest in een voormalig munitiedepot. 

Hier wordt een langere pauze ingelast. Na een rondlei-

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 bezoeken we de strandpromenade 

KROPP
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Het meeste noordelijke Bundesland van Duitsland, 
net onder de grens met Denemarken, is Sleeswijk-
Holstein. Deze deelstaat ligt ingeklemd tussen de 
Noordzee en de Oostzee. Wind, wadden en golven, eb 
en vloed bepalen hier het levensritme van de mensen. 
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van Travemünde. Met een breedte van 20 meter en 

een lengte van 1,7 kilometer is het nu de mooiste pro-

menade in Sleeswijk-Holstein. Het biedt een magnifiek 

uitzicht op de baai van Lübeck, waar het een komen en 

gaan van de grote cruiseschepen is. Daarna rijden we 

door naar Hanzestad Lübeck. Tijdens een wandeling 

door de stad o.l.v. een gids wordt de lange en rijke ge-

schiedenis van deze havenstad duidelijk zichtbaar. De 

door water omringde middeleeuwse binnenstad, die 

op de Unesco Werelderfgoedlijst staat, is geheel omge-

ven door water. Lübeck ligt vol met unieke historische 

gebouwen waaronder de imposante stadspoort Hols-

tentor, het Rathaus uit de 13e eeuw en de St. Mariën-

kirche. Na de wandeling kunt u enige tijd op eigen ge-

legenheid 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 

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 te-

rugkomst in het hotel staat er een speciaal Vikingbuffet 

op ons te wachten.   

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

ma diner. 

Vertrekdata | Kropp
Maandag 30 mei 2022 8 dagen € 795,-

Vrijdag 8 juli 2022 8 dagen € 795,- 

Maandag 22 augustus 2022 6 dagen € 650,- 

Donderdag 29 september 2022 8 dagen € 795,-
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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

• huifkartocht, rondleiding Wisentpark, 

inclusief kleine lunch

• wandeling Lübeck o.l.v. gids

• optreden Shantykoor

• entree Schloß Gottorf

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 84,- voor de 8-daag-

se reizen en € 60,- voor de 6-daagse reis

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programma-

wijzigingen c.q. aanpassingen door chauf-

feur mogelijk. Bij de 6-daagse reis vervalt 

het programma van dag 5 en dag 7.

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 bereik-

baar en voorzien van douche, wc, föhn, 

televisie en telefoon. Het hotel heeft een 

prima restaurant, gezellige bar, ‘Biergar-

ten’, feestzaal en een wellness-gebied met 

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

een zomerterras en mooie tuin.

KROPP
DUITSLAND
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Elk jaar wordt het Almühltal door vele duizenden men-

sen ontdekt. Vaak op een actieve manier, bijvoorbeeld via 

de ca. 170 kilometer lange ‘Altmühltal Radweg’ of middels 

de populaire wandelroute ‘Altmühltal-Panoramaweg’ van 

ruim 200 km. Maar ook natuur- en cultuurliefhebbers ko-

men in het natuurpark niets te kort. Het idyllische land-

schapsbeeld wordt bepaald door de sterk meanderende 

rivier, grillige rotsformaties en uitgestrekte jeneverbes-

heides. De geschiedenis van dit dal gaat terug tot de 

prehistorie. Langs de rivier staan diverse musea met fos-

sielen. 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 Ro-

thenburg 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 indruk-

wekkende 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 program-

ma 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 be-

zoeken we het Reichparteitagsgelände o.l.v. een gids.

4e dag: Deze dag staat een mooie rondrit door het Alt-

mühltal op het programma. Op diverse plaatsen, waar-

onder Weißenburg en Eichstätt, wordt een korte of lan-

gere 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
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In het hart van Beieren ligt het natuurpark 'Altmühl-
tal', 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
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6e dag: Vandaag rijden we naar de hoofdstad van Bei-

eren, 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 bin-

nen 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. Bij-

voorbeeld 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.

ENKERING
DUITSLAND

Vertrekdata | Enkering
Zondag 12 juni 2022 8 dagen € 725,-

Zondag 25 september 2022 6 dagen € 550,-
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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 inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 119,- voor de  8-daag-

se reis en € 102,- voor de 6-daagse reis.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. Bij de 6-daagse reis 

vervalt dag 5 en 7.

Hotel:
Hotel Gasthof Heckl, waar we verblij-

ven, is een familiebedrijf gelegen in 

het hart van het natuurpark Altmühltal. 

De mooie (en rookvrije) kamers heb-

ben 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.

VOOR SPECIALE FIETSREIZEN  
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Het bergachtige gebied Bayrischer Wald, in hoogte vari-

erend tussen 700 en 1450 meter, is voor 90% bedekt met 

bossen. Het National Park heeft een ongekend gevarieer-

de flora en fauna en is bijzonder in trek bij natuurliefheb-

bers 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 toeris-

tenplaatsen.

Gelegen midden in de prachtige natuur van het Beierse 

Woud, tussen de bekende plaatsen Sankt Englmar en 

Viechtach biedt het kleine plaatsje Rattenberg haar bezoe-

kers een gezond klimaat, veel rust, een keur aan wandel-

mogelijkheden en vanwege de gunstige ligging, legio ver-

rassend 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 rich-

ting 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 be-

zienswaardigheden van deze prachtige streek aan bod. 

O.a. de ‘Großer Arber’, de Arbersee, Falkenstein en Boden-

mais 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 bezienswaardighe-

den. O.a. het oude raadhuis, de St. Paulskerk en de Salva-

torkerk. 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, her-

bergt 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 oeverpro-

menade is zeker de moeite waard.

4e dag: Via een mooie route rijden we naar de ‘Donau-

durchbruch’ 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 wor-

den 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 kris-

tallen kunt bewonderen. Eventueel kan nog een bezoek 

worden gebracht aan de indrukwekkende ‘Befreiungs-

halle’ vanwaar u een magnifiek uitzicht heeft over het 

dal van de Donau.

RATTENBERG
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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 men-
sen aanleiding hun vakantie in Beieren door te brengen.

BERLIJN
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5e dag: Vandaag staat een rit naar het zo bosrijke Natur-

park Fichtelgebirge op het programma. Sta tijdens deze 

rit versteld van de unieke rotsformaties en de indrukwek-

kende natuur. Aansluitend brengen we een bezoek aan de 

Abdij van Waldsassen en aan de wereldberoemde biblio-

theekzaal, gebouwd tussen 1689 en 1726, in de overgangs-

stijl van hoogbarok naar rococo.

6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van de 

faciliteiten van het hotel of deelnemen aan een gemoe-

delijke wandeling o.l.v. de hotelier. De middag is gereser-

veerd voor een bezoek aan het hoteleigen ‘Buldog-Oldti-

mer-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-

thaus’, de Neue Waag, diverse patriciërshuizen, de vele plei-

nen en ‘Schloss Thurn und Taxis’, zijn stuk voor stuk het be-

kijken 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 8 mei 2022 8 dagen € 525,-

Zondag 9 oktober 2022 8 dagen € 525,- 

Vertrekdata | Rattenberg
Zondag 19 juni 2022 8 dagen € 595,-

Zondag 24 juli 2022 8 dagen € 595,-

Zondag 4 september 2022 8 dagen € 595,-

111

RATTENBERG
DUITSLAND

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 35,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 be-

kende gastvrijheid een lift en een ‘Sauna-

landschaft’ met o.a. sauna, stoombad en 

diverse andere badmogelijkheden. De 

bijzonder goede keuken en de gemoede-

lijke sfeer dragen ongetwijfeld bij aan een 

geslaagde vakantie in Beieren.

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 inbe-

grepen aangegeven.

GHIELEN
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Het noordelijke deel van het Zwarte Woud wordt ge-

kenmerkt door uitgestrekte hoogvlaktes en door 

enorme sparren- en dennenbossen met varens en vin-

gerhoedskruid. 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 na-

tuurlijk 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 mid-

deleeuwse gebouwen en resten van de vroegere vesting-

werken. 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 vak-

werk- en Jugendstil huizen, enge straatjes, knusse plein-

tjes, cafeetjes, restaurants, winkeltjes, fiets- en wandelrou-

tes. Kortom in Zell zult u zich niet hoeven te vervelen. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Met onderbreking voor de gebruike-

lijke stops rijden we rechtstreeks naar Zell am Harmers-

bach, 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 el-

kaar 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 wa-

terval 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 inwo-

ners 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 
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In het dal van het riviertje de Harmersbach liggen di-
verse leuke vakantieplaatsjes met veel traditionele 
Schwarzwälder Bauernhöfe. Tijdens uw vakantie zult u 
ongetwijfeld nog mensen tegenkomen in de typische 
klederdracht van deze streek.
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5e dag: Universiteitsstad Freiburg im Breisgau wordt 

gezien als de hoofdstad van het Zwarte Woud. Het cen-

trum van de stad wordt gekenmerkt door een wirwar van 

steegjes, straten en pleinen. Kenmerkend zijn de zoge-

naamde ‘Bachle’, smalle gootjes die in de Middeleeuwen 

tussen stoep en straat werden aangelegd als watervoor-

ziening. Zelfs in warme zomerdagen wordt de lucht hier-

door 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 toeris-

tenplaats Colmar, dat we vanuit een boemeltreintje kun-

nen bekijken. Na een langere pauze vervolgen we onze 

weg over de Elsasser Weinstrasse naar het pittoreske Ri-

quewihr, 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 Aller-

heiligen Wasserfälle rijden we naar de Schwarzwälderhoch-

strasse. 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.

Vertrekdata | Zell am Harmersbach
Zondag 15 mei 2022 8 dagen € 675,-

Zondag 24 juli 2022 8 dagen € 695,-

Zondag 11 september 2022 8 dagen € 695,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangendiner, keuze uit 3 hoofd- 

gerechten m.u.v. dag van aankomst)

• 1x Schwarzwälder Bauernbuffet

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• dansavond

• gids Freiburg

• gids Straatsburg

• Schwarzwälder Kirschtortenseminar

• vrij gebruik binnenbad en sauna

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 63,- 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 tele-

visie. Het hotel heeft een prima restau-

rant, sfeervolle verblijfsruimtes, gezellig 

terras en een mooie tuin.

ZELL AM HARMERSBACH
DUITSLAND

7E JAAR
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“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 stijl-

vol ‘Kurzentrum’ met een wandelgalerij uit de 19e eeuw, 

een prachtig kuurpark en een gezellig centrum met sfeer-

volle terrasjes. Het stadje is daarnaast uitermate gunstig 

gelegen om de bezienswaardigheden in de omgeving te 

verkennen.

Bad Steben staat tot ver buiten de landsgrenzen als kuur-

oord bekend. De Beierse stad heeft een lange traditie als 

badplaats en beschikt over talrijke faciliteiten voor recrea-

tie en ontspanning. Een populaire plek voor alle bezoekers 

van Bad Steben is het kuurpark dat sinds 2010 een monu-

ment 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 Mün-

chen 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 burch-

ten 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 speel-

goedmuseum 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 Tsje-

chië 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

114

Het Frankenwald is een van de mooiste middelgeberg-
ten van Duitsland. Beboste hellingen, ruige steenfor-
maties 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.
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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 pro-

gramma staat is onlosmakelijke verbonden met Richard 

Wagner. Deze bekende componist was de grondlegger 

van de jaarlijkse ‘Festspiele‘ in de stad. Overal in deze resi-

dentie- 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 af-

scheidsdiner.

Vertrekdata | Bad Steben
Dinsdag 12 juli 2022  6 dagen € 525,-

Dinsdag 6 september 2022 6 dagen € 525,-
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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 dagtoch-

ten o.a. avondwandeling

• parkeer- en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige ex-

cursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij anders aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk.  

Toeslag: 
Voor een eenpersoonskamer wordt 

geen toeslag berekend.

Hotel: 
Het driesterrenhotel Promenade ligt 

aan de ‘Badstrasse’ in het centrum van 

Bad Steben vlakbij het kuurpark en de 

“Kuranlagen“. Alle kamers, die met een 

lift bereikbaar zijn, zijn voorzien van bad 

of douche, wc, telefoon, televisie en 

safe. Een aantal kamers heeft een bal-

kon. Het hotel heeft een café in Bieder-

meierstijl, een sfeervolle “Poststube“ en 

een uitstekend restaurant.

BAD STEBEN
DUITSLAND

GEEN TOESLAG 1 PERSOONSKAMER

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 Kur-

park en uitleg geven over verschillende prach-

tige gebouwen zoals het 19e-eeuwse Kurhaus.

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, met de hoofd-

stad 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 architec-

tuur 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. 

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, uitge-

strekte 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 ge-

zellige 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 Hanze-

stad Rostock. De historische binnenstad wordt geken-

merkt door zijn karakteristieke, dieprode baksteenge-

bouwen 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 win-

keltjes, cafés en restaurants,  waar u heerlijk kunt rondlo-

pen, 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 wandel- 

en fietsroutes beschikbaar. 

5e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan het bijzon-

dere 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 beukenbos-

sen, 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
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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.

BERLIJN

MALCHOW

MECKLENBURG-VORPOMMERN  |  DUITSLAND

077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl



6e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bad Doberan, 

de vroegere zomerresidentie van de hertogen van  

Mecklenburg. Nadat we hier enige tijd hebben rond-

gekeken vertrekken we met de traditionele stoomloco-

motief  ‘Molli’ richting Heiligendamm en Kühlungsborn.  

Heiligendamm is de oudste Oostzeebadplaats in Duits-

land. 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 wan-

deling. Onze tocht eindigt in Kühlungsborn dat geken-

merkt 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.

MALCHOW
DUITSLAND

7e dag: Met iets minder dan 100.000 inwoners is  

Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpom-

mern, de kleinste deelstaathoofdstad van Duitsland. 

Prachtig gelegen in een schilderachtige omgeving, 

met meren midden in het stadsgebied, veel histo-

rische 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, chi-

quere 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 pri-

ma diner.

Vertrekdata | Malchow
Zondag 10 juli 2022 8 dagen € 745,-

Zondag 18 september 2022 8 dagen € 745,-
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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 

• gids voor rondrit Rostock

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 112,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen 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 ba-

nen, 3 kegelbanen, biljart, sauna, stoom-

bad, whirlpool met massageruimte en 

fietsverhuur. Tegenover het hotel ligt een 

fitnessstudio dat voor hotelgasten gratis 

toegankelijk is.

6e JAAR

Direct boeken ›

‹ Inhoudsopgave

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


De Harz wordt verder gekenmerkt door 

een bijzonder veelsoortige flora en fauna, 

spookachtige veengebieden en mysterieuze diepe 

bossen. De veelbeschreven en bezongen Brocken, 

met 1141 meter de hoogste berg in de Harz, wordt 

al sinds de middeleeuwen gezien als geheimzinnige 

heksenverzamelplaats. Burchten, kastelen en diverse 

vakwerkstadjes, het ene nog mooier en schilderachti-

ger dan het andere, nodigen uit tot een bezoek. Stol-

berg, Wernigerode, Quedlinburg, en natuurlijk Goslar, 

waarvan het historische centrum door de UNESCO als 

werelderfgoed is aangewezen, zijn allemaal een be-

zoek meer dan waard. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Rond het middaguur arriveren we 

bij Grenzmuseum Schifflersgrund. Dit indrukwekken-

de museum, gelegen aan de voormalige grens tus-

sen Oost- en West-Duitsland, biedt over een afstand 

van meer dan 1 km oorspronkelijke vestingwerken 

uit de DDR-tijd. In de namiddag arriveren we bij ons 

hotel in Goslar. 

2e dag: Deze dag staat geheel in het teken van de 

duizendjarige keizer-, rijks- en Hanzestad Goslar. We 

maken eerst een wandeling door de stad o.l.v. een 

gids. Daarna kunt u de stad op eigen gelegenheid 

verkennen. Naast de vele historische gebouwen, 

het sfeervolle marktplein en de ‘Altstadt’, kunt u 

misschien één van de vele musea, waaronder het 

mijnmuseum Rammelsberg, bezoeken. 

3e dag: Vandaag maakt de chauffeur een grote 

rondrit door de Harz. Onderweg zal op enkele 

plaatsen een korte of langere pauze worden in-

gelast. Stops zijn onder meer gepland in het mijn-

stadje Clausthal-Zellerfeld en in ‘de parel van de 

Harz’, Quedlinburg, waarvan de binnenstad door de 

Unesco is uitgeroepen tot beschermd monument.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het mid-
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deleeuws vakwerkstadje Wernigerode met een 

doolhof van steegjes en talrijke historische bouw-

werken. Bij voldoende belangstelling en indien mo-

gelijk organiseert de chauffeur ’s middags een tocht 

met de beroemde Harzer Schmallspurbahn, met 

een totale lengte van meer dan 130 km de langste 

met elkaar in verbinding staande smalspoorlijn in 

Duitsland. Men beschikt over een bijzonder waar-

devol treinenpark, waaronder maar liefst 25 stoom-

locomotieven. Mocht er onverhoopt onvoldoende 

belangstelling zijn, zal de chauffeur zorgen voor 

een passend alternatief, bijvoorbeeld een bezoek 

aan de druipsteengrotten Rübeland. 

5e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wan-

deling maken, gebruik maken van de faciliteiten 

van het hotel of in Goslar nog even rondstruinen 

en inkopen doen. Liefhebbers kunnen ’s middags 

met de ‘Bocksberg-Seilbahn’ (kabinekabelbaan) de 

Bocksberg op, om daar een mooie wandeling te 

maken of om te genieten van een prachtig uitzicht. 

6e dag: Terugreis. Onderweg wordt een pauze in-

gelast bij de Möhnesee, waar u nog een wandeling 

kunt maken of een interessant bezoek kunt bren-

gen aan het informatiecentrum. De reis wordt be-

sloten met een prima diner.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTGOSLAR  |   HARZ  |   DUITSLAND

DUITSLAND
GOSLARHet landschap van de Harz, het noordelijkste 

middengebergte van Duitsland, is bijzonder uit-
eenlopend. Van zacht glooiende heuvels met 
hoogvlakten en veel akkerbouw in het zuiden tot 
steile, grillige rotsen, diepe romantische dalen, 
talrijke meertjes, stuwmeren in het noorden.

Vertrekdata | Goslar
Zondag 7 augustus 2022 6 dagen € 525,-

Zondag 9 oktober 2022 6 dagen € 525,-

**** HOTEL
NIEUW

Foto: www.h-hotels.com

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner 

(3-gangen of buffet) 

• afscheidsdiner 

• entree grensmuseum 

• stadswandeling Goslar o.l.v. gids 

• parkeer- en tolkosten   

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 125,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.  

Hotel: 
We hebben kamers gereserveerd in het uit-

stekende viersterren H+ Hotel rustig gele-

gen in het noorden van de stad op ca. 1,5 km 

van het centrum. Alle comfortabel ingerich-

te kamers zijn voorzien van douche of bad, 

wc, föhn, telefoon, televisie, bureau, balkon 

of terras. Het hotel heeft een lift, prima res-

taurant ‘Gaumenfreund’, gezellige bar, terras, 

binnenbad, sauna en stoombad.

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl

https://www.ghielen.nl/vakantiereizen/jubileumreis-goslar


De Harz wordt verder gekenmerkt door 

een bijzonder veelsoortige flora en fauna, 

spookachtige veengebieden en mysterieuze diepe 

bossen. De veelbeschreven en bezongen Brocken, 

met 1141 meter de hoogste berg in de Harz, wordt 

al sinds de middeleeuwen gezien als geheimzinnige 

heksenverzamelplaats. Burchten, kastelen en diverse 

vakwerkstadjes, het ene nog mooier en schilderach-

tiger dan het andere, nodigen uit tot een bezoek. 

Stolberg, Wernigerode, Quedlinburg, en natuurlijk 

Goslar, waarvan het historische centrum door de 

UNESCO als werelderfgoed is aangewezen, zijn alle-

maal een bezoek meer dan waard. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Rond het middaguur arriveren we 

bij Grenzmuseum Schifflersgrund. Dit indrukwek-

kende museum, gelegen aan de voormalige grens 

tussen Oost- en West-Duitsland, biedt over een af-

stand van meer dan 1 km oorspronkelijke vesting-

werken uit de DDR-tijd. In de namiddag arriveren 

we bij ons hotel in Goslar. 

2e dag: Deze dag staat geheel in het teken van de 

duizendjarige keizer-, rijks- en Hanzestad Goslar. 

We maken eerst een wandeling door de stad o.l.v. 

een gids. Daarna kunt u de stad op eigen gelegen-

heid verkennen. Naast de vele historische gebou-

wen, het sfeervolle marktplein en de ‘Altstadt’, kunt 

u misschien één van de vele musea, waaronder 

het mijnmuseum Rammelsberg, bezoeken. 

3e dag: Vandaag maakt de chauffeur een grote 

rondrit door de Harz. Onderweg zal op enkele 

plaatsen een korte of langere pauze worden inge-

last. Stops zijn onder meer gepland in het mijnstad-

je Clausthal-Zellerfeld en in ‘de parel van de Harz’,  

Quedlinburg, waarvan de binnenstad door de 

Unesco is uitgeroepen tot beschermd monument.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het mid-

deleeuws vakwerkstadje Wernigerode met een 

doolhof van steegjes en talrijke historische bouw-

werken. Bij voldoende belangstelling en indien 

mogelijk organiseert de chauffeur ’s middags een 

tocht met de beroemde Harzer Schmallspurbahn, 

met een totale lengte van meer dan 130 km de 

langste met elkaar in verbinding staande smal-

spoorlijn in Duitsland. Men beschikt over een bij-

zonder waardevol treinenpark, waaronder maar 

liefst 25 stoomlocomotieven. Mocht er onverhoopt 

onvoldoende belangstelling zijn, zal de chauffeur 

zorgen voor een passend alternatief, bijvoorbeeld 

een bezoek aan de druipsteengrotten Rübeland. 

5e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wan-

deling maken, gebruik maken van de faciliteiten 

van het hotel of in Goslar nog even rondstruinen 

en inkopen doen. Liefhebbers kunnen ’s middags 

met de ‘Bocksberg-Seilbahn’ (kabinekabelbaan) de 

Bocksberg op, om daar een mooie wandeling te 

maken of om te genieten van een prachtig uitzicht. 

6e dag: Terugreis. Onderweg wordt een pauze 

ingelast bij de Möhnesee, waar u nog een wan-

deling kunt maken of een interessant bezoek kunt 

brengen aan het informatiecentrum. De reis wordt 

besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner 

(3-gangen of buffet) 

• gala-avond 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x ‘Mittagsimbiss’ 

• entree grensmuseum 

• stadswandeling Goslar o.l.v. gids 

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzi-

gingen c.q. aanpassingen door chauffeur 

mogelijk.

Hotel: 
We hebben kamers gereserveerd in het uitste-

kende viersterren H+ Hotel rustig gelegen in 

het noorden van de stad op ca. 1,5 km van het 

centrum. Alle comfortabel ingerichte kamers 

zijn voorzien van douche of bad, wc, föhn, te-

lefoon, televisie, bureau, balkon of terras. Het 

hotel heeft een lift, prima restaurant ‘Gaumen-

freund’, gezellige bar, terras, binnenbad, sauna 

en stoombad.

Vertrekdatum | Goslar GHIELENDEAL
Zondag 10 april 2022 6 dagen € 495,-

Het landschap van de Harz, het noordelijkste 
middengebergte van Duitsland, is bijzonder uit-
eenlopend. Van zacht glooiende heuvels met 
hoogvlakten en veel akkerbouw in het zuiden tot 
steile, grillige rotsen, diepe romantische dalen, 
talrijke meertjes, stuwmeren in het noorden.

GOSLAR  |   HARZ  |   DUITSLAND

DUITSLAND
GOSLAR
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NIEUW

**** HOTEL

SPECIALE APRIL-AANBIEDING

APRIL-EXTRA’S
• welkomstdrankje 
• gala-avond 
• 1x ‘Mittagsimbiss’ 

GHIELEN

DEAL

GHIELEN

DEAL

‹ Inhoudsopgave Direct boeken ›077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl

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


Wie aan Thüringen denkt, denkt aan na-

tuur, aan het Thüringer Wald, de Renn-

steig, 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 herin-

neringen 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 cen-

trum liggen enkele historische gebouwen, waaron-

der het Malzhaus uit 1663 waarin het ‘Waffenmu-

seum’ 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 fabri-

cage van jacht- en sportgeweren. 

 

Programma: 
1e dag: Heenreis. De heenreis wordt onderbro-

ken 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 Er-

furt. Deze stad is in 742 gesticht door Bonifacius en 

kent een bewogen geschiedenis. Het oude cen-

trum heeft de roerige jaren echter goed doorstaan. 

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 

rondrit door het Thüringerwald en de Rennsteig. 

Onderweg zal op diverse plaatsen een korte of 
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langere pauze worden ingelast. Bijvoorbeeld in 

het plaatsje Geisa waar we het indrukwekkende 

grensmuseum Point Alfa kunnen bezoeken of in het 

fraaie vakwerkstadje Schmalkalden. 

4e dag: Het historische centrum van Weimar, hoofd-

stad van de vroegere Weimar-Republiek, is door de 

Unesco tot werelderfgoed verklaard. Deskundige 

gidsen zullen ons tijdens een stadswandeling de 

mooiste plekjes laten zien. Bij voldoende belang-

stelling wordt in de loop van de middag een bezoek 

gebracht aan het monument ter nagedachtenis van 

het voormalige concentratiekamp Buchenwald.  

5e dag: Na het ontbijt rijden we richting het Nati-

onalpark Hainich, nabij het plaatsje Behringen kan 

het Wildkatzendorf Hütscheroda worden bezocht 

en kan een wandeling over een boomkroonpad  

worden gemaakt. ’s Middags wordt een langere 

pauze gemaakt in het historische stadje Gotha. 

6e dag: Terugreis. Onderweg stoppen we in het 

schilderachtige plaatsje Fritzlar. Binnen de stadsmu-

ren lijkt het namelijk soms net of je zo in de mid-

deleeuwen bent beland. De reis wordt besloten met 

een prima diner.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTSUHL  |   THÜRINGEN  |   DUITSLAND

DUITSLAND
SUHLTijdens deze 6-daagse reis naar Thüringen heb-

ben we veel aandacht voor de prachtige natuur 
van dit Duitse Bundesland. Daarnaast komen di-
verse culturele en historische bezienswaardighe-
den uitgebreid aan bod. 

Vertrekdata | Suhl
Dinsdag 5 april 2022 6 dagen € 510,-

Dinsdag 14 juni 2022 6 dagen € 535,-

Dinsdag 12 juli 2022 6 dagen € 535,-

Dinsdag 16 augustus 2022 6 dagen € 535,-

Dinsdag 13 september 2022 6 dagen € 535,-

**** HOTEL

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen-

keuzediner, m.u.v. dag van aankomst) 

• 1x Thüringen specialiteitenbuffet 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje

• muziekavond 

• sightseeing Erfurt o.l.v. gids 

• sightseeing Weimar o.l.v. gids 

• parkeer- en tolkosten  

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag: 
Voor een beperkt aantal eenpersoonskamers 

wordt geen toeslag berekend.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.  

Hotel: 
We hebben kamers gereserveerd in het uit-

stekende viersterren Michel Hotel Suhl, ge-

legen 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, bis-

tro, lobbybar, terras, sauna en solarium.

GEEN TOESLAG 1 PERSOONSKAMER
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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 Lunebur-

ger Heide”. Het dorpje heeft haar bezoekers bijzon-

der veel te bieden. Naast een prachtig strandbad de 

“Brunausee”, kan men er heerlijk wandelen, fietsen, 

een huifkartocht over de heide maken, schaapsher-

ders 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 trekpleis-

ters. Ook het ‘umgekehrtes Haus’ is een beziens-

waardigheid van formaat. Vanwege de gunstige lig-

ging zijn vanuit Behringen ook een aantal bijzonder 

mooie excursies te maken.

Programma:
1e dag: Heenreis. We rijden eerst naar de stad Cel-

le 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 Iser-

hatsche’, waar u ogen te kort zult komen. Naast 

een barokke tuin met meer dan 500 ‘verrassende’ 

spreuken zijn er diverse gebouwen die het bekij-

ken waard zijn. ’s Middags wordt een huifkartocht 

over de Lüneburger Heide 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 aan-

gedaan. Na de rondrit bent u vrij om op eigen 

gelegenheid op verkenning uit te gaan. Bij vol-

doende belangstelling zal de chauffeur nog een 

boottocht door de haven organiseren.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar de histori-

sche Hanzestad Lüneburg. Tijdens een wandeling 

zal een ter plaatse kundige gids u de mooiste en 

interessantste plekjes laten zien. Daarna 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 cafés en ‘Gasts-

tubes’. De reis wordt besloten met een prima diner.

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij anders aangegeven.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 40,-. (beperkt beschikbaar). 

• rondvaart haven Hamburg ca. € 15,-# 

• huifkartocht ca. € 15,-#

#  alleen bij voldoende belangstelling 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzi-

gingen c.q. aanpassingen door chauffeur 

mogelijk.

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.

Vertrekdata | Behringen
Zondag 19 juni 2022 5 dagen € 525,-

Zondag 24 juli 2022 5 dagen € 525,-

Zondag 18 september 2022 5 dagen € 525,- 

Zondag 16 oktober 2022 5 dagen € 495,-

De Lüneburger Heide, een schitterend gebied 
met heide, berkenbossen, karakteristieke jene-
verbesstruiken, stille landwegen en schaapskud-
des, gelegen tussen Hannover en Hamburg, is 
één van meest geliefde vakantiebestemmingen 
van Noord-Duitsland. 
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De Eifel is één van de fascinerendste va-

kantiegebieden die binnen een paar uur 

reizen vanuit Nederland te bereiken is. Landschappe-

lijk gezien kent het veel natuurschoon en is het bij-

zonder gevarieerd. De Eifel verbergt veel historische 

stadjes die een bezoek meer dan waard zijn. Winter-

spelt 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 Malm-

edy, 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 

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 Schönec-

ker 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 mid-

dag 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 
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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 be-

kend 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, in-

dien 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. Indruk-

wekkend zijn de, onder architectuur, gebouwde 

gebouwen en pleinen en adembenemende uit-

zichten en vergezichten. Zo kijk je uit over de 

prachtige Urftsee. In september 2016 is kamp Vo-

gelsang 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. 

Inbegrepen:
• verzorging op basis van  

halfpension (uitgebreid  

ontbijtbuffet en dinerbuffet)

• welkomstdrankje

• afscheidsdiner

• bezoek/rondleiding Kamp Vogelsang

• sightseeing Trier olv gids

• muziekavond

• parkeer-en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 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, zomer-

terras en een kegelbaan.
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WINTERSPELTVijf 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 an-
der karakter. Zo kunnen we een mooie variatie 
maken van diverse culturen door elkaar.

Vertrekdata | Winterspelt
Maandag 2 mei 2022 5 dagen € 460,-

Maandag 27 juni 2022 5 dagen € 460,-

Maandag 1 augustus 2022 5 dagen € 460,-

Maandag 26 september 2022 5 dagen € 460,-
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loop van de middag zijn we weer terug in Die-

blich. ’s Avonds is er een muziekavond. 

3e dag: We genieten nog van een goed ontbijt 

in ons hotel. Hierna checken we uit en laden de 

koffers in. We rijden richting de Laacher See. Hier 

heeft zich in de 11e eeuw de Benedictijnse abdij 

Maria Laach gevestigd. Het klooster is één van de 

belangrijkste gebouwen uit de Romaanse bouw-

kunst. U kunt een kijkje nemen in de abijkerk, in de 

informatiehal een korte film over de geschiedenis 

en het kloosterleven bekijken, de kloostertuinde-

rij en de kunst- en boekhandel van het klooster 

bezoeken. Voordat we in Nederland arriveren 

bezoeken we de waterburcht van Bergheim, een 

informatiecentrum over Rijnlandse bruinkool. We 

sluiten deze reis af met een afscheidsdiner.

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

Mendig en Mayen naar Cochem, waar we rond het 

middaguur zullen arriveren. Na aankomst kunt u op 

uw gemak in deze wellicht bekendste plaats aan de 

Moezel rondkijken. Maak een wandeling over de 

Moselpromenade, neem een kijkje in de burcht of 

zoek een gezellig terrasje op. In de loop van de mid-

dag rijden we naar ons hotel in Dieblich. ’s Avonds 

wijnproeverij in het hotel. 

2e dag: Het ruim 60 km lange “Tal der Loreley” is 

één van de mooiste en meest romantische stuk-

ken langs de Rijn. Het werd in 2002 opgenomen 

op de UNESCO lijst van Werelderfgoed. De route 

door het dal begint bij het Deutsche Eck in Ko-

blenz en voert tot de bekendste Mäuseturm 

in Bingen. Maar liefst 29 burchten, kastelen en 

burchtruïnes getuigen op dit traject van een rijke 

geschiedenis. Onderweg wordt op diverse plaat-

sen een korte of langere pauze gehouden. In de 

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en 3-gangendiner)

• welkomstdrankje

• vrij gebruik van zwembad en sauna

• wijnproeverij

• muziekavond

• afscheidsdiner

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 40,-.  

(beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzi-

gingen c.q. aanpassingen door chauffeur 

mogelijk.

Hotel:
U verblijft in het driesterren superior Hotel Pis-

tono in Dieblich. Het hotel dat al 150 jaar door 

dezelfde familie wordt gerund ligt op loopaf-

stand van het centrum van Dieblich. Alle ka-

mers zijn voorzien van douche, wc, telefoon 

en televisie. Het hotel heeft een lift, café, pri-

ma restaurant, mooie tuin, gezellige wijnkel-

der, een overdekt zwembad en een sauna.

Vertrekdata | Weekendje Moezel
Vrijdag 20 mei 2022 3 dagen € 310,-

Vrijdag 8 juli 2022 3 dagen € 310,-

Vrijdag 5 augustus 2022 3 dagen € 310,-

WEEKENDJE MOEZEL  |  DUITSLAND
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Dit jaar hebben we weer een aantal 3-daagse 
reizen naar de Moezel in het programma opge-
nomen. Korte reisjes uitermate geschikt om er 
even tussen uit te zijn, voor individuelen, maar 
zeker ook voor kleinere groepen.

NIEUW
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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 verwarmde binnenzwembad of de sauna 

of lekker relaxen aan de bar of op het terras. 

3e dag: Na het ontbijt rijden we richting Arns-

berg, één van de favorieten van het Sauerland. De 

oude stadskern met zijn leistenen gevels, kerkjes 

en een bijzonder plein wordt aan drie zijden om-

spoeld door de Ruhr. Een langere pauze wordt ge-

maakt bij de Möhnesee waar u een bezoek kunt 

brengen aan het informatiecentrum en eventueel 

een wandeling kunt maken. De reis wordt beslo-

ten met een prima afscheidsdiner.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we 

naar het stadje Soest net even voorbij het Ruhrge-

biet. Het oude centrum heeft heel wat moois te bie-

den. Achter goed bewaard gebleven stadsmuren 

vindt men diverse historische monumenten, mooie 

stadsgezichten en bijzonder fraaie stadstuinen. In 

de enige bewaard gebleven stadspoort, de Ostho-

fenpoort, 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 ter-

rasjes. Na aankomst kunt u op eigen gelegenheid 

rondstruinen. In de loop van de middag rijden we 

verder naar ons hotel in Winterberg, waar we rond 

17.00 uur zullen arriveren.

2e dag: Vandaag staat een rondrit door het oos-

telijke deel van Sauerland op het programma. 

Onderweg kunt u genieten van de prachtige vak-

werkhuizen 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-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

dinerbuffet)

• afscheidsdiner

• vrij gebruik zwembad en sauna

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzi-

gingen c.q. aanpassingen door chauffeur 

mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 20,-. 

(beperkt beschikbaar)

Hotel: 
Hotel Resort Winterberg ligt net buiten Win-

terberg en is omgeven door bossen en een 

mooi uitzicht op de hoogste en bekendste 

berg van het Sauerland: "de Kahler Asten". 

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet 

en föhn. Tevens zijn de kamers voorzien van 

een flatscreen televisie met o.a. Nederlandse 

TV zenders, een bureau met 2 stoelen, en 

gratis wifi. Het hotel heeft een uitstekend 

restaurant, een gezellige bar met een prach-

tig terras met een fantastisch uitzicht op de 

Kahler Asten, binnenzwembad en sauna. 

Het merendeel van de kamers is met een lift 

bereikbaar; het hotel heeft daarnaast enkele 

kamers op de begane grond.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTWEEKENDJE SAUERLAND  |  DUITSLAND
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WEEKENDJE SAUERLANDHochsauerland is een prachtige streek met een 

afwisselend landschap. Bergtoppen, dalen, kab-
belende beekjes, uitgestrekte bossen, sfeervol-
le dorpjes en historische stadjes zorgen samen 
met de goede verzorging van Hotel Resort Win-
terberg voor een geslaagd weekendje!

Vertrekdata | Weekendje Sauerland
Vrijdag 1 juli 2022 3 dagen € 250,-

Vrijdag 29 juli 2022 3 dagen € 250,-

Vrijdag 19 augustus 2022 3 dagen € 250,-
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hege en het Greifvogelstation zullen bezoeken. 

Om 16:00 uur kunnen we een roofvogeldemon-

stratie bijwonen. Vervolgens rijden we verder naar 

ons hotel in Deudesfeld waar we inchecken bij 

Hotel zur Post. 

2e dag: Vandaag maakt de chauffeur een grote 

rondrit door de Eifel. De chauffeur zal u de mooi-

ste plekjes laten zien en op diverse plaatsen een 

korte of langere pauze inlassen. Dit kan zijn bij 

Burg Nideggen, bij de Dauner Maare, in het stadje 

Daun of misschien bij het openluchtmuseum in 

Mechernich-Kommern. Na het diner is er een ge-

zellige muziekavond. 

3e dag: Na het ontbijt kunt u nog een wande-

ling maken of in het plaatsje rondkijken voordat 

we naar het meest bekende stadje van de Eifel, 

Monschau, rijden waar we rond het middaguur 

zullen arriveren. In Monschau kunt u de lunch 

gebruiken, winkelen, een wandeling maken, de 

Historische Senfmühle, de Glashütte of Museum 

Rotes Haus bezoeken of gewoon een terrasje pik-

ken. De reis wordt besloten met een prima diner.U verblijft in Hotel zur Post in Deudesfeld, 

waar u ’s avonds kunt genieten van een 

prima diner en een gezellige muziekavond. De Ei-

fel 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 Ei-

fel verbergt veel historische stadjes die een bezoek 

meer dan waard zijn. Zowel natuurliefhebbers, als 

cultuurliefhebbers kunnen in de Eifel hun hart 

ophalen. Ons hotel ligt in het hart van het natuur-

gebied de Eifel. Aan de rand van het plaatsje Deu-

desfeld geniet u hier van een heerlijk verblijf in de 

mooie natuur.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we via het Drie-

landenpunt naar Hellenthal, waar we het Wildge-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

 (ontbijtbuffet en 3-gangendiner)

• muziekavond

• entree Wildgehege Hellenthal 

• afscheidsdiner

• parkeer- en tolkosten

• film over 'Zauberland Vulkaneifel'

• vrij gebruik van Wellness oase

• vrij gebruik van nabijgelegen minigolf-  

en tennisbaan

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 20,- 

(beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel zur Post 

in het plaatsje Deudesfeld. Alle kamers, zijn 

voorzien van douche, wc, telefoon en televi-

sie. Een aantal kamers heeft een balkon. Het 

hotel heeft een lift, een uistekend restaurant, 

sfeervolle Poststube, gezellige Bierstube, 

Wellnessbereich met o.a. sauna, stoombad, 

whirlpool en een mooie tuin.

Vertrekdata | Weekendje Eifel
Vrijdag 10 juni 2022 3 dagen € 275,-

Vrijdag 30 september 2022 3 dagen € 275,-

WEEKENDJE EIFEL  |  DUITSLAND
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Zin in een lekker weekendje weg maar u wilt niet 
al te lang in de bus zitten? De Duitse Eifel ligt 
vlak om de hoek en is binnen een paar uurtjes al 
te bereiken. Hier is alles binnen handbereik om 
helemaal te ontspannen en bij te tanken.

NIEUW

VOOR FIETSREIZEN NAAR 
DE EIFEL ZIE PAGINA 8
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Vogelpark Walsrode is het grootste vo-

gelpark 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 we-

reld van de vogels met een liefdevol aangelegd 

parklandschap vol bloemen en struiken. Zoals bij 

elke zoo ligt de nadruk op het behoud en on-

derzoek 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 (Andes-

condor), de sterkste roofvogel (harpij) tot de ge-

vaarlijkste (roodhalscasuaris) vogel, ze zijn hier 

allemaal te zien.
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Programma:
1e dag: Na een vroege ophaalroute rijden we, 

met een korte onderbreking voor een kopje kof-

fie, rechtstreeks naar Walsrode waar we rond het 

middaguur zullen arriveren. Na aankomst kunt 

direct het Vogelpark in en genieten van de vo-

gels 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 on-

derweg rijden we terug naar Nederland. De reis 

wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(ontbijtbuffet en dinerbuffet)

• afscheidsdiner

• 2 dagen entree Volgelpark Walsrode

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en excursiekosten 

zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, 

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 15,-.  

(zeer beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
U verblijft in het viersterren Parkhotel Luisen-

höhe, gelegen in het prachtige landschap 

van de Lüneburger Heide. Het hotel is mid-

dels 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 wellness-

centrum met o.a. sauna, whirlpool en fitness-

ruimte.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTWALSRODE  |  LÜNEBURGER HEIDE  |  DUITSLAND

DUITSLAND
VOGELPARK WALSRODEWij organiseren korte 2-daagse reisjes naar het 

vermaarde, op de Lüneburger Heide in Duits-
land gelegen, Vogelpark Walsrode. Een bestem-
ming voor de vogelliefhebber, maar zonder 
enige twijfel ook voor  mensen die houden van 
natuur bloemen, planten en dieren in het alge-
meen.

Vertrekdata | Walsrode
Zaterdag 9 juli 2022 2 dagen € 225,-

Zaterdag 27 augustus 2022 2 dagen € 225,-

Zaterdag 29 oktober 2022 2 dagen € 225,-

**** HOTEL
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Clervaux wordt omgeven door prachtige 

beboste heuvels die uitnodigen tot het 

maken van een wandeling. Er zijn dan ook bijna 100 

km goed gemarkeerde wandelpaden met verschil-

lende uitzichtpunten voor ontspanning en rust. In 

het gezellige autovrije centrum vindt men diverse 

restaurants, cafés en winkeltjes. 

Programma: 
1e dag: De heenreis naar Luxemburg wordt onder-

broken met een bezoek aan de Abdij van Val-Dieu. 

De Abdij van Val-Dieu is de enige Belgische Abdij 

die de Franse Revolutie heeft overleefd. De binnen-

plaats, het park, de basiliek zijn vrij toegankelijk. Na 

dit bezoek gaan we via een mooie route door de 

Ardennen richting Clervaux waar we in de loop van 

de middag zullen arriveren. Na aankomst heeft u 

nog tijd om het hotel, de omgeving van het hotel 

en Clervaux te verkennen.

2e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar 

Luxemburg-stad. Deze meer dan duizend jaar 

oude stad was ooit een van de sterkste vestingen 

ter wereld. We maken een rondrit door de stad 

o.l.v. een deskundige gids, waarbij we de meeste 

bezienswaardigheden waaronder de Kazematten, 

het Hertogelijk Paleis en de kathedraal te zien zul-

len krijgen. Aansluitend is er nog volop tijd om op 

eigen gelegenheid in het centrum van de stad 

rond te kijken. 

3e dag: Vandaag maken we een o.l.v. de chauf-

feur een mooie tocht door het Müllertal. Dit 

volgens velen mooiste stukje Luxemburg wordt 

gekenmerkt door vele kloven, ruige rotspartijen-

watervallen en grotten en wordt dan ook ‘Klein 

Zwitserland’ genoemd. ’s Middags rijden we naar 

Grevenmacher waar we de bekende wijnkelders 

van Bernard Massard en/of de vlindertuin ‘Jardin 

des Papillons’ kunnen bezoeken. 

Foto: LFT_MikeZenari

4e dag: Via een mooie route rijden we naar Trier, 

de oudste stad van Duitsland. Trier heeft vele ge-

zichten, hetgeen logisch is bij een stad met een 

meer dan 2000 jaar oude geschiedenis. Op weg 

terug naar Clervaux wordt nog een pauze inge-

last in het stadje Diekirch, bekend van het bier dat 

dezelfde naam draagt, maar ook een toeristisch 

centrum met autovrije winkelstraten en talrijke be-

wegwijzerde wandelwegen langs de rivier de Sûre. 

5e dag: Na het ontbijt verlaten we Clervaux. We 

rijden naar het nabijgelegen Vianden. waar een 

langere pauze wordt ingelast. Het beeld van dit 

schilderachtig gelegen dorpje wordt vooral be-

paald door het feodale kasteel, het grootste kas-

teel van Luxemburg, dat hoog boven het stadje 

uittorent. Indien mogelijk brengen we een be-

zoek aan de ondergrondse waterkrachtcentrale. 

Liefhebbers kunnen eventueel een tochtje met 

de kabelbaan maken. Eenmaal boven aangeko-

men heeft men een panoramisch uitzicht op het 

kasteel, op Vianden en het dal van de Our. Via een 

mooie route rijden we vervolgens langzaam huis-

waarts. De reis wordt op Nederlandse bodem be-

sloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima  

3-gangendiner)

• 1x feestelijk dinerbuffet 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• muziekavond 

• stadsrondrit Luxemburg stad o.l.v.  

Nederlandssprekende gids 

• vrij gebruik van zwembad en sauna

• parkeer en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

ten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
We hebben kamers voor u gereserveerd in het 

driesterrenhotel Hotel du Commerce, gelegen 

aan de voet van het kasteel van Clervaux en de 

rivier de Clerve. Alle kamers zijn voorzien van 

douche, toilet, föhn, flatscreen televisie, tele-

foon en gratis WIFI. Het hotel heeft een lift, cu-

linair restaurant, bar en een eigen wellnesscen-

trum dat bestaat uit een sauna, whirlpool, Turks 

bad, zonnebank, infraroodcabine, overdekt 

zwembad met jet-stream en een zonneterras.Vertrekdata | Clervaux
Maandag 13 juni 2022 5 dagen € 425,-

Maandag 4 juli 2022 5 dagen € 425,-

Maandag 26 september 2022 5 dagen € 425,-

Maandag 17 oktober 2022 5 dagen € 425,-

Een van de meest bekende historische plaatsen van 
Luxemburg is wel het middeleeuwse burchtstadje 
Clervaux. Het idyllische plaatsje is gelegen in het 
hart van de Ardennen, in een diep, nauw dal, aan 
de oevers van het riviertje de Clerve. De in 1910 in 
Romaans-Bourgondische stijl gebouwde abdij van 
de Benedictijnen troont hoog boven de vallei.

CLERVAUX  |  LUXEMBURG

LUXEMBURG
CLERVAUX
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Programma: 
1e dag: Na een vroeg vertrek rijden we, 

met onderbreking voor een kopje koffie, recht-

streeks naar Ieper, waar we rond het middaguur 

zullen arriveren. Na aankomst bent u de rest van de 

middag en avond vrij om zelf op verkenning uit te 

gaan. U kunt het interactieve Flanders Fields Mu-

seum, waar de verschrikkingen van Wereldoorlog I 

op aangrijpende wijze in beeld worden gebracht, 

bezoeken, een wandeling maken, gezellig winkelen 

of een terrasje of bruin cafeetje opzoeken. 

2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. een deskun-

dige gids de zogenaamde ‘Flanders Fields Route’. 

Deze ca. 80 km lange route is dé manier om in een 

dag kennis te maken met een aantal belangrijke si-

tes uit Wereldoorlog I. In de loop van de middag zijn 

we terug in Ieper waar u de tijd naar eigen goed-

dunken kunt invullen. Na het diner gaan we naar 

de Menenpoort waar we om 20.00 uur de indruk-

wekkende herdenking ‘Last Post’ bijwonen. De 

rest van avond bent u vrij. 

3e dag: Vandaag maken we o.l.v. de chauffeur 

een mooie bustocht. Via Vleteren en Veurne rij-

den we naar de bekende badplaats De Panne en 

daarna verder naar Oostende waar een langere 

pauze wordt ingelast. De terugreis naar Ieper gaat 

onder andere via het fraaie Diksmuide waar u nog 

even de benen kunt strekken voordat we in de 

late middag weer terugrijden naar Ieper. 

4e dag: Deze dag staan twee schitterende Belgi-

sche stadjes op het programma. We rijden eerst 

naar Oudenaarde, een stadje waar de markt het 

bruisend hart is met tal van horecagelegenheden. 

Verder zijn het stadhuis met Belfort en het stads-
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Foto: Jan Dhondt Bad

museum het Mou, het Begijnhof, de Abdij Maag-

denhalle, het centrum van de Ronde van Vlaande-

ren en tal van prachtige kerken het bekijken meer 

dan waard. Met ooit 17 brouwerijen is Oudenaar-

de ook een ware bierstad. Proef bijvoorbeeld eens 

het Oudenaards bruin. Na de middag rijden we 

naar het aan de Schelde gelegen Doornik, (in het 

Frans Tournai), een van de oudste steden van Bel-

gië. De stad kwam in de Middeleeuwen tot bloei. 

Vele bouwwerken getuigen hier nog van, waar-

onder de Lakenhal, het Belfort, het stadhuis, het 

Rode Fort, en de Pont des Trous. Ook op de grote 

Markt van Doornik is het goed toeven. We zijn op 

tijd terug in Ieper voor het diner.   

5e dag: Na het ontbijt verlaten we Ieper. We rij-

den rechtstreeks naar het verrassend mooie stad-

je Lier ca. 25 km ten zuidoosten van Antwerpen. 

Na aankomst kunt u op uw gemak rondkijken 

en lunchen. Bezienswaardig zijn onder meer, het 

Begijnhof, de Zimmertoren, het stadhuis en de 

Gevangenenpoort. Omstreeks 16.00 uur rijden 

we verder huiswaarts. De reis wordt besloten met 

een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en een prima 

3-gangendiner) 

• 1x speciaal dinerbuffet

• afscheidsdiner

• Flanders Fieldsroute o.l.v. gids 

• parkeer en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

ten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 72,-.

(beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
We logeren in het driesterren Best Western Ho-

tel Flanders Lodge, gelegen aan de rand van 

Ieper op 2 km vanaf de Menenpoort en vanaf 

de Grote Markt. Alle kamers zijn voorzien van 

douche, wc, telefoon en televisie. Het hotel 

heeft een lift, een uitstekend restaurant, een 

gezellige bar met terras waar u kunt genieten 

van een heerlijk Belgisch biertje.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTIEPER  |  BELGIË

BELGIË
IEPERDe stad Ieper, gelegen in de Westhoek,  heeft 

haar bezoekers heel wat te bieden. De combi-
natie van het Middeleeuwse verleden, de herin-
neringen aan het dramatische oorlogsverleden 
van de Eerste Wereldoorlog,  de charme van het 
oergezellige centrum en de gunstige ligging voor 
enkele bijzondere excursies maken Ieper een ide-
ale en verrassende reisbestemming.

Vertrekdata | Ieper
Maandag 25 april 2022 5 dagen € 495,-

Maandag 25 juli 2022 5 dagen € 525,-

Maandag 22 augustus 2022 5 dagen € 525,-

Maandag 19 september 2022 5 dagen € 525,-

Maandag 17 oktober 2022 5 dagen € 495,-

NIEUW
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De Floraliënhal in het Citadelpark wordt 

van  29 april tot en met 8 mei 2022 

omgetoverd tot een kleurrijk bloemenparadijs. 

Gelegen aan de samenvloeiing van de de Leie en 

de Schelde, is Gent een van de mooiste steden van 

België. Het is een bijzonder schilderachtige stad met 

smalle straatjes, oude grachten, idyllische pleinen 

en talrijke historische monumenten. 

Van het jaar 1000 tot ongeveer 1550 is Gent een van 

de belangrijkste steden van Europa. Met ruim 60.000 

inwoners is de stad in die tijd groter dan Londen. 

Als de stad de doorgang naar de zee verliest, 

gaat het economisch snel minder en halveert de 

bevolking. In de 18e eeuw herstelt de economie 

zich, mede dankzij het kanaal Gent-Terneuzen en 

krijgt Gent een eigen universiteit. Omdat het weinig 

of geen last heeft van bombardementen en ander 

oorlogsgeweld, zijn de historische gebouwen en 

monumenten uit het rijke verleden van de stad 

bijzonder goed bewaard gebleven. 

Gent is voor iedereen ‘plezant’. Voor diegene 

die houdt van historie, kunst en architectuur 

zijn er bezienswaardigheden en musea te over. 

De winkelliefhebber komt aan zijn trekken in 

de vele boetieks, delicatessezaken, antiek- en 

curiosawinkeltjes en op de talrijke markten. Het 

sfeervolle en levendige centrum met z’n vele 

terrasjes, kroegjes en restaurants is voor iedereen 

aantrekkelijk.  

Programma: 
1e dag: Na de ophaalroute rijden we naar Brussel 

waar we indien mogelijk een bezoek brengen 

aan de Koninklijke Serres van Laken, ook bekend 

als de Tuinen van Fabiola. Deze tuinen zijn elk 

jaar slechts een paar weken geopend voor het 

publiek, Naast de indrukwekkende architectuur 

van glas en staal vindt men hier betoverende en 

zeldzame plantensoorten. Na het bezoek is er nog 

enige vrije tijd in het centrum van Brussel voor dat 

we verder rijden naar ons hotel in Gent. 

2e dag: Na het ontbijt staat een bezoek aan een 

privétuin nabij Brugge op het programma. Laat u 

verrassen. Aansluitend rijden we naar het Kasteel 

van Loppem met zijn indrukwekkende doolhof. 

Indien de tijd het toelaat kunt u nog enige tijd in 

het centrum van Brugge rondkijken. 

3e dag: Vandaag staat het bezoek een de Gentse 

Floraliën op het programma. U krijgt volop tijd om 

te genieten van de planten- en bloemenpracht 

bloemen.

4e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de 

terugreis. We rijden naar de universiteitsstad Leuven 

waar we een bezoek brengen aan de  Kruidtuin. 

Ontstaan in 1738 is de oudste botanische tuin van 

België een bezoekje meer dan waard. Uiteraard 

krijgt u ook tijd  om in het centrum van Leuven 

rond te kijken. In de historische binnenstad met 

o.a. het Groot- en Klein Begijnhof, het stadhuis, de 

Sint-Pieterskerk  en talrijke sfeervolle winkelstraten 

pleinen is het goed toeven. De Oude Markt staat 

ook wel bekend als de langste tapkast ter wereld. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension  

(uitgebreid ontbijtbuffet en een prima  

3-gangendiner of buffet)

• afscheidsdiner

• bezoek Serres van Laken (Tuinen van Fabiola) #

• entree Floraliën Gent 

• boottocht Gent 

• bezoek tuinen Kasteel van Loppem

• bezoek privétuin omgeving Brugge

• bezoek Kruidtuin Leuven 

• parkeer en tolkosten 

# Indien een bezoek aan de Serres van Laken niet 

mogelijk is, wordt de Plantentuin in Meise bezocht.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 110,-. (beperkt beschikbaar)

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
U verblijft in hotel Holiday Inn Hotel Gent Expo. 

Dit viersterrenhotel met een stijlvol design ligt 

even buiten de stad, maar met  een directe 

tramverbinding bent u in 20 minuten in het 

hartje van de stad. Een tramhalte met elke 10 

minuten trams naar het stadcentrum, ligt op 

100 m van het hotel. De kamers in dit luxe hotel 

zijn voorzien van alle gemakken waaronder, toi-

let, bad of douche, comfortabele bedden, airco, 

telefoon, minibar, radio, LCD-televisie, haardro-

ger en gratis koffie- theemaker. Het hotel heeft 

verder onder andere een lift, een trendy Atrium-

restaurant en gezellige loungebar ‘The Loop’.

Vertrekdatum | Gentse Floraliën
Vrijdag 29 april 2022 4 dagen € 390,-

Floraliën Gent is een tentoonstelling van 
bloemen en planten die elke vier jaar 
wordt georganiseerd door de Koninklijke 
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 
van Gent. Vanwege de Corona-pandemie is de 
editie van 2020 noodgedwongen verschoven. 
Eerst naar 2021 en daarna naar 2022.

GENTSE FLORALIËN  |  VLAANDEREN  |  BELGIË

BELGIË
GENTSE FLORALIËN
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VOOR FIETSEN IN NOORD-HOLLAND  
ZIE PAGINA 16

Volendam behoort tot de gemeente 

Edam-Volendam en heeft ruim 36.000 

Inwoners. Mede door haar typische Hollandse 

uitstraling wordt het gezien als een van de mooiste 

dorpen van Nederland en trekt het veel, vooral ook 

buitenlandse, toeristen. Een wandeling over de 

Dijk, de typische klederdracht, de gerookte paling 

en de ligging nabij het voormalige eiland Marken 

en Amsterdam (20 km) zijn allemaal redenen dat 

mensen deze unieke plaats bezoeken. 

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

Met een korte onderbreking voor een kopje koffie 

rijden we rechtstreeks naar Volendam waar we rond 

het middaguur bij palingrokerij Smit-Bokkum eerst 

de lunch gebruiken. Aansluitend volgt een korte 

rondleiding waarna u nog even kunt rondkijken in het 

Palingsoundmuseum. Aansluitend nog wat vrije tijd 

en Volendam voordat we inchecken in Hotel Spaander. 

2e dag: Na het ontbijt gaan we naar de Simonehoeve. 

Hier krijgt iedereen een Volendam ’s kostuum aan 

en krijgen we een rondleiding en kaasproeverij. Er 

wordt een groepsfoto in klederdracht gemaakt. 

Na de lunch maken we een mooie bustocht o.l.v. 

de chauffeur. Afhankelijk van het weer zal op een 

of meerdere plekken een korte of langere pauze 

worden ingelast. Bijvoorbeeld in Monnickendam of 

op het voormalige eiland Marken. 

3e dag: Na een korte rit bereiken we de haven in 

Enkhuizen. Met een boot varen we naar het Zui-

derzeemuseum, dat bestaat uit een binnen- en een 

buitenmuseum. In het buitenmuseum vinden we au-

thentieke huizen, winkels en werkplaatsen waar men 

mee kan kijken met ambachtslieden. En de sfeer van 

het dagelijkse leven van toen kan beleven. Het bin-

nenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee met 

verschillende collecties.  Aansluitend is er nog tijd om 

het stadje Enkhuizen zelf te verkennen voordat we 

terugrijden naar ons hotel.
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4e dag: In het plaatsje Den Ilp staat bij Café de Drie 

Zwanen, de buren van wijlen Anton Heijboer en zijn 

vele vrouwen, de koffie klaar. Op grootbeeld kijken 

we naar het grappige bezoek van Andre van Duin als 

mijnheer Wijdbeens aan deze excentrieke kunstschil-

der. Na de lunch rijden we naar de Zaanse Schans.

5e dag: In Amsterdam bezoeken we eerst ‘This is 

Holland’, een 5-D vluchtsimulatie over Nederlands 

mooiste bezienswaardigheden, een werkelijk unieke 

vliegervaring. Aansluitend is er een rondvaart met 

een pannenkoekenlunch aan boord.

6e dag: Na het ontbijt verlaten we Volendam. Bij 

Enkhuizen rijden we de Markerwaarderdijk oftewel 

Houtribdijk op en steken zo de voormalige Zuiderzee 

over naar Lelystad. Langs de Oostvaardersplassen, 

waar we een pauze inlassen voor de lunch, rijden 

we naar Almere, waar in 2022 de Floriade wordt 

georganiseerd. Wellicht kunnen we een glimp 

opvangen van dit unieke evenement. De reis wordt 

besloten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag 

• welkomstdrankje 

• bezoek palingrokerij Smit-Bokkum en 

Palingsoundmuseum 

• rondleiding kaasboerderij incl. proeverij 

• groepsfoto in Volendammer klederdracht

• entree Zuiderzeemuseum

• film André van Duin en Anton Heijboer incl. 

koffie met iets lekkers 

• dagje Amsterdam incl. vluchtsimulatie en 

rondvaart met pannenkoekenlunch

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 200,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Hotel:
U verblijft in het legendarische driesterren 

Hotel Spaander, gelegen aan de haven, in het 

hart van Volendam. Alle comfortabele kamers 

zijn voorzien van douche of bad, toilet, föhn, 

televisie, airco, koffie- en theefaciliteiten en 

hebben uitzicht over het Markermeer of het 

dorp. Het hotel heeft een lift, een sfeervol 

restaurant De Herberg, pub, lobbybar, 

binnenbad en sauna.
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VOLENDAMVolendam is alom bekend. In Nederland, maar 

ook ver daarbuiten. Gelegen aan het Markermeer 
heeft het oude vissersdorp op velerlei gebied, 
waaronder de klederdracht, de vis en de muziek 
en de sport een naam opgebouwd.

Vertrekdata | Volendam
Zondag 29 mei 2022 6 dagen € 790,-

Zondag 3 juli 2022 6 dagen € 790,-

Zondag 25 september 2022 6 dagen € 790,-

Zondag 9 oktober 2022 6 dagen € 790,-

VOLPENSION 
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VOOR ELFSTEDENFIETSREIS  
FRIESLAND ZIE PAGINA 10

Onze verblijfplaats Rijs (Fries: Riis) ligt aan de 

rand van het majestueuze Rijsterbos, vlak-

bij 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, rij-

den we rechtstreeks naar Hindeloopen. In het restau-

rant 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 IJs-

selmeer, richting ons hotel in Rijs.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Leeuwarden, 

in 2018 culturele hoofdstad van Nederland. Eerst be-

zoeken 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 gele-

genheid genieten van de Friese hoofdstad.

3e dag: Via een rit over de Afsluitdijk en een veer-

tocht 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 Swar-

te 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 Surhuisterveen 

voor een bezoek aan het Ot en Sien museum, waar 

het lijkt alsof de tij 100 jaar heeft stilgestaan. Na een 

korte inleiding kunt u op uw gemak zelf rondkijken. 

Na de lunch, die we ook in het museum gebruiken 

beginnen we aan de terugreis. De reis wordt beslo-

ten met een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension  

vanaf de lunch op de eerste dag t/m  

het afscheidsdiner op de laatste dag 

• welkomstdrankje 

• gehele dag gratis koffie of thee (self-service) 

• folkloreavond 

• bezoek schaatsmuseum

• bezoek museum Ot en Sien

• filmavond over het Gaasterland 

• rondrit Leeuwarden o.l.v. gids 

• dagtocht Texel incl. veerboot Den Helder-

Texel v.v. en rondrit o.l.v. gids 

• boottocht Friese meren incl. koffie  

met gebak 

• excursie Stoeterij ‘Het Swarte Paert’ 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 42,50.

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 maal-

tijden veelal in buffetvorm worden aangebo-

den. Er is verder een gezellige bar met o.a. een 

biljart en enkele bowlingbanen.

Vertrekdata | Rijs
Maandag 13 juni 2022 6 dagen € 595,-

Maandag 11 juli 2022 6 dagen € 575,-

Maandag 15 augustus 2022 6 dagen € 575,-

Maandag 12 september 2022 6 dagen € 595,-

In het zuidwesten van Friesland ligt het zoge-
naamde Gaasterland. Gelegen pal aan de kust, 
met volop groene weilanden, monumentale boer-
derijen, oude bossen, statige beukenlanen, zachte 
glooiingen, slingerende watertjes en prachtige 
vergezichten is het Gaasterland ‘op en top Fries’.

RIJS  |  FRIESLAND  |  NEDERLAND
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VOOR FIETSEN IN DRENTHE  
ZIE PAGINA 12

Naast deze natuurlijke pracht heeft Dren-

the veel cultuurhistorische monumenten, 

waaronder hunebedden en grafheuvels. Voeg daar-

bij de vele bezienswaardigheden, de oprechte gast-

vrijheid 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 be-

staat 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 mu-

seum laat het wonen en leven van inwoners van 

Drenthe in het verleden op diverse manieren zien. 

U kunt kennismaken met de bekende reuzen El-

lert en Brammert. De legende over deze twee 

reuzen wordt regelmatig voorgelezen door vrij-

willigers 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. Tijdens de terugreis bezoeken we de 

vesting Bourtange. Heden en verleden gaan per-

fect samen in deze kleine sfeervolle vestingstad.

3e dag:  Na het ontbijt maken we met de bus een 

mooie zwerftocht door het Bargerveen. Het Am-

sterdamsche 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 bij-

zonder stukje natuur waar we zuinig op moeten 

zijn. ’s Middags gaan we naar het plaatsje  Frede-
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riksoord, waar we Museum de Proefkolonie be-

zoeken, de eerste en oudste kolonie van de Maat-

schappij 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 karakteristie-

ke panden en een mooi winkelcentrum met veel 

leuke winkels en horeca gelegenheden. ’s Mid-

dags 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: Na het ontbijt rijden we naar Borger, voor 

een bezoek aan het grootste hunebed van Neder-

land. Vervolgens rijden we door naar Hattem, waar 

we de lunch gebruiken. ’s Middags brengen we 

een bezoek aan het Bakkerijmuseum en zijn we 

getuige van de komische Krakelingenshow. De 

reis wordt besloten met een prima afscheidsdiner.

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 Hollandse 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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

ten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-. 

Hotel: 
Hotel ‘de Oringer Marke’ ligt in het centrum 

van Odoorn. Alle uitstekende, rookvrije kamers 

zijn voorzien van douche en/of bad, toilet, te-

lefoon, 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.
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ODOORNDrenthe is van oudsher bekend om z’n landschap-

pelijke 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 zandver-
stuivingen waar je even tot rust kunt komen.

Vertrekdata | Odoorn
Maandag 13 juni 2022 5 dagen € 570,-

Maandag 11 juli 2022 5 dagen € 595,-

Maandag 12 september 2022 5 dagen € 570,- 

Maandag 10 oktober 2022 5 dagen € 570,-

VOLPENSION
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VOOR FIETSREIS STADSKANAAL  
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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 samenvoe-

ging van de gemeente Onstwedde en een deel 

van de gemeente Wildervank. Het stadje, omgeven 

door maar liefst 700 hectare natuur, wordt geken-

merkt door rust, ruimte en dynamiek. Stadskanaal 

heeft een aantal monumentale bezienswaardighe-

den, waaronder een aantal kerkjes en de uit de Mid-

deleeuwen stammende Onstwedder Juffertoren. 

Een bezoek waard zijn ook het streekhistorische 

centrum, Theater Geert Teis en museumspoorlijn 

STAR. Het centrum biedt een ruime keus aan win-

kels, boetieks en restaurants. 

Programma: 
1e dag: Na de ophaalroute rijden we noord-

waarts. 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 Stads-

kanaal waar we in de late middag arriveren. 

2e dag: Vandaag bezoeken we de stad Groningen. 

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

ling. Daarna kunt u nog even op eigen gelegen-

heid rondkijken. Bij voldoende belangstelling kan 

de chauffeur een rondvaart organiseren. 

3e dag: Vandaag bezoeken we het prachtige vis-

sersplaatje Greetsiel in Noord-Duitsland met haar 

schilderachtig haventje. Geniet hier van de leuke 

winkeltjes, de vele terrasjes en restaurants. Tijdens 

de terugreis rijden we via de Eemskering bij vol-

doende belangstelling nog naar het stadje Leer. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar vestingstad-

je 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 behoef-

te heeft aan rust en bezinning, rijden we naar Gas-

selternijveen voor een boeiende advocaatproeve-

rij bij boerin Agnes, bekend van Boer zoekt Vrouw.

5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden recht-

streeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze 

Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Histori-

sche panden, hofjes waar de tijd lijkt te hebben 

stilgestaan, unieke speciaalzaken en boetieks en 

volop cultuur beheersen deze fraaie stad. Met een 

prima diner wordt deze reis besloten.

Vertrekdata | Stadskanaal
Maandag 23 mei 2022 5 dagen € 465,-

Maandag 27 juni 2022 5 dagen € 465,-

Maandag 25 juli 2022 5 dagen € 465,- 

Maandag 5 september 2022 5 dagen € 465,- 

'Er gaat niets boven Groningen’, met deze slo-
gan wil men toeristen naar de meeste noorde-
lijk gelegen provincie van Nederland trekken. 
En gelijk heeft men, want nog steeds brengen 
verhoudingsgewijs weinig mensen uit het zui-
den des lands hun vakantie in het noorden door. 
Groningen heeft haar bezoekers veel te bieden. 
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****HOTEL

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.

Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitsteken-

de, in het centrum gelegen, viersterren City-

hotel Stadskanaal. Als u het hotel uitwandelt 

bent u direct in het gezellige hart van de stad 

met een ruime keus aan gezellige winkels en 

restaurants. Alle luxe kamers zijn onder ande-

re voorzien van badkamer met bad, toilet en 

föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting, 

minibar en broekenpers. Het hotel heeft een 

lift, een gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een 

sauna.
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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 Kra-

nenburgh, het atelier van dichter, schilder, tekenaar 

Lucebert.

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we, met onderbre-

king voor een kopje koffie, rechtstreeks naar Bergen 

aan Zee, waar we rond het middaguur arriveren. 

Nadat we gezamenlijk de lunch hebben gebruikt, 

checken we in bij Hotel Meijer. De rest van de mid-

dag 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 doorvaar-

groenteveiling 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 mu-

seum ligt op en aan het water. De houten schui-

ten van de tuinders liggen geduldig te wachten. 

U neemt plaats in de veilingbankjes in een uniek 

veilinggebouw uit 1912, dat nog de sfeer van wel-

eer 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 
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de mooiste plekjes van deze typisch ‘Hollandse’ pro-

vincie. De route gaat voor een deel langs de kust 

en een deel juist door het onverwacht mooie ach-

terland. 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 Neder-

land, 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 be-

roemde Alkmaarse Kaasmarkt plaatsvindt. Jaarlijks 

bezoeken meer dan 100.000 mensen deze traditie 

die terug gaat tot het jaar 1593. O.l.v. een gids ma-

ken we de markt van dichtbij mee. Er is een speci-

aal 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 begin-

nen. De reis wordt besloten met een prima diner.

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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

* 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. 

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 ho-

tel 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.
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BERGEN AAN ZEEKunst, cultuur en natuur achter de duinen! Meer 

dan in welk ander deel van Nederland dan ook, 
vindt men in Noord-Holland een unieke en onver-
wachte combinatie van historische bezienswaar-
digheden, de meest uiteenlopende uitingen van 
beeldende kunst en onverwacht veel ruimte en 
natuurschoon.

Vertrekdata | Bergen aan Zee
Maandag 9 mei 2022 5 dagen € 550,-

Maandag 6 juni 2022 5 dagen € 550,-

Maandag 4 juli 2022 5 dagen € 550,-

Maandag 26 september 2022 5 dagen € 550,- 

Maandag 17 oktober 2022 5 dagen € 550,-
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Omgeven door de Westerschelde en de 

Noordzee is Zeeuws-Vlaanderen met 

zijn uitgestrekte stranden een geliefde bestem-

ming 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 gro-

tere plaatsen van de provincie Zeeland. Hulst heeft 

een beschermd stadsgezicht. Het stadje heeft een 

ruim winkelaanbod en maar liefst 68 rijksmonu-

menten, waaronder delen van de stadswallen, het 

stadhuis aan de Grote Markt en de basiliek.

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 olv de chauffeur een 

mooie rondrit door Zeeuws-Vlaanderen. Onder-

weg wordt bijvoorbeeld een pauze ingelast in 

het pittoreske plaatsje Groede waar ‘Het Vlaem-

sche Erfgoed’ bezocht kan worden; een muse-

umstraatje waar men zich in de eerste helft van 

de vorige eeuw waant. Vervolgens rijden we naar 

de hoofdstad van West-Vlaanderen: Brugge. Deze 

prachtige historische stad is één grote verzame-

ling van oude straten, sfeervolle pleinen en prach-

tige gevels. In de loop van de middag keren we 

terug naar Hulst.

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, leu-

ke 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 natuurge-

bied Het Verdronken Land van Saeftinge naar het 

surrealistische plaatsje Doel, een verlaten spook-

stad 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 ba-

siliek, die is geïnspireerd op twee kerken in Rome. 

De reis wordt besloten met een prima diner.

Inbegrepen
• verzorging op basis van  

halfpension (uitgebreid  

ontbijtbuffet en prima diner)

• afscheidsdiner

• welkomstdrankje

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden: 
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag: 
Eenpersoonskamer € 60,-. 

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 bereik-

baar zijn, hebben douche, toilet, föhn en te-

levisie. Het hotel heeft een gezellige bar. In 

Brasserie Léon, gelegen op 75 meter, kunt u 

genieten van een prima diner.

Vertrekdata | Hulst
Vrijdag 29 april 2022 4 dagen € 395,-

Vrijdag 10 juni 2022 4 dagen € 395,- 

Vrijdag 29 juli 2022 4 dagen € 395,- 

Vrijdag 26 augustus 2022 4 dagen € 395,- 

Vrijdag 30 september 2022 4 dagen € 395,- 

In dit bijzonder fraaie stukje Nederland is geen 
gebrek aan rust en ruimte. Je kunt er genieten 
van eindeloze vergezichten, van stranden, on-
gerepte natuurgebieden en van een aantal ver-
rassende, gezellige stadjes en dorpen.

HULST  |  ZEEUWS-VLAANDEREN  |  NEDERLAND

NEDERLAND
HULST
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In Disneyland® ervaar je de spanning 

van het avontuur, de magische wereld 

van fantasie en de wonderen uit de tijd van de 

ontdekkingen. Ontmoet de Disneyfiguren uit 

de klassieke Disney-verhalen en ga op in een 

wereld waar fantasie realiteit en realiteit fantasie 

is. Dromen met je ogen wijd open, dat kan alleen 

in het Disneyland® Park.

Het Walt Disney Studio’s® Park biedt je de 

mogelijkheid een kijkje te nemen achter de 

schermen. De verbeelding van Disney neemt je 

mee op een reis naar de magische wereld van Film, 

Animatie en Televisie. Stap door de poorten van de 

Disney studio’s en laat je verbeelding de vrije loop. 

Lichten aan! Camera loopt! 360° Magie! Overal! 

Altijd! In vier verschillende productieszones, 

allemaal met één doel: entertainment!!
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Programma:
1e dag: In de vroege ochtend wordt richting 

Frankrijk vertrokken, zodat de aankomst bij 

het Disneyland® Resort Paris omstreeks 12.00 

uur zal zijn. Wij hebben een 2-daags ticket 

voor beide parken voor u gereserveerd, zodat 

u twee dagen onbeperkt toegang heeft tot 

beide Disney® Parken. Besteed uw tijd goed 

zodat u optimaal van de attracties gebruik 

kunt maken. Na sluitingstijd rijden we naar ons 

hotel voor de overnachting.

2e dag: Na het ontbijt rijden we weer terug 

naar Disneyland® waar u wederom tot 

sluitingstijd heeft om te genieten van de 

attracties, shows, parades en al het andere dat  

Disney® u te bieden heeft. Daarna rijden we 

weer naar het hotel.

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

chauffeur een korte sightseeingtour door Parijs, 

waarbij de voornaamste bezienswaardigheden 

de revue zullen passeren. Bij voldoende 

belangstelling organiseert de chauffeur een 

boottocht over de Seine. Omstreeks 14.00 uur 

beginnen we aan de terugreis.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTDISNEYLAND®  |  PARIJS

PARIJS
DISNEYLAND®Het Disneyland® Park is een betoverende wereld 

voor jong en oud. Vijf magische landen, shows 
én attracties voor alle leeftijden.

Vertrekdata | Disneyland® Parijs
Maandag 2 mei 2022 3 dagen € 350,-

Vrijdag 26 augustus 2022 3 dagen € 350,-

Inbegrepen:
•  verzorging op basis van logies met

 Frans ontbijt

•  ticket dat recht geeft op twee dagen

 toegang tot beide Disneyland® parken

•  vervoer zoals beschreven

•  parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en 

bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 44,-.

Korting:
•  verblijf driepersoonskamer € 3,- p.p.p.n.

• entreekorting kinderen 3 t/m 11 jaar € 10,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschre-

ven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. 

aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in Hotel 

Campanile Torcy. (of gelijkwaardig) Het hotel 

ligt op korte afstand van Disneyland® Resort 

Paris. Alle kamers zijn voorzien van douche 

of bad, wc, telefoon en televisie. Het hotel 

heeft verder een lift, bar en restaurant. De 

adresgegevens van het hotel ontvangt u 

bij uw reisbescheiden. Het hotel heeft geen 

vierpersoonskamers. Wel is het mogelijk om 

twee kamers naast elkaar te boeken.
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Het is een stad waar men in de vele cafés 

en op de gezellige pleinen sfeer kan proe-

ven en tot rust kan komen.. Alle bezienswaardighe-

den zijn makkelijk te voet of met openbaar vervoer 

te bereiken.

Omdat de prijzen van de hotels in Kopenhagen 

exorbitant zijn gestegen, hebben we ook 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 Viking-

schepenmuseum zijn een bezoek meer dan waard.

Programma:
1e dag: Heenreis. Via de overtocht Puttgarden-

Rodby bereiken we Lolland en vervolgens Sjæl-

land, het Deense eiland waarop Kopenhagen 

zich bevindt. Aankomst bij het hotel in Roskilde 

in de late namiddag. Diner in het hotel.

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Kopenhagen, 

waar we o.l.v. een deskundige Nederlandsspre-

kende 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 

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 Helsing-

borg 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 in-

drukwekkende interieur van de Domkirche met 

maar liefst 38 koningsgraven, maar vooral het Vi-

kingschepenmuseum 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 arrive-

ren we weer in Nederland.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies  

met uitgebreid ontbijtbuffet

• prima 3-gangendiner 1e avond in het hotel

• overtocht Puttgarden-Rødby v.v.

• stadsrondrit o.l.v. Nederlandssprekende gids

• parkeer en tolgelden

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 130,-

• excursie Zweden ca. € 45,- #

# alleen bij voldoende belangstelling, bij boeking 
 op te geven, prijs afhankelijk van aantal deelnemers

Hotel:
U verblijft 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 zo-

als paviljoens, binnenplaatsen en terrassen. De 

modern ingerichte kamers zijn voorzien van alle 

noodzakelijke faciliteiten en bieden uitzicht op 

het Roskildefjord of op het omliggende duinen-

landschap. Het hotel heeft een lift, een prima 

restaurant en leuke bar.

KOPENHAGEN
STEDENREIS

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Vertrekdata | Kopenhagen
Woensdag 22 juni 2022 5 dagen € 490,-

Woensdag 3 augustus 2022 5 dagen € 490,-

Woensdag  19 oktober 2022 5 dagen € 490,-

STEDENREIS  |  KOPENHAGEN

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. 

137

*** HOTEL AAN ROSKILDEFJORD

Direct boeken ›‹ Inhoudsopgave077 - 307 19 88  |  www.ghielen.nl

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


Ooit werden de twee stadsdelen geschei-

den 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 plaat-

sen. Berlijn is een levendige stad. Dat is vooral te mer-

ken op en om de beroemde Kurfürstendamm. Maar 

ook de Alexanderplatz en het Europacenter mogen er 

zijn. Cafés, nachtclubs, bars en winkels zijn er in over-

vloed. Berlijn betekent cultuur, de talloze musea her-

bergen 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-

plaats en museum. In de late middag arriveren we 

bij ons hotel.

2e dag: Na het ontbijt maken we o.l.v. een deskun-

dige 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 door-

brengen.

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 Pa-

rijs, heeft men een uniek uitzicht over de stad. ’s Mid-

dags gaan we naar een van de grootste winkelcentra 

aan de Potsdammerplatz. Liefhebbers kunnen ook 

Foto: Wolfgang Scholvien

kiezen voor een bezoek aan de Reichstag, de ‘Neue 

Synagoge’ of misschien het ‘Kaufhaus des Westens’.

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 excur-

sie 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 boot-

tocht 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.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies  

 met uitgebreid ontbijtbuffet

• stadsrondrit o.l.v. een Nederlands-

 sprekende gids 

• bezoek complex Sanssoucci

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 100,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.  

Hotel:
U verblijft u in het driesterren Amber Econtel 

Berlin (of gelijkwaardig). Het hotel ligt nabij 

het centrum, op loopafstand van Schloss 

Charlottenburg (800 m) en de Kurfürsten-

damm (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, restau-

rant en een bar.

BERLIJN
STEDENREIS

Vertrekdata | Berlijn
Woensdag 17 augustus 2022 5 dagen € 375,-

Woensdag 7 december 2022 5 dagen € 375,-

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

STEDENREIS  |  BERLIJN
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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 Oost-

Berlijn als het westelijke deel zullen we doorkruisen. U 

ziet o.a. de Brandenburger Tor,  de beroemde straat Un-

ter 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 bren-

gen 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 ge-

bruiken we om ca. 19.00 uur het diner in een restau-

rant 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 boei-

ende stadswandeling door de “Historische Mitte” van 

Berlijn. Veel bezienswaardigheden zoals de Potsda-

mer Platz, de Reichstag en de Alexanderplatz zullen 

de revue passeren. De gidsen zullen ons ook diverse 

wetenswaardigheden over de stad weten te vertel-

len. Na de lunch, die we wederom gezamenlijk zul-

len 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 ge-

bruiken we het diner in een restaurant in de stad. 

Foto: Wolfgang Scholvien

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 doorbren-

gen. De chauffeur zal u nabij het KDW (=Kaufhaus 

Des Westens), het grootste warenhuis van de stad, 

uitzetten. U bent dan ook vlakbij de Kurfürsten-

damm 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 terug-

reis. 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.

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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 115,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.  

Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het vier-

sterrenhotel Van der Valk Hotel Berlin Bran-

denburg, (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 zen-

ders, koelkast, airconditioning, zithoek, tele-

foon, 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.

BERLIJN
STEDENREIS

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Vertrekdata | Berlijn MORE-INCLUSIVE
Woensdag 6 april 2022 5 dagen € 635,-

Woensdag 20 juli 2022 5 dagen € 635,-

Woensdag 26 oktober 2022 5 dagen € 635,-

STEDENREIS  |  BERLIJN

Bij onze MORE-INCLUSIVE reizen is nagenoeg 
alles inbegrepen, d.w.z. dat alle maaltijden (ont-
bijt, lunch en diner), maar ook vrijwel alle en-
trees, gidskosten etc. in de reissom zijn opgeno-
men. In feite zijn enkel de dranken en eventuele 
persoonlijk uitgaven voor eigen rekening.
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Tijdens een bombardement van de geal-

lieerden in de nacht van 13 op 14 februari 

1945 werd de stad bijna geheel vernietigd. Nage-

noeg 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 verjaar-

dag van de stad, na een jarenlange durende restau-

ratie, 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 ken-

nis 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 

waaronder uiteraard de recentelijk geheel geres-

taureerde Frauenkirche, maar ook de Semper Ope-

ra, 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 por-

selein. 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-Ma-

nufaktur 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.
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4e dag: Na het ontbijt rijden we via het stadje Pirna 

naar het Nationaal Park Sächsische Schweiz, gele-

gen ten zuidoosten van Dresden, op de grens met 

Tsjechië. Dit bizarre rotslandschap met diep uitge-

sleten 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 König-

stein’ hoog boven het stadje uittorent.

5e dag: Terugreis. Terugkomst in Nederland in de 

loop van de middag/avond.

Inbegrepen:
•  verzorging op basis van logies  

 met uitgebreid ontbijtbuffet

•  stadsrondrit o.l.v. ervaren gids

•  excursie Staatliche Porzellan

 Manufaktur Meissen

•  parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen 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 dou-

che, wc, televisie, telefoon, airco en föhn. Het 

hotel heeft een lift en een lobby bar. In de bin-

nenstad, op loopafstand, is een keur aan res-

taurants en bars.

DRESDEN
STEDENREIS

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Vertrekdata | Dresden
Woensdag 11 mei  2022 5 dagen € 395,-

Woensdag 17 augustus 2022 5 dagen € 365,-

Woensdag  19 oktober 2022 5 dagen € 350,-

STEDENREIS  |  DRESDEN

Dresden, het ‘Florence aan de Elbe’, ligt in het dal 
van de Elbe tussen de uitlopers van het ‘Erzge-
birge’ 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 mooi-
ste Baroksteden van Duitsland. *** HOTEL NABIJ CENTRUM
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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 we-

reldsteden 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 We-

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 ar-

riveren we bij ons hotel in Wenen. 

3e dag: O.l.v. een deskundige, Nederlands-spre-

kende 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 mo-

gelijkheid 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 re-

sidentie van de beroemde keizer Franz Jozef en 

keizerin Maria Theresia. ’s Middags bezoeken we 

het Prater (entree niet inbegrepen), ooit jacht-

domein van de keizers, maar sinds 1766 toe-

gankelijk 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. 

5e dag: We rijden eerst naar de indrukwekken-

de 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 Heiligen-

kreuz, richting Schärding/Passau waar we zullen 

overnachten. 

6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met 

een prima diner.

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 120,-  

• concertbezoek vanaf ca. € 55,- #
# Indien mogelijk, alleen bij voldoende belangstelling.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht 

in prima middenklasse hotels in de omge-

ving 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 ge-

lijkwaardig), 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 pri-

ma restaurant. De metrostations Westbahn-

hof en Gumpendorferstraße liggen op 350 

meter vanaf het hotel.

WENEN
STEDENREIS

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Vertrekdata | Wenen
Dinsdag 16 augustus 2022 6 dagen € 525,-

Dindag 18 oktober 2022 6 dagen € 550,-

STEDENREIS  |  WENEN

“Wien, Wien nur du allein..." Wenen; de stad van 
wals, operette, de familie Strauss, het Prater, de 
Hofburg, Schloß Schönbrunn, het ‘Neujahrs-
konzert’, ‘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.
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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, sy-

nagogen 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 prachtig-

ste gebouwen. Het merendeel daarvan is bijzonder 

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 bier- 

en 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. 

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 an-

der historisch hoogtepunt van Praag. We bezoe-

ken namelijk de Praagse Burcht en omgeving. De 

indrukwekkende St. Vituskathedraal, het voorma-

lige 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 ei-

gen gelegenheid doorbrengen.

4e dag: `s Morgens bezoeken we een van de be-

langrijkste plaatsen van Praag, het burchtcomplex 

van Vysehrad, waar de stad Praag ca. 1100 jaar ge-

leden 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.

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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 94,- voor de reizen in 

april, augustus, oktober en € 68,- voor de reis 

in november.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen 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. Metro-

station Invalidovna, lijn B ligt op ca. 500 m. 

van het hotel.

PRAAG
STEDENREIS

Vertrekdata | Praag
Woensdag 20 april 2022 5 dagen € 375,-

Woensdag 10 augustus 2022 5 dagen € 375,-

Woensdag 12 oktober 2022 5 dagen € 375,-

Woensdag 16 november 2022 5 dagen € 350,-

Hart van Europa, Gouden stad aan de Moldau, 
stad met de honderd torens, allemaal bena-
mingen voor één en dezelfde stad: Praag. De 
schoonheid van deze stad is beroemd. Menige 
dichter, beeldhouwer en schilder heeft zich 
door Praag laten inspireren.

STEDENREIS  |  PRAAG
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Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons ho-

tel 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 geza-

menlijk 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.  

’s Middags maken we o.l.v. een gids een wandeling 

door de Praagse burcht (Hradcany). De oorspron-

kelijk burcht stamt uit het jaar 880 en is daarna 

uitgegroeid tot een van de grootste paleizencom-

plexen ter wereld. Gelegen op een heuvel, met 

een voorzijde van maar liefst 500 meter en de in-

drukwekkende 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, fol-

klore, diner (incl. dranken) gepland. In de loop van 

de avond keren we terug naar het hotel.

4e dag: Omstreeks 10.00 uur vertrekken we we-

derom 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 Tsje-

chen en Slowaken. Een gids zal ons veel over de 

geschiedenis kunnen vertellen en ons de mooi-

ste 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 geza-

menlijk 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. Aan-

sluitend 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.

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

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursie-

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

tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 98,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Bij deze speciale MORE-INCLUSIVE reis logeert 

u in het viersterren 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 voor-

zien van douche of bad, wc, televisie, koel-

kast, safe, föhn en internetaansluiting. Het 

hotel heeft een lift, een prima restaurant en 

een gezellige bar.

PRAAG
STEDENREIS

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST

Vertrekdata | Praag MORE-INCLUSIVE
Woensdag 18 mei  2022 5 dagen € 525,-

Woensdag 15 juni  2022 5 dagen € 525,-

Woensdag  7 september 2022 5 dagen € 525,-

STEDENREIS  |  PRAAG

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.
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Tijdens deze reis naar Wenen krijgt u vrij-

wel 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 wil-

len doen aan de concerten op zijn thuisbasis, het 

Vrijthof in Maastricht, kunnen we stellen dat zijn, 

operette-, wals-, musical- en evergreenmuziek ei-

genlijk 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 ande-

re 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-

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 ar-

riveren we bij ons hotel nabij Wenen.

3e dag: O.l.v. een deskundige, Nederlandsspre-

kende 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 moge-

lijkheid om de stad en de kerstmarkten op eigen 

gelegenheid te verkennen.
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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 om-

liggende park. Liefhebbers kunnen eventueel een 

bezoek aan het kasteel brengen. Aansluitend krijgt 

u nog vrije tijd om op eigen gelegenheid in het cen-

trum 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, waar-

onder 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.

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 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/Pas-

sau (terugreis). Alle kamers zijn voorzien van 

douche of bad, wc en televisie. De tussen-

liggende dagen verblijft u in een prima mid-

denklasse 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.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTANDRÉ RIEU IN WENEN

IN WENEN
ANDRÉ RIEUNa weer uitstel van het André Rieu-concert, opent 

de populaire meesterviolist voor het eerst Advent 
in Wenen! Ervaar de meesterviolist in de muziek-
stad in één van de meest romantische seizoenen; 
de kersttijd. Laat je betoveren door de keizerlijke 
kerstmarkten en beleef André Rieu en zijn Johann 
Strauss orkest in de wals-metropool Wenen!

Vertrekdatum | André Rieu in Wenen
Maandag 14 november 2022 6 dagen € 670,-
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Programma: 
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel 

laat in de middag. 

2e dag: Deze dag rijden we eerst naar de hoofdstad 

van Tirol, Innsbruck, waar we eerst een bezoek bren-

gen aan de Bergisel Springschans. Een indrukwek-

kend 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 ver-

kennen. De Altstadt, het goldenes Dachl de Hof-

burg zijn zeker de moeite waard.  

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Ebbs waar we ’s 

morgens eerst een unieke show met Haflinger paar-

den bezoeken. Tijdens de één uur durende voor-

stelling 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. Aanslui-

tend is er Frühshoppen met muziek, optredens en 

lekkernijen uit de regio. In de late namiddag keren 

we terug naar het hotel voor het diner. 

4e dag: ‘s Morgens bent u vrij. U kunt een wande-

ling maken of gebruik maken van de faciliteiten 

van het hotel. Na het diner, dat we vandaag ’s 

Foto: Michael Werlberger

middags gebruiken, rijden we naar de, in Beieren 

gelegen, Chiemsee. Bij voldoende belangstelling 

maken we een panorama boottocht naar de Frau-

eninsel, waar u enige tijd op eigen gelegenheid 

kunt rondkijken voordat we naar Festung Kufstein 

rijden voor het hoogtepunt van deze reis, het 

concert van Hansi Hinterseer en de Tiroler Echo. 

Na het concert rijden terug naar het hotel. 

5e dag: Vandaag zorgt de chauffeur voor een ex-

tra excursie, Dit kan een rondrit door het hoog-

gebergte zijn, een bezoek aan een leuk stadje of 

misschien zelfs allebei. Laat u verrassen! 

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

prima diner.

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij anders aangegeven. 

Toeslag:
• eenpersoonskamer € 75,- 

• zitplaatsen 3e categorie € 10,- 

• zitplaatsen 2e categorie € 20,-

• zitplaatsen 1e categorie  

alleen op aanvraag 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.  

Hotel:
U overnacht in een uitstekend viersterren 

hotel gunstig gelegen in de regio Kitzbühe-

ler Alpen/Kufstein. Alle kamers zijn voor-

zien van douche of bad, wc en televisie.  

De adresgegevens van het hotel ontvangt u 

bij uw reisbescheiden.

Vertrekdatum | Hansi Hinterseer & Tiroler Echo
Woensdag 17 augustus 2022 6 dagen € 635,-

Tijdens deze korte vakantie in de Tiroler bergen 
kunt u genieten van enkele verrassende excur-
sies, een goede verzorging in een 4-sterrenho-
tel, 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 & TIROLER ECHO

& TIROLER ECHO
HANSI HINTERSEER
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'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'.

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 

verrassen. ’s Avonds wordt u verwacht in de feest-

tent in Ellmau, voor de ‘Traditionsabend’. De burge-

meester van Ellmau slaat het eerste vat aan. Oesch 

die Dritten en Marc Pircher zorgen zonder enige 

twijfel voor een grandioze ‘kick-off’. 

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. de Oostenrijk-

se Melissa Naschenweng met haar roze accordeon, 

de Duitse Schlagerzanger Jürgen Drews en Freddy 

Malinowksi en Martin Hein die samen het Schlager 

Duo Fantasy vormen.

4e dag: Vandaag gaat u met de kabelbaan de 
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hoogte in, waar u deelnemer bent van een on-

vergetelijk frühshoppen ‘op hoog niveau’. Genie-

ten van muziek en onvergetelijke vergezichten. ’s 

Avonds bent u te gast bij de grandioze ‘Schlage-

rabend’. Voor u treden onder meer op  de Duitse 

zangers, songwriter, gitariste en DJ Kerstin Ott en 

topmuzikant, zanger en de in Zuid-Afrika geboren 

maar vooral in Duitsland bekend en beroemd ge-

worden zanger Howard Carpendale.   

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 be-

toveren, Nikolaus Presnik, beter bekend als Nik P., 

die zonder enige twijfel zijn wereldhit ‘Ein Stern, 

der deinen Namen trägt’ ten gehore zal brengen, 

en uiteraard niemand minder dan de voormalige 

skiër en acteur uit Kitzbühel, Hansi Hinterseer. die in 

Ellmau zeker niet mag ontbreken.

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

prima diner.

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 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

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

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 84,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals  

beschreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Ook in 2022 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.

ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBSTMUSIKHERBST AM WILDEN KAISER

AM WILDEN KAISER
MUSIKHERBSTNa een min of meer gedwongen pauze van twee 

jaar wordt in 2022, weer zoals vanouds dit unieke 

feest van de volksmuziek georganiseerd. Elke 

avond staat er zoals de  laatste jaren een ander mu-

zikaal thema centraal. Deze keer zijn dit achtereen-

volgens de ‘Traditionsabend’, ‘Stimmungsabend’, 

'Schlagerabend’ en als laatste de ‘Starabend’.

Vertrekdata | Musikherbst Am Wilden Kaiser
Dinsdag 27 september 2022 6 dagen € 775,-

Dinsdag 4 oktober 2022 6 dagen € 775,-

18e JAAR

**** HOTEL
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AANMELDEN
Aanmelden voor een reis kan door invulling en ondertekening van het boe-
kingsformulier of online via onze website www.ghielen.nl.

VASTE ZITPLAATS IN DE BUS
Mensen die in een vroeg stadium beslissen met GHIELEN op vakantie te 
gaan, hebben de eerste keus bij het uitzoeken van zitplaatsen in de bus. Op 
deze manier worden ‘vroegboekers’ bij GHIELEN extra beloond. De vaste 
plaatsindeling geldt in principe voor de gehele reis.

OPSTAPPEN
Per reis worden aparte servicelijnen (ophaalroutes) samengesteld. In heel 
veel gevallen zal dit uw woonplaats zijn. Wij behouden ons echter het recht 
voor om, bij onvoldoende deelname, bepaalde plaatsen niet in de routes 
op te nemen. 

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING
U bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit kan bij ons (via onze 
verzekeringsagent) of bij uw eigen vertrouwde adres. De kosten en dek-
king van onze reisverzekering staan achter op het aanmeldingsformulier. 
U betaalt bij GHIELEN géén poliskosten. Een annuleringsverzekering is op 
vrijwillige basis. 

SGR
GHIELEN Touringcarbedrijf is aangesloten bij de SGR (nr. 3405). 

GEEN EXTRA KOSTEN
In tegenstelling tot de meeste andere reisorganisaties brengen wij GEEN 
reserveringskosten, GEEN administratie kosten en GEEN boekingskosten in 
rekening.

ONVOLKOMENHEDEN
Wij doen al het mogelijke om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. 
Mocht u echter gedurende de reis een fout of tekortkoming constateren, 
dient u dit direct te melden bij de hotelier en bij de chauffeur. Indien u 
tijdig onvolkomenheden aangeeft, kunnen deze in de meeste gevallen ter 
plaatse worden opgelost. Blijven er echter zaken onopgelost, dan kunnen 
wij na afloop van de reis alleen schriftelijk ingediende klachten in behande-
ling nemen. 

NOG EVEN DIT
De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Aan eventuele (zet)fouten en/of vergissingen, kunnen echter geen 
rechten worden ontleend. 

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gere-
produceerd zonder schriftelijke toestemming van GHIELEN Touringcarbedrijf.

DISCLAIMER:
GHIELEN Touringcarbedrijf besteedt veel aandacht aan het samenstel-
len 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.

FOTOGRAFIE
GHIELEN Touringcarbedrijf, ©Verein Lechweg, Peter Verhaegh, www.deut-
schland-tourismus.de, Oetztal Tourismus, Tourismusverband Stubai Tirol 
KoR, www.austrianviews.at, Karnten Information, Britain on View, British 
Tourist Authority, Belgisch Verkeersbureau (cOPT), Eifeltourismus, Alpenre-
gion CH, www.swiss-image.ch, Turisme de Barcelona, Nordic Tours, Reisefo-
to 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, Marketing Hulst, Tourisme Ire-
land, Rheinland Pfalz Tourismus, Dominik Ketz, Marlis Steinmetz, Moritz Kert-
zscher, Rheingau Mediendatenbank, Martin Hoerl, Kufsteinerland, Michael 
Werlberger, Gesundland Vulkaneifel, D. Ketz, The Hague Marketing, Stefan 
Kothner, Daniel Zangerl, Andreas Haller, Manfred Oberhauser, Kitzbüheler 
Alpen – Brixental, Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal, Atout 
France, Toermise Ieper, Jan Dhondt Bad, Toerisme Westhoek, visitBerlin, Ar-
chiv Imst Tourismus, Archiv HSB/ Volker Schadach, Wildschönau Tourismus, 
Floriade Expo 2022 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

Bijzonderheden GHIELENMOEILIJKHEIDSGRAAD:
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 hoog-
teverschillen, over het algemeen zwaarder ervaren 
dan bijvoorbeeld kortere excursiereizen in de Bene-
lux 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 nood-
zakelijke geachte mobiliteit en staat los van de zelf-
redzaamheid die van eenieder wordt verwacht en 
van overige medische en andere redenen waarmee 
men eventueel rekening moet houden. (bijv. hoog-
gebergte 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 deel-
nemers 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.

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.

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 ver-
vangen door een ander. Daarvoor
gelden de volgende voorwaarden:
a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voor-

waarden;
b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel 

zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kun-
nen worden verricht;

c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverle-
ners 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 hoof-
delijk aansprakelijk tegenover de reis-organisator voor de betaling van 
het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en 
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Lid 3: Voor het wijzigen van reisbestemming (indien mogelijk) brengen 
wij € 25,- administratiekosten in rekening.

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

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