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Beste reiziger

Je hebt de brochure van AEP vzw Senior Department in handen met daarin ons aanbod aan
begeleide reizen in 2020 voor 50-plussers.

AEP vzw Senior Department streeft steeds weer naar vernieuwing en tracht alsmaar beter
te doen. Daartoe gaat onze aandacht speciaal naar de kwaliteit van onze producten die we
tegen concurrerende prijzen aan willen bieden.

In die lijn hebben we voor 2020 onze blik gericht op tal van nieuwe bestemmingen die je
vakantiedromen waar kunnen maken, of je er nu alleen, met twee, met je familie of met
vrienden op uit wenst te trekken.

Doorblader onze nieuwe brochure 2020 en ontdek een hele waaier aan mooie bestemmingen! 
Verblijfsvakanties in onder andere Corfu, Kreta en Madeira voorzien van enkele uitstappen 
zodat je de perfecte combinatie hebt tussen ontspanning en inspanning. Of wat dacht je 
van een cultuurreis naar Portugal, Italië (Umbrië), Sicilië, Marokko of Rusland? En voor wie 
het nog avontuurlijker ziet, zijn er de schatten van Zuid-Afrika of het rijke patrimonium van 
Armenië om te ontdekken. Ook als je uitziet naar kalmte, ontspanning, avontuur, ontdekking 
en plezier zal je je gading vinden.

Actief of iets minder actief, sowieso staan we paraat om je wensen te vervullen. Zo is er elke 
vakantie ook een ervaren reisleider van de partij om ervoor te zorgen dat je reis vlot verloopt 
in comfortabele omstandigheden.

We willen je nu al bedanken voor de waardering die je betoont voor ons werk en onze 
knowhow. De ervaringen van onze klanten blijven voor onze ploeg een onschatbare troef 
om hun behoeften in te kunnen schatten en hun verwachtingen te overtreffen. Heb je 
vragen bij onze reizen? Bel ons op het nummer 02 648 98 23, contacteer ons via e-mail  
info@seniordepartment.be of kom eens langs op de Vleurgatsesteenweg 113 te 1000 Brussel. 
We hopen je als deelnemer op één of meer van onze reizen te mogen verwelkomen.

Cedric Blanpain
Afgevaardigd bestuurder AEP vzw Senior Department

ZIJN STEEDS INBEGREPEN IN DE PRIJS:
• de luchthaventaksen
• de bijdrage Garantiefonds Reizen
• voor de buitenlandse reizen: de vluchten, bus- of treinreizen en het vervoer  

luchthaven/station – hotel – luchthaven/station
• een AEP vzw Senior Department-begeleider
• € 2,50 verplichte administratiekosten per dossier
• bij buitenlandse bestemmingen: een bijstandsverzekering

ZIJN IN DE REGEL NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:
• de persoonlijke uitgaven
• de fooien (tenzij anders vermeld)
• de facultatieve excursies en activiteiten
• de niet in het programma vermelde maaltijden en dranken
• eventuele brandstoftoeslagen vanaf 15 oktober 2019
• de annuleringsverzekering (5,2 % van de reissom met een vrijstelling van € 25 per persoon)
• de lokale verblijfstaks

Deze brochure werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst.

RUSLAND
Moskou & Sint-Petersburg, p. 22

MAROKKO
Agadir, p. 5

PORTUGAL
Algarve – Albufeira, p. 7

AEP vzw Senior Department 
Lic A 1802
Vleurgatsesteenweg 113 • 1000 Brussel 
RPR 0410.387.501
Tel: 02 648 98 23 • Fax: 02 648 65 94 
E-mail: info@seniordepartment.be 
Website: www.seniordepartment.be 

Openingstijden:
van maandag tot donderdag
van 09.00 uur tot 12.30 uur  
en van 13.30 uur tot 17.00 uur 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur

AEP vzw (Senior Department) vormt 
samen met de Stichting AEP, 
Top Vakantie vzw en 
Vacances Vivantes asbl de Groep AEP. 

AEP vzw is tevens lid van  
International Social Tourism Organisation.

Verantwoordelijke uitgever: Cedric Blanpain
Vleurgatsesteenweg 113 • 1000 Brussel

AEP Group
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PRAKTISCHE INFORMATIE

ARMENIË
De Parel van de Kaukasus, p. 24

ITALIË
Umbrië, p. 19

FRANKRIJK/ZWITSERLAND/DUITSLAND
De fantastische Glacier Express, p. 16

BELGIË
Wellnessverblijf in Oostende, p. 27

ZUID-AFRIKA
Charme, authenticiteit en ontdekking, p. 25
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Moeilijkheidsgraad

Elke deelnemer moet zichzelf kunnen behelpen en het programma van de reis volledig kunnen volgen. 
Voor elke bestemming geven we een inschatting weer van de intensiteit van de reis door middel 
van ingekleurde figuurtjes. Hoe meer figuurtjes, hoe meer een goede lichaamsconditie en mobiliteit 
vereist zijn. Wij raden iemand met moeilijkheden om te stappen aan niet in te schrijven voor een reis 
met meer dan 2 figuurtjes. 
Let op: als je bijstand op de luchthaven nodig hebt, laat het dan weten bij de inschrijving en in elk geval 
ten laatste 6 weken voor de vertrekdatum. We sturen je een vragenlijst van de luchtvaartmaatschappij 
die je in moet vullen om de mate van je beperking te bepalen.

Reizen op maat

Zin om met vrienden of je plaatselijke seniorenkring een reis te maken? Wij kunnen je helpen! 
Naast het aanbod aan vakantiebestemmingen in onze brochure organiseert AEP vzw Senior Department 
ook ‘groepsreizen op maat’: reizen die aangepast zijn aan je wensen, interesses, vereisten en budget.
Meer info? Bel ons of stuur een e-mail. 

Bijstands- en annuleringsverzekering

We weten dat een ongelukje snel kan gebeuren. Daarom is de bijstandsverzekering altijd inbegrepen bij 
onze buitenlandse reizen. Zo kan je met een gerust gemoed vertrekken. 
Voor je vertrek kan een onverwacht voorval ertoe leiden dat je de reis moet annuleren. Om kosten 
te vermijden kan je bij je inschrijving een annuleringsverzekering nemen (supplement 5,2 % van de 
reissom).
Tussenkomst in geval van: 
• Ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van de verzekerde of een familielid in de eerste of tweede 

graad;
• Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde (binnen de dertig 

dagen voor vertrek);
• Oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank;
• Home- of carjacking in de week die voorafgaat aan het vertrek;
• Intrekking door de werkgever van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde ter vervanging 

van een collega wegens ziekte, ongeval of overlijden;
• …

Meer info? Bel ons of stuur een e-mail. 

Volg ons het hele jaar door

Wil je het hele jaar door op de hoogte blijven? Hou onze website www.seniordepartment.be 
in de gaten of volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/seniordepartment/

Kortingen en tussenkomsten
Leden van de hieronder opgesomde ziekenfondsen en werkgevers genieten een voordeel op 
onze programma’s. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info! 
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INHOUD

Type vakantie

Verblijfsvakantie in België

Verblijfsvakantie in het buitenland

Thermaal verblijf

Cultureel verblijf – Culturele rondrit

Cruise

Transportmiddelen

Alle door AEP vzw Senior Travel Department gebruikte autocars zijn onderworpen aan de in 
België verplichte comfort- en sterrenkeuring. De opstapplaats is meestal in Brussel. In het 
buitenland wordt steeds gekozen voor autocars die voldoen aan de eisen geldend in het 
betrokken land.

De treinreis is in de prijs begrepen. Wij reserveren steeds 2de klasse. Gelieve bij inschrijving te 
vermelden dat je een 1ste klasbiljet wenst (toeslag). De keuze van de zitplaats kan niet worden 
gegarandeerd.

Naargelang de bestemming reserveren we lijn- of chartervluchten. De keuze van de zitplaats 
kan niet worden gegarandeerd.

Bekijk onze speciale acties en extra vakantiebestemmingen op www.seniordepartment.be!

MAART

België – De Panne – Gastronomisch weekend p. 28

APRIL

Egypte – Caïro en de schatten van de Nijl p. 15

MEI

Portugal – Madeira p. 5

Marokko – Agadir p. 5

Canarische eilanden – Gran Canaria p. 6

Griekenland – Rhodos p. 8

Griekenland – Corfu p. 9

Spanje – La Pineda de Salou p. 10

Frankrijk – Beg-Meil p. 12

Frankrijk – Les Issambres p. 13
Spanje – Rosas p. 14
Spanje – Santiago de Compostella p. 19
Italië – Sicilië p. 21
Rusland p. 22
Armenië p. 24

JUNI

Turkije – Bodrum p. 10

Oostenrijk – Wenen p. 11

Frankrijk – Ronce-les-Bains p. 13

Frankrijk – Le Lac d’Annecy p. 18

Italië – Umbrïë p. 19

Ierland p. 20

Schotland p. 22

Frankrijk – La Baule p. 27

België – Filot-Hamoir p. 28

België – De Panne p. 29

België – Blankenberge p. 30

JULI

 België – De Panne – Grootouder(s) en kleinkind(eren) p. 29

AUGUSTUS

Frankrijk/Zwitserland/Duitsland – Glacier Express p. 16

België – De Panne p. 29

België – Blankenberge p. 30

SEPTEMBER

Spanje – Mallorca p. 7

Turkije – Kemer p. 8

Spanje – La Pineda de Salou p. 10

Frankrijk – La Grande Motte p. 11

Frankrijk – Hesdin p. 12

Spanje – Rosas p. 14

Frankrijk – Isle-sur-la-Sorgue p. 14

Frankrijk – Méjannes-le-Clap p. 17

Frankrijk – Carqueiranne p. 17

Litouwen/Letland/Estland p. 20

Italië – Apulië (Puglia) p. 21

Portugal p. 26

België – Nieuwpoort p. 30

OKTOBER

Portugal – Algarve – Albufeira p. 7

Griekenland – Kreta p. 9

Italië – De Lagune van Venetië p. 16

Malta p. 18

Frankrijk – Bourbonne-les-Bains p. 26

België – De Panne – Gastronomisch weekend p. 28

NOVEMBER

Canarische eilanden – Tenerife p. 6

Marokko – De keizerlijke steden p. 23

Zuid-Afrika p. 25

België – Oostende – Welnessverblijf p. 27

DECEMBER

België – De Panne – De feestdagen aan de kust p. 29



Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 03/05/2020 tot 10/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 060 
eenpersoonskamer € 1 145 

Agadir, de belangrijkste badplaats van Marokko, ademt met zijn met palmbomen, boulevards 
en bars aan zee een zeer westerse sfeer uit. Het uitzonderlijke klimaat met meer dan 300 
dagen zon per jaar en het uitgerekte strand van 10 km lang, zorgen voor een unieke vakantie 
aan zee. Maar het zou een schande zijn om de stad te reduceren tot enkel haar attracties aan 
zee. Er zijn ook een prachtige kashba's en musea. Agadir is ook een uitstekend vertrekpunt 
om de Berberse oases en steden in het achterland te verkennen.

Hotel Iberostar Founty Beach ****
Het hotel is ideaal gelegen aan de Atlantische Oceaan, 1 km van de stad Agadir en de belangrijkste 
culturele bezienswaardigheden. Vanaf de hoteldeur ben je slechts 20 meter van een groot strand met 
fijn goudkleurig zand verwijderd. Ruime kamers met terras, een badkamer met bad en haardroger, 
een tv, een minibar, een kluis, een telefoon en gratis wifi. Het hotel heeft 2 restaurants met een 
Marokkaanse, Japanse en internationale keuken. De levendige bar biedt zowel internationale 
muziek als shows. Het hotel beschikt over twee zwembaden, een sauna en een kleine spa. 

https://www.iberostar.com/en/hotels/agadir/iberostar-founty-beach/

Programma:

Vluchten Brussel – Agadir – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Daguitstap: Agadir, tradities en geschiedenis.
 Bezoek de historische overblijfselen, de kashba en de pittoreske markten. De kashba, ge-

bouwd op een heuvel door Saadianen in de 16e eeuw, werd verwoest in de aardbeving 
van 1960. Een deel van de muren van de vesting staat echter nog steeds overeind. Bezoek 
aan het Amazigh Heritage Museum gewijd aan de Berbercultuur van Agadir. 

• Daguitstap: Marrakesh, authenticiteit, charme, pracht, praal en eenvoud.
Marrakesh staat als een luchtspiegeling aan de voet van de besneeuwde toppen van de 
Hoge Atlas. Omringd door rode en okerkleurige wallen wordt het de "rode stad" genoemd. 
Deze stad, beroemd over de hele wereld om zijn palmbomen en minaret, is een echt levend 
spektakel waar mensen en lokale folklore vakkundig worden opgevoerd in een middeleeuw-
se omgeving. Je ontdekt een betoverende stad die de Arabische, Berberse en bedoeïen-
entradities combineert. Op het Djemaa El Fna-plein word je getrakteerd op een show van  

MAROKKO – Agadir   

Moeilijkheidsgraad

all-in
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slangenbezweerders, verhalenvertellers en kruidendokters. 
En in de souks zal je onder de indruk zijn van de kleur-
rijke tapijten, cederhouten kisten en decoratieve lantaarns.  
Magisch!

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 01/05/2020 tot 08/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 380 
eenpersoonskamer € 1 705 

Moeilijkheidsgraad

PORTUGAL – Bloemenfestival in Madeira

Madeira zou zijn bloemenpracht onrecht aandoen als er geen bloemenfeest zou worden gevierd 
in de lente. In Funchal worden tal van activiteiten en feesten georganiseerd. Op zondagmiddag 
trekt de grote parade door de straten. Dansgroepen in kleurrijk geborduurde kostuums lopen 
tussen de praalwagens die zijn opgetuigd met vele soorten bloemen van het eiland. 

 
Hotel Pestana Bay ****  
Pestana Bay is omgeven door pittoreske kliffen en heeft uitzicht op Cabo Girão. Het heeft 

een buitenzwembad met een panoramisch uitzicht op de Atlantische 
Oceaan en directe toegang tot Praia Formosa. Een gratis pendeldienst 
brengt ons naar Funchal, 5 km verderop. De kamers zijn voorzien van 
airconditioning en een gemeubileerd balkon met zeezicht. Ze hebben 
allemaal kabel-tv en een badkamer met douche en bad.

https://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-ocean-bay

Programma:

Vluchten Brussel – Funchal – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende excursies:

• Daguitstap: Porto Moniz.
 Een volledige rondleiding door het westen van Madeira vanaf Câmara de Lobos, waar je dit 

vissersstadje zal ontdekken. Doorgang door Ponta do Sol en Calheta met zijn zandstrand 
dat uit de Afrikaanse woestijn komt en op het hoogste en enige plateau van het eiland, Paúl 
da Serra, aankomt. Afdaling naar de noordkust bij Porto Moniz waar de weg leidt naar de 
stad San Vicente. Op de terugweg stop bij Encumeada waar je, als het weer het toelaat, 
kunt genieten van het prachtige uitzicht aan beide zijden van het eiland.

• Daguitstap: Santana. 
 Vertrek richting Pico do Arieiro, de op een na hoogste top van het eiland (1818 m). Ontdek 

Ribeiro Frio, een natuurreservaat met dichte primaire vegetatie, en de forelkweek. Bezoek 
Santana, een klein stadje dat bekend staat om zijn traditionele huizen met rieten daken. 
Lunch in Faial. In de namiddag stop je bij de uitkijkpost Portela om een deel van de noord-
kust en de indrukwekkende klif van Penha d'Aguia te bewonderen. Uitzicht op Caniçal en 
Ponta de São Lourenço. Terugkeer via Machico, de oudste stad van het eiland, gesticht bij 
de ontdekking in 1420.

all-in
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Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei-juni van 30/05/2020 tot 06/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 135 
eenpersoonskamer € 1 360  

Gran Canaria is het op twee na grootste eiland van de Canarische Eilanden, na Tenerife en 
Fuerteventura. Het schilderachtige landschap verrast door haar verscheidenheid: grillige kliffen, 
stranden, duinen, bergen, gecultiveerde vlakten, groene ravijnen, weelderige vegetatie, …  
Je verblijft in Playa del Inglés in het zuiden van het eiland, dat een zeer mooie kustlijn heeft.  
Het is de ideale plek om uit te rusten en te genieten van de milde zon op Gran Canaria. 

Hotel Labranda Bronze Playa ****
Labranda Bronze Playa is gelegen in het hart van de badplaats Playa 
del Inglés. Het prachtige strand van Las Burras ligt op slechts 300 m 
afstand. Als je de dag liever in het hotel doorbrengt heeft het een 
aangenaam buitenzwembad, ideaal om te ontspannen. De kamers 
van het Labranda Bronze Playa hotel zijn, net als de rest van het 
hotel, modern en elegant ingericht en beschikken over een balkon, 
televisie, airconditioning, badkamer met toilet en haardroger, wifi 
en een kluis (tegen betaling). 

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-bronze-playa.html

Programma:

Vluchten Brussel – Las Palmas – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstap:

• Daguitstap: Ontdekking van het eiland.
 Excursie naar het centrum van het eiland. Bezoek aan de grot van de kluizenaar Sint-Barto-

lomé in Guayadeque. In Caldera de Bandama heb je een prachtig uitzicht op de krater met 
op de achtergrond de stad Las Palmas. Bezoek aan de botanische tuin Viera y Clavijo met 
vele plantensoorten. Bezoek aan Teror, een charmant stadje met gebouwen in koloniale 
stijl, gedomineerd door de kerk Notre-Dame du Pin, patroonheilige van Gran Canaria. 
Op de terugweg prachtige landschappen afgewisseld met bergen en diepe ravijnen. We 
houden ook halt bij verschillende waarnemingspunten.

CANARISCHE EILANDEN – Gran Canaria – Playa del Inglés

Moeilijkheidsgraad

all-in

Tenerife, het grootste eiland van de Canarische Eilanden, is een eiland met veel contrasten. 
De indrukwekkende vulkaan El Pico del Teide, de tropische vegetatie, de groene valleien, de 
zandstranden en het uitzonderlijke klimaat hebben Tenerife de naam van tropisch Europa 
opgeleverd. Het strand van fijn goudkleurig zand, Playa Fañabé, is een van de rustigste 
stranden van de Costa Adeje en is een echte oase om te genieten van een vakantie in de zon. 

 
Hotel GF Fanabe ****

Het hotel ligt op ongeveer 500 m van het strand en 
de boulevard. In de directe omgeving zijn er diverse 
winkels en gezellige cafés. De kamers zijn voorzien van 
airconditioning, woonkamer, balkon of terras, tv, kluisje 
(tegen betaling) en minibar. Het hotel beschikt over een 
goed buffetrestaurant, diverse bars, zwembaden met 
ligstoelen en een wellnesscentrum (tegen betaling). 

https://gfhoteles.com/en/hotel/hotel-fanabe-costa-sur/

Programma:

Vluchten Brussel – Tenerife – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Daguitstap: Santa Cruz.  
 Ontdek de hoofdstad van Tenerife: Santa Cruz, een prachtige havenstad. Vanuit de grote 

haven kan je brede lanen, pleinen en groene ruimten ontdekken, evenals een staaltje van 
de modernistische architectuur.

• Daguitstap: Teide by night. 
 Een middag en een avond vol sprookjes op het eiland via Los Gigantes! Je zal veel klimmen 

en genieten van het prachtige landschap en de feeërieke zonsondergang. Bij het vallen van 
de avond betreed je het nationale park waar je kan genieten van een unieke sterrenhemel 
en een prachtig landschap.

CANARISCHE EILANDEN – Tenerife – Costa Adeje

Periode (8 dagen / 7 nachten)

november van 22/11/2020 tot 29/11/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 240 
eenpersoonskamer € 1 485 

Moeilijkheidsgraad

all-in



LAND verblijfsvakantie

Periode (8 dagen / 7 nachten)

oktober van 11/10/2020 tot 18/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 095 
eenpersoonskamer € 1 385  

De Algarve heeft niet alleen de mooiste kusten van Europa, maar ook een bruisend achterland 
dat wordt gekenmerkt door een zeer bijzondere landelijke sfeer. Het atypische landschap 
wisselt rotsachtige kliffen af met gouden stranden, beboste heuvels en groene golfbanen die 
door dennenbossen worden begrensd.  

Hotel Adriana Beach Club ****
Het Adriana Beach Club-complex is gelegen in het midden 
van een prachtige tuin met een zwembad. Op loopafstand 
is een groot gouden zandstrand. Een gratis, dagelijkse 
bus naar Albufeira staat ter beschikking, ideaal als je deze 
levendige badplaats met zijn vele winkels, restaurants en 
bars wilt ontdekken. De kamers zijn uitgerust met een 
badkamer (haardroger), airconditioning, kabel-tv, minibar 
en kluis (tegen betaling). 

http://adriana-beach-club-hotel-resort.hotelesalbufeira.com/

Programma:

Vluchten Brussel – Faro – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen: 

• Daguitstap: Albufeira et Vilamoura.
  Bezoek aan Albufeira, een oud vissersdorp dat is uitgegroeid tot een van de meest popu-

laire toeristische bestemmingen in Portugal. Het is een levendige en gezellige badplaats 
met een prachtig strand en een gezellig centrum met veel winkels en bars. Bezoek aan 
Vilamoura, een moderne en elegante stad die verschilt van het karakter van andere Por-
tugese steden.

• Daguitstap: Faro.
 Faro is een historische stad die ooit een belangrijke Moorse stad was. De oude stad is om-

geven door oude muren en de imposante Sé-kathedraal biedt een prachtig panoramisch 
uitzicht over de stad. Het bezoek gaat verder naar het oude kasteel, het Archeologisch 
Museum en het Belmarço-paleis.

PORTUGAL – Algarve – Albufeira 

Moeilijkheidsgraad

all-in
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Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 22/09/2020 tot 29/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 085 
eenpersoonskamer € 1 225 

Moeilijkheidsgraad

SPANJE – Mallorca   

Mallorca staat synoniem voor zon en wereldberoemde stranden en baaien, maar heeft veel 
meer te bieden dan dat. De natuur is indrukwekkend en ook de cultuur neemt een belangrijke 
plaats in. De hoofdstad Palma heeft een van de best bewaarde historische centra van Europa 
die je kan ontdekken door een wandeling door de patio's van de oude stad of door een 
bezoek aan de kathedraal of het kasteel van Bellver.

Hotel Palia Sa Coma Playa **** 
Het hotel is gelegen in het centrum van Sa Coma, bekend om zijn fijne zandstranden en 
ontspannen sfeer. Het hotel ligt direct aan Can Sa Soma en het strand van S'Illot, op 70 km 
van Palma en minder dan 3 km van Cala Millor. Ter beschikking: salon, tv-zaal, speelkamer, 
bars, disco, wifi in alle delen van het hotel (tegen betaling) en een groot zwembad met 
gratis ligstoelen en parasols. De gemeenschappelijke ruimten zijn volledig voorzien van 
airconditioning. De kamers werden in 2014 gerenoveerd en zijn verdeeld in 6 verdiepingen 
(met liften). De meeste kamers hebben uitzicht op zee of op de tuin en hebben een televisie, 
een kluis, airconditioning en een balkon. Elke kamer is uitgerust met een eigen badkamer. 

http://palia-sa-coma-playa.sa-coma.hotels-in-mallorca.net/nl/

Programma:

Vluchten Brussel – Palma de Mallorca – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende excursies:

• Daguitstap: Eilandtour.
 Ontdek de landschappen, de verscheidenheid en de mooiste plekjes op dit eiland. We 

rijden door de prachtige hoge bergen van het eiland. Vanuit het dorp Sa Calobra nemen 
we de boot en varen we langs de westkust naar de charmante stad Puerto de Soller. Ver-
volgens rijden we door de sinaasappelplantages naar Palma.

• Halve daguitstap: Grotten van Drach.
 Reis van oost naar zuid om de beroemde Drach-grotten te bezoeken. Ontdek deze prach-

tige plek, waar stalactieten en stalagmieten indruk op je zullen maken. In de grotten kan 
je genieten van het Martelmeer, het grootste ondergrondse meer van Europa. Tijdens het 
bezoek zal je versteld staan van de schoonheid van deze plaatsen en word je getrakteerd 
op een concert met klassieke muziek.

all-in



Rhodos is een van de bekendste eilanden van Griekenland. Naast het ontspannen op het 
strand, zijn er vele bezoeken en ontdekkingen mogelijk. Je kan ook genieten van het warme 
welkom van de lokale bevolking, heerlijke lokale specialiteiten proeven en een ouzo drinken 
op een zonnig terras. Ixia is een kleine en comfortabele badplaats op ongeveer 7 km van 
de stad Rhodos. Het grenst aan de kust en heeft een klein centrum met veel restaurants en 
winkels.

 
Hotel Avra Beach Resort ****

Avra Beach Resort is ideaal gelegen in het hart van Ixia. Vlakbij 
is er een prachtig strand met een bar. Je verblijft in ruime en 
goed uitgeruste kamers met balkon of terras, koelkast, televisie, 
airconditioning, badkamer met toilet en haardroger en wifi. Het 
complex heeft een aangename tuin met een mooi zwembad en 
een tennis- en voetbalveld voor de sportliefhebbers.

http://avra-beach-resort.ixia.hotels-rhodes.net/

Programma:

Vluchten Brussel – Rhodos – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven. 

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Lindos. 
 Ga de baai van Lindos binnen en bewonder dit dorp en zijn acropolis. De oude acropolis 

van Lindos, een van de meest populaire heiligdommen uit de oudheid, omgeven door 
de muren van de ridders, ligt 116 m boven de zeespiegel. Je ontdekt de Dorische tempel 
van Lindia Athena, gebouwd in de 4e eeuw voor Christus. Het dorp Lindos, gebouwd als 
amfitheater op de heuvel, is het meest populaire dorp van het eiland met zijn kleine witte 
huisjes en prachtige gevels. Ook de nog steeds authentieke Byzantijnse kerk van de Heilige 
Maria die dateert uit de 15e eeuw, is een bezoek waard.

• Halve daguitstap: Rhodos stad 
 Rhodos stad is de best bewaarde middeleeuwse stad ter wereld en staat fier te pronken op 

de Unesco-werelderfgoedlijst. Deze middeleeuwse stad heeft een geschiedenis van 2400 
jaar. Getuige hiervan zijn de indrukwekkende omwallingen en historische monumenten.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei-juni van 30/05/2020 tot 06/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 265 
eenpersoonskamer € 1 415 

Moeilijkheidsgraad

GRIEKENLAND – Rhodos – Ixia

all-in
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Gelegen in de buurt van Antalya is Kemer de ideale plek om van jouw vakantie te genieten. 
Met zijn groene bos dat het trio van zon, zee en zand vervolledigt en zijn rijk historisch 
erfgoed zit Kemer vol met de belangrijkste overblijfselen van de Lycische beschaving. Het 
is de ideale plek om te genieten van de natuurlijke schoonheid. Door de ruïnes word je ver 
terug in de tijd gedragen en begrijp je de kenmerken van elke periode in de geschiedenis 
van de oude steden.

Hotel Miracle Lara *****
In Lara onderscheidt het prachtige Miracle Hotel zich 
door de twee gebouwen die met elkaar verbonden 
zijn door een glazen luchtbrug. Deze biedt een 
adembenemend uitzicht op de tuin en het lange 
zandstrand van Lara. Dit hotel heeft alles wat je nodig 
hebt voor een ontspannen vakantie. Tijdens je verblijf 
kan je genieten van het grote wellnesscentrum (tegen 
betaling), de buitenzwembaden en de gezellige tuin. 
Het vermaak gaat 's avonds verder met shows. De kamers zijn voorzien van airconditioning 
en van een badkamer met douche, toilet, haardroger en kluis. Dicht bij het strand bevindt 
zich het openbaar vervoer en zijn er heel wat winkels en bars.

https://www.miracleresort.net/

Programma:

Vluchten Brussel – Antalya – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Daguitstap: Perge, Aspendos en boottocht naar Manavgrat.
 Vertrek naar de oude stad Perge (Unesco), een belangrijke handelspost in de oudheid. 

De site heeft vele ruïnes waaronder het theater, het stadion en de thermale baden. 
Bezoek Aspendos, beroemd om zijn aquaduct, acropolis en amfitheater (een van de best 
bewaarde Romeinse theaters in Anatolië). Als de andere gebouwen van deze oude stad 
werden verwoest, werd dit theater bewaard dankzij een 13e eeuwse Seltsjoekse koning die 
er zijn paleis van maakte.

TURKIJE – Kemer   

• Daguitstap: Antalya.
 Een stad vol contrasten met boulevards, palmbomen 

en een pittoreske oude stad. De stad werd gesticht 
in de 2e eeuw voor Christus door Attalus, koning van 
Pergamos, die zijn naam aan de stad gaf: Attaleia. 
Sindsdien is de stad altijd bewoond en bezet geweest 
door de Romeinen, Byzantijnen en Seltsjoeken, 
voordat ze onder Ottomaanse heerschappij kwam. 
De Yivli Minareli Moskee staat in het centrum van de 
stad, gebouwd door sultan Seljuq Aladdin Keykubat 
in de 13e eeuw. De elegant getande minaret van deze 
moskee is het symbool van Antalya. 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september-oktober van 26/09/2020 tot 03/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 175
eenpersoonskamer € 1 525  

Visumkosten inbegrepen.

Moeilijkheidsgraad

all-in



GRIEKENLAND – Kreta – Sissi

Periode (8 dagen / 7 nachten)

oktober van 03/10/2020 tot 10/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 960 
eenpersoonskamer € 1 110 

Gelegen tussen de noordoostelijke kust en de bergen, is Sissi een charmante kleine 
vissershaven. Het ligt in een lange, smalle baai die door de zee in de rotsen is gegraven. 
Van daaruit heb je een prachtig uitzicht op de zee en de majestueuze bergen van Lassithi. 
Rondom de oude haven van het dorp bevinden zich vele cafés, terrassen en kleine winkeltjes. 
Een geweldige vakantie in het vooruitzicht!

Hotel Vasia Village ****
Vlak bij het vissersdorp Sissi (ongeveer 1 km), bevindt 
zich het familiehotel Vasia Village. Het profiteert van 
een droomlocatie aan zee. Drie keer per dag brengt 
een gratis pendelbus je naar het strand van Bufos, 
dat ongeveer 900 m verderop ligt. Winkels, cafés en 
restaurants bevinden zich eveneens op 200 m van het 
hotel. De kamers, met een oppervlakte van ongeveer 
20m², hebben een balkon of terras, een minibar, 
televisie, kluis, airconditioning en een badkamer met 

toilet en haardroger. Het hotel beschikt over 4 restaurants, 4 bars, 5 zwembaden met 
handdoeken, een wellnesscentrum (tegen betaling), een tennisbaan en een petanquebaan. 

https://vasiahotels.gr/vasia-village-hotel/

Programma:

Vluchten Brussel – Heraklion – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstap:

• Daguitstap: Knossos en Heraklion.
 Bezoek de oude archeologische site van Knossos, die niet alleen de geboorteplaats is van 

de Minoïsche beschaving, maar ook de geboorteplaats van de mythe van het labyrint. Het 
paleis, gedeeltelijk gerestaureerd, is het grootste van de Minoïsche paleizen en dateert uit 
2000 voor Christus. Vrije tijd in Heraklion, de hoofdstad van Kreta. Tussen de gezellige  
straatjes kan je enkele Venetiaanse paleizen en Byzantijnse kerken bewonderen en zal je 
verrast worden door het aantal rijk versierde fonteinen die in het verleden door de aristo-
cratische families van de stad zijn gebouwd. Niet te missen is het archeologische museum 
waar de grootste collectie Minoïsche voorwerpen te vinden is, waaronder een groot deel 
van de fresco's van Knossos.

Moeilijkheidsgraad

all-in

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 19/05/2020 tot 26/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 090 
eenpersoonskamer € 1 300 

Het eiland Corfu, het noordelijkste van de Ionische eilanden, zal vooral liefhebbers van zon, 
zee, natuur en typische sferen aanspreken. Corfu heeft veel te bieden: rustige stranden, een 
prachtig uitzicht op zee en badplaatsen vol traditionele charme. Hier vind je smalle grind- en 
kiezelstranden met een licht glooiende zeebodem.  

Hotel Aeolos Beach Resort **** 
Aeolos Beach Resort ligt in een rustige omgeving in de prachtige 
natuur van Perama, omgeven door olijfbomen en cipressen, niet ver 
van het charmante vissersdorpje Benitses. Het zand- en kiezelstrand 
ligt op 100 m afstand. Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn 
aanwezig. De kamers zijn uitgerust met een badkamer met 
haardroger, individuele airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv 
(flatscreen), koelkast, thee- en koffiezet en een kluisje.

https://www.aeolosbeach.gr/

Programma:

Vluchten Brussel – Corfu – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Daguitstap: Ontdekking van het zuiden en het Paleis van Sissi.
 Bezoek aan het Achilleion Paleis, residentie van keizerin Elizabeth van Oostenrijk, bekend 

als Sissi. Wandeling door het dorp Sinarades. Koffiepauze in de regio Agii Theodori met een 
prachtig uitzicht op het strand van Agios Górdios. Doorgang door het dorp Agios Mattheos 
en het dorp Argyrades.

• Daguitstap: Noordelijke tour. 
 De prachtige natuur van het noorden van het eiland zal je verrassen. Bezoek aan het 

orthodoxe klooster in Paleokastritsa. Kenners beschouwen het als een van de mooiste 
plekken op Corfu. Stop in het dorp Lakones om een adembenemend panorama te be-
wonderen, terecht "Bella Vista" genoemd. Stop bij het Angelokastro-Makrades fort. Op de 
terugweg passeren we door de pittoreske dorpjes aan de oostkust.

GRIEKENLAND – Corfu – Perama 

Moeilijkheidsgraad

all-in
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De prachtige Egeïsche kust is een populaire vakantieregio en ongetwijfeld een van de 
mooiste dankzij de uitgestrekte dennenbossen, wijngaarden, grote olijfgaarden en de vele 
baaien die door prachtige bossen worden begrensd. Naast zon, strand en zee biedt de kust 
ook een indrukwekkend cultureel erfgoed. Het voormalige kleine vissersdorpje Gündogan 
ligt in een bosrijke vallei. De plaats heeft lange en mooie stranden en zal je toelaten om een 
uitstekende vakantie door te brengen. 

 
Hotel Baia *****

In het kleine dorp Gündogan, 500 m van het stadscentrum en 
19 km van Bodrum, ligt het zeer comfortabele en aangename 
Hotel Baia. Het ontwerp is elegant en zeer trendy. De kamers zijn 
uitgerust met een badkamer met douche en haardroger, een gratis 
kluisje, televisie, airconditioning, minibar en een balkon/terras. 
Het hotel heeft o.a. 2 restaurants, 5 bars, een binnenzwembad, 
een buitenzwembad met parasols en handdoekenservice en 

een wellnesscentrum (tegen betaling). Op het zandstrand staan ligstoelen en parasols ter 
beschikking. 

https://www.baiahotels.com/baiabodrum/en

Programma:

Vluchten Brussel – Bodrum – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Bodrum. 
 Bezoek aan Bodrum, het Turkse "Saint-Tropez". De stad heeft altijd zijn authentieke charme 

behouden met zijn smalle straatjes met witte huizen, geurend naar bloemen en versierd 
met kleurrijke details. In de oude stad ontdek je ook waardevolle overblijfselen, waar-
onder het mausoleum van Halicarnassus, een van de 7 wereldwonderen en het Château 
Saint-Pierre, waar zich het museum voor onderwaterarcheologie bevindt en dat een 
prachtig uitzicht biedt op de stad en de baai.

• Halve daguitstap: Boottocht op de Egeïsche kust.
 Breng een heerlijke tijd door op het water tijdens een boottocht met commentaar. Geniet 

van de zon en bewonder de prachtige klifkust en de authentieke dorpjes van de oostelijke 
Middellandse Zee.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 13/06/2020 tot 20/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 920 
eenpersoonskamer € 1 120 

Visumkosten inbegrepen.

Moeilijkheidsgraad

TURKIJE – Bodrum – Gundogan 

all-in

SPANJE – Costa Dorada – La Pineda de Salou

Meer informatie op www.seniordepartment.be10

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 16/05/2020 tot 23/05/2020
september-oktober van 26/09/2020 tot 03/10/2020 

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 840 
eenpersoonskamer € 1 020  

Ten zuiden van Barcelona, tussen Tarragona en Salou, vind je de badplaats La Pineda Platja 
met zijn fijne zandstranden en zijn prachtige 4 km lange boulevard. Met de turquoise zee en de 
alomtegenwoordige zon is het een van de mooiste kleine kustplaatsen aan de Costa Dorada.

Hotel Palas Pineda **** 
Hotel Palas Pineda ligt op een steenworp afstand van het strand en dicht bij het centrum. 
De kamers zijn mooi ingericht en perfect om te ontspannen. Airconditioning, badkamer 
met douche, kluisje (tegen betaling) en wifi-toegang bij de receptie. Groot zwembad met 
ligstoelen en palmbomen. 

https://www.palaspineda.com/

Programma:

Vluchten Brussel – Reus – Brussel. Transfer luchthaven – hotel – luchthaven.

Vrij verblijf inclusief volgende excursies:

• Daguitstap: Barcelona.
 Voorbij het Camp Nou-voetbalstadion van FC Barcelona ga je verder naar de beroemde 

en prachtige kathedraal Sagrada Familia van Antoní Gaudí. Vervolgens door de beroemde 
Arc de Triomphe en de Olympische wijk. Vrije tijd in het centrum van Barcelona, waar 
je kan winkelen of wandelen op de Ramblas met zijn beroemde levende standbeelden, 
prachtige markten, bloemenstalletjes, ... Wandeling in de gotische wijk met de Santa Eulalia 
kathedraal. Verder naar de prachtige huizen van Gaudí, gebouwd in een moderne stijl: 
Casa Milà en Casa Batlló. Je sluit de dag af op de Montjuïc berg, langs het Olympisch 
stadion, om te genieten van het prachtige uitzicht op de stad en de haven van Barcelona.

• Daguitstap: Pueblo Español.
 Pueblo Español, een dorp gelegen in Montjuïc, is een van de belangrijkste plaatsen in 

Barcelona. Het werd gebouwd in 1929 voor de Tweede Wereldtentoonstelling. Verschillende 
gebouwen uit verschillende provincies uit heel Spanje zijn in dit dorp nagebouwd. Je 
ontdekt er oude ambachten zoals pottenbakken, gitaarbouw en glasblazen. Bezoek aan 
het museum met de werken van Salvador Dalí, Picasso en Miró. Beklimming van Montjuïc 
en stop bij de Mirador de l'Alcalde met een prachtig uitzicht op de stad, de haven en de 

Moeilijkheidsgraad

zee. 

all-in



Wenen, de stad van Mozart, Beethoven en Sigmund Freud, staat bekend om zijn vele barokke 
architectonische schatten, opera's, pleinen en markten. Er zijn zoveel mogelijkheden en 
bezienswaardigheden om deze stad, het hart van het Oostenrijks-Hongaars Rijk dat bijna de 
helft van Europa omvatte, te bewonderen.

Overnachting in een 3*-hotel.

Programma:

Dag 1: Brussel - Wenen. Vlucht van Brussel naar Wenen. Transfer naar en rondleiding door de 
stad: l’ avenue du Ring, Prater, Stephansdom (een juweel van Germaanse gotische kunst), ... 
Aansluitend transfer naar het hotel.

Dag 2: Wenen. Voordat je Hofburg (van buitenaf), de officiële residentie van Sissi en keizer 
Frans Jozef, bezoekt, heb je de mogelijkheid om de opleiding van de beroemde Lippizaners 
bij te wonen, waar je de traditie van de universiteit in acht neemt. Bezoek aan het Kasteel van 
Belvedere, de zomerresidentie van prins Eugene van Savoye, waar de collectie van Gustav 
Klimt zich bevindt. Vrije tijd in het centrum van de stad. Diner in de stad. Facultatief: concert 
in Schönbrunn (Mozart/Strauss-concert in historische kostuums).

Dag 3: Wenen. 
Bezoek aan het 
Schönbrunn Paleis, 
het zomerverblijf 
met 40 kamers van 
de Habsburgse fa-
milie. De vertrekken 
zijn zeer opmer-
kelijk met lounges, galerijen en kamers waar de decoratie de triomf van de 18e eeuwse 
rococo stijl weerspiegelt. Daarnaast is er een verzameling historische auto's en koetsen, het 
kasteelpark met zijn Gloriette, zijn grote palmenkas, zijn zonnewijzerhuis, zijn Romeinse ruïne 
en zijn zoölogische tuin. Facultatief, mogelijkheid om de "Apfelstrudelshow" bij te wonen. 
Vertrek voor een bezoek aan het reuzenrad en de Donau-toren 252 m boven Wenen. 

Dag 4: Wenen - Melk. Excursie naar Melk, trots gelegen op de heuvel met uitzicht op de 
Donau, voor een bezoek aan het klooster (Unesco werelderfgoed). Terugkeer naar Wenen 
en vrije tijd in het centrum van de stad. 

Dag 5: Wenen - Brussel. Bezoek aan het Hundertwasserhuis. Afhankelijk van het vlucht-
schema, transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

OOSTENRIJK – Wenen

Periode (5 dagen / 4 nachten)

juni van 12/06/2020 tot 16/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 440 
eenpersoonskamer € 1 650  

Moeilijkheidsgraad

volpension

Tussen de Languedoc en de Provence wacht je een regio met een verbazingwekkende  
diversiteit, rijk aan geschiedenis en tradities. La Grande Motte staat bekend  
om zijn futuristische architectuur langs de kust, maar ook om zijn gezellige winkel-
straten en prachtige zandstrand. Het is het ideale startpunt voor vele excursies naar 
boeiende steden. Ontdek ook de prachtige natuurlijke regio van de Camargue,  
beroemd om zijn meren, roze flamingo's, witte paarden en pittoreske dorpjes.
 

Club Belambra Presqu’île du Ponant ***
Club Belambra ligt te midden een dennenbos van 23 ha aan het kunstmatige meer van ‘Le 
Ponant’ en is een ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen en tevens te genieten van 
een deugddoende vakantie. Een voetgangerspad leidt naar het zandstrand op amper 800 m 
van de club. Restaurant en 2 loungebars met terras. Watervlak van 1000 m² en een tweede 
verwarmd zwembad van 265 m². Talrijke ontspanningsmogelijkheden: petanqueterrein, 
6 tennisvelden, volleybalterrein en basketveld. Elke avond is er animatie en ontspanning. 
Verzorgde kwaliteitskeuken: smakelijke  buffetten met streekgerechten en themadiners. 

www.belambra.fr/club-la-grande-motte-presqu-ile-du-ponant

Programma:

Reis per HST Brussel-Zuid – Montpellier – Brussel-Zuid. Transfer per autocar station – hotel – station.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Montpellier. Geleid bezoek aan het oude stadsdeel en rondrit met het 
toeristentreintje. Het oude centrum, dat 'L'Écusson' wordt genoemd, tussen de place de la 
Comédie en de place de la Canourgue, is een in de middeleeuwen ontstaan doolhof van 
typisch Zuid-Europese steegjes. In het oosten van de stad ligt de nieuwe Antigone-wijk 
die werd aangelegd naar een modern ontwerp van de Catalaanse architect Ricardo Bofill.

• Halve daguitstap: Nîmes. De stad Nîmes heeft een roemrijk verleden. Bezoek met audio-
gids de oude arena, de best bewaarde uit de Romeinse tijd. Wandeling in de ‘ jardins de la 
Fontaine’. Prachtig uitzicht vanop de Tour Magne.

• Daguitstap: Sète en le bassin de Thau. Vertrek naar Sète. Bezoek de oude haven, het 
meest pittoreske deel, en de nieuwe haven, met zijn vele visrestaurants met uitzicht op 
het Canal de Sète. Boottocht op de Étang de Thau door de oesterbanken, de op een na 

FRANKRIJK – Languedoc-Camargue – La Grande Motte 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 05/09/2020 tot 12/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 225 
eenpersoonskamer € 1 460 

Trein inbegrepen (korting NMBS op aanvraag).

met wijn aan tafel

volpension
Moeilijkheidsgraad

grootste vijver van Frankrijk. Lunch in de vissershaven 
(specialiteiten van Sète). In de namiddag wandel je 
naar de Mont Saint-Clair, vanwaar je bij helder weer 
uitzicht hebt op de Pyreneeën en de Alpilles. Stop bij 
de begraafplaats van Le Py waar Georges Brassens 
begraven ligt.
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FRANKRIJK – Hesdin – Le Manoir de la Canche 

Dompel je onder in een betoverende wereld: vissershavens, karaktervolle steden, verrassende  
eilanden, ... zonder de lokale festiviteiten en de Bretoense smaken te vergeten. Tegenover de  
archipel van Glénan ligt Beg-Meil in het hart van het Mousterlin-reservaat, in een groene omgeving.   

Village Club du Soleil ***

De club, gerenoveerd in de winter van 2018, ligt op slechts 400 m van het strand en in het hart van 
een 10 ha groot park. Het biedt een aangenaam verwarmd openluchtzwembad en een originele 
architectuur met het label "erfgoed van de 20e eeuw". De kamers zijn voorzien van televisie, wifi, 
douche en toilet. Linnengoed voor de badkamer en opgemaakte bedden bij aankomst. 

https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/ete/sejour-a-la-mer/beg-meil#le-village-club

Programma:

Reis per HST Brussel-Zuid – Nantes – Brussel-Zuid. Transfer per autocar station – hotel – station.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Daguitstap: La Pointe du Raz en Locronan. La Pointe du Raz is een spectaculaire plek tus-
sen golven en rotsen met een hoogte van ongeveer 70 meter. Uitzicht op het eiland Sein 
(afhankelijk van het weer). Bezoek aan een koekjesfabriek. Verder naar Locronan, bekroond 
met het label "Les Plus Beaux Villages de France”.

• Halve daguitstap: Concarneau. Rondleiding door de ommuurde stad en de in 1893  
gestichte conservenfabriek. Wandeling langs de Odet, "de mooiste rivier van Frankrijk".

• Halve daguitstap: Het Ciderhuis van Menez Brug in Beg-Meil met proeverij.

• Halve daguitstap: Bezoek van Bénodet per toeristisch treintje.

• Daguitstap: Quimper en Bigoude. Rondleiding door de stad Quimper met een minitrein en 
bezoek aan de H.B. HENRIOT-aardewerkfabriek. In Bigouden bezoeken we de veiling van 
Guilvinec, gevolgd door een proeverij van langoustines met een glas Muscadet. 

In het achterland van Le Touquet-Paris-Plage ligt Le Manoir de la Canche gelegen in een 
bebost park van 4 hectare. Dit verblijf biedt je de kans om deze prachtige regio te ontdekken.  
Zowel de kust als het binnenland verbergen onvermoede parels en natuurlijke land-
schappen met stranden, kliffen en duinen. De bevolking is ook bijzonder gastvrij.  

Le Manoir de la Canche ***
Dit charmante vakantiedorp, volledig gerenoveerd, biedt aangename kamers met flatscreen-
tv, telefoon en badkamer met douche en toilet. Verder is er een tennisbaan, petanquebaan, 
een fietsuitleendienst en een minigolfbaan.

https://www.lemanoirdelacanche.com/

Programma:

Dag 1: Vertrek met de bus vanuit Brussel. Aankomst in de late namiddag in het vakantiedorp. 
Voorstelling van het verblijf en installatie in de kamers. Welkomstdrankje en diner. 

Dag 2: Les Deux Caps. Vrije voormiddag. Na de lunch in het landhuis, vertrek naar de 
natuurlijke regionale site van Les Deux Caps: Le Gris-Nez en Le Blanc-Nez. De hele site 
van Les Deux Caps is een van de mooiste natuurgebieden van de regio, zowel wat betreft 
de diversiteit van de landschappen als de verscheidenheid aan omgevingen en kustdorpen. 

Dag 3: Le Touquet - La Baie de Somme. Vertrek naar "La station des Quatre Saisons" en het 
lange strand met fijn zand. Panoramische rondleiding door Le Touquet en ontdekking van het 
bos, de oude villa's van "Paris-Plage" en de waterkant. Ontdek de baai van de Somme tijdens 
een excursie naar een van de mooiste estuaria van Frankrijk, Saint-Valéry. Bezoek Le Hourdel.

Dag 4: Vrije dag.

Dag 5: Saint-Omer. Vrije voormiddag. Lunch op het landgoed. Vertrek naar Saint-Omer: de 
ruïnes van de abdij Saint-Bertin, het moeras, de zandstenen voorsteden en de Koepel (de 
grootste bunker uit de Tweede Wereldoorlog). Diner in het landhuis en avondanimatie.

Dag 6: Hesdin. Bezoek aan de markt van Hesdin in de voormiddag, de op een na grootste 
markt in Pas-de-Calais. Lunch op het landgoed. In de namiddag nemen we het toeristische 
treintje voor een begeleid bezoek met gids aan Hesdin, de stad van Karel V. Avondmaal op 
het landgoed en avondanimatie. 

Dag 7: Montreuil en de Zeven Valleien. Vrije voormiddag. Lunch op het landgoed. Vertrek 

FRANKRIJK – Bretagne – Beg-Meil

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 09/05/2020 tot 16/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 215
eenpersoonskamer € 1 330

Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september-oktober van 26/09/2020 tot 03/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 029 
eenpersoonskamer € 1 269 

Moeilijkheidsgraad

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension

met wijn aan tafel

volpension

naar het land van de Zeven Valleien, rondleiding door 
het bijenmuseum en zijn specialiteiten: honing en 
honingdrank. 

Dag 8: Na het ontbijt terugreis naar Brussel per autocar.



Laat je verleiden door de duizend en één gezichten van de Charente-Maritime. De schoon-
heid van de eilanden, het historisch erfgoed en de gastronomie. Aan de ene kant begrensd  
door de rivier de Seudre, aan de andere kant door het bos van La Coubre, belooft  
Ronce-les-Bains je een ontspannende vakantie in de schaduw van de dennenbomen. 

Village Club du Soleil ***
Op 400 m van een fijn zandstrand, grenzend aan het bos van La Coubre en de kust, in het 
hart van een dennenbos, is Village Club du Soleil een uitzonderlijke site. De comfortabele 
kamers hebben een badkamer met douche, toilet en televisie. Verder is er ook een bar met 
wifi, een aangenaam terras en een verwarmd zwembad. Activiteiten worden aangeboden.

https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/hiver/sejour-a-la-mer/ronce-
les-bains

Programma:

Reis per HST Brussel-Zuid – Bordeaux – Brussel-Zuid. 

Transfer per autocar station – hotel – station.

Vrij verblijf inclusief volgende excursies:

• Halve daguitstap: L'Île d'Oléron. Bezoek aan de citadel en aan de haven van Château 
d'Oléron met een klein toeristisch treintje.   

• Daguitstap: Le marais Poitevin. Bezoek aan het museum en vervolgens een boottocht 
over de grachten van het groene Venetië.

• Daguitstap: L'Île d’Aix en Fort Boyard. Bezoek aan het eiland Aix per boot. We stoppen 
aan het bekken van Marennes-Oléron om een bezoek te brengen aan de oesterkwekerij.  
Verder naar de citadel en de kust van Île d’Oléron met een bezoek aan Fort Boyard.

• Halve daguitstap: Le Brouage. Ontdek de geschiedenis van de stad Marennes met oester-
proeverij.

• Daguitstap: La Rochelle en Île de Ré. Bezoek aan de citadel van Vauban en vervolgens een  
bezoek aan het ecomuseum van Loix. In de namiddag rondleiding in de stad La Rochelle: 
de haven en de oude stad.

FRANKRIJK – Charente Maritime – Ronce-les-Bains 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 20/06/2020 tot 27/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 355 
eenpersoonskamer € 1 510 

Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 16/05/2020 tot 23/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 140 
eenpersoonskamer € 1 385  

Trein inbegrepen (korting NMBS op aanvraag).

Gelegen aan zee, tegenover de Golf van Saint-Tropez, strekt Les Issambres zich uit over 8 km 
kustlijn, bezaaid met inhammen en fijne zandstranden. Laat je meeslepen door alle geneugten 
die het achterland van de Var te bieden heeft: ontspanning, toeristische ontdekkingen en 
wandelen. Een verblijf in Les Issambres zal je onvergetelijke momenten bezorgen. 

Domaine Les Issambres ***
Het domein Les Issambres ligt op 15 km van Saint-Raphaël. Dit 
voormalige luxehotel uit de jaren dertig van de vorige eeuw 
nodigt je uit in een prestigieuze omgeving met een privéstrand 
en een verwarmd buitenzwembad. De 150 gerenoveerde en 
van airconditioning voorziene kamers zijn van alle moderne 
gemakken voorzien. Het hotel beschikt over een bar, een 
aangenaam restaurant en een zonneterras met uitzicht op zee. 
Dagelijks is er een animatieprogramma.

www.vacanciel.com/club-les-issambres-122.html

Programma:

Reis per HST Brussel-Zuid – Aix en Provence – Brussel-Zuid. 
Transfer per autocar station – hotel – station.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Les Issambres en Roquebrune sur Argens. Ontdekking van Issambres te 
voet. Deze badplaats werd al door de Romeinen bezocht. Ontdek de typische mediterrane 
flora en bewonder het uitzicht vanaf de heuvels over de Golf van Saint-Tropez. Vervolgens 
bezoek aan het oude middeleeuwse dorp Roquebrune sur Argens. Ontdek de geschiedenis 
van dit charmante Provençaalse dorp: het castrum, de zuilengangen en de parochiekerk. Het 
bezoek gaat verder met een proeverij van lokale producten (honing en chocolade).

• Halve daguitstap: Saint-Tropez. Saint-Tropez, met zijn 15e eeuwse citadel, groeide in 
de jaren 60 uit tot een internationaal bekende badplaats dankzij het enthousiasme van 
kunste naars uit de New Wave en vervolgens de Yéyés. Vandaag de dag is het een badplaats 
van de jetset, maar ook een toeristische trekpleister voor wie op zoek is naar Provençaalse 

authenticiteit of beroemdheden.

• Halve daguitstap: Saint-Paul. Ontdek de geschiedenis  
van dit kleine dorp, genesteld in imposante en 
zeer goed bewaarde vestingmuren waarvan je de  
geschiedenis en anekdotes zult ontdekken. 

• Halve daguitstap: Valbonne. Valbonne is een leven-
dig en authentiek middeleeuws dorp, gebouwd vol-
gens een perfect bewaard gebleven, geruit plan. Dit 
architectonische kenmerk is bijzonder zeldzaam in 
de regio. Het plein van de arcades en de 12e eeuwse 
Chalaisische abdij verdienen zeker een bezoek. 

FRANKRIJK – Côte d’Azur – Les Issambres 

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension
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FRANKRIJK – Provence – Isle-sur-la-Sorgue

Club Belambra Le Domaine de Mousquety ***
In het hart van de Provence en de Luberon, op een 22 ha groot landgoed, waar de kristal-
heldere Sorgue doorheen stroomt, is deze club de ideale plek om de Vaucluse te ontdekken. Elk 
appartement heeft een terras met tuinmeubelen. Het hoofdgebouw herbergt 2 panoramische 
restaurants, een theater en enkele winkels. De maaltijden worden als buffet geserveerd. Het 
landgoed beschikt over een sportinfrastructuur, een buitenzwembad en een petanquebaan. 
Daarnaast wordt dagelijks een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden.

www.belambra.fr/club-l-isle-sur-la-sorgue-le-domaine-de-mousquety 

Programma:

Reis per HST Brussel-Zuid – Avignon – Brussel-Zuid. Transfer station – hotel – station.

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Salon-de-Provence. In de namiddag vertrek naar Salon-de-Provence. 
Bezoek aan de zeepfabriek Marius Fabre, ambachtelijke fabrikant van zeep uit Marseille. 
De industriële architectuur van de late 19e eeuw zal al zijn geheimen doorgeven tijdens 
een rondleiding. Wandel vrij door de stad om de smalle straatjes, de vele fonteinen en 
standbeelden, de typische pleinen, de herenhuizen en het kasteel van de Emperi en zijn 
wallen te ontdekken en een glimp van het huis van Nostradamus op te vangen.

• Halve daguitstap: Avignon. Vanaf de beroemde ‘Pont d’Avignon’ vertrekken we voor een 
ontdekking van het historische stadsgedeelte. Bezoek aan het Paleis van de Pausen met 
het Oud en het Nieuw Paleis.

• Daguitstap: Arles. Vertrek naar Arles, een kunststad met een Romeins en romaans  
patrimonium. Wandeling door de smalle straatjes langsheen de verschillende monumen-
ten, waaronder de arena en de kathedraal. 

• Halve daguitstap: De dorpen van Le Petit Luberon. Via de vallei van Calavon richting  
Bonnieux. De route biedt uitzicht op het dorp Lacoste, gedomineerd door de ruïnes 
van het kasteel van de markies de Sade. Doorgang door de beroemde Lourmarin-vallei.  
Aankomst in Lourmarin, met zijn huizen gegroepeerd aan de voet van Castellas en 
zijn klokkentoren. Bezoek aan het kasteel met een prachtige renaissance gevel en een  
opmerkelijke trap. Terugkeer via de zuidelijke helling van de Luberon.

• Halve daguitstap: Aix-en-Provence. Verkenning van de wereldwijd befaamde stad met 
haar vele fonteinen, kastelen en tuinen, kapellen en pleinen, … 

Hotel Montecarlo ***
Dit hotel bezit heel wat troeven en heeft bovendien een prima 
ligging langsheen de palmen boulevard tegenover het strand 
van Santa Margarita. In de buurt bevinden zich vele restaurants, 
bars en winkeltjes. Het centrum van Rosas ligt op zo’n 2 km van 
het hotel. De kamers hebben een badkamer met bad en wc, 
telefoon, tv en een kluisje (betalend). Het doorzichtige dak van het 
verwarmde zwembad gaat open als de buitentemperatuur stijgt. 
De maaltijden zijn in buffetvorm.  

www.hotelmontecarlo.net

Programma:

Dag 1: Dagreis met de HST van Brussel-Zuid naar Montpellier. Vervoer per autocar naar 
Rosas. Welkomstdrankje en installatie in het hotel.

Dag 2 tot 9:

Vrij verblijf inclusief volgende uitstappen:

• Halve daguitstap: Besalu en Castellfollit de la Roca. Bezoek aan Besalu, een middeleeuwse 
Catalaanse stad met veel geschiedenis. Panoramische rondrit in een klein toeristisch 
treintje: de brug, de Joodse baden, de kerk van het Sint-Pietersklooster en het voormalige 
pelgrimshospitaal. Bezoek het worstenmuseum en ontdek vervolgens de spectaculaire 
villa Castellfollit de la Roca, gebouwd op een klif.

• Panoramische ontdekking van Rosas per toeristisch treintje (1 uur). Doorgang door de 
zeeboulevard, de haven, de vuurtoren, het Château de la Trinité, het strand van “Canyelles 
petites” van waaruit je de eilanden van “Els Brancs” kunt bewonderen. Op de top van de 
berg “Puig Rom” kunnen we genieten van het prachtige uitzicht op het natuurpark van 
Cap de Creus, de baai van Rosas, de Medes-eilanden en de vlakte van Empordà met de 
Pyreneeën aan de voet.

Tijdens het verblijf stelt onze reisbegeleider bijkomende facultatieve activiteiten en uitstappen 
voor.

Dag 10: Na het ontbijt, vervoer naar Montpellier en terugreis met de HST naar Brussel-Zuid.

SPANJE – Costa Brava – Rosas

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 19/09/2020 tot 26/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 350 
eenpersoonskamer € 1 615

HST inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Periode (10 dagen / 9 nachten)

mei-juni van 28/05/2020 tot 06/06/2020
september van 10/09/2020 tot 19/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 999
eenpersoonskamer € 1 199 

HST inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Moeilijkheidsgraad

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension

met wijn aan tafel

volpension
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EGYPTE – Caïro en de schatten van de Nijl

Ontdekking van Caïro en Opper-Egypte gedurende 2 nachten, gevolgd door een cruise van 
7 nachten doorheen het oude Egypte, tussen majestueuze monumenten, uniek cultureel 
erfgoed en met een adembenemend uitzicht op de Nijl. Van Luxor tot Aswan biedt het land 
van de farao's een mix van het Oosten en het Westen.

Hotel Holiday Inn Maadi ***** of gelijkwaardig
Holiday Inn Maadi kijkt uit op de majestueuze rivier de Nijl, biedt een panoramisch uitzicht op 
de Grote Piramide van Gizeh en ligt op slechts een paar minuten rijden van de fascinerende 
plekken en wonderen van de oude wereld. Het hotel biedt gratis wifi en een pendeldienst 
naar het stadscentrum aan.

MS Queen of Hansa ***** of gelijkwaardig
Neem plaats op een luxeboot voor een cruise op de Nijl. Voorzieningen aan boord: 
restaurant, bar-terras, loungebar met dansvloer en panoramisch uitzicht, winkel en een 
klein zwembad. De kajuiten, allen buitenkajuiten met grote openslaande ramen, zijn van alle 
comfort voorzien: badkamer met douche en toilet, kleine zithoek, muziekinstallatie, kluis, 
koelkast, satelliet-tv en een complete badkamer (met douche en haardroger). De hele boot 
is voorzien van airconditioning. Gratis wifi bij de receptie.

Programma:

Dag 1: Brussel – Caïro. Vlucht van Brussel naar Caïro. Onthaal en bijstand bij de 
douaneformaliteiten. Vervoer naar het hotel Holiday Inn Maadi of gelijkwaardig. Avondmaal 
en overnachting.

Dag 2: Caïro. Vertrek om de pracht en praal van de Grote Piramides, de Sfinx en andere wonderen 
te ontdekken. Aanschouw de drie piramides, waaronder de Grote Piramide van Cheops in Gizeh. 
Lunch en verder naar Saqqarah, waar de trapvormige piramide van Djoser ligt. Bewonder dit 
graf, de oudste piramide van Egypte en nog veel meer. Verken de overblijfselen van de 5 000 
jaar oude hoofdstad van het oude Egypte in de nabijgelegen stad Memphis. 

Dag 3: Caïro – Luxor. Vertrek voor het bezoek aan het Egyptisch Museum in het hart van 
de stad Caïro, dat werd opgericht op initiatief van Auguste Mariette, een Franse egyptoloog. 
De bekendste collectie is die van Toetanchamon. Na de lunch breng je een bezoek aan de 
Mohammed Ali Moskee, een islamitisch heiligdom in de Citadel van Salah al-Din die Caïro 
domineert met zijn imposante minaretten, zichtbaar vanuit de hele stad. De stad werd gebouwd 
tussen 1830 en 1848 door de architect Yousef Bushnak op verzoek van Mohammed-Ali Pasha. 
Vertrek naar de luchthaven voor de vlucht naar Luxor. Transfer naar het schip MS Queen of 
Hansa ***** of gelijkwaardig. Diner aan boord en overnachting.

Dag 4: Luxor – Edfoe. ’s Morgens bezoek aan de Thebaanse Necropolis op de westelijke 
oever. Onderweg staan er twee grote beelden, de Kolossen van Memnon genaamd. In Deir 
El Bahari bezoek je de dodentempel van Hatsjepsoet, met zijn heiligdom dat in de rotsen 
werd uitgehouwen. De Vallei der Koninginnen is de begraafplaats van de vrouwen van de 
farao's, hun kinderen en hooggeplaatste hoogwaardigheidsbekleders. Verder naar de Vallei 
der Koningen, met 80 graven, waaronder dat van Toetanchamon. Terug naar het schip en 
afvaart naar Edfoe.

Dag 5: Edfoe – Kom Ombo – Aswan. Vertrek voor een bezoek aan de Tempel van Edfoe, 
de best bewaarde van alle Egyptische tempels, een meesterwerk van de Ptolemaeën. Deze 
reuzetempel is gewijd aan de valkgod Horus, beschermer van de farao's. We varen naar Kom 
Ombo. Bezoek aan de tempel gebouwd aan de oevers van de Nijl. Het is een bijzondere dubbel-
tempel, de enige in zijn soort in Egypte, die gewijd is aan de krokodilgod Sobek en aan de 
valkgod Horus. Terug naar het schip en afvaart naar Aswan.

Dag 6: Aswan. Bezoek aan de tempel van Philae, gewijd aan de cultus van Isis, de belangrijkste 
godheid van de Romeinse tijd. Bezoek aan de Hoge Dam, die de stroom van de Nijl 
controleert en een groot deel van Egypte beschermt tegen hongersnood in droge periodes 
en overstromingen in periodes van zware regenval. Vervolg op de granietgroeven met de 
onvoltooide obelisk. In de namiddag neem je plaats aan boord van een traditionele feloek. 
Deze boottocht laat je genieten van de Nijl in al haar schoonheid. 

Dag 7: Aswan – Kom Ombo – Edfoe. De charme van de kleine straatjes en de kleurrijke souk 
met zijn betoverende geuren, de tuinen met hun grote hibiscus, ... maken van Aswan een stad 
van rust, een ideale vakantiebestemming na de intense bezoeken aan tempels en musea. We 
varen naar Edfoe.

Dag 8: Edfoe – Esna – Luxor. De hele dag varen en zalig niets doen. Geniet van het magische 
schouwspel aan de oevers van de Nijl. Voorbij Esna, doortocht door de sluis en verder naar Luxor.

Dag 9: Luxor en Karnak. Tijdens deze dag ontdek je de twee meest spectaculaire tempels 
van Egypte: Luxor en Karnak, vroeger met elkaar verbonden door een lange laan met 
sfinxen. Bezoek aan de tempel van Amon met een opeenvolging van mooie pleinen met 
zuilengangen. De hoogte van de bouwelementen is indrukwekkend. Achteraan het gebouw 
staat het heiligdom dat bestaat uit een reeks kleine kamers met zuilen. In de namiddag bezoek 
aan de tempel van Karnak, ongetwijfeld de meest indrukwekkende tempel van het land. De 
site beslaat meer dan 2 km² en de tempel domineert het landschap. 1500 jaar aan één stuk 
werd het complex ontmanteld, hersteld, vergroot en heringericht.

Dag 10: Vroeg in de ochtend vervoer naar de luchthaven van Luxor en vlucht terug naar 
Brussel (via Caïro).

Periode (10 dagen / 9 nachten)

april-mei van 23/04/2020 tot 02/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskajuit/-kamer € 1 995 
eenpersoonskajuit/-kamer € 2 355 

Internationaal paspoort geldig tot 6 maanden na 
terugreis. Visumkosten niet inbegrepen (+/- € 30 ).

Moeilijkheidsgraad

volpension
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ITALIË – De Lagune van Venetië  

Venetië … een stad van charme en een duik in de middeleeuwen. De stad is ontstaan uit 
en gericht naar de zee en heeft sinds het prille begin haar liefde met het water verzegeld. 
Bewonder de Lagune, betoverend door de rust van het water en de prachtige panorama's en 
verken Padua, een sublieme provincie waarvan de architectuur en artistieke rijkdom wordt 
gekenmerkt door de middeleeuwen en de renaissance.

Programma:

Dag 1: Brussel – Venetië. Vlucht van Brussel naar Venetië. Vervoer met de bus naar de rustige  
wijk Dorsoduro waar het schip MS Michelangelo (cat. 4 ankers) ligt aangemeerd en waar 
de Accademia, met een rijke collectie Venetiaanse kunst, zich bevindt. Lunch. Vrije middag. 
Installatie in de kajuiten. Welkomstcocktail en diner aan boord.

Dag 2: Venetië – Burano – Venetië. Begeleid bezoek aan het Dogenpaleis en het beroemde 
San Marco-plein. Rondvaart in de Lagune naar Mazzorbo. In de namiddag excursie naar de 
lagune-eilanden: Burano, beroemd om zijn kant, en Murano, wereldberoemd om de oude 
methode van glasblazen. Terugkeer aan boord. We varen naar Venetië.

Dag 3: Venetië. In de ochtend facultatief bezoek aan een gondel- en een maskerfabriek. Vrije 
namiddag in Venetië: ontdek deze charmante stad op je eigen tempo. 

Dag 4: Venetië – Chioggia – Padua – Venetië. We varen naar het zuiden in de prachtige 
Venetiaanse Lagune. Aankomst in Chioggia in de voormiddag. In de namiddag, bezoek aan 
Padua, een stad van kunst en bedevaart naar de heilige Antonius. Terugkeer aan boord in 
Venetië. Gala-avond. 

Dag 5: Venetië. Na het ontbijt en volgens het vluchtschema transfer naar de luchthaven en 
terugvlucht naar Brussel. 

Met deze cruise beleef je een unieke reis doorheen de mooiste regio's van drie landen. 
Frankrijk nodigt je uit om Straatsburg te ontdekken, een Europese stad die bekend staat om 
zijn pittoreske oude deel en gotische kathedraal. Zwitserland opent zijn deuren door je een 
fantastische reis aan te bieden aan boord van de beroemde Glacier Express. Duitsland laat je 
het Bodenmeer en de betoverende landschappen ontdekken van het eiland Mainau. Zoveel 
pareltjes die je absoluut moet ontdekken!

Programma :

Dag 1: Straatsburg. Reis met de trein van Brussel naar Straatsburg. Vervoer naar het schip 
MS BOHEME (cat. 4 ankers). Voorstelling van de bemanning en welkomstcocktail. Uitstap per 
rondvaartboot door Straatsburg. ’s Nachts varen we. 

Dag 2: Alt Brisach – Mulhouse – Bazel. Uitstap naar het automuseum van Mulhouse, het 
grootste museum in zijn soort. In de namiddag varen we naar Bazel. Gala-avond. Nacht aan 
de kade.

Dag 3: Bazel – Glacier Express – Bazel. Excursie met de "Glacier Express" van Andermatt 
naar Tiefencastel, via het hoogste punt van de reis (2034 m). Deze trein die op de Unesco-
werelderfgoedlijst staat, biedt je een panoramische reis door de Alpen. Je ontdekt de 
ongelooflijke schoonheid van het Zwitserse landschap, dat alleen deze route je kan bieden. 
Terugkeer naar Bazel. Nacht aan de kade.

Dag 4: Bazel – Schaffhausen – Bodenmeer – Bazel. Daguitstap naar de Rijnwatervallen in 
Schaffhausen, die tot de meest spectaculaire natuurschoonheden van Zwitserland behoren. Verder 
naar het Bodenmeer. Lunch op het mooie eiland Mainau, een echt bloemen- en plantenparadijs. 
Terug aan boord in Bazel. Diner en dansavond. ‘s Nachts varen we naar Straatsburg.

Dag 5: Na de lunch vervoer naar het station van Straatsburg en terugreis met de trein naar 
Brussel.

FRANKRIJK/ZWITSERLAND/DUITSLAND – De fantastische Glacier Express

Moeilijkheidsgraad 

Moeilijkheidsgraad 

Periode (5 dagen / 4 nachten)

augustus van 09/08/2020 tot 13/08/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskajuit hoofddek € 1 445 
eenpersoonskajuit hoofddek € 1 845 
toeslag bovendek € 145 
Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

all-in

Periode (5 dagen / 4 nachten)

oktober van 27/10/2020 tot 31/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskajuit basisdek € 1 200 
eenpersoonskajuit basisdek € 1 480 
toeslag bovendek € 110 

all-in

in samenwerking met

in samenwerking met



Gebouwd in het achterland van de Gard, aan de poorten van de Provence, de Cevennen 
en de Camargue, is het charmante dorpje Méjannes-le-Clap ideaal gelegen om deze streek 
met een rijke geschiedenis te ontdekken. 

VVF Les Cigales du Gard ***
Dit vakantiedorp in de Gard ligt op een steenworp afstand van het dorp Méjannes-le-Clap en 
telt 78 ruime paviljoenen van één verdieping en een centraal paviljoen. Het dorp biedt een 
breed gamma aan recreatieve faciliteiten: een buitenzwembad, bibliotheek, televisieruimte, 
een speeltuin met tafeltennis en tafelvoetbal, schaduwrijke petanquebanen en sportvelden. 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-mejannes-le-clap-vvf-villages.html

Programma:

Dag 1: Vertrek met de trein van Brussel-Zuid naar Nîmes. Transfer naar het dorp Méjannes-
le-Clap. 

Dag 2: In de voormiddag ontdekking van de nabije omgeving. In de namiddag vertrek je 
naar Gorges de l'Ardèche, een van de mooiste canyons van Frankrijk. Onze route volgt de 
toeristische route van ravijnen en biedt ongelooflijke uitzichten. 

Dag 3: Vertrek naar Nîmes, Frans Rome. Begeleide wandeling door de stad en bezoek aan 
de belangrijkste monumenten van de oude stad. Wandeling naar de top van de Tour Magne. 
Vervolgens vertrek naar Pont du Gard en begeleid bezoek.

Dag 4: Ochtend gewijd aan de ontdekking van de markt in Barjac. Dit kleine, middeleeuwse 
dorpje met zijn smalle en kronkelige straatjes is zeer aangenaam. Vrije namiddag.

Dag 5: Vrije dag.

Dag 6: Dag gewijd aan het bezoek van de Bamboeplantage Prafrance, een exotisch park dat 
uniek is in Europa. Rondleiding en vrije tijd. Daarna vrije tijd in Anduze. Ontdek de rots, de tempel 
die bekend staat als de grootste van Frankrijk, de klokkentoren en de geglazuurde potten waar 
de hele wereld jaloers op is. Lunch in een plaatselijk restaurant. Vervolgens instappen voor een 
tocht van 13 kilometer met het treintje van de Cevennen. Tussen Anduze en Saint-Jean-du-Gard 
rijdt namelijk de stoomtrein over een schilderachtige spoorlijn die in 1909 werd ingehuldigd.

Dag 7: Vrije voormiddag. In de namiddag brengen we een bezoek aan La Chartreuse de 
Valbonne Saint-Paulet-le-Caisson. Bezoek aan het klooster, gesticht in 1204 door Guilhem 
van Venetië, werd tijdens de godsdienstoorlogen verwoest en in de 17e eeuw volledig herop-
gebouwd. 

Dag 8: Na het ontbijt transfer naar het station van  
Nîmes en terugkeer per HST naar Brussel-Zuid.

FRANKRIJK – Méjannes-le-Clap – Gard 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 01/09/2020 tot 08/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 280
eenpersoonskamer € 1 400 

Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension

Aan de poort van de Côte d'Azur en de Alpes de Haute Provence is de Var een bevoorrecht 
departement. Met zijn 7 km fijne zandstranden, zonnige baaien en kleine haven is Carqueiranne 
de perfecte plek om te ontspannen en te ontdekken.

Club Vacanciel Carqueiranne *** 
Deze club ligt op 800 m van de zee en op 2 km van het stadscentrum in een 5 ha bebost 
park. Het beschikt over moderne, comfortabele en van airconditioning voorziene kamers, een 
buffetrestaurant, een verwarmd buitenzwembad met een Zen-zone (bubbelbaden, massagebad), 
een multisportterrein en een minigolfbaan. Gratis wifi-ruimte. Bushalte op 50 m van de club.

www.vacanciel.com/club-vacanciel-carqueiranne-ete

Programma:

Dag 1: Reis met de HST Brussel-Zuid – Marseille. Transfer naar het hotel. Welkomstaperitief.

Dag 2: Vrije voormiddag. In de namiddag vertrek naar Bormes-les-Mimosas. Passage in Le 
Lavandou en ontdekking van Bormes-les-Mimosas. Begeleide wandeling door het bloemrijke dorp.

Dag 3: Hyères les Palmiers. Bezoek aan het oude centrum van Hyères, een vakantieoord van 
koningin Victoria, verleidelijk door de schoonheid van de tuinen en de architectuur. Bezoek 
aan Parc Sainte Claire waar veel zeldzame soorten gevonden worden. In de namiddag bezoek 
aan Cogolin beroemd om zijn pijpen en om zijn kurkambachten. Vervolgens een rondleiding 
door Saint-Tropez dat ondanks zijn bekendheid zijn charme en authentieke pracht en praal 
heeft behouden. Terugkeer via het Forêt du Dom.

Dag 4: Marseille. Bezoek aan de mythische plaatsen van de Phocaïsche stad. Bezoek aan 
de Notre Dame de la Garde met een uniek panoramisch uitzicht. Ontdek de oude haven en 
de vismarkt. Marseille heeft zijn oude wijken rond de haven hersteld, de voetgangersstraten 
zijn zeer aangenaam.

Dag 5: Collobrières en Toulon. In het hart van het massief van de Maures houdt Collobrières 
de traditie van de marronglacé in ere. Bezoek aan het dorp en het kastanjemuseum met 
proeverij. Terugkeer via een prachtige weg. In de namiddag richting Le Pradet en dan door 
naar Toulon. Ontdekking van de stad. Bezoek van de Rade per boot. 

Dag 6: In de voormiddag ontdekken we de markt van Toulon. In de namiddag  vertrek naar Le 
Castellet, gelegen op een beboste bergtop met uitzicht op een landschap van wijngaarden. 

Ontdek het middeleeuwse verleden, de vestingmuren, 
een kerk uit de 12e eeuw en een kasteel uit de 11e eeuw.

Dag 7: Het schiereiland Giens. Ontdekking van het 
prachtige schiereiland Giens: de zoutmijnen en de 
vuurtoren. De rondrit wordt afgesloten met een bezoek 
aan een oliemolen. Vrije namiddag.

Dag 8: Na het ontbijt terugkeer per HST naar Brussel-Zuid.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 15/09/2020 tot 22/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 250
eenpersoonskamer € 1 495

Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Moeilijkheidsgraad 

Meer informatie op www.seniordepartment.be 17

met wijn aan tafel

volpension

FRANKRIJK – Côte Varoise – Carqueiranne
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Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni-juli van 27/06/2020 tot 04/07/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 150
eenpersoonskamer € 1 270

Trein inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Ontdek de schatten van de Savoie en de Haute-Savoie: de middeleeuwse wijk van Annecy, 
de baden van Aix-les-Bains, de wijngaarden van de Savoie, de kaasmakerijen, de oevers van 
het meer van Genève, Chamonix Mont-Blanc, … Tal van magische plekken die de bezoekers 
één voor één zullen verleiden!

Le Pré du Lac ****
Le Pré du Lac biedt 102 gerenoveerde kamers, uitgerust met een flatscreen televisie. De 
meeste kamers zijn tweepersoonskamers met 2 eenpersoonsbedden naast elkaar. De 
maaltijden worden geserveerd in een buffet met 2 warme gerechten naar keuze: vlees of 
vis en 2 bijgerechten. De gemeenschappelijke delen van het dorp werden in 2017 volledig 
herbouwd. In een vrij moderne stijl zijn deze ruimtes voorzien van een restaurant, een bar, 
een groot auditorium en een verwarmd zwembad. Andere diensten: sauna, hammam en 
massagecabine. Openluchtzwembad en een bar met terras met uitzicht op de bergen.

Programma:

Dag 1: Vlucht van Brussel naar Genève. Aankomst in de vroege avond. Transfer naar het 
vakantiedorp, ontvangst en installatie in de kamers. 

Dag 2: Annecy – Meer & oude stad. Na het ontbijt vertrek voor een rondrit langs het meer. 
Bezoek aan de haven van Talloires, vervolgd door Menthon-St-Bernard, Veyrier du Lac en de 
tuinen van het keizerlijke paleis. Terugrit via het dorp Talloires. Lunch. ‘s Namiddags rondleiding 
door de oude stad van Annecy, de grachten en de geschiedenis van het "kleine Savoyaardse 
Venetië". Tot slot een één uur durende cruise met commentaar op het meer van Annecy

Dag 3: Yvoire – Thonon – Evian. Vertrek naar de stad Yvoire, geklasseerd als een van de mooiste  
dorpen van Frankrijk. Begeleide wandeling door de kleine middeleeuwse straatjes. In de  
namiddag bezoek je de haven van Thonon, het kasteel van Ripaille en vervolgens de stad Evian.

Dag 4: Thônes – Aix-les-Bains. In de voormiddag een korte busrit in de Aravis. Ontdekking 
en proeverij van de beroemde Reblochon in de coöperatieve van Thônes, panoramische 
halte bij de Aravispas. In de namiddag vertrek naar Aix-les-Bains en begeleid bezoek. 

Dag 5: Sevrier en Chambéry. In de voormiddag bezoek aan het Ecomuseum van Savoyaardse 
klederdracht. Een ongewone reis door de tijd om de geschiedenis en gewoontes van Savoie te 
ontdekken. In de namiddag rondleiding door Chambéry met een toeristisch treintje.

FRANKRIJK – Lac d’Annecy

met wijn aan tafel

volpension
Moeilijkheidsgraad

Dag 6: Chamonix – Mont Blanc. Dagje uit naar  
Chamonix. Beklimming met het bergtreintje naar het 
glasheldere meer, panoramisch uitzicht op de indruk-
wekkende gletsjer. Lunch in het hooggelegen restaurant  
(1900 m) en dan terug naar Chamonix. Rondleiding door 
de hoofdstad van de bergbeklimmers. 

Dag 7: Bauges – Lovagny. In de voormiddag bezoek je 
de kruidentuin van Clappe, een aromatische en genees-
krachtige plantenkwekerij. In de namiddag uitstap naar 
Gorges du Fier. Terugkeer via Annecy en vrije tijd in de 
oude stad.

Dag 8: Na het ontbijt terugreis per HST naar Brussel-Zuid.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

oktober van 01/10/2020 tot 08/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer  € 1 360
eenpersoonskamer  € 1 540 

Malta ligt in het midden van de Middellandse Zee en kent een bewogen geschiedenis op 
het kruispunt van de Latijnse, Europese en Oosterse culturen. Zowel de veroveraars als de 
bevrijders, van het stenen tijdperk tot de beroemde ridders van de orde van St. John, allen 
hebben ze hun sporen nagelaten. Getuigen van dit glorieuze verleden zijn de prehistorische 
tempels, de middeleeuwse en barokke steden en de meesterwerken van militaire architectuur 
te midden van betoverende landschappen.

 
Hotel Seashells Suncrest Resort ****
Qawra, een voormalig vissersdorp, is tegenwoordig een populaire badplaats. Het resort kijkt 
uit over de Middellandse Zee. Het is van hieruit ongeveer 15 minuten rijden tot Mdina. Aan 
het hotel bevindt zich een bushalte. Het rotsachtige strand ligt op 5 m van het zwembad. 
Het Seashells Suncrest Resort biedt stijlvolle kamers met airconditioning, gratis wifi, een 
eigen badkamer en een flatscreen-tv. De accommodatie beschikt over een zwembad en 
een wellnesscentrum. 

http://seashellsresortmalta.com/

Programma:

Dag 1: Brussel – Malta. Vertrek van Brussel naar Malta. Transfer naar het hotel.

Dag 2: Eilandtour. We bezoeken Mdina. Wandeling met onze gids doorheen de kronkelende 
straatjes van de oude stad om uit te komen bij de indrukwekkende bastions. In de namiddag 
rijden we naar de Dingli Cliffs. Daarna bezoek aan de mooie kerk van Mosta. De dag wordt 
afgesloten in de botanische tuinen van San Anton.

Dag 3: Vrije dag.

Dag 4: Vittoriosa – Senglea – Cospicua. Bezoek aan deze 3 steden die ook gekend zijn omwil-
le van de vele kerken, paleizen en kastelen. De geschiedenis van deze steden is waarschijnlijk  
minstens even indrukwekkend als deze van de hoofdstad Valletta. Wandeling doorheen de  
kleine smalle straatjes en langs de historische gebouwen. Vittoriosa is een waar openlucht-
museum. Verder is er ook nog het maritiem museum, het museum van de folklore en het 
paleis van de inquisiteur. Daarna naar Cospicua met de indrukwekkende parochiekerk. 
Senglea tot slot mag ook trots zijn op haar 2 schitterende kerken: St. Philip en de Notre- 
Dame-des-Victoires. Havencruise rond de 2 havens van Marsamxett en de grote haven.

Dag 5: Blauwe Grot & Marsaxlokk. Bezoek aan het pittoreske vissersdorpje Marsaxlokk. In de 
kleine haven liggen de typische Maltese boten (Luzzu) in felle kleuren (rood, blauw en geel). 
Verder naar Birzebbugia om daarna uit te komen bij de Blauwe Grot.

Dag 6: Vrije dag.

Dag 7: La Valletta. Bezoek aan de Upper Barrakka- 
tuinen met een prachtig uitzicht op de haven nadien  
gevolgd door een bezoek aan de kathedraal van  
St. John, die teruggaat naar de tijd van de Maltese  
ridderorde. Vrij middagmaal.

Dag 8: Malta – Brussel. Ontbijt en in functie van de 
vluchturen vertrek naar de luchthaven en terugvlucht 
naar Brussel.

MALTA – Kruispunt van culturen 

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension



Afwisselende en ongerepte landschappen midden in het groen van bochtige valleien maken 
van Umbrië een streek die nooit ophoudt te verbazen. De middeleeuwse steden herbergen 
een rijk cultureel erfgoed. Je verblijft in Passignano, een charmant stadje aan de oevers van 
het Trasimenomeer.

 
Hotel Villa Paradiso ****
Het hotel is gevestigd in een mooi gerenoveerde boerderij omringd door 
groen, op slechts 500 m van het Trasimenomeer en het middeleeuwse 
centrum van Passignano. De kamers met airco bieden alle comfort zoals 
een minibar en een kluis. Het hotel heeft een mooie tuin en een groot 
buitenzwembad met ligstoelen en parasols. Gratis wifi in de publieke ruimtes.

www.villaparadisovillage.it

Programma:

Dag 1: Brussel – Rome – Passignano. 
Vlucht van Brussel naar Rome en transfer per autocar naar het hotel (lunch onderweg).  
Welkomstdrankje.

Dag 2: Orvieto. Daguitstap naar Orvieto, een van oorsprong Etruskische stad. Geleid bezoek aan 
het historische centrum en de kathedraal, een van de mooiste gotische gebouwen in Italië, met 
een rijkversierde gevel met mozaïeken en sculpturen.

Dag 3: Boottocht naar Isola Maggiore. Vertrek voor een rondvaart op het Trasimenomeer. 
Halte aan het Isola Maggiore, het enige bewoonde eiland, met zijn vissersdorp en kleine romaanse 
kerkjes. Vrije namiddag in het hotel. 

Dag 4: Todi en Montefalco. Daguitstap. Bezoek aan Todi, een stadje op een heuveltop boven 
de Tibervallei. Dit middeleeuwse stadje heeft nog Etruskische en Romeinse overblijfselen. In de 
namiddag, bezoek aan de burcht van Montefalco, bekend om zijn historische monumenten en 
zijn antieke omwalling met een prachtig uitzicht op het Umbrische landschap. 

Dag 5: Vrije dag om te genieten in het hotel of om de omgeving te ontdekken.

Dag 6: Assisi en Perugia. Bezoek aan Assisi, een mooi middeleeuws stadje met zijn beroemde 
kathedraal. In de namiddag bezoek aan Perugia met zijn monumenten uit de oudheid en de 
middeleeuwen. 

Dag 7: Gubbio. Vertrek voor een bezoek aan Gubbio. Het historische centrum voelt, met zijn 
smalle straatjes en gebouwen van donkergrijze steen, nog echt middeleeuws aan. Vrije tijd om te 

Periode (8 dagen/ 7 nachten)

juni van 04/06/2020 tot 11/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 350
Eenpersoonskamer € 1 580

volpension 

Moeilijkheidsgraad

kuieren in de smalle straatjes vol paleizen en winkeltjes van 
kunstenaars. Vrije namiddag in het hotel.

Dag 8: Passignano – Rome – Brussel. Na het ontbijt, 
transfer naar de luchthaven van Rome. Lunch onderweg. 
Terugvlucht naar Brussel.

riviercruiseITALIË – Umbrië, het groene hart van Italië
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SPANJE – Van de Pyreneeën tot Santiago de Compostella

De pelgrimsweg van Santiago is een originele en andere manier om Noord-Spanje te 
ontdekken. De pracht van de monumenten, de charme van de dorpen, het spektakel van de 
natuur, … zullen je voor altijd bijblijven.

Verblijf in 3*- en 4*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Bilbao. Vertrek vanuit Brussel naar Bilbao. Aankomst op de luchthaven en 
transfer naar het hotel.

Dag 2: Bilbao – Burgos. Bezoek aan het Guggenheim Museum Bilbao en vertrek naar  
Burgos, een zeer belangrijke halte voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella.

Dag 3: Burgos – Léon. Bezoek aan de gotische kathedraal en het klooster "La Cartuja". In de 
namiddag verder naar Léon en vrije tijd om de stad, de gotische kathedraal en de koninklijke 
basiliek van San Isidro met zijn pantheon "Los Reyes", die zijn reputatie dankt aan het 12e 
eeuwse plafond, te bezoeken. Diner en overnachting. 

Dag 4: Léon – Ponferrada. Vertrek naar Ponferrada, een mysterieus toevluchtsoord van de 
Tempeliersorde in de 12e eeuw. Villa Franca del Bierzo en Medulas tonen de archeologische 
rijkdom van de stad.

Dag 5: Ponferrada – Santiago de Compostella. Vertrek naar Santiago de Compostella. Deze 
heilige, christelijke stad vormt de aankomstplaats van de "camino de Santiago". De belang-
rijkste bezienswaardigheden zijn de kathedraal, de parador van de katholieke koningen en 
Rajoy Palace. 

Dag 6: Santiago de Compostella – Vigo. Vertrek naar Vigo, een stad in de provincie  
Pontevedra waar de Cies Eilanden zich bevinden. De kleine archipel maakt deel uit van het 
Nationaal Park van de Atlantische Eilanden.

Dag 7: Vigo – Porto. Vertrek naar Porto, een van de mooiste steden van Europa. Vanaf de 
typische Santa Catarina winkelstraat, ontdekken we de stad te voet en stoppen we bij het 
station van Sao Bento met zijn azulejos (typische tegels) en zijn cafe Majestic.

Dag 8: Porto – Brussel. Na het ontbijt en volgens de vluchturen transfer naar de luchthaven 
van Porto en terugvlucht naar Brussel. 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei-juni van 27/05/2020 tot 03/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 980
eenpersoonskamer € 2 270

met wijn aan tafel

volpension
Moeilijkheidsgraad
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IERLAND – Cultuur en natuur

Laat je inpalmen door de charme van het fiere Smaragdeneiland. De landschappen zijn er 
ongerept: groene heuvels, meertjes, bergen en rotskusten. Van oost tot west zal je versteld 
staan van de schoonheid van de natuur en de charme van de schattige steden en dorpjes.

Rondreis in 3*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Dublin. Vlucht van Brussel naar Dublin. Bezoek aan Clonmacnois, ooit een 
vooraanstaand centrum in Europa voor religie en kennis. Installatie in het hotel. 

Dag 2: Galway – Connemara. Vertrek naar Connemara waar de bergen, meren en veenstekerijen 
zijn gevormd door zon, regen en wind. Honderden kleine meertjes zijn stippen in het majestueuze  
landschap. Rustige wegeltjes slingeren zich door het landschap. De oude tradities worden daar 
in ere gehouden. Halte aan de Abdij van Kylemore aan de oever van het Lough Corrib. Op de 
terugweg halte in Moycullen en bezoek aan het Celtic Crystal Center. Terug naar het hotel.

Dag 3: Galway – Killarney. Rit doorheen het prachtige landschap van The Burren, een kalk-
steengebied als een maanlandschap. Bezoek aan een zalmrokerij en proeverij. Verder langs de 
indrukwekkende kliffen van Moher die hoog boven de Atlantische Oceaan oprijzen, een van 
Ierlands spectaculairste natuurwonderen. We keren terug naar het hotel met de veerboot in 
het gezelschap van grijze dolfijnen die in het Shannon-estuarium wonen.

Dag 4: Killarney – Dingle. Vertrek naar het schiereiland Dingle, bekend om zijn wilde en 
weelderige natuur. Bezoek aan het Oratorium van Gallarus, een christelijke kerk uit de 7e eeuw. 
Adembenemend uitzicht op de Blasket Islands en de Slea Head klif.

Dag 5: De Ring van Kerry. De 170 km lange route biedt de indrukwekkendste vergezichten 
van Ierland. Op de weg liggen vele schilderachtige dorpjes zoals Sneem met zijn kleurrijke 
huizen, en bergen zoals Molls of Gap en Ladies View. Halte in het nationaal park van Killarney 
en bezoek aan de subtropische tuinen van Muckross. 

Dag 6: Killarney – Bray. We doorkruisen Ierland van west naar oost. Bezoek aan de "Haras 
National Stud" in Kildare. Avondmaal en overnachting in Bray.

Dag 7: Bray – Wicklow Mountains – Dublin. De valleien van het graafschap Wicklow bieden 
prachtige uitzichten zoals “The Meeting of the Waters” dat beroemd is geworden door het 
gedicht van Thomas Moore. Bezoek aan de wolmolen van Avoca. Verder naar Glendalough 
waar Saint Kevin in de 6e eeuw een klooster stichtte.

De drie Baltische staten kennen een bewogen geschiedenis en bleven decennialang 
verborgen achter het IJzeren Gordijn. Tijdens deze rondreis kan je kennismaken met de rijke 
cultuur en het erfgoed van deze drie landen die onderling toch sterk verschillen. 

Verblijf in 3*/4*- hotels in Vilnius (2n), Klaipėda (2n), Riga (2n) en Tallinn (2n).

Programma:

Dag 1: Brussel – Tallinn. Vlucht van Brussel naar Tallinn. Transfer naar het hotel.

Dag 2: Tallinn – Lahemaa National Park – Tallinn. Bezoek aan het Nationaal Park Lahemaa, 
gelegen in het noorden van Estland. Het park herbergt 4 landhuizen. Geniet van de prachtige 
wandelingen door de bossen en de parken.

Dag 3: Tallinn. Bezoek aan Tallinn. De oude stad telt vele gebouwen in typisch Baltische 
gotische stijl en is als werelderfgoed erkend door Unesco als uitzonderlijk voorbeeld van 
een middeleeuwse handelsstad.

Dag 4: Tallinn – Pärnu – Sigulda – Riga. Vertrek naar Riga via Pärnu, een aangename Estse 
kuststad en een oude handelsstad met een historisch verleden. Verder naar Sigulda. Bezoek 
aan het kasteel van Turaida in het nationaal park van Gauja. Verder naar Riga en installatie 
in het hotel.

Dag 5: Riga. Gegidst stadsbezoek aan Riga. Riga is gesticht in 1201 en is een oude 
handelsstad. Ontdek de oude stad met 150 historische monumenten: de kathedraal, de 
Petruskerk, de gildenhuizen, de Zweedse Poort, de Sint-Jacobskerk, de Maria Magdalena-
kerk, het Parlement en het oude kasteel. Bezoek aan de beroemde overdekte markt.

Dag 6: Riga – Rundale – Heuvel der Kruisen – Vilnius. Vertrek naar Vilnius, de Litouwse 
hoofdstad. Bezoek aan het 18e eeuwse Paleis van Rundale, een van de eerste werken 
van de Italiaanse architect F. B. Rastrelli. In de namiddag vertrek naar de indrukwekkende 
Kruisenheuvel, een onvergetelijke plaats waar honderdduizenden kruisen zijn geplaatst. 
Verder naar Vilnius en installatie in het hotel.

Dag 7: Vilnius – Trakai – Vilnius. Citytour in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen erkend als 
werelderfgoed, met meer dan duizend middeleeuwse gebouwen. In de namiddag bezoek 
aan Trakai, de vroegere hoofdstad van het Groothertogdom Litouwen en bezoek aan het 
kasteel op een klein eiland in het Galvemeer.

Dag 8: Vilnius – Brussel. Na het ontbijt en volgens de vluchttijden transfer naar de luchthaven 

LITOUWEN/LETLAND/ESTLAND – De Baltische staten  

Dag 8: Dublin – Brussel. Bezoek aan de kathedraal van 
Sint Patrick, het Trinity College en het Nationaal Museum.  
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar 
Brussel.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 17/06/2020 tot 24/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 660 
eenpersoonskamer € 1 946 

Moeilijkheidsgraad 

volpension

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september-oktober van 28/09/2020 tot 05/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 495
eenpersoonskamer € 1 770 

volpension

Moeilijkheidsgraad 

en terugvlucht naar Brussel.



ITALIË – Ontdekking van Sicilië

Het natuurschoon en het cultuurpatrimonium van Sicilië hebben hun wortels in de oudheid. Het 
waren de Feniciërs die het eiland voor het eerst koloniseerden, gevolgd door de Grieken. De invloed 
van deze laatsten is nog steeds merkbaar. De mengeling van culturen maakt Sicilië net zo bijzonder. 
Uiteraard zijn de prachtige natuur, de aangename temperatuur en de heerlijke keuken ook redenen 
om voor deze bestemming te kiezen. Op dit prachtige eiland bieden wij je een schitterende rondrit.
Verblijf in 3*- hotels. 
Programma:
Dag 1: Brussel – Catania. Vlucht van Brussel naar Catania. Transfer naar het hotel.
Dag 2: Syracuse – Ortigia – Noto. Uitstap naar de stad Syracuse, bekend om haar archeo-
logische sites. Begeleid bezoek. Ontdekking van het eiland Ortigia met de Apollotempel en 
de kathedraal met de Arethusafontein. Bezoek aan Noto, een prachtige stad met kloosters, 
paleizen en kerken in barokstijl.
Dag 3: Piazza Armerina – Agrigento. Vertrek naar Piazza Armerina en begeleid bezoek aan 
de Romeinse 'Villa del Casale' met zijn schitterende mozaïeken. Verder naar Agrigento voor 
een bezoek aan de Vallei van de Tempels en de Griekse ruïnes.
Dag 4: Erice – Segesta – Palermo. Vertrek via de Zoutroute (Via del Sale) van Trapani naar 
Marsala. Bezoek aan het Zoutmuseum. Verder naar Erice, een charmant middeleeuws dorp. 
Wandeling door de kronkelende straatjes met prachtige uitzichten op de omgeving. Vervol-
gens naar Segesta, een van de mooiste historische sites van Sicilië. Begeleid bezoek. Verder 
naar Palermo en intrek in het hotel.
Dag 5: Palermo – Monreale. Begeleid bezoek aan de kathedraal van Palermo, de Santa Catarina- 
kerk en de oude wijk 'La Loggia' met haar markt ‘La Vucciria’ of ‘Il Capo’. Panoramische 
rondrit per autocar door het historische centrum. Bezoek aan de beroemde mozaïeken van 
Monreale. Terug naar Palermo. Bezoek aan de catacomben van het kapucijnenklooster.
Dag 6: Cefalù – Castelbuono – Catania. Vertrek naar Cefalù, een schilderachtig historisch 
vissersdorpje en bezoek aan de kathedraal. Verder naar Castelbuono en de middeleeuwse 
burcht van Ventimiglia, een architectonische mix van Noorse, Germaanse en Arabische ele-
menten. Verder naar Catania en intrek in het hotel.
Dag 7: Etna – Taormina. Uitstap naar de Etna, de grootste nog actieve vulkaan van Europa. 
Begeleid bezoek. Verder naar Taormina, de parel van Sicilië. Begeleid bezoek aan het Griekse 
theater en wandeling in de stad.

Dag 8: Catania – Brussel. Ontbijt en in functie van de 
vluchturen transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar 
Brussel.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 02/05/2020 tot 09/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 495
eenpersoonskamer € 1 710

Moeilijkheidsgraad 

Meer informatie op www.seniordepartment.be 21

riviercruiseITALIË – Apulië (Puglia)

met wijn aan tafel

volpension

Genesteld in de hiel van de Italiaanse laars, tussen de azuurblauwe wateren van de Adriatische 
Zee en de Ionische Zee, heeft Puglia zijn authenticiteit behouden. Je ontdekt een erfgoed van 
zeldzame rijkdom: overblijfselen van Griekse steden en middeleeuwse plaatsen, romaanse 
basilieken en barokke kathedralen, om nog maar te zwijgen van de charmante "trulli" die 
verspreid liggen over het landschap met eeuwenoude olijfbomen op de achtergrond en een 
heerlijke keuken ... Een droomreis naar een land van verbazing en betovering!

Rondrit in 4*-hotels. 

Programma:

Dag 1: Brussel – Bari – Lecce. Vlucht van Brussel naar Bari. Transfer naar het hotel in Lecce. 
Installatie en diner in het hotel.

Dag 2: Lecce. Bezoek aan Lecce, genaamd "Florence du Sud". Een wandeling door het 
elegante historische centrum waar de rijkelijk versierde gevels en de vele beelden van 
engelen en heiligen de straten en pleinen sieren. Hier heerst de barokke architectuur, dankzij 
de tufsteen, een zachte steen die zeer gemakkelijk te bewerken is. Vrije namiddag.

Dag 3: Otranto – Gallipoli. Bezoek aan de vestingstad Otranto om de Griekse, Romeinse 
en Byzantijnse geschiedenis te ontdekken: de vestingmuren die het Aragonese kasteel 
beschermden, de doolhoven van witte en blauwe straten, de Normandische kathedraal 
met zijn mozaïekvloer en zijn relikwieën, ... Bezoek aan Gallipoli, "mooie stad" in het Grieks, 
gelegen op een klein schiereiland dat de Ionische Zee doordringt. De stad heeft nog steeds 
een Griekse uitstraling met zijn wit gepleisterde huizen en platte daken. 

Dag 4: Ostuni – Alberobello. Bezoek aan Ostuni, "de witte stad" gelegen op drie heuvels. 
Ontdek het pittoreske oude stadscentrum met zijn geplaveide straatjes, oude huizen, 
prachtige gotische kathedraal en bisschoppelijk paleis. In de namiddag rijden we naar 
Alberobello (Unesco), de stad van de trulli, kleine kegelvormige huisjes met puntdaken, 
kenmerkend voor de regio.

Dag 5: Matera. Vertrek naar het fascinerende Matera. Een wandeling in de wijk "sassi" (Unesco), 
een uitzonderlijk complex bestaande uit grotwoningen, doorgangen en ondergrondse gangen. 

Dag 6: Castel Del Monte – Trani – Bitonto. Bezoek aan het Castel del Monte (Unesco), een 
uniek meesterwerk van middeleeuwse architectuur. Wanneer je aankomt zal je gefascineerd 
zijn door de insnijding van zijn silhouet op een rotsachtige top met uitzicht op de regio Murges. 
Bezoek aan de oude stad Trani die een groot deel van het middeleeuwse havengebied heeft 
behouden. De prachtige romaanse kathedraal (Unesco), gemaakt van wit tufsteen, staat aan 
zee, majestueus en onberispelijk. Bezoek tot slot aan Bitonto: de romaanse kathedraal, de 
oude stad, de historische paleizen, de toren van Anjou, ...

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 10/09/2020 tot 17/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer  € 1 500
eenpersoonskamer  € 1 720

volpension

Moeilijkheidsgraad

Dag 7: Bari – Polignano a Mare. In de voormiddag bezoek 
aan Bari. Typisch middeleeuws, het historische centrum 
dankt zijn charme aan de wirwar van witte steegjes op een 
steenworp afstand van de zee. Vervolg naar Polignano a 
Mare, een klein kustplaatsje op steile kliffen. 

Dag 8: Bari – Brussel. Na het ontbijt in functie van de 
vluchturen transfer naar de luchthaven van Bari. Terugvlucht.
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RUSLAND – Moskou & Sint-Petersburg

Ontdek de schatten van Rusland: Moskou, de hoofdstad van Rusland, met het Kremlin, het 
Rode Plein en Sint-Petersburg, de culturele hoofdstad van Rusland, met de Hermitage, de 
Peter- en Pauluskathedraal, het Peterhof Paleis, ... Een rijk en indrukwekkend erfgoed dat je 
zeker moet gezien hebben! 

Rondleiding in 3*- en 4*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Moskou. Vlucht van Brussel naar Moskou. Transfer naar het hotel. 

Dag 2: Moskou. Stadsrondleiding. Ontdek het Rode Plein, het beroemdste plein van Moskou,  
bezoek de buitenkant van de Kathedraal Basile-le-Bienheureux, een uniek architectu-
raal werk. Het werd gebouwd om de verovering van Kazan onder het bewind van Ivan de  
Verschrikkelijke te verheerlijken. Om ervoor te zorgen dat zo'n wonder niet meer elders kon 
worden gebouwd gaf de tsaar de opdracht om de ogen van zijn architecten uit te steken. 
Verkenning van het Lenin Mausoleum, het Historisch Museum en het beroemde winkel-
centrum Goum. Bezoek aan de unieke metrostations van Moskou en de Tretjakovgalerij met 
de grootste collectie Russische kunst ter wereld. Terugkeer naar het hotel, avondmaal en 
folkloristische animatie.

Dag 3: Moskou. Bezoek aan het Kremlin en drie van zijn kathedralen: de kathedraal van de 
Hemelopneming, deze van de aartsengel St-Michael en de kathedraal van de Hemelvaart. 
Bezoek aan het paleis van de wapenuitrusting. Terugkeer naar het hotel.

Dag 4: Moskou – Sint-Petersburg. Transfer naar Leningradskaya station. Vertrek met de trein 
naar Sint-Petersburg. Check-in en installatie in het hotel. Eerste bezoek aan Sint-Petersburg.  
We gaan langs de kathedraal van St. Isaac, langs het standbeeld van tsaar Peter de Grote en 
bezoeken het paleizenplein. Onze laatste stop is aan het architecturaal geheel van Smolny. 
Terug naar het hotel. Diner en overnachting.

Dag 5: Sint-Petersburg. Bezoek aan het Hermitagemuseum (Unesco). Vrije namiddag. Diner 
en overnachting. 

Dag 6: Sint-Petersburg. We steken de Finse Golf over per hydrofoil. Bezoek aan de parken en 
tuinen van het Peterhof Paleis evenals het paleis zelf. Terugkeer naar het hotel. 

Dag 7: Sint-Petersburg. Bezoek van PaulI's Palace in Pavlovsk en Catherine's Palace in Tsarskoe  
Selo. Keer terug naar Sint-Petersburg. Vrije tijd. 

GROOT-BRITTANNIË – SCHOTLAND – Tuinen en betoverende kastelen 

Dag 8: Sint-Petersburg – Brussel. Transfer naar de 
luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei-juni van 29/05/2020 tot 05/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 2 510
eenpersoonskamer € 3 030 
Internationaal paspoort geldig 6 maanden na  
terugkeer. Visumkosten niet inbegrepen.

Moeilijkheidsgraad 

volpension

Schotland, een regio tussen zee en land, omvat bergachtige wildernisgebieden zoals de 
Cairngorms en Northwest Highlands, afgewisseld met gletsjervalleien en meren. Tijdens 
deze rondrit ontdek je de mooiste hoekjes en steden van Schotland. 

Rondrit in 3*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Edinburgh. Vertrek vanuit Brussel naar Edinburgh. Transfer naar het hotel. 
Naargelang de vluchturen wordt er nog een panoramische tour gemaakt door Edinburgh, de 
hoofdstad van Schotland. Je ontdekt er de Gregoriaanse wijk uit de 18e eeuw. 

Dag 2: Edinburgh. Bezoek aan het Nationaal Museum van Schotland. Vervolgens bezoek aan 
het Paleis van Holyrood, de officiële residentie van de koninklijke familie in Schotland. 

Dag 3: Fife. Vertrek naar Perthshire, via de hangbrug van Forth Road om zo het Koninkrijk 
Fife binnen te rijden. Vervolgens rijden we door de bossen van Perthshire. Eerste stop deze 
ochtend is het Falkland paleis, één van de mooiste paleizen van de Schotse Renaissance. 
Ontdek de schatten uit de 17e eeuw, bewonder de prachtige kapel en wandel doorheen het 
prachtige domein. Met zijn prachtige ingang aan de rand van het dorp Falkland lijkt dit kasteel 
zo uit een sprookje te komen. Verder naar St Andrews, klein dorp met prachtige stranden 
aan de Noordzee waar vele beroemdheden zoals Tiger Woods of Sean Connery komen 
golfen. St Andrews bezit ook de oudste universiteit van Schotland en is één van de meest 
gerenommeerde van Groot-Brittannië. We bezoeken de ruïnes van de kathedraal. 

Dag 4: Aberdeen – Aberdeenshire. Panoramische rondrit van Aberdeen. Bewonder de haven, 
de kathedraal St Machar en Duthie Park met zijn rozen. Vertrek naar de tuin van Pitmedden, een 
prachtige tuin met traditionele aromatische planten. In de namiddag gaan we naar het kasteel 
van Fyvie, waarvan het oudste gedeelte dateert uit de 13e eeuw. De 5 torens zijn gebouwd door 
de 5 families die hier gewoond hebben. Het kasteel is het bekendste spookkasteel van Schotland.

Dag 5: Speyside. Bezoek aan het Kasteel van Crathes, een prachtig voorbeeld van een Torenhuis 
uit de 16e eeuw met een schitterende tuin errond. Verder naar Spey, het hart van de whisky, hét 
exportproduct bij uitstek van Schotland. Bezoek aan een whiskydistilleerderij met degustatie. 
Verder naar de regio van Aviemore, bekend voor zijn droge heuvels en zijn vele wilde dieren.

Dag 6: Loch Ness. Wandelen langs het beroemde meer van Loch Ness en bezoek aan het Kasteel 
van Urquhart (14e eeuw). Vervolgens verder langs de boorden van het Caledonisch kanaal dat 
Fort William verbindt met Inverness en stop in Fort Augustus dat gebouwd werd begin 19e eeuw. 
Vervolgens langs de Vallei van Glencoe, een oude vallei uit de ijstijd. Stop in Glencoe. Verder  
langs het meer van Loch Lomond, het grootste meer van Groot-Brit tan nië, omringd door 
prachtige landschappen. Verder naar Glasgow.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 03/06/2020 tot 10/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 2 025
eenpersoonskamer € 2 285 

volpension

Moeilijkheidsgraad 

Dag 7: Glasgow. Vertrek naar het centrum van Glasgow 
voor een oriëntatietour van de stad. Bezoek aan 
Kelvingrove Art Gallery and Museum. Dit museum bezit 
prachtige kunstcollecties en beschikt over een heel mooi 
interieur. Bezoek aan het Kasteel van Culzean met zijn 
bebost park en bebloemde lanen.

Dag 8: Glasgow – Edinburgh – Brussel. Vrije voormiddag. 
Transfer naar de luchthaven van Edinburgh voor de 
terugvlucht naar Brussel.



riviercruiseMAROKKO – De keizerlijke steden

Marokko, een van de mooiste landen ter wereld heeft het hele jaar door een royaal klimaat 
en is een land rijk aan erfgoed, cultuur en geschiedenis. Deze rondrit neemt je mee naar de 
wortels van de Marokkaanse cultuur waarbij je vijf sites ontdekt die op de werelderfgoedlijst 
van Unesco staan. Je zal ongetwijfeld de prachtige harmonie van kleuren in de landschappen 
waarderen: het wit van de steden, de groene schaduw van de palmbomen, de rode oker van 
de zuidelijke kashba's, het goud van de medina's, de zwarte reflecties van de Berbertenten, ...  
Ook de culturele rijkdom zal verrassen: een mix van Fenicische, Arabische, Romeinse, 
middeleeuwse, Andalusische en Afrikaanse invloeden.

Rondrit in 4*-hotels.

Programma:

Dag 1: Transfer met de bus van Brussel naar Charleroi. Vlucht van Charleroi naar Casablanca. 

Dag 2: Casablanca – Rabat. Bezoek aan Casablanca, de economische hoofdstad en de 
grootste residentiële stad van het koninkrijk, met een van de belangrijkste havens van het 
land. Ontdekking van de woonwijk Anfa, het Plein van de Verenigde Naties, de wijk Habous, 
het Koninklijk Paleis, La Corniche van Casablanca en de Grote Hassan II-moskee (buitenzijde). 
Verder naar Rabat. Installatie in het hotel.

Dag 3: Rabat – Mèknes – Volubilis – Fez. Bezoek aan de Hassan Toren, het Mohamed V 
Mausoleum, het Koninklijk Paleis en zijn tuin en de kashba van Oudayas. Verder naar Mèknes, 
de Ismaili hoofdstad, waar je een bezoek brengt aan het El Hdimplein, de Bab Lakhmiss en 
Bab Mansour torens (een van de mooiste poorten van het land), de koninklijke stallen, de 
moskee en het mausoleum van Moulay Ismaïl. Bezoek aan de Romeinse overblijfselen van 
Volubilis en de heilige stad Moulay Idriss. Verder naar Fez. Installatie in het hotel. 

Dag 4: Fez. Dag gewijd aan het bezoek aan Fez, de spirituele hoofdstad van Marokko 
en zeker de mooiste van de keizerlijke steden. Ontdek de Medina en andere historische 
monumenten van Fez. Tijdens deze voormiddag heb je de mogelijkheid om een Koranschool 
te bezoeken en word je ook uitgenodigd voor een theeceremonie bij een lokale familie. In de 
namiddag stop je op de esplanade van het koninklijk paleis om de weelderige gouden deur te 
fotograferen. Vervolgens ga je naar de Merinidengraven die een panoramisch uitzicht bieden 
op de stad, de oude stadswallen en het omliggende landschap. De dag wordt afgesloten met 
een bezoek aan een leer- en tapijtfabriek. Terugkeer naar het hotel.

Dag 5: Fez – Béni Mellal – Marrakesh. Vertrek naar Béni Mellal door de bergachtige 
landschappen van de Midden Atlas. De weg doorkruist het Zayane-land, bezaaid met kleine 
dorpjes, Berbersouks en bossen van kurkeiken en ceders. Stop bij de Ahmed Lhansali dam. 
Verder richting Marrakesh. Installatie in het hotel.

Dag 6: Marrakesh. Bezoek aan Marrakesh: de tuinen van de Menara, de Minaret van Koutoubia, 
het Bahia Paleis en de Saadische graven. Ontdek de soeks en het Jemaa El Fna-plein, het 
levende hart en theater van Marrakesh met smeden, ververijen, handelaars in natuurlijk leer 
en kruiden waar duizenden parfums met elkaar verweven zijn.

Dag 7: Marrakesh. Vrije dag. 

Dag 8: Marrakesh – Charleroi. Ontbijt, vrije tijd en in functie van de vluchturen transfer naar 
de luchthaven van Marrakesh voor de terugvlucht naar Charleroi. Transfer met de bus naar 
Brussel.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

november van 15/11/2020 tot 22/11/2020

Prijs per persoon

tweepersoonskamer € 1 120
eenpersoonskamer € 1 295
Internationaal paspoort geldig 3 maanden  
na terugkeer. Geen visum nodig.

Moeilijkheidsgraad  
volpension
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ARMENIË – De parel van de Kaukasus 

Armenië is het kleinste van de drie Kaukasuslanden en heeft net als zijn buurlanden een 
rijke geschiedenis en cultuur. Armenië, gelegen op de grens met Europa en Azië, is daarom 
de ontmoetingsplaats tussen de mediterrane en de Europese cultuur. Het is het land dat als 
eerste staat in de geschiedenis het christendom als officiële godsdienst heeft aangenomen, 
wat betekent dat de Apostolische Kerk van Armenië de oudste staatskerk ter wereld is.

Rondreis in 3*- en 4*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Jerevan. Vertrek vanuit Brussel naar Jerevan. Transfer naar het hotel.

Dag 2: Jerevan. Stadsrondrit in Jerevan, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 8e eeuw 
V.C. Tijdens de rondrit bezoeken we o.a. de Place de la République, gebouwd in traditionele 
Armeense stijl, het beroemde standbeeld “de kat” van Fernando Botero en beklimmen we 
de Cascade om een mooi panoramisch zicht te hebben op Jerevan. Proeverij van Armeens 
gebak. Bezoek aan het herdenkingspark van Tsitsemakaberd en het museum van de slacht-
offers van de genocide. Vertrek naar Etchmiadzine. Bezoek aan de kathedraal, een van de 
eerste christelijke kerken ter wereld. Terug naar Jerevan met een stop bij de ruïnes van de 
tempel van Zvartnots, de parel van de Armeense architectuur uit de 7e eeuw (Unesco). Over-
nachting in het hotel.

Dag 3: Jerevan – Chor Virap – Grot van Areni – Noravank – Karahunj – Goris. Vertrek naar 
het klooster van Chor-Virap (4e-17eeeuw) met een rijke religieuze en wereldgeschiedenis. 
Bezoek aan een wijnfabriek om Armeense wijnen te proeven. Onderweg bezoeken we tevens 
de Grot van Areni, waar men een schoen heeft teruggevonden van meer dan 5 500 jaar oud. 
Nadien gaan we verder naar Noravank, een groot religieus centrum uit de 12e eeuw. Verder 
richting Syunik. We bezoeken Karahunj (Stonehenge), een oud observatorium van 4 200 V.C. 
Aankomst in Goris. Overnachting in het hotel.

Dag 4: Goris – Tatev – Selim – Noratus – Sevan – Dilidzjan. Het klooster van Tatev is een 
parel van architectuur daterend uit de 10e eeuw. Bezoek aan de middeleeuwse caravanserail 
van Selim, een belangrijke handelspost op de zijderoute. Nadien vertrekken we naar Noratus, 
een klein dorpje aan de oevers van het meer. Het kerkhof van dit dorpje bezit een van de 
grootste collecties Khatchkars uit de 7e-10e eeuw. Het 2e deel van de dag speelt zich af aan 
het meer van Sevan, het grootste bergmeer ter wereld. Avondmaal en overnachting in het 
hotel.

Dag 5: Dilidzjan – Haghpat – Sanahin – Gjoemri. We beginnen de dag met de ontdekking 
van het Haghpat-Sanahin-complex (gebouwd 12e-13e eeuw). Nadien bezoeken we ook de 
gelijknamige kloosters. Het gehele complex is een mooi voorbeeld van de middeleeuwse 
Armeense architectuur. Het klooster van Sanahin werd gebouwd in 966. Een van de mooiste 
kerken is Haghpat en werd gebouwd in 976. Verder naar Gjoemri.

Dag 6: Gjoemri – Saghmosavank – Asjtarak – Jerevan. Kleine stadstour in Gjoemri. Wande-
ling doorheen de oude straatjes van de stad. Nadien verder naar het middeleeuwse klooster 
van Saghmosavank, prachtig gelegen in de kloof van Asjtarak. Het klooster staat bekend als 
het “klooster van de psalmen”. De traditie wil dat, wanneer het eerste klooster klaar was, de 
priesters 40 dagen lang psalmen gelezen hebben. Verder naar Asjtarak, een van de oudste  
Armeense steden, waar we de kerk van Karmravor bezoeken. Terug naar Jerevan. Overnachting.

Dag 7: Jerevan – Garni – Géghard – Matenadaran – Jerevan. Vertrek naar de tempel van 
Garni. De citadel en de tempel van Garni dateren uit de Hellenistische periode en zijn dus 
een belangrijk overblijfsel van de oude Armeense architectuur uit deze tijd. Het is gebouwd 
in de 1e eeuw N.C. door de Armeense koning. Ten noordoosten van Garni bevindt zich 
een prachtig monument van middeleeuwse Armeense architectuur, namelijk het klooster 
van Géghard (Unesco). Middagmaal bij particulieren en deelname aan de bereiding van het 
typische Armeense brood lavash. Het tweede deel van de dag brengen we een bezoek aan 
Matenadaran dat historische documenten herbergt van gans Europa en Azië over de eeuwen 
heen. Hier bevindt zich ook het 1e exemplaar van de Armeense bijbel en de evangeliën vol 
met prachtige miniaturen.

Dag 8: Jerevan – Brussel. Ontbijt en in functie van de vluchturen transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brussel.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

mei van 07/05/2020 tot 14/05/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 580
eenpersoonskamer € 1 740

Moeilijkheidsgraad

volpension
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ZUID-AFRIKA – Charme, authenticiteit en ontdekking

Periode (13 dagen / 10 nachten)

november van 18/11/2020 tot 30/11/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 3 275
eenpersoonskamer € 3 565 

Internationaal paspoort, 3 maand geldig  
na terugvlucht. Geen visum nodig.

Moeilijkheidsgraad 

volpension

Zuid-Afrika is een wereld op zich: adembenemende landschappen, fascinerende steden, 
verbazingwekkende natuurreservaten en prachtige stranden. Een bijzondere ontmoeting met  
mens, dier en natuur. Tijdens deze rondrit ontdek je de mooiste delen van Zuid-Afrika: van 
Johannesburg naar Kaapstad via Kruger Park, Knysna, Tsitsikamma en Oudtshoorn.

Rondrit in  3*- en 4*-hotels.

Programma:

Dag 1: Brussel – Johannesburg. Vlucht vanuit Brussel naar Johannesburg (via Dubai).

Dag 2: Johannesburg. Aankomst en onthaal door onze gids. Bezoek aan het Apartheid-
museum dat de periode van de 20e eeuw schetst waarin duizenden mensen hun leven  
hebben gegeven aan het idee van een verenigd volk. Vervolgens gaan we naar Soweto, een 
van de bekendste ‘townships’ rond Johannesburg. Transfer naar en installatie in het hotel.

Dag 3: Pretoria – Kruger Park. Panoramische rondrit in Pretoria. Bezoek aan het ‘Voortrekker  
Monument’, een enorm gedenkteken opgedragen aan de ‘Boers’, dat je de geschiede-
nis van de ‘Grote Trek’ vertelt. Je krijgt een rondleiding in de residentie waar voormalig  
president Paul Kruger leefde tijdens zijn presidentschap van 1883 tot 1900. De uitstap eindigt 
op Church Square waar het standbeeld van Paul Kruger uitkijkt op het plein. Vertrek naar de 
provincie van Mpumalanga. Installatie in het hotel. Bewonder prachtige panorama’s en een 
feeërieke zonsondergang tijdens een nachtsafari in een 4x4.

Dag 4: Kruger Park. National Park De Blyde & Pilgrim’s Rest. Bezoek aan de beroemdste 
plaats van Oost-Transvaal waar de Blyde Rivier een ravijn van meer dan 800 m heeft uitge-
sleten. Hier heeft de natuur onvoorstelbaar mooie geologische formaties geschapen zoals 
de 3 ‘Rondavels’, cilindrische rotsen die bedekt zijn met een graskoepel, en de ‘Bourke’s Luck 
Potholes’, reuzegaten uitgehold in de rots. Aan ‘Gods Window’ heb je een prachtig pano-
ramisch zicht over de Kanyon. Verder naar Pilgrim’s Rest, een goudmijnstadje met slechts 
150 inwoners.  

Dag 5: Kruger Park. 's Morgensvroeg vertrekken we met 
een 4x4-terreinwagen om op zoek te gaan naar The Big 
Five (de leeuw, het luipaard, de olifant, de neushoorn 
en de buffel) alsook naar tal van andere dieren: zebra’s,  
impala's, bavianen, giraffen, ... en met een beetje geluk 
zelfs jakhalzen, jachtluipaarden, hyena's, wilde honden 
en andere prinsen van de Afrikaanse savanne.

Dag 6: Kruger Park – Johannesburg – George – Knysna. 
Transfer naar de luchthaven van Johannesburg en vlucht 
naar George. Transfer naar Knysna en installatie in het hotel.

Dag 7: Knysna – Tsitsikamma – Knysna. Het Nationaal 
Park Van Tsitsikamma. Het strekt zich uit over 100 km 
langs de kustlijn en beslaat 5 km steile kliffen en kust-
heuvels afgerond met een plateau. Tijdens een wandeling  
in het park kan je een uitzonderlijke fauna en flora  
ontdekken met bomen die meerdere eeuwen oud zijn 
evenals overblijfselen uit de prehistorie. Je kan facultatief 
een boottocht maken die je naar Plettenbergbaai brengt. 
Bewonder hier dolfijnen, zeeleeuwen en walvissen.  
Terugkeer naar Knysna.

Dag 8: Knysna – Oudtshoorn. Ontdekking van het kleine stadje Knysna en verder naar 
Oudtshoorn, de struisvogelhoofdstad. Bezoek aan de Cango Struisvogelboerderij. Installatie 
in het hotel.

Dag 9: Oudtshoorn – Kaapstad. Bezoek aan de Cango-Grotten. Je wandelt door verschei-
dene immense zalen die de natuur gedurende duizenden jaren heeft 'gebeeldhouwd' tot een 
intrigerend kunstwerk. Verder naar Kaapstad en installatie in het hotel.

Dag 10: Kaapstad. Ontdekking van Kaapstad, waar we beginnen met een panoramische tour 
van de stad en een bezoek brengen aan de Tafelberg (met de kabellift). Bezoek aan de tuinen 
van Kirstenbosch, een van de belangrijkste botanische tuinen ter wereld. Terug op zeeniveau 
rijden we langs de befaamde Chapman's Peak. Deze weg werd volledig uit de rotsen gehou-
wen en biedt een adembenemend zicht over de Oceaan. Vervolgens gaan we op weg naar 
het natuurreservaat van Kaap de Goede Hoop om de dag te beëindigen in Simonstad tijdens 
een bezoek aan een pinguïnkolonie.

Dag 11: Kaapstad. De laatste jaren heeft de Westelijke Kaap een heuse reputatie opgebouwd  
in de wijnteelt. De wijngaarden die zich ten oosten van Kaapstad uitstrekken vormen  
prachtige landschappen. Langs de heuvels rijden we naar Stellen Bosch, beroemd om zijn wijn 
en boomgaarden die het ritme bepalen van dit stadje van witgekalkte huisjes met strooien  
daken. Wijn- en kaasdegustatie. Terugkeer naar Kaapstad en vrije tijd op het Victoria en Alfred 
Waterfront. Bezoek aan het Hugenoten-museum.

Dag 12: Kaapstad – Johannesburg. Vrije voormiddag. In de namiddag transfer naar de  
luchthaven en terugvlucht.

Dag 13: Aankomst in Brussel.
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PORTUGAL – Cultuur en tradities

Met dank aan zeevaarders, avonturiers en verre kolonies is Portugal nu een land van 
kunst, geschiedenis en lekker eten. We nodigen je uit om het culturele hart van dit land te 
ontdekken: zijn kunstschatten, de prachtige gevels vol azulejos, de mooie historische steden, 
de pittoreske dorpjes, de middeleeuwse kastelen, ...

Rondreis in 3*- en 4*-hotels. 

Programma:

Dag 1: Brussel – Porto. Vlucht van Brussel naar Porto. Vervoer naar het hotel. 

Dag 2: Porto – Douro Cruise. Vertrek naar Porto voor een begeleid bezoek aan de stad. 
Panoramische ontdekking van de belangrijkste monumenten. Tijdens het bezoek ontdek 
je de typische wijken zoals o.a. Cais da Ribeira. Ontdekking van het paleis van de beurs 
(buitenkant), de toren van Clérigos, gebouwd door Nasoni met een hoogte van 75,6 m en 
van de kathedraal, een echte fort-kerk uit de 12e eeuw met zijn prachtig altaar en zilveren 
altaarstuk. Mini-cruise op de Douro. 

Dag 3: Batalha – Fátima – Nazaré. Rit naar Batalha en bezoek aan het klooster van Santa 
Maria Vitoria gebouwd in de 14e eeuw. Vertrek naar Fátima, een mondiaal pelgrimsoord van 
de maagd Maria, waar we op eigen houtje alles kunnen ontdekken. Bezoek aan Nazaré, het 
mooiste en meest typische vissersdorp van heel Portugal. 

Dag 4: Aveiro – Costa Nova – Bucaco. Rit naar Aveiro, met zijn mooie kanalen en kleine 
bruggetjes en met zijn “moliceiros”, typische kleurrijke boten die je een beetje doen denken 
aan de gondels van Venetië. Ontdekking van het centrum. Het kanaal Sao Roque vormt 
trouwens een grens tussen de zoutmeren met zijn zoutmagazijnen en de kleine lager gele-
gen vissershuizen. We houden halt aan het station met zijn prachtige azulejos versieringen. 
Vrije verkenning van de kleine badplaats Costa Nova, gelegen tussen de oceaan en de lagune 
met zijn mooie kleurrijke houten huizen (palheiros). Vertrek naar Luso, een aangename kleine 
badplaats en vrij bezoek aan het prachtige park Bucaco met vele exotische boomsoorten. 

Dag 5: Obidos – Sintra. Ontdekking op eigen houtje van Obidos, een prachtig middeleeuws 
stadje met kleurrijke huizen, volledig ommuurd. Verder naar Peniche en Cap Carvoeiro. Begeleid 
bezoek aan Sintra, de stad van de paleizen. De harmonie tussen paleizen en natuur heeft ervoor 
gezorgd dat deze op de werelderfgoedlijst van Unesco zijn komen te staan. 

Dag 6: Coimbra – Conimbriga. Ontdekking van Coimbra. We beginnen onze verkenning 
met een bezoek aan de universiteit van Coimbra. Daarna een wandeling om de rijkdom aan 
monumenten en gebouwen van deze stad beter leren kennen, zoals de oude kathedraal  
(Sé Velha). Bezoek aan het klooster “Mosteiro de Santa-Cruz”. In de namiddag gaan we naar 
Conimbriga voor een bezoek aan de Romeinse ruïnes en ontdekken we het huis van Cantaber,  
de antieke stad, het aquaduct en het huis met de waterspelen. 

Periode (8 dagen / 7 nachten)

september van 22/09/2020 tot 29/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 495
eenpersoonskamer € 1 755

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension

Dag 7: Lissabon. Bezoek aan Belém, aan de oevers 
van de Taag, vanwaar destijds de handels- en 
ontdekkingsschepen vertrokken. Bezoek aan de 
kloosterkerk van de Hiëronymieten (Unesco). Bij de 
toren van Belém proeven we de beroemde pastéis de 
Belém. Verder naar de Alfama-wijk, de kern van het 
Moorse Lissabon. Wandeling doorheen het labyrint van 
middeleeuwse steegjes en trappen. 

Dag 8: Lissabon – Brussel. Ontbijt en transfer naar de 
luchthaven van Lissabon voor de terugvlucht naar Brussel.

 

FRANKRIJK – Haute Marne – Bourbonne-les-Bains

Hotel des Lauriers Roses **
Het hotel ligt in het centrum van Bourbonne-les-Bains tegenover de thermen. De kamers 
met badkamer en wc hebben satelliet-tv. Het hotel heeft een lift, bibliotheek, bar, restaurant, 
tv-zaal en terras. Er is wifi in de hal. 

www.lauriers-roses.fr

Programma:

Dag 1: Vertrek per autocar van Brussel naar Bourbonne-les-Bains. Vrij middagmaal onderweg. 
Installatie in het hotel.

Dagen 2 tot 7: Voor kuurgasten: verplicht doktersbezoek (€ 40) en 6 dagen thermale 
gezondheidskuur in de voormiddag, met 4 behandelingen per dag (aromatisch 
hydromassagebad, thermale hammam, kleipakkingen, straal- of regendouches).
’s Namiddags begeleide excursies in de omgeving (voor kuurgasten en niet-kuurgasten):

• Bourbonne-les-Bains. Stadsbezoek en welkomstdrankje.

• Halve daguitstap: Langres, versterkte stad. Langres behoort tot de 50 mooiste steden van 
Frankrijk en biedt een opmerkelijk historisch en architectonisch erfgoed: vestingwerken, 
kathedraal, klooster, privé-huizen, museum, renaissancegevels, … Ontdekking van de 
stad met een toeristisch treintje gevolgd door een demonstratie van een middeleeuwse 
schietpartij in de prestigieuze omgeving van “Tour Navarre”. Op de terugweg stop je bij 
Coiffy-le-Haut. Bezoek aan de wijngaard en proeverij van de lokale wijnen.

• Halve daguitstap: Ambachtelijke snoep- en bestekfabriek. In Darney, bezoek aan 
Délisvosges om het mysterie van het snoepgoed te ontdekken. Daarna gaan we langs 
bij een bestekmakerij. Vervolg een rondleiding aan het historische monument van het 
voormalige klooster van de Cordeliers: klooster, cel, gevangenis, kapel, ...

• Halve daguitstap: De beeldtaal van Épinal. Je ontdekt de zeer rijke geschiedenis van de 
beeldvorming, de verschillende werkplaatsen en oude machines die nog steeds in werking 
zijn, de stadia van de beeldproductie, enz. Ook de Beeldenboetiek is indrukwekkend met 
een grote keuze aan beelden (oude prenten en hedendaagse creaties). Op het einde van 
het bezoek wordt er een warm drankje aangeboden in de Capitainerie.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

oktober van 04/10/2020 tot 11/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1040
eenpersoonskamer € 1215
korting niet-kuurgast - € 245

Moeilijkheidsgraad

volpension

Dag 8: Na het ontbijt terugreis per autocar naar Brussel.
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De “koningin der badsteden” is een moderne, dynamische stad waar er altijd wat te beleven 
valt. Oostende is echt een stad aan zee. Je kan er niet enkel genieten van het brede zand-
strand, de lange wandelboulvard en de jachthaven, de stad heeft ook mooie parken, vele 
cafés en levendige winkelstraten. Haal de stress uit je lichaam met dit wellnessverblijf, laat 
de zeelucht je nieuwe energie geven en ga als herboren terug naar huis.

Hotel Royal Astrid ***
Het hotel Royal Astrid ligt op 100 m van het strand van Oostende. De 185 kamers bieden alle 
modern comfort: douche of bad, wc, tv, telefoon, haardroger en gratis kluisje. De bar met 
open haard is de ideale plek om het aperitief te nemen voor de smakelijke maaltijd in het 
restaurant. Het hotel heeft een groot spa- & wellnesscenter met o.m. een binnenzwembad, 
sauna’s, jacuzzi’s en hammams. Gratis wifi in het hele hotel. De kusttram stopt voor het hotel.

www.royalastrid.be

Programma:

Dag 1: De begeleider zal je ’s namiddags 
verwelkomen aan het station van Oostende. 
Met de tram naar het hotel. (Indien je per auto 
komt, afspraak in de lobby van het hotel.)

Dagen 2 tot 4: Vrij verblijf in volpension met:

• toegang tot het wellnesscenter (> 500m²) 
tijdens het hele verblijf

• 2 massages van 25 minuten (nek, rug en 
schouders)

Dag 5 : Na de lunch einde van het verblijf. 
Begeleide transfer met de tram naar het 
station.

BELGIË – Wellnessverblijf in Oostende

Periode (5 dagen / 4 nachten)

november van 16/11/2020 tot 20/11/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 425
eenpersoonskamer € 515

Moeilijkheidsgraad

volpension

FRANKRIJK – Zuid-Bretagne – La Baule

Residentie Saint Saëns ***
Het hotel ligt op 50 meter van een fraai fijnzandstrand in het centrum van La Baule-les-
Pins met zijn vele handelszaken. De kamers beschikken allemaal over een badkamer met  
douche, tv en een telefoon. In de club bevindt zich een restaurant en een bar met terras aan 
de tuinzijde. ’s Avonds wordt voor animatie gezorgd. Gratis wifi in de bar en aan de receptie. 

De thalassobehandelingen worden verstrekt in de Rivage Thalasso & Spa (600 m²) tegenover 
de residentie.

www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/ete/sejour-a-la-mer/la-baule

Programma:

Dag 1: Dagreis per HST van Brussel-Zuid naar Nantes (overstap in Marne-la-Vallée). Vervoer 
naar het vakantieverblijf. Welkomstdrankje.

Dagen 2 tot 7: Vrij verblijf met 3 ochtenden thalassotherapie (hydromassage met algen of 
etherische oliën, thermale douche, algenpakking) en 3 excursies inbegrepen:

• Halve daguitstap: Het regionale natuurpark van de Brière. De Grande Brière is het op één 
na grootste moerasgebied van Frankrijk na de Camargue. Op een ‘chaland’ vaar je een 
bijzondere wereld binnen en spot je vele vogelsoorten op de oevers. Bezoek aan Kerhinet, 
een typisch dorpje van de streek, dat volledig gerestaureerd werd. 

• Daguitstap: Nantes. Ontdek het erfgoed en de geschiedenis van Nantes met een pano-
ramische rondrit. Daarna een rondleiding door de "Les Machines de l’île". Les Machines 
de l’île is een cultureel, toeristisch en artistiek project. Op een terrein dat vroeger tot de 
scheepswerven van de stad behoorde, worden mechanische objecten van de groep 'La 
Machine' vervaardigd en getoond. Een uitnodiging om te dromen van verbeelding.

• Daguitstap: Vannes en de Golf van Morbihan. Geleid bezoek aan de ommuurde oude stad 
Vannes met haar vakwerkhuizen. Boottochtje in de golf van Morbihan. Halte bij het Île aux 
Moines. Slenter door de steegjes met hun lieflijke vissershuisjes.

Dag 8: Na het ontbijt vervoer per autocar naar Nantes en terugreis naar Brussel-Zuid (met 
overstap in Marne-la-Vallée).

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 20/06/2020 tot 27/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 1 670 
eenpersoonskamer € 1 825 
korting niet-kuurgast - € 300
HST inbegrepen (korting FIP-NMBS op aanvraag).

Moeilijkheidsgraad

met wijn aan tafel

volpension
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BELGIË – Filot-Hamoir – Ontdekking en natuur

Filot, gelegen in de Ourthevallei bij Durbuy, is een typisch Ardens dorp. De omgeving en het 
gebied zijn ideaal om te wandelen en te ontdekken. Je kan er parken, grotten, musea en 
ruïnes vinden. Vanaf het terras geniet je van een adembenemend uitzicht op het landgoed 
dat zich uitstrekt over 8 hectare vlakten en bossen.

Château d’ Insegotte 
Dit prachtige kasteel uit het begin van de 20e eeuw, gebouwd van bruine stenen die typisch 
zijn voor de regio, zal de liefhebbers bekoren. De eenvoudig ingerichte kamers beschikken 
over privé-sanitair (toiletten en bad/douche) in de kamer zelf of op de gang. Het kasteel ligt 
in het hart van een prachtig landgoed en is omgeven door een groot park. Een petanquebaan 
en een pingpongtafel staan ook ter beschikking. Het warme onthaal en de lekkere keuken 
zullen je vanaf het begin van je verblijf verleiden. Er is geen lift aanwezig.

Programma: 

Dag 1: Ontvangst in de late ochtend in het station van Hamoir of rechtstreeks in het Château 
d'Insegotte. Vertrek van het station naar het kasteel. Welkomstdrankje en lunch. In de  
namiddag wandeling om de omgeving te ontdekken. Diner en overnachting.

Dagen 2 tot 4:

Vrij verblijf inclusief de volgende excursies:

• Daguitstap: Durbuy. Bezoek aan de vormsnoeituin met zijn verrassende plantensculp-
turen. Het park dat een uitzonderlijk uitzicht biedt op het kasteel van Durbuy, herbergt 
meer dan 250 gebeeldhouwde planten, echte kunstwerken. Bezoek aan de werkplaats van 
de jamfabriek van Durbuy. Lunch in een lokale brouwerij. Rondrit in een klein toeristisch 
treintje en vrije tijd. 

• Halve daguitstap: Thermen van Spa. 3 uur toegang tot de baden: 800 m² binnen- en 
buitenbaden, sauna's, hammams, ontspanningsruimtes, ... 

Onze reisbegeleider biedt daarnaast diverse wandelingen in de regio aan, evenals een 
schaakinitiatie.

Dag 5: Na het ontbijt eindigt het verblijf. Mogelijkheid tot transfer naar het station van Hamoir.

Periode (5 dagen / 4 nachten)

juni van 22/06/2020 tot 26/06/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 465 
eenpersoonskamer € 515

BELGIË – De Panne – Gastronomisch weekend

Moeilijkheidsgraad 

De Panne heeft heel wat troeven om je te bekoren: een uniek strand, een gezellig 
winkelcentrum, een natuurlijke duinerij en vooral een zeedijk met talloze tearooms en 
aangename terrasjes. Kortom, de gedroomde plek om tot rust te komen en te genieten! 
Tijdens het verblijf zal de begeleider facultatieve activiteiten, wandelingen en uitstappen 
voorstellen.

Hotel Cajou ***
Hotel Cajou ligt in het winkelgebied van De Panne en is bekend om zijn voortreffelijke keuken 
en aangename familiale sfeer. Alle kamers hebben een badkamer met bad of douche, wc, tv, 
telefoon en kluisje. Er is een lift.

www.cajou.be

Programma:

Vrij verblijf in volpension met wijn aan tafel:

• Vrijdag: Rond het middaguur, onthaal aan het station van De Panne (met bagagedienst). 
Lunch. Vrije namiddag. Avondmaal.

• Zaterdag: Ontbijt en vrije voormiddag. Lunch. Vrije namiddag. Gastronomisch avondmaal 
met aangepaste wijnen en een muzikale avond.

• Zondag: Vertrek na het ontbijt (met bagagedienst).

Periode (3 dagen / 2 nachten)

februari van 13/02/2020 tot 15/02/2020

maart van 06/03/2020 tot 08/03/2020

oktober van 16/10/2020 tot 18/10/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 280
eenpersoonskamer € 310

met wijn aan tafel

volpension

met wijn aan tafel

volpension

Moeilijkheidsgraad

Bagagedienst



Vrij verblijf in volpension met wijn aan tafel.
Tijdens het verblijf zal de begeleider facultatieve 
activiteiten, wandelingen en uitstappen voorstellen.

Periode (6 dagen / 5 nachten)

HOTEL CAJOU *** (verblijf)
juni van 14/06/2020 tot 19/06/2020
augustus-september van 30/08/2020 tot 04/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 450
eenpersoonskamer € 525 

Verblijf aan zee

Hotel Cajou *** & Hotel Maxim *** 
Door hun centrale ligging zijn deze hotels uitermate geschikt voor de ontdekking van de 
omgeving en de wandelingen langs het strand. Beide hotels zijn van dezelfde eigenaar en 
liggen in het winkelgebied van De Panne. De hotels zijn bekend om hun voortreffelijke 
keuken en aangename familiale sfeer. Alle kamers hebben een badkamer met bad of douche, 
wc, tv, telefoon en kluisje. In elk hotel is er een lift. 

De maaltijden worden geserveerd in hotel Cajou.

www.cajou.be – www.hotelmaxim.be

BELGIË – De Panne
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Hotel Cajou

Periode (5 dagen / 4 nachten)

HOTEL CAJOU *** (grootouders en kleinkinderen)
juli van 06/07/2020 tot 10/07/2020

augustus van 17/08/2020 tot 21/08/2020

Prijs per persoon

tweepersoonskamer € 425
eenpersoonskamer € 485
kinderen -12 jaar logerend  
in de kamer van de grootouders

€ 345  

Feestdagen aan de kust Periode (5 dagen / 4 nachten)

HOTEL CAJOU *** (feestdagen)

Kerstmis van 22/12/2020 tot 26/12/2020
Nieuwjaar van 29/12/2020 tot 02/01/2021

HOTEL MAXIM *** (feestdagen)

Nieuwjaar van 29/12/2020 tot 02/01/2021

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 495
eenpersoonskamer € 555

Periode (8 dagen / 7 nachten)

HOTEL MAXIM *** (verblijf)
juni van 21/06/2020 tot 28/06/2020
juni-juli van 28/06/2020 tot 05/07/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 625
eenpersoonskamer € 730

Hotel Maxim

Moeilijkheidsgraad  

Bagagedienst

Grootouder(s) en kleinkind(eren)

Wat is er als grootouder(s) mooier dan met 
je kleinkind(eren) samen een aantal dagen 
door te brengen aan de kust en te genieten 
van hun glimmende oogjes tijdens de vele 
leuke momenten die ze samen met jou be-
leven? Gegarandeerd komt het kind in jou 
naar boven en ervaar je opnieuw de kriebels 
in de buik! Dit belooft alvast een onvergete-
lijke vakantie te worden voor jong en oud!

Vrij verblijf in volpension 
met wijn aan tafel.

Feestmaaltijd op kerst-
avond. Koninklijk koud 
buffet en dansavond op 
oudejaarsavond.

Tijdens het verblijf zal de 
begeleider facultatieve 
activiteiten, wandelingen 
en uitstappen voorstellen.

met wijn aan tafel

volpension

met wijn aan tafel

volpension

met wijn aan tafel

volpension

Met uitstap 

naar Plopsaland!

met wijn aan tafel

volpension



BELGIË – Blankenberge

Blankenberge heeft werkelijk alles in huis om ervoor te zorgen dat niemand zich verveelt. 
Zowel binnen als buiten is er een groot aanbod aan activiteiten. Kuier ook zeker eens over 
de sfeervolle dijk met talloze winkeltjes en horecazaken. Je merkt het, er zijn genoeg 
mogelijkheden om zowel bij zon als bij regen te genieten van enkele welverdiende dagen 
rust en ontspanning.

Hotel Liberty *** 
Het hotel ligt in de winkelstraten en op amper 100 m van het strand en de zeedijk. De kamers 
bieden alle comfort. Het hotel heeft een ontspanningszaal met twee biljarttafels, een gezellig 
restaurant en een knusse cafetaria. Er is een lift. Tramhalte op 400 m.

www.liberty-blankenberge.be

Programma:

Dag 1: Na de middag onthaal aan het station van Blankenberge en met de begeleider te voet 
naar het hotel (500 m) of rechtstreeks onthaal in de lobby van het hotel.

Dagen 2 tot 7: Vrij verblijf in volpension met inbegrip van de volgende activiteiten:

Verblijf in juni: 
• Gegidste rondrit in Knokke met een toeristisch treintje 
• Geleide stadswandeling in Blankenberge (centrum en haven)
• Muzikale avond in het hotel

Verblijf in september: 
• Gegidste rondrit in Blankenberge met een toeristisch treintje
• Geleid bezoek aan het Belle Epoque Museum Blankenberge
• Muzikale avond in het hotel

Onze reisbegeleider stelt tijdens het verblijf facultatieve activiteiten, uitstappen en wande-
lingen voor.

Dag 8: Na het ontbijt einde van het verblijf. Begeleide transfer naar het station.

Periode (8 dagen / 7 nachten)

juni van 22/06/2020 tot 29/06/2020
augustus-september van 31/08/2020 tot 07/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 650 
eenpersoonskamer € 740Moeilijkheidsgraad   

BELGIË – Nieuwpoort

Periode (6 dagen / 5 nachten)
september van 06/09/2020 tot 11/09/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer € 540 
eenpersoonskamer € 650 

Het kustplaatsje Nieuwpoort-Bad is bekend om zijn vissershaven, de vismijn, het staketsel, de 
eurojachthaven, maar vooral om zijn brede strand en verkeersvrije dijk.  Met zijn sfeervolle 
winkelstraten, zijn terrasjes en de duinen is Nieuwpoort één van onze aangenaamste 
kustplaatsen.

Hotel Cosmopolite *** superior

Dit luxehotel, op 80 m van het strand en aan het begin van een mooie winkelstraat, is 
een goede uitvalbasis om de omgeving te ontdekken. Na renovatiewerken in de winter 
van 2017 biedt het hotel moderne en comfortabele kamers met airco. Er is een lift en een 
privéwellnesscenter met sauna, jacuzzi en massages. Tramhalte op 100 m. 

www.cosmopolite.be

Programma:

Dag 1: Na de middag onthaal aan het station van De Panne en met de reisbegeleider per 
tram naar Nieuwpoort of rechtstreeks onthaal in de lobby van het hotel.

Dagen 2 tot 5:

Vrij verblijf in volpension met inbegrip van de volgende activiteiten:
• Oriëntatiewandeling in de omgeving;
• Wandeling in het centrum van Nieuwpoort met degustatie van een pannenkoek of een 

ijsje.

Onze reisbegeleider stelt tijdens het verblijf facultatieve activiteiten, uitstappen en wande-
lingen voor.

Dag 6: Na de lunch einde van het verblijf. Met de begeleider per tram naar het station van 
De Panne.

Moeilijkheidsgraad   

volpension

volpension
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Reserveringsaanvraag

AEP vzw Senior Department Lic A. 1802

Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel

Tel.: 02 648 98 23, Fax: 02 648 65 94

E-meil: info@seniordepartment.be

Gelieve ondertekend terug te sturen naar AEP vzw Senior Department, Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel

ONDERGETEKENDE
Naam

Voornaam

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Geboortedatum / /

kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de aanvrager
Telefoon

GSM

E-meil

RESERVEERT
Bestemming

Periode van / / 2 0 tot / / 2 0 aantal personen

Type kamer eenpersoonskamer tweepersoonskamer driepersoonskamer

Medereiziger 1 Naam

kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de medereiziger
Voornaam

Geboortedatum / /

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Medereiziger 2 Naam

kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de medereiziger
Voornaam

Geboortedatum / /

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Vervoer vliegtuig trein bus boot eigen vervoer

ja, ik bestel treinbiljetten bij AEP vzw Senior Department en ik stuur een kopie van mijn kaart

neen, ik bestel geen treinbiljetten bij AEP vzw Senior Department

Annuleringsverzekering ik wens een annuleringsverzekering ik wens geen annuleringsverzekering

Opmerkingen

Opgemaakt te op / / 2 0

Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden, opgenomen op de achterzijde, gelezen en goedgekeurd te hebben.

Handtekening

Belangrijk: 
Geef bij voorkeur steeds een GSM-nummer op. 
Dit kan handig zijn als noodnummer vóór en tijdens de reis.
Gelieve de namen in te vullen zoals ze vermeld staan op de 
identiteitskaart of het internationaal paspoort.

Houders van een 
FIP-NMBS-kaart



Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AEP vzw Senior Department (reisorganisator)

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals 
verstaan onder de wet van 16 februari 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie 
en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contrac-
ten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2: Promotie en aanbod

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de bro-
chure hebben uitgegeven, tenzij:

• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract 
ter kennis van de reiziger zijn gebracht;

• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen par-
tijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk 
of blijvend te schrappen.

3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers 
schriftelijk mede te delen:

• de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied 
van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de 
nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische na-
tionaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten 
zij moeten vervullen;

• informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzeke-
ring.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers 
schriftelijk te verstrekken:

• dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de 
reiziger in te nemen plaats;

• naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging 
van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de rei-
ziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de 
reisorganisator;

• voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor 
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor 
diens verblijf verantwoordelijk is;

• de in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval 
van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen ver-
strekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlich-
tingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, 
mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een 
bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet 
door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisa-
tor de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de be-
vestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag 
de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de 
onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegre-
pen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de 
datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover 
de herziening het gevolg is van een wijziging in:

• de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 
10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding 
verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle 
bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt even-
redig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.

3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de 
andere diensten in het buitenland die op 15/10/2019 golden; daarnaast op de tarieven voor 
vervoer die op 15/10/2019 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor 
het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand oktober 2019.

Artikel 7: Betaling van de reissom

1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als 
voorschot, met een minimum van € 100,00. 

2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het 
saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of ter-
zelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom 
onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel 
moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager 
dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemidde-
laar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van 
de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan 
worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval 
vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid 
het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde 
wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar 
of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het 
contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan 
op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een 
niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, 
zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt 
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo 
spoedig mogelijk terugbetalen;

• ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het 
contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstel-
ling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

• de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in 
het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, 
binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de 
vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

• de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. 
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevol-
gen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract 
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige 
maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het 
oog op de voortzetting van de reis. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en 
de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit 
verschil.

2. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om 
deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig ver-
voermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, 
in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger 
het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij 
de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De 
schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de 
reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeen-
komstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract 
tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende 
verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel 
door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorga-
nisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegen-
woordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor 
zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen 
dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeen-
komstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, 
wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van 
het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun 
personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn con-
tractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van 
een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

Vóór de afreis:

Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -or-
ganisator.

Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter 
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing 
kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de 
reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de 
reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter 
plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de 
reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

1. Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, 
of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de 
geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij 
de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de 
Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke 
letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich 
tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe 
dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding 
van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschil-
lencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie 
wenst te laten behandelen.

3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De 
uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behande-
ling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenregle-
ment.

4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglemen-
ten en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het 
Geschillenreglement.

5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel.

Artikel 1: Omvang van de verbintenissen:

AEP vzw Senior Department levert diensten bij de organisatie van zowel individuele als 
groepsreizen. (Als groepsreizen worden beschouwd, de reizen waaraan minimum 25 perso-
nen deelnemen).

Als reisorganisator, behoudt AEP vzw Senior Department zich het recht voor, het geheel 
of delen van zowel haar prestatie als prestaties van derden, door andere ondernemingen, 
die gelijkwaardige diensten kunnen leveren, te laten uitvoeren, zonder verplicht te zijn het 
advies in te winnen van de reiziger, die geacht wordt de reisorganisator te mandateren om 
zij belangen naar best vermogen te behartigen.

Artikel 2: Inschrijvingen:

De inschrijvingen voor zowel individuele als groepsreizen gebeuren bij AEP vzw Senior 
Department of bij een door AEP vzw Senior Department erkende vertegenwoordiger. Voor 
groepsreizen ( minimum 25 personen) wordt de groepsverantwoordelijke geacht namens 
de deelnemers van de groepsreis op te treden; hij is persoonlijk aansprakelijk voor het 
geheel der reservaties, dus met inbegrip van deze die hij voor derde partijen geboekt heeft, 
onverminderd de mogelijkheid voor de reisorganisator om zich, zo hij dit passend acht, 
rechtstreeks tot deze derden te wenden.

Door de inschrijvingen verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van AEP 
vzw Senior Department waarvan de reiziger verklaart bij inschrijving en voor ondertekening 
van het reiskontrakt kennis te hebben genomen.

Artikel 3: Prijzen

1. De prijs is aangeduid per persoon (tenzij anders vermeld).

2. De prijzen bevatten BTW, volgens het tarief van toepassing op 30/06/94.

3. Niet-inbegrepen zijn: Kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge 
van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, 
of transportmiddel.

4. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven  
zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Artikel 4: Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten 
die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden meegedeeld.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door 
hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te 
leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de 
datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres 
waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3. Huisdieren kunnen onder bepaalde voorwaarden op reis meegenomen worden mits reke-
ning te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. 
Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften.

 De reisorganisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele scha-
de noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het op reis nemen van huisdieren.

Artikel 5: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling ‘Verloren Bagage’ van de 
luchthaven een ‘Property Irregularity Report’ invullen. Zonder dit document is het onmogelijk 
om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende 
hostess gevraagd te worden.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger

Bij annulering door de reiziger is aan de reisorganisator volgende forfaitaire vergoeding ver-
schuldigd, ter compensatie van het geleden verlies en de gederfde winst:

• Vanaf de inschrijving tot 60 dagen voor de afreis: 15 % van de totale reissom.

• Vanaf 59 dagen tot 30 dagen voor de afreis: 35 % van de totale reissom.

• Vanaf 29 dagen tot 15 dagen voor de afreis: 65 % van de totale reissom.

• Minder dan 15 dagen voor afreis, en in het geval van no-show: de totale reissom.

Bij annulering worden administratieve kosten ten bedrage van € 25,00 per persoon aange-
rekend. Deze vergoedingen zullen van rechtswege worden ingehouden op de als voorschot 
betaalde sommen. 

Het sluiten van een annuleringsverzekering is aan te bevelen. Indien een annulerings-
verzekering gesloten wordt via AEP vzw Senior Department, gaat deze pas in vanaf de be-
taling van het voorschot.

Met de onderschrijving van deze ‘annuleringsverzekering’, geeft de reiziger AEP vzw Senior 
Department de volmacht om volgende verrichtingen te doen in zijn naam:

• De inning van de premies voor de bij de verzekeraar aangegane annuleringsverzekering;

• Het beheer van de annuleringsdossiers bij de verzekeraar;

• De ontvangst van schadevergoedingen uitbetaald door de verzekeraar ten gevolge van de 
annulering van de reis;

• De terugbetaling van de reissom aan de reiziger volgens bovenstaande bepalingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe 
reglementeringen of verordeningen, ongevallen, mechanische defecten, epidemieën, 
oorlog, enz..., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra 
vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.

2. Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden 
voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en 
diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddelijk na kennisname door de 
reisorganisator aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.

3. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 8: Klachtenregeling

1. Ter plaatse is een formulier ‘kennisname van klacht’ beschikbaar bij de plaatselijke verte-
genwoordig(st)er.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen 
van geschreven attest en het formulier ‘ kennisname van klacht’ ingevuld en ondertekend 
door de betrokken accommodatie verstrekker; de begeleider, de persoon die de klacht 
indient en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillenkommissie opgelost kunnen worden, 
is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd.

Artikel 9: lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten.

De jaarlijkse bijdrage begraagt € 2.50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen).

De inschrijving houdt de aanvaarding in van bovenstaande algemene voorwaarden.

FINANCIEEL ONVERMOGEN

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbe-
middeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw 
verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer 
verder na te komen. 


