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Bourgogne is zeer populair onder de fijnproevers en  
wijnamateurs, maar is ook erg in trek bij de fans van natuur 
en oude gebouwen. De focus op deze exclusieve reis gaat 
in het bijzonder naar de plaatselijke gastronomie, enkele  
wereldberoemde wijnstreken en het rijke erfgoed,  
achtergelaten door Kelten, Romeinen en de Hertogen van 
Boergondië. We verblijven in  het luxueus  hotel Les Sept 
Fontaines****S te Tournus.

DAG 1 : AFFLIGEM - NANCY - TOURNUS 
Vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiestop. Door 
Luxemburg naar Nancy, kort bezoek aan de Place Stanislas en 
middagmaal. Via Toul en Dijon naar Tournus, gelegen op de 
oever van de Saône. Welkomstdrankje, avondmaal en logies 
in hotel Les Sept Fontaines.

DAG 2 : ONTDEKKING TOURNUS - BRANCION
Verkennende wandeling in Tournus. De schilderachtige  
straatjes met kleurrijke gevels en relatief platte daken  
geven Tournus een mediterraan karakter. Bezoek aan het 
Hôtel-Dieu en Greuze museum. Middagmaal. Vertrek naar 
Martailly-lès-Brancion. Bezoek aan de middeleeuwse site 
en het kasteel van Brancion, ooit de belangrijkste plaats van 
Zuid-Bourgondië. Nadien naar Chardonnay voor bezoek en 
proeverij van 5 wijnen. Avondmaal en logies.

DAG 3 : DE WIJNGAARDEN VAN DE BEAUJOLAIS
Over de A6 via Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, langs 
de wijngaarden van Beaujolais-Villages  en de Côte de  
Brouilly naar Beaujeu. Bezoek aan La Maison du terroir Beau-
jolais, proeverij en initiatie over het proeven van de Beaujolais  
wijnen. Via Villié-Morgon en Fleurie naar Romanèche- 
Thorins. Middagmaal en bezoek aan Le Hameau du Vin, een 
uniek themapark met een spectaculaire collectie van meer 
dan 2000 jaar wijncultuur.  Via Juliènas en Saint-Amour- 
Bellevue terug naar Tournus. Avondmaal en llogies

DAG 4 :  LE HAUT MÂCONAIS LANGS DE SAÔNE
Vertrek naar Pont-de-Vaux. Inscheping voor riviercruise langs 
het idyllische landschap van de Saône. Middagmaal aan boord. 
Nadien naar de coöperatieve wijnkelders “Les Vignerons de  
Mancey”. Bezoek en proeverij van 4 Bourgognewijnen. 
Avondmaal en logies.

DAG 5 : TOURNUS - AFFLIGEM 
Via Beaune en Langres naar Magnant. Middagmaal. Langs 
Reims naar Charleville-Mézières en via Charleroi naar  
Affligem. Aankomst omstreeks 20u. 

                 HOTEL LES SEPT FONTAINES****S

Centraal gelegen te Tournus. Luxueus hotel met ruime re-
ceptie, lift, een loungebar en wijnkelder, een sfeervol restau-
rant, relaxruimte met zwembad, sauna en fitness. Elegante 
kamers met airconditioning, badkamer en toilet, haardroger,  
flatscreen, telefoon, kluisje en minibar. Riant ontbijtbuffet en 
driegangen avondmalen. Welkomstdrankje en gratis WiFi.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 5 
 ✔ ontbijtbuffet & driegangenmaaltijden
 ✔ ¼ wijn en water bij de middagmalen
 ✔ boottocht op de Saône
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma

 

€ 949

FRANKRIJK - BOURGOGNE   I   LE MÂCONAIS & LE BEAUJOLAIS - 5D

04/10/2020 & 11/10/2020
Prijs per persoon  € 999
Single  + € 76
Verblijfstaks  + € 5,20

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart
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Na het grote succes van de 7 vorige edities organiseren we 
ook dit najaar een driedaagse reis met een onbekende be-
stemming die u in de loop van de reis zal ontdekken. Deze 
reis leidt naar één van onze buurlanden, naar een zeer boei-
ende en aantrekkelijke streek, een perfecte harmonie tussen 
cultuur en natuur. We hebben een programma samengesteld 
dat qua reisroute en bezienswaardigheden elke deelnemer 
ruime voldoening zal schenken. Uiteraard besteden we ook 
aandacht aan de kerstsfeer en de plaatselijke gastronomie. Tij-
dig inschrijven is aangewezen, deze driedaagse is een absolu-
te aanrader om met vrienden en familie de eindejaarsperiode 
aan te vangen!

DAG 1 :
Vertrek om 6u. Koffiepauze langs de snelweg. Middagmaal en 
bezoeken onderweg. Omstreeks 18u check-in in het verblijf-
hotel****. Welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 2 :
Ontbijtbuffet. Toeristische daguitstap met middagmaal onder-
weg en bezoek aan een plaatselijke bezienswaardigheid. Be-
zoek aan een sfeervolle kerstmarkt. In de late namiddag terug 
naar het verblijfhotel. Avondmaal en logies.

DAG 3 :
Ontbijtbuffet. Bezoek aan een historische bezienswaardigheid 
en middagmaal. Nadien terugreis naar Affligem. Aankomst 
omstreeks 20u30.

                 HOTEL ****

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken
 ✔ toeristenbelasting
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 3
 ✔ één drankje (soft/bier/wijn) bij alle maaltijden

 

€ 429

GROTE RANTOUR GOLDCLUB VERRASSINGSREIS - 3D FRANKRIJK - VENDEE I CHARENTE-MARITIME   & PUY DU FOU - 7D

Met meer dan 2200 zonuren per jaar zijn de departementen 
Vendée en Charente-Maritime dé bestemmingen bij uitstek 
voor een ontspannende vakantie in harmonie met de zee, de 
natuur, cultuur en gastronomie. De hoogtepunten van deze 
reis zijn onder meer uitstappen naar het legendarische Fort 
Boyard, La Rochelle, hoofdplaats van de regio Charente-Mari-
time, het “witte eiland” Ile de Ré en “Puy du Fou”, het beste 
attractiepark van Europa. We verblijven in het uitstekende ho-
tel Le Rabelais.

DAG 1 : AFFLIGEM - FONTENAY-LE-COMTE
Vertrek om 6u. Via Valenciennes naar Assevillers, koffiepauze. 
Verder naar Chartres, vrije lunch langs de snelweg. Over de 
snelweg L’Océane naar Angers en Fontenay-le-Comte. Wel-
komstdrankje, avondmaal en logies.
 
DAG 2 : LA ROCHELLE - FORT BOYARD
Naar La Rochelle, de hoofdplaats van de regio Charente-Mari-
time. Bezoek aan de handels- en jachthaven, het oude centrum 
en de oude haven. Lunch. Nadien inscheping voor rondvaart 
rond het legendarische Fort Boyard. Avondmaal en logies.
 
DAG 3 : PUY DU FOU
Daguitstap naar “Puy du Fou”, het beste attractiepark van 
Europa. Ganse dag bezoek aan dit park, gebaseerd op spet-
terende shows. Lunch (met waardebon) en avondmaal in het 
park. Nadien bijwonen van het spektakel Les Orgues de Feu, 
een fascinerend lichtspel met romantische muziek. Logies.
 
DAG 4 : NIEUL-SUR-L’AUTISE - MARAIS POITEVIN
Naar Nieul-sur-l’Autise voor geleid bezoek aan de abdij Saint 
Vincent en zijn Romaans klooster. Lunch. ’s Namiddags boot-
tocht door het hart van de “Marais Poitevin” dat terecht het 
“groene Venetië” wordt genoemd en waarbij de schippers tal 
van anekdotes zullen vertellen. Avondmaal en logies.
 
DAG 5 : ÎLE DE RÉ
Daguitstap naar het Île de Ré, ook wel eens het “witte eiland” 
genoemd. Bezoek aan St-Martin-de-Ré, historische hoofd-
stad van het eiland. Rondrit op het eiland met o.m. de citadel 
van Vauban, de Phare des Baleines en het dorpje Ars-en-Ré. 
Lunch. Nadien Proeverij van de Pineau des Charentes, het pro-
duct van de streek. Avondmaal en logies.
 
DAG 6 : FONTENAY-LE-COMTE
Geleid bezoek aan het 16e eeuwse Château de Terre Neuve, 
een prachtig kasteel uit de renaissance met een rijke collectie 
aan oude, waardevolle meubelen en schilderijen en ooit be-
woond door auteur Georges Simenon. Lunch en vrije tijd in 
Fontenay. Avondmaal en logies.
 
DAG 7 : FONTENAY-LE-COMTE - AFFLIGEM
Via Niort naar Poitiers en langs de Loirevallei naar Orléans, 
vrije lunch langs de snelweg. Langs Parijs naar Assevillers, 
avondstop. Via Valenciennes naar Affligem. Aankomst om-
streeks 20u30.

                 HOTEL LE RABELAIS***

Gelegen op wandelafstand van het centrum van Fon-
tenay-le-Comte. Dit verblijfhotel beschikt over een receptie, 
lift, bar, restaurant, zonneterras, tuin, zwembad in openlucht, 
sauna, wellnessruimte en gratis WiFi. Alle standaardkamers 
beschikken over een eigen badkamer met bad of douche en 
haardroger, tv, telefoon en airco.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ volpension van diner dag 1 t/m ontbijt dag 7
 ✔ ontbijtbuffet en driegangenmaaltijden
 ✔ ¼ wijn, water en koffie bij alle maaltijden
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma 
 ✔ inkomticket Puy du Fou

19/09/2020
Single  + € 150
Verblijfstaks + € 9

prijs per persoon

€ 1199

Wout Bru voorstellen is al lang niet meer nodig.  Na zijn stu-
dies in Ter Groene Poorte in Brugge te hebben voltooid,  liep 
Wout heel wat stages in het buitenland.  In Eygalières in de 
Provence  bouwde Wout zijn restaurants uit tot topzaken, be-
loond met eerst één ster en later volgde nog een ster. Verder 
werkte Wout mee aan meerdere kookprogramma’s op Vitaya 
en VTM. In 2018 wisten Marc Coucke en Bart Maerten Wout 
te overtuigen om de leiding te nemen in het gastronomisch 
restaurant Le Sanglier des Ardennes te Durbuy. Wij logeren 
eveneens is dit schitterende hotel, gelegen in het hart van het 
kleinste stadje van de wereld, Durbuy.

DAG 1 : AFFLIGEM - ACHÊNE - DURBUY
Vertrek om 9u. Via Namen naar Achêne. Bezoek aan de Bister 
mosterdfabriek met rondleiding, filmvoorstelling en proeverij. 
Koude vis- en vleesschotel. Door het Ardens landschap naar 
Durbuy. Rondrit met het toeristisch treintje tot aan de toren 
van de Belvedère. Check-in en gastronomisch menu met ape-
ritief, hapjes en aangepaste wijnen. Logies in Le Sanglier des 
Ardennes ****.

DAG 2 : DURBUY - AFFLIGEM
Bezoek aan het confituurfabriekje Saint Amour te Durbuy. 
Rondleiding met korte film over de fabricatie van ambachte-
lijke confituur en streekproducten. Lunch in restaurant Wagyu, 
het conceptrestaurant van Wout Bru. Terug naar Durbuy voor 
Tweegangenlunch. Nadien vrije tijd aan de in Kerstsfeer ver-
sierde straatjes en pleintjes van het pittoreske Durbuy.  Om-
streeks 17u terugreis via Hoei en Hannuit naar Affligem. Aan-
komst omstreeks 19u.

                 LE SANGLIER DES ARDENNES****

Stijlvol vernieuwd viersterrenhotel, centraal gelegen te Dur-
buy. Hotel met receptie, gastronomisch restaurant, bar, terras 
en welnessruimte. Modern ingerichte kamers met badkamer 
en toilet, haardroger, minibar, TV en telefoon. Ontbijtbuffet en 
gastronomisch avondmaal.

INBEGREPEN  
 ✔ Rantour reisleiding
 ✔ bezoek, proeverij en lunch Bister mosterdfabriek 
 ✔ rondrit Durbuy met toeristisch treintje
 ✔ bezoek confituurfabriekje
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 2
 ✔ gastronomisch viergangenmenu met aangepaste wijnen
 ✔ tweegangenlunch dag 2

 

€ 429

BELGIË - DURBUY   I   GASTRONOMIE BIJ WOUT BRU - 2D

In het zuiden van de provincie Limburg ligt provinciehoofd-
stad Maastricht. In dee sfeervolle binnenstad staat het Bour-
gondische leven centraal. Maastricht is een gezellige stad vol 
historie, kunst en cultuur, historische buurtjes, maar ook een 
stad omringd door mooie natuur in een heuvelachtig gebied. 
Maastricht en omgeving is daarmee een van de meest gelief-
de bestemmingen voor een korte citytrip dicht bij huis. Wel-
kom in Maastricht, de culinaire hoofdstad van Nederland!

DAG 1 : AFFLIGEM - VALKENBURG - MAASTRICHT
Vertrek om 8u. Via Leuven en langs Luik naar Eben-Emael. Ge-
leid bezoek aan het Fort, Het immens ondergronds complex 
werd gebouwd tussen 1932 en 1935 en beschouwd als één 
van de grootste en sterkste fortificaties van Europa. Naar Val-
kenburg voor middagmaal. Bezoek aan de kerstmarkt in de 
Fluwelengrot. Na enige vrije tijd in het historische centrum 
richting Maastricht. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in 
hotel Crowne Plaza Maastricht****.

DAG 2 : MAASTRICHT
Geleide stadswandeling Historisch Maastricht met lokale gids. 
Om 13u inscheping aan boord van MS Jekervallei. Rondvaart 
op de Maas langs o.a. het Bonnefantenmuseum, de nieuwe 
stadswijk Céramique, en het Gouvernementsgebouw. Lunch-
buffet aan boord. In de vooravond naar Chateau Neercanne 
voor gastronomisch avondmaal in Restaurant Chateau Neer-
canne (Relais & Châteaux).  Logies.

DAG 3 : MAASTRICHT - AFFLIGEM 
Vrije voormiddag te Maastricht en middagmaal in het hotel. 
Naar Riemst voor bezoek aan het Wijnkasteel Genoels-Elde-
ren, het grootste wijndomein in het land. Deskundige gidsen 
leiden u door het park, de wijngaarden, de rozentuin, de sto-
kerij, het pershuis en 13de eeuwse wijnkelders. Proeverij van 
drie wijnen. Via Hasselt naar Affligem. Aankomst om 19u. 

                 CROWNE PLAZA MAASTRICHT****

Panoramisch gelegen aan de Maas. Luxueus hotel met rui-
me receptie en lounge, lift, een hotelbar, sfeervol restaurant 
De Mangerie, spa voorzieningen en fitness (tegen betaling). 
Elegante kamers met airconditioning, badkamer en toilet, 
haardroger, flatscreen, telefoon, kluisje en minibar. Riant ont-
bijtbuffet en driegangen avondmalen. Welkomstdrankje en 
gratis WiFi.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 3
 ✔ boottocht met lunchbuffet
 ✔ wijnproeverij Genoels-elderen
 ✔ gastronomisch viergangendiner met aperitief, 2 glazen 

wijn en koffie in Chateau Neercanne
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma

 

€ 589

NEDERLAND - DE SMAAKMAKERS VAN MAASTRICHT - 3D

Het idyllische Schwarzwald is een van de meest geliefde vakan-
tiebestemmingen in Duitsland. Terecht, want het is een streek 
vol afwisseling aan natuurschoon, kunst en “Gemütlichkeit”. 
De Schwarzwälder Kirschtorte, de vakwerkhuizen, bossen en 
lieflijke meren verrassen eenieder. Het Zwarte Woud is tevens 
het grootste middelgebergte en het grootste bosgebied van 
Duitsland. We bezoeken Freudenstadt met de grootste markt-
plaats van Duitsland, het natuurgebied van de Schwarzwald 
Hochstrasse met de Mummelsee en maken kennis met de 
grootste koekoeksklok ter wereld.

DAG 1 : AFFLIGEM - STRAATSBURG - LOSSBURG
Vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, koffiepauze. Door de 
Savernestreek naar Straatsburg, vrije lunch en bezoek aan de 
gotische kathedraal met wandeling langs de oudste wijk van 
de stad “Petite France”. Naar Lossburg voor welkomstdrankje, 
avondmaal en logies.
 
DAG 2 : LOSSBURG - DOROTHEENHUTTE - FREUDENSTADT
Verkennende wandeling in onze verblijfplaats en bezoek aan 
het Heimatmuseum. Lunch. Geleid Bezoek aan Freudenstadt. 
Vrije tijd. Avondmaal en logies 
 
DAG 3 : SCHONACH - TRIBERG - WOLFACH
Richting Schonach voor bezoek aan de grootste koekoeksklok 
ter wereld. Naar Triberg en wandeling langs de hoogste wa-
terval van Duitsland. Bezoek aan het Schwarzwaldmuseum. 
Lunch en bezoek aan een glasblazerij. Avondmaal en logies.

DAG 4 : SCHWARZWALD HOCHSTRASSE - BADEN-BADEN
Vertrek richting Baden-Baden, het bekendste kuuroord van het 
Zwarte Woud voor een verkennende wandeling. Vrije tijd. Na-
dien over de Schwarzwald Hochstrasse naar de Mummelsee. 
Lunch en wandeling. Nadien naar Allerheiligen, wandeling 
naar de kloosterruïne en de  waterval. Avondmaal en logies.

DAG 5 : LOSSBURG - DURBACH - AFFLIGEM
Vertrek naar Durbach, een romantisch wijndorpje aan de Ba-
dische Weinstrasse. Bezoek met proeverij bij de grootste wijn-
producent van de regio. Lunch. Door de Savernestreek naar 
Arlon, avondstop. Over Namen naar Affligem. Aankomst om-
streeks 20u30.

                 LANDGASTHOF HOTEL HIRSCH***

Al meer dan 400 jaar staat "Landgasthof Hotel Hirsch" in het 
teken van gastvrijheid. Dit traditioneel historisch hotel met 
moderne elementen beschikt over een receptie, lift, bar & res-
taurant, zonneterras met tuin en wellnesscentrum. Comforta-
bele kamers met badkamer met toilet, haardroger, flatscreen 
TV, gratis WiFi, safe & telefoon.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ volpension van diner dag 1 t/m lunch dag 5
 ✔ ontbijtbuffet, tweegangen middag- en driegangen 

avondmalen
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma 

 

€ 665

DUITSLAND - ZWARTE WOUD & SCHWARZWALD HOCHSTRASSE - 5D

24/09/2020
Single  + € 60
Verblijfstaks  + € 7,60

prijs per persoon

04/12/2020
Prijs per persoon  € 449
Single  + € 80
Verblijfstaks  + € 5,90

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart

14/11/2020 & 19/12/2020
Prijs per persoon  € 619
Single   + € 90 
Verblijfstaks  + € 10,70

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart

30/11/2020 & 14/12/2020
Prijs per persoon  € 449
Single  + € 75

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart
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Scheep in voor een prachtige cruise langs de Seine en vier 
samen Kerstmis in het hart van iconische steden. Woon de 
kerstviering bij in de authentieke stad Rouen. Laat je onder-
dompelen in de geschiedenis van Frankrijk in Honfleur. Ook 
Parijs is tijdens de kerstperiode een absolute aanrader. We 
verblijven aan boord van het schip MS Botticelli van de rederij 
Croisieurope.

DAG 1 : AFFLIGEM - PARIJS
Vertrek om 12u. Via Valenciennes naar Assevillers, halte. Via 
Senlis naar Parijs voor inscheping om 17u aan boord van het 
schip MS Botticelli van de rederij Croisieurope. Voorstelling 
van de bemanning, welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 2 : LES ANDELYS - MARTAINVILLE - ROUEN
We varen over de meanderrijke loop van de Seine naar Les 
Andelys. Middagmaal aan boord. Geleid bezoek aan het  
kasteel van Martainville-Epreville. We trekken doorheen 500 
jaar geschiedenis van het landelijke Normandië. Afvaart  
richting Rouen. Kerstdiner met aangepaste wijnen en  
gelegenheid voor het bijwonen van de  Middernachtmis.

DAG 3 : HONFLEUR
We varen af in de vroege ochtend richting Honfleur. Middag-
maal aan boord. Geleid bezoek aan Honfleur. We maken een 
stadswandeling langs de vissershaven, de pittoreske straten, 
de houten Sainte-Cathérine kerk,… Vrije tijd in Honfleur. 
Avondmaal en logies. s’Nachts varen we  richting Rouen.

DAG 4 : ROUEN 
Geleid bezoek aan Rouen, de oude hoofdstad van Norman-
dië. Wandeling in het historische centrum van Rouen met o.m. 
de gotische kathedraal, de rue du Gros Horloge en de place 
du Vieux-Marché. Middagmaal aan boord. 's Namiddags va-
ren we naar Parijs. Gala-avond en logies. 

DAG 5 : PARIJS - AFFLIGEM 
Aankomst in Parijs en ontscheping om 9u. Nadien stadsrond-
rit langs de meest markante bezienswaardigheden van Parijs. 
Vrij middagmaal en vrije tijd op de pittoreske Place du Tertre 
met mogelijkheid voor bezoek aan de basiliek du Sacré-Coeur. 
Terugreis over de Autoroute du Nord via Valenciennes naar 
Affligem. Aankomst omstreeks 21u.

                MS BOTTICELLI****

Luxe cruiseschip van CroisiEurope. Aan boord geniet u van 
een restaurant, receptie, loungebar met danspiste, zonnedek 
en gratis WiFi (in de loungebar). Overnachting in tweeper-
soonshut met badkamer met douche en toilet, radio, tv, safe, 
handdoeken, binnentelefoon, omkeerbare airconditioning, 
elektriciteit 220V. Uitgebreid ontbijtbuffet & driegangen maal-
tijden.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ alle bezoeken volgens het programma
 ✔ volpension diner dag 1 t/m ontbijt dag 5
 ✔ kerstdiner & gala-avond
 ✔ kerstgeschenk
 ✔ dranken bij de maaltijden en aan de bar
 ✔ gratis wifi in de loungebar
 ✔ haventaksen 

 

€ 999

FRANKRIJK - KERSTCRUISE   I   SEINEVALLEI - 5D

Breng de feesdagen door op een stijlvolle manier tijdens deze 
feestelijke cruise. De romantische Rijn en de schilderachtige 
Moezel verwachten u ter gelegenheid van het nieuwe jaar! 
Aan boord van het luxe 4-sterrenschip MS France van de re-
derij Croisieurope geniet u van een feestelijke oudejaarsavond 
en luidt u het nieuwe jaar op excellente wijze in. Een onverge-
telijke ervaring!

DAG 1 : AFFLIGEM - STRAATSBURG
Vertrek om 11u. Via Namur naar Arlon, vrij middagmaal. Ver-
der naar Straatsburg en omstreeks 17u inscheping aan boord 
van het luxe cruiseschip MS France. Voorstelling van de be-
manning, welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 2 : STRAATSBURG - COCHEM
We varen door de vallei van de romantische Rijn richting Ko-
blenz. Middagmaal aan boord. We zetten onze tocht verder en 
meren aan in Cochem. Vrije tijd of mogelijkheid voor bezoek 
aan de Reichsburg (facultatief). Avondmaal en logies.

DAG 3 : COCHEM - BERNKASTEL
We varen langs pittoreske dorpjes met wijngaarden en kas-
telen naar Bernkastel, parel aan de Moezel. Middagmaal aan 
boord en vrije tijd in Bernkastel. Gala-avond en logies.
 
Dag 4 : BERNKASTEL - KOBLENZ
We zetten koers richting Koblenz. Middagmaal aan boord. 
Bezoek aan de meer dan 2000 jaar oude stad met het oude 
historische centrum en intiem karakter. Avondmaal en logies.

DAG 5 : KOBLENZ - RÜDESHEIM
Aankomst in Rüdesheim en middagmaal aan boord. Bezoek 
en vrije tijd in Rüdesheim. Oudejaarsavondmenu met bijpas-
sende wijnen. We klinken op het nieuwe jaar met een glaasje 
champagne. Avondmaal en logies.

Dag 6 : RÜDESHEIM - SPEYER
We varen verder stroomafwaarts richting Speyer, een mooie 
historische stad waar oude kerken en kathedralen goed be-
waard zijn gebleven. Middagmaal aan boord en aansluitend 
gelegenheid om de stad te verkennen. Avondmaal en logies.

Dag 7 : STRAATSBURG
We varen door de sluizen van Iffezheim en Gambsheim. Ont-
scheping in Straatsburg omstreeks 9u. Met onze autocar door 
de Savernestreek richting Thionville en Arlon. Vrij middag-
maal. Langs Namur naar Affligem. Aankomst omstreeks 16u.

                 MS FRANCE****

Luxe cruiseschip van CroisiEurope met restaurant, receptie, 
loungebar met danspiste, zonnedek en gratis WiFi (in de 
loungebar). Overnachting in tweepersoonshut met badkamer 
met douche en toilet, radio, tv, safe, handdoeken, binnentele-
foon, omkeerbare airconditioning, elektriciteit 220V.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ bezoeken volgens het programma
 ✔ volpension van diner dag 1 t/m ontbijt dag 7
 ✔ dranken bij de maaltijden en aan de bar
 ✔ oudejaarsdiner met aangepaste wijnen
 ✔ gratis wifi in de loungebar
 ✔ haventaksen 

 

€ 1319

DUITSLAND - NIEUWJAARSCRUISE   I   ROMANTISCHE RIJN & PITTORESKE MOEZEL - 7D

27/12/2020
Single  op aanvraag
Buitenhut bovendek  + € 126

prijs per persoon in buitenhut hoofddek

In de lommerrijke tuinen van Kasteel de Haar in Haarzuilens 
heeft de jaarlijkse Country &amp; Christmas Fair plaats, de 
grootste kerstmarkt van de Benelux. Je kan er genieten van 
de winterse sfeer, wandelen langs de sfeervolle verwarmde 
stands met de mooiste brocante, antiquiteiten, sieraden, out-
door kleding, kerstcadeaus en de heerlijkste wijnen en deli-
catessen. Met een bezoek aan de mooiste kerstmarkt van de 
Benelux komt u helemaal in de stemming! Op het programma 
staan eveneens bezoeken aan de Zaanse schans en het Natio-
naal Militair museum van Nederland.

DAG 1 : AFFLIGEM - ZAANSE SCHANS - HEEMSKERK
Vertrek om 8u. Via Antwerpen naar Meerkerk, koffiestop 
en verder naar Zaandam. De Zaanse Schans is een his-
torische Zaanse buurt met monumentale houten gebou-
wen en industriemolens uit de Zaanstreek. Zaanse lunch. 
Wandeling en rondvaart. Transfer naar Hotel & Chateau  
Marquette**** voor welkomstrankje, avondmaal en logies.

DAG 2 : HAARZUILENS - COUNTRY & CHRISTMAS FAIR
Vertrek naar Haarzuilens. Ganse dag bezoek aan de Country 
& Christmas Fair. De gezelligheid van weelderige kerstbomen 
met lichtjes, zilverslingers en glimmerballen, de geur van glüh-
wein, poffertjes en warme wafels en de vrolijke belletjes van 
Jingle Bells bezorgen elke bezoeker een onvergetelijke bele-
ving. Vrij middagmaal. Transfer naar Heemskerk voor avond-
maal en logies.

DAG 3 : HEEMSKERK - SOEST - AFFLIGEM 
Vertrek naar Soest. Audiovisueel bezoek aan het Nationaal 
militair Museum. Hier komen verleden, heden en toekomst 
van de Nederlandse krijgsmacht tot leven. Verder naar Utrecht 
voor luxe-lunchbuffet. Nadien naar Breda voor vrije tijd in het 
historische centrum. Via Antwerpen naar Affligem. Aankomst 
om 20u. 

                 HOTEL & CHATEAU MARQUETTE HEEMSKERK****

Gelegen in een groene oase op het landgoed van Chateau 
Marquette. Landelijk hotel met receptie en hotelbar. Elegante 
kamers met terras of balkon, badkamer en toilet, flatscreen, zit-
hoekje en koffie faciliteiten.  Riant ontbijtbuffet. Driegangen 
avondmalen worden geserveerd in het nabijgelegen Chateau 
Marquette. Welkomstdrankje en gratis WiFi.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje & Rantour reisleiding
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 3 (vrije lunch dag 2)
 ✔ ontbijtbuffet en driegangen avondmalen
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma

 

€ 394

NEDERLAND - COUNTRY & CHRISTMAS FAIR KASTEEL DE HAAR - 3D

Het gebied rond de stad Osnabrück is erg afwisselend en er 
zijn drie duidelijk te onderscheiden regio’s: Artland, Teuto Re-
gion en Varus Region. De regio grenst aan het Münsterland 
met als bekendste trekpleister de stad Munster, een gezellige 
stad met veel interessante bezienswaardigheden en talrijke 
musea. De stad Münster kwam tot bloei in de Middeleeuwen 
als Hanzestad. We verblijven drie nachten in het luxueuze vier-
sterrenhotel Van der Valk**** te Melle, waar we genieten van 
een spetterende  silvesteravond.

DAG 1 : AFFLIGEM - MÜNSTER - MELLE 
Vertrek om 7u. Via Antwerpen naar Sevenum, koffiestop. 
Door het Ruhrgebied naar Münster. Middagmaal. Geleide  
wandeling door de historische binnenstad van Münster, ook 
wel de stad van de vrede genoemd. Vrije tijd. Verder naar  
Melle voor welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 2 : PORTA WESTFALICA
Via de Bundesstrasse naar Porta Westfalica. Korte wande-
ling naar het Kaiser Wilhelm Denkmal monument gebouwd 
ter ere van keizer Wilhelm 1 van Duitsland en vanwaar een  
panoramisch uitzicht op de stad Porta Westfalica en 
de Noord-Duitse Laagvlakte. Middagmaal. Terug naar  
Melle voor vrije namiddag of om te genieten van de wellness 
faciliteiten van het hotel. Silvester gala-avond  met aperitief,  
oudejaarsmenu met aangepaste dranken, muzikale animatie, 
middernacht snack en vuurwerk. Logies.

DAG 3 : OSNABRÜCK
Nieuwjaarsontbijt van 8u tot 12u. Vertrek naar Osnabrück, 
de Westfaalse Hanzestand. Geleide wandeling door de his-
torische stadskern en vrije tijd in het gezellige centrum.  
Avondmaal en logies.

DAG 4 : MELLE - DÜSSELDORF - AFFLIGEM 
Door Münsterland en via Duisburg naar Düsseldorf. Middag-
maal. Nadien wandeling door de Altstadt  en vrije tijd langs de  
Köningsallee, de mondainste straat van de stad. Via Roermond 
en Maasmechelen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u. 

                 VAN DER VALK MELLE**** 

Gelegen aan de stadsrand van Melle. Luxueus hotel met ruime 
receptie en lounge, lift, een hotelbar, een sfeervol restaurant, 
relaxruimte met sauna en fitness. Elegante kamers met aircon-
ditioning, badkamer en toilet, haardroger, flatscreen, telefoon, 
kluisje en minibar. Riant ontbijtbuffet en driegangen avondma-
len. Welkomstdrankje en gratis WiFi.

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje en Rantour reisleiding
 ✔ volpension van lunch dag 1 t/m lunch dag 4
 ✔ ontbijtbuffet & driegangen avondmaal
 ✔ alle inkomgelden en bezoeken volgens programma

 

€ 649

DUITSLAND - SILVESTER IN OSNABRÜCKERLAND  - 4D

ITALIË - KRONPLATZ          I       SKIVAKANTIE     ZUID-TIROL - 10D

Op 3 km van Brunico ligt de Kronplatz, de bekendste skiberg 
van het Pustertal. De 2275m hoge Kronplatz is één van de 
grootste skigebieden van Europa. De Kronplatz is een van de 
weinige skigebieden in de Alpen met 5 zwarte pistes. Fun-
park en halfpipe bevinden zich in het grootste snowpark van 
Zuid-Tirol. Op de Kronplatz vindt u tal van “Stuben”, trendy 
bars en bruisende après-ski party’s. Op 20 min. wandelen van 
Reischach/Riscone vindt u het pittoreske centrum van Brunico 
met een uitnodigend winkelcentrum.

DAG 1 : AFFLIGEM - WÜRZBURG
Vertrek om 18u. Via Luik naar Keulen, halte. Via  
Frankfurt naar Würzburg, halte. Comfortabele nachtrit aan 
boord van onze luxe autocar.

DAG 2 : WÜRZBURG - REISCHACH
Over Nürnberg en München naar Innsbruck en over de 
Brennerautobahn naar Brunico/Bruneck en Reischach.  
Aankomst omstreeks 9u. Ontbijtbuffet en Check-in. Verdeling 
skipassen door onze skimonitoren.

DAG 3 - DAG 8 : KRONPLATZ
Verken het skigebied op eigen houtje of schrijf je in voor de 
skilessen met onze Nederlandstalige skimonitoren.

DAG 9 : REISCHACH - WÜRZBURG
Check-out om 9u. Vrije tijd en vertrek om 17u.  
Gelegenheid voor avondmaal langs de snelweg. Nachtrit over 
de Duitse snelwegen.

DAG 10 : WÜRZBURG - AFFLIGEM
Comfortabele nachtrit met de nodige haltes  
onderweg. Aankomst omstreeks 7u.

EXCLUSIEVE SERVICE
Ski en snowboardlessen met Nederlandstalige monitoren
Dagelijkse cursus van 3 uur: € 150 voor 6 dagen (vanaf 4 jaar)

INBEGREPEN
 ✔ ontbijtbuffet bij aankomst (uitgezonderd eigen wagen)
 ✔ fuif “Rosenmontag” in Hotel Reipertingerhof
 ✔ transfer skisafari “Sella Ronda” onder begeleiding 
 ✔ 10% korting bij Rentaski Giggeralm
 ✔ reservatie van skipassen door onze skimonitoren

SKIGEBIED KRONPLATZ
SKILIFTEN
5 sleepliften - 5 zetelliften - 22 gondelbanen
SNOWBOARDEN
funpark, boardercross, halfpipe
AFDALINGEN 123KM
62 km blauw - 32 km rood - 29 km zwart
SKIPASSEN & INFO
www.kronplatz.com

HOTEL REIPERTINGER HOF***S - Halfpension
10 DAGEN AUTOCAR € 1058
8D/7N EIGEN WAGEN - aankomst 13/02/2021 € 840
kinderen t/m 2j in kamer 2 volw.  - € 364
kinderen t/m 8j in kamer 2 volw.  - € 294
kinderen t/m 13j in kamer 2 volw.  - € 224
3e & 4e pers. in dubbelkamer   - € 154
single      + € 175
verblijftaks     + € 13,30

PARKHOTEL SCHÖNBLICK**** - 3/4 pension - standaardkamer
10 DAGEN AUTOCAR    € 1268
8D/7N EIGEN WAGEN - aankomst 13/02/2021 € 1050
kinderen t/m 3j in kamer 2 volw.  - € 826
kinderen t/m 10j in kamer 2 volw.  - € 476
kinderen t/m 13j in kamer 2 volw.  - € 196
3e & 4e pers. in dubbelkamer (slaapsofa) - € 98
single      +€ 175
verblijftaks    +€ 16,10
EXTRA KAMERKEUZE
comfortkamer 26m2 in nieuwbouw  +€ 98
luxekamer 35m2 in nieuwbouw  +€ 154

RUBNER’S HOTEL RUDOLF**** - 3/4 pension - classic kamer
10 DAGEN AUTOCAR    € 1149
8D/7N EIGEN WAGEN - aankomst 13/02/2021 € 931
kinderen t/m 1j in kamer 2 volw.  - € 931
kinderen t/m 3j in kamer 2 volw.  - € 630
kinderen t/m 5j in kamer 2 volw.  - € 553
kinderen t/m 8j in kamer 2 volw.  - € 476
kinderen t/m 14j in kamer 2 volw.  - € 322
3e en 4e persoon in dubbelkamer  - € 203
single op aanvraag
verblijftaks    +€ 16,10

KROKUSVAKANTIE - VERTREK 12/02/2021
OOK MET EIGEN WAGEN 8D/7N

23/12/2020
Single  op aanvraag
Buitenhut bovendek  + € 90

prijs per persoon in buitenhut hoofddek

30/12/2020
Prijs per persoon  € 684
Single  + € 60

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart

23/11/2020 & 27/11/2020
Prijs per persoon  € 419
Single  + € 76
Verblijfstaks  + € 2,50

prijs per persoon met Rantour voordeelkaart
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OOSTENRIJK - ARZL   I   SKISAFARI ROND HET PITZTAL - 8D

DAGTRIPS &
KERSTMARKTEN

Reserveer eenvoudig
online

www.rantour.be

VIROINVAL
SPOREN NAAR HET VERLEDEN

13/09   I   vertrek 7u30 - terug 20u30
INBEGREPEN

 ✔ Koffie & croissant
 ✔ Bezoek Fondry des Chiens
 ✔ Driegangen middagmaal & vieruurtje
 ✔ Rit met stoomtrein & stoomtreinmuseum

€ 79
per persoon

REIMS &
ROUTE DU CHAMPAGNE

19/09   I   vertrek 7u - terug 21u
INBEGREPEN

 ✔ Rit met toeristentreintje
 ✔ Champagne proeverij
 ✔ Aperitief & viergangen middagmaal
 ✔ 1/4 wijn, water & koffie

€ 99
per persoon

GROTE VERRASSINGSREIS

04/10   I   vertrek 7u - terug 20u30
INBEGREPEN

 ✔ Vervoer met luxe autocar
 ✔ Rantour reisleiding
 ✔ Geschenkje Rantour

€ 35
per persoon

MOSSELFESTIJN PHILIPPINE & 
SLUIS

22/08 - 26/09    I   vertrek 11u - terug 20u30
INBEGREPEN

 ✔ Driegangen mosselmenu
 ✔ 1/2 liter witte wijn / 2 personen € 79

per persoon

OESTERPUTTEN & FRUITS DE MER
IN ZEELAND

03/09 - 01/10  I   vertrek 8u - terug 20u
INBEGREPEN

 ✔ Koffie met Zeeuwse Bolus
 ✔ Geleid bezoek Oesterij
 ✔ Fruits de Mer schotel
 ✔ 2 glazen wijn

€ 94
per persoon

17/10   I   vertrek 8u - terug 20u
INBEGREPEN

 ✔ Glaasje cava & 3 mini sandwiches aan boord
 ✔ Bezoek met proeverij Genoels-Elderen
 ✔ Diegangenmenu met aangepaste wijnen
 ✔ Een drankje aan boord op terugreis

€ 159
per persoon

DURBUY - RADHADESH & 
CULINAIR TAFELEN BIJ WOUT BRU

24/10   I   vertrek 9u - terug 19u
INBEGREPEN

 ✔ Glaasje cava & 3 mini sandwiches aan boord
 ✔ Bezoek kasteel Petite-Somme
 ✔ Viergangenmenu met aangepaste wijnen
 ✔ Een drankje aan boord op terugreis

€ 159
per persoon

BROUWERIJ ST BERNARDUS &
CULINAIR TAFELEN BIJ PIETER VERHYEDE

21/11   I   vertrek 14u - terug 23u
INBEGREPEN

 ✔ Glaasje cava & 3 mini sandwiches aan boord
 ✔ Bezoek met proeverij bij St Bernardus
 ✔ Viergangenmenu met aangepaste wijnen
 ✔ Een drankje aan boord op terugreis

€ 129
per persoon

GASTRONOMISCH VISFESTIJN
CAP BLANC-NEZ & OPAALKUST

11/10   I   vertrek 7u - terug 19u30
INBEGREPEN

 ✔ Koffie & croissant te Nieuwpoort
 ✔ Gastronomisch vismenu
 ✔ Aangepaste wijnen en koffie

€ 109
per persoon

Het Pitztal biedt talrijke gletsjers en bergen van meer dan 
3000m hoogte. Geen wonder dat je hier een lang skiseizoen 
hebt, vanaf de herfst tot in de lente. De top van de Pitztaler 
Gletscher, de hoogste gletsjer van Tirol, ligt op maar liefst 
3440 meter. Het Pitztal bestaat uit drie gebieden: bij Jerzens 
ligt het zonnige skigebied Hochzeiger en aan de andere kant 
van het dal is het kleine gebied Rifflsee met aan de overkant 
de Pitztaler Gletsjers. Het lange skiseizoen op de gletsjer trekt 
jaarlijks veel skiërs en snowboarders. Tijdens deze skireis kan 
je kennismaken met de meest beroemde skistations van Tirol: 
het skigebied van Sölden en Ischgl en uiteraard de lokale 
skistations van het Pitztal. Onze luxe autocar brengt u dage-
lijks naar een ander skistation. Het dal biedt ook tal van ge-
varieerde activiteiten, zo zijn er voor de langlaufers meerdere 
loipes en prachtige winterpaden voor de wandelaars. 

                 HOTEL MONTANA****

Gezellig familiehotel gerund door Belgen en gelegen in het 
centrum van Arzl aan het begin van het Pitztal. Gezellig vier-
sterrenhotel met receptie, lift, bar, restaurant, zonneterras, 
skidepot, gratis WiFi in de openbare ruimtes, hamam, hot 
tub, jacuzzi, solarium (betalend) en sauna. Gratis skibus vlak-
bij het hotel. Comfortabele kamers uitgerust met badkamer 
met bad of douche en toilet, flatscreen-tv, radio, telefoon, 
kluisje, haardroger, toiletartikelen en balkon. Ontbijtbuffet 
en viergangen avondmalen met menukeuze en groenten- en 
dessertbuffet. Eénmaal per week verrassingsmenu.

PRIJS PER PERSOON - 8 DAGEN AUTOCAR  
 
22/12/20 - Kerstmis  € 649
27/12/20 - Nieuwjaar  € 649
24/01/21 - Witte week € 569
29/01/21 - Witte week  € 569
03/02/21 - Witte week  € 569
08/02/21 - Witte week  € 569
13/02/21 - Krokus   € 619
 
kind t/m 3j in kamer 2 volw. - Kerst/Nieuwjaar  - € 324
kind t/m 12j in kamer 2 volw. - Kerst/Nieuwjaar - € 149 
kind t/m 3j in kamer 2 volw. - Witte Weken  - € 284
kind t/m 12j in kamer 2 volw. - Witte weken - € 135
kind t/m 3j in kamer 2 volw. - Krokus  - € 309
kind t/m 12j in kamer 2 volw. - Krokus  - € 142
3e persoon in dubbel kamer   - € 64
single      + € 90

SUPERPROMO

INBEGREPEN  
 ✔ welkomstdrankje en Rantour begeleiding
 ✔ halfpension van diner dag 2 t/m ontbijt dag 7
 ✔ ontbijtbuffet bij aankomst en avondmaal (hoofdgerecht) 

voor terugreis
 ✔ transfers met onze autocar naar Pitstaler Gletscher, Söl-

den, Seefeld en Ischgl
 ✔ gratis skibus op wandelafstand van het hotel

Geniet volop van sneeuwplezier en gezelligheid

tijdens de feestdagen in het Pitztal.

Kerstavond diner en oudejaarsavond galamenu

met muziek inbegrepen

PITZTALER GLETSCHER SÖLDEN SKIARENA SILVRETTA ARENA - ISCHGL

Eén van de mooiste en rustigste gletschers van Oostenrijk

Hoogste punt: 3440m

40 km pistes

Geschikt voor beginners & gevorderden

Verbonden met deelgebied Rifflsee

Adembenemend uitkijkplatform aan Café 3.440

Info & skipassen: www.pitztal.com

Bekendste skigebied van de Oostenrijkse Alpen
 
Hoogste punt: 3250m

144 km pistes

Geschikt voor beginners & gevorderden

Moderne liftinfrastructuur

Twee gletsjers met sneeuwgarantie

Info & skipassen: www.soelden.com

Skigebied Ischgl en Zwitserse Samnaun 

Hoogste punt: 2872m

Piste: 239 km

Geschikt voor elk niveau

Groot en bruisend skigebied met moderne liften

Vele gezellige après-ski hutjes

Info & skipassen: www.ischgl.com

SKISAFARI: ONTDEK 3 SKIGEBIEDEN IN 1 REIS

KERST &
NIEUWJAAR

DAG 1 : AFFLIGEM - MANNHEIM
Vertrek om 20u. Via Luik naar Aken, halte. Via Kerpen naar 
Hockenheim, halte. Comfortabele nachtrit aan boord van 
onze luxe autocar met twee haltes onderweg.

DAG 2 : MANNHEIM - ARZL IM PITZTAL 
Via Stuttgart naar Ulm en Kempten, halte. Over de Fernpass 
naar Arzl im Pitztal. Aankomst omstreeks 7u30. Ontbijtbuffet 
en check-in. Afhalen van skipas en skimateriaal aan het skista-
tion Hochzeiger met onze begeleider. Vrije tijd. Kamers be-
schikbaar vanaf 12u. Welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 3 : PITZTALER GLETSCHER
Transfer naar de Pitztaler Gletscher

DAG 4 :  SÖLDEN SKIARENA
Transfer naar Sölden Skiarena

DAG 5 : SEEFELD
Transfer naar Seefeld 

DAG 6 : ISCHGL SILVRETTA ARENA
Transfer naar Ischgl Silvretta Arena

DAG 7 : ARZL IM PITZTAL - MANNHEIM 
Check-out om 9u. Skimogelijkheid in het Hochzeiger skige-
bied in Pitztal en inleveren van het skimateriaal. Avondmaal 
in het hotel en vertrek om 20u. Comfortabele nachtrit over de 
Duitse snelwegen.

DAG 8 : MANNHEIM - AFFLIGEM  
Comfortabele nachtrit met de nodige haltes onderweg. Aan-
komst omstreeks 7u

vanaf

vanafvanafvanaf

WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN & 
CHÂTEAU NEERCANNE
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KERSTMARKT AKEN

zaterdag: 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12
vertrek 9u - terug 21u
kinderen - 12j: € 24 € 29

per persoon

KERSTMARKT KEULEN

zaterdag: 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12
weekdag: 01/12 - 10/12
vertrek 8u - terug 22u
kinderen -12j: € 28 € 33

DISNEY'S BETOVERENDE KERST

26/12   I   vertrek 6u - terug 23u30
INBEGREPEN

 ✔ Inkomticket tot één van beide Disneyparken®

Kinderen -12j: € 112
Kinderen -3j: gratis

€ 129

WINTER EFTELING

27/12   I   vertrek 9u - terug 22u
INBEGREPEN

 ✔ Inkomticket winter Efteling

Kinderen -12j: € 67
Kinderen -4j: € 25

€ 77

PHANTASIALAND

26/12 & 27/12   I   vertrek 8u - terug 23u
INBEGREPEN

 ✔ Inkomticket Phantasialand

Kinderen -12j: € 73
Kinderen -4j: € 30

€ 83

ANDREA BOCELLI
SPORTPALEIS ANTWERPEN

23/01/21   I   vertrek 18u - terug 24u
INBEGREPEN

 ✔ Inkomticket zitplaats categorie 2

 ✔ Reservatie & portkosten
suppl. zitplaats 1e categorie: + € 11

€ 158

NIEUWJAARSCONCERT
ANDRE RIEU

10/01/21   I   vertrek 16u30 - terug 23u
INBEGREPEN

 ✔ Inkomticket zitplaats RANG 1

 ✔ Reservatie- en portkosten € 135

EINDEJAARSREVUE IN HET
WITTE PAARD

29/12   I   vertrek 11u30 - terug 21u
INBEGREPEN

 ✔ Driegangen showmenu
 ✔ Aangepaste wijnen, water & koffie
 ✔ Eindejaarsrevue

Prijs: € 104

€ 99
prijs p.p. met Rantour voordeelkaart

KERSTMARKT DÜSSELDORF

zaterdag: 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12
vertrek 8u - terug 22u
kinderen -12j: € 28 € 33

KERSTMARKT DORTMUND

zaterdag: 05/12 - 12/12 - 19/12
vertrek 7u - terug 21u
kinderen -12j: € 28 € 33

KERSTMARKT OBERHAUSEN

zaterdag: 05/12 - 12/12 - 19/12
vertrek 7u - terug 21u
kinderen -12j: € 28 € 33

KERSTMARKT TRIER & LUXEMBURG

zaterdag: 05/12 - 12/12 - 19/12
vertrek 7u - terug 21u
kinderen -12j: € 28 € 33

MONSCHAU & KASTEEL MERODE

zaterdag: 05/12 - 19/12
vertrek 9u - terug 22u
kinderen -17j: € 31
incl. inkom kasteel Merode € 43

KERSTMARKT DUISBURG

zaterdag: 12/12 - 19/12
weekdag: 15/12
vertrek 8u - terug 22u
kinderen -12j: € 28 € 33

KERSTMARKT ESSEN

zaterdag: 28/11 - 12/12 - 19/12
weekdag: 22/12
vertrek 8u - terug 22u
kinderen -12j: € 28 € 33

KERSTSTAD VALKENBURG

zaterdag: 05/12 - 12/12 - 19/12
weekdag: 02/12
vertrek 9u - terug 22u30
kinderen -12j: € 28 € 33

DESIGNER OUTLET ROERMOND

koopzondag: 06/12 - 20/12
vertrek 9u - terug 20u
kinderen -12j: € 24 € 29

KERSTSFEER IN AMSTERDAM

zaterdag: 05/12 - 19/12
vertrek 7u - terug 21u
kinderen -12j: € 31 € 36

DRIJVENDE KERSTMARKT LEIDEN

zaterdag: 19/12
weekdag: 22/12
vertrek 8u - terug 20u30
kinderen -12j: € 40
incl. rondvaart Leiden & drankje

€ 45

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR DE HAAR

donderdag: 26/11
vertrek 8u - terug 21u30
kinderen -12j: € 35 
kinderen -17j: € 44
incl. inkom Country & Christmas fair

€ 49

KERSTMARKT REIMS

zaterdag: 28/11 - 19/12
vertrek 7u - terug 21u
kinderen -12j: € 40
incl. champagneproeverij € 45

KERSTSFEER IN CANTERBURY

zaterdag: 05/12 - 19/12
vertrek 7u - terug 22u
kinderen -12j: € 60
incl. overtocht met "Le Shuttle" € 65

WINTERLAND HASSELT

zaterdag: 28/11 - 12/12
koopzondag: 20/12
vertrek 9u - terug 20u30
kinderen -12j: € 20 € 25

DEN HAAG & GOUDA

vrijdag: 11/12
vertrek 8u - terug 21u30
kinderen -12j: € 31 € 36

per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoon per persoon per persoon

per persoonper persoon

vanaf
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BEGELEIDE 
VLIEGVAKANTIES

Rantour reisleiding

Luchthavenvervoer vanaf  
Affligem & terug

Vluchten heen & terug

All-inclusive bij strandvakanties

Speciale vroegboekacties

SPANJE - COSTA DE LA LUZ
11 DAGEN

01/10/20
FACULTATIEVE EXCURSIES
Sevilla, Cadiz, Ronda, Gibraltar, boottocht

 CLUBHOTEL RIU CHICLANA****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 285 per persoon

CYPRUS - PAPHOS
11 DAGEN

15/10/20
FACULTATIEVE EXCURSIES
Eilandtour, Troodosgebergte, Nicosia, Kaledonische watervallen

 HOTEL ALOE****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 269 per persoon

TENERIFE - PLAYA DE LAS AMERICAS
10 DAGEN

27/10/20 & 15/01/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Eilandtour, Pico del Teide, boottocht, La Gomera

 HOTEL BEST TENERIFE****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 235 per persoon

LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN
10 DAGEN

24/02/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Puerto del Carmen, eilandtour, catamaran, boottocht

 HOTEL RIU PARAISO LANZAROTE****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 295 per persoon

SPANJE - BENIDORM
10 DAGEN

20/03/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Alicante, de smaak van Costa Blanca (Finestrat, Altea & Calpe)

 HOTEL RH PRINCESA****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 180 per persoon

€ 1195 € 1299

€ 919*€ 1125*vanaf € 1099

SPANJE - COSTA DEL SOL
10 DAGEN

14/04/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Malaga, Granada, Ronda, Migas, Gibraltar, Marbella

 CLUBHOTEL RIU COSTA DEL SOL****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 295
€ 1048*

per persoon

SPANJE - MALLORCA
10 DAGEN

26/04/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Palma de Mallorca, eilandtour, boottocht, jeepsafari

 HOTEL RIU PLAYA PARK****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 245 per persoon

GRIEKENLAND - KRETA
10 DAGEN

12/05/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Jeepsafari, Spinalonga, Heraklion, Agios, Nikolaos, Elounda, Rethymnon

 HOTEL CACTUS ROYAL****S

Verblijf in all-inclusive

Single + € 339 per persoon

MONTENEGRO - BECICI
8 DAGEN

24/05/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Kotor & de Kotorbaai, Dubrovnik, het verborgen meer, tweelandenmeer

 HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 285 per persoon

PORTUGAL - MADEIRA
8 DAGEN

24/05/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Funchal, boottocht, Levada wandeling, eilandtours

 HOTEL PESTANA BAY OCEAN****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 230 per persoon

PORTUGAL - ALGARVE
10 DAGEN

01/06/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Westkust & Monchique, Oostkust Algarve, boottocht, Albufeira

 HOTEL RIU GUARANA****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 375 per persoon

€ 1099 € 1079*

€ 1249*€ 1049*€ 947*

TURKIJE - KUSADASI I SINGLEREIS
8 DAGEN

04/06/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Pamukkale, Sirince, Samos, Ephese, jeepsafari, boottocht

 HOTEL FANTASIA DE LUXE KUSADASI*****

Verblijf in all-inclusive

Geen singlesupplement
€ 1049*

per persoon

ITALIË - SICILIË
8 DAGEN

16/06/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Etna, Siracusa, Agrigento, Taormina, Lipari, Volcano

 HOTEL CAESAR PALACE****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 159 per persoon

SPANJE - ALMERIA
12 DAGEN

27/06/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Mojacar, Granada, Almeria, Cabo de Gata

 HOTEL BEST SABINAL****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 265 per persoon

CRUISE NOORSE FJORDEN
8 DAGEN

23/05/21
VAARSCHEMA
Amsterdam - Eidfjord - Hardangerfjord - Alesund - Geiranger-
fjord - Bergen - Amsterdam
INCLUSIEF
Vervoer per luxe autocar naar Amsterdam & terug
MS NIEUW STATENDAM
Verblijf in volpension

per persoon - single op aanvraag

€ 1099*

vanaf € 1599€ 1129

VROEGBOEKACTIE TOT 29/09*

€ 965

VROEGBOEKACTIE TOT 29/12*

€ 1155

VROEGBOEKACTIE TOT 30/12*

€ 1149

VROEGBOEKACTIE TOT 30/12*

€ 1015

VROEGBOEKACTIE TOT 22/01*

€ 1098

VROEGBOEKACTIE TOT 29/12*

€ 1385

VROEGBOEKACTIE TOT 29/01*

€ 1199

GRATIS DRANKENPAKKET BIJ BOEKING VOOR 29/09

VROEGBOEKACTIE TOT 29/01*

€ 1169

CRUISE ANTILLEN
9 DAGEN

30/01/21
VAARSCHEMA
Martinique - Guadeloupe - Britse Maagdeneilanden - St. Maarten 
Dominica - St. Kitts - Nevis - Antique - Barbuda - Martinique
INCLUSIEF
Vervoer naar luchthaven met luxe autocar & vluchten
MSC POESIA
Verblijf in volpension vanaf € 1499

per persoon - single op aanvraag

VROEGBOEKACTIE TOT 28/08*

€ 1245

GRIEKENLAND - RHODOS 
11 DAGEN

12/06/20
FACULTATIEVE EXCURSIES
Eilandtour, Rhodos stad, jeepsafari, boottocht, Symi, Lindos

 HOTEL COSMOPOLITAN****

Verblijf in all-inclusive

Single + € 230
€ 1045

per persoon

VROEGBOEKACTIE TOT 11/01*

€ 1095
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HOE RESERVEREN?

RANTOUR
Bellestraat 98 - Affligem
info@rantour.be
053/66.68.94

RESERVEER ONLINE
www.rantour.be

VIA UW REISAGENT

GOLDCLUB 
VOORDEELKAART

Wordt een échte Goldclub member en ge-
niet van vele voordelen & exclusieve kor-
tingen. Registreer u vandaag nog op  
www.rantour.be of informeer bij uw reisagent.

CENTRALE VERTREKPLAATS
PARKING RANTOUR   I   Bellestraat 94 - Affligem
Maak gebruik van onze centrale vertrekplaats te Affligem. Het vertrekuur te  
Affligem vindt u steeds terug in onze programmabeschrijving. Wij beschikken 
over een private en afgesloten parking. Daarnaast heeft u ook een uitgebreide 
keuze aan verschillende opstapplaatsen voor onze meerdaagse reizen of kan u 
een taxiservice reserveren met thuisafhaling.

OPHAALSERVICE
Opstapplaats vermelden bij reservatie. Let op: opstapplaats = afstapplaats. De-
finitieve uur van ophaling wordt toegestuurd met reisdocumenten. Opstapplaat-
sen zijn steeds betalend en kunnen niet meer worden gewijzigd minder dan één 
maand voor vertrek.

Anderhalf uur voor het centrale vertrekuur te Affligem (toeslag €25 / persoon/traject)

ANTWERPEN HOTEL CROWN PLAZA - G. LEGRELLELAAN

BRUGGE INGANG STATION ST MICHIELS WEST - SPOORWEGSTRAAT

LUMMEN CARPOOLPARKING - E314 AFRIT 26

Eén uur voor het centrale vertrekuur te Affligem (toeslag €20 / persoon/traject)

GENT P+R PARKING GENTBRUGGE - ARSENAAL (BRUSSELSESTEENWEG)

ST NIKLAAS HOTEL SERWIR - KONING ASTRIDLAAN

LEUVEN PARKING BODART - VEILINGWEG

Half uur voor het centrale vertrekuur te Affligem (toeslag €15 / persoon/traject)

DENDERMONDE INGANG STATION - STATIEPLEIN

ERPE MERE CARPOOLPARKING - E40 AFRIT 18

TAXISERVICE
Rantour biedt u de mogelijkheid een taxiservice met thuisafhaling voor en na de 
reis te reserveren. Tarieven per traject naargelang de af te leggen afstanden met 
max. 4 personen. Zie www.rantour.be.

REISVERZEKERING
Laat niets aan het toeval over! Met protections reis je op en top verzekerd. Vraag 
vrijblijvend advies over annulerings- en bijstandsverzekeringen bij uw reservatie.

VERZEKERING PARKING
We bieden onze klanten de mogelijkheid gebruik 
te maken van onze private en afgesloten parking te 
Affligem. Parking reserveren bij inschrijving (€ 1 per 
dag/wagen). INBEGREPEN: verzekering voor scha-
de na diefstal, vandalisme, brand & schade door  
natuurkrachten. (vrijstellingen van toepassing,  

www.rantour.be).

ALGEMENE VOORWAARDEN
Geschillencommissie vanaf 1 juli 2020
www.rantour.be

WIJZIGINGEN PROGRAMMA
Naargelang de omstandigheden behoudt de  
organisator zicht het recht voor om in het belang van 
de reis en van de reiziger bepaalde elementen te  
wijzigen voor zover deze niet van doorslaggevend  
belang  zijn of een waardevemindering tot gevolg 
hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelfs in 
een vrij laat stadium of zelfs tijdens de rondreis bij 
noodzaak één of meerdere hotelwijzigingen door te 
voeren. Uiteraard wordt in voorkomend geval ge-
streefd naar een gelijkwaardige accommodatie. De 
volgorde van het programma kan gewisseld worden 
in functie van openingsuren van bezoeken en de 
weersomstandigheden. In geval van epidemieën, 
pandemieën en/of andere ziektes of politieke om-
standigheden behoudt Rantour zich het recht voor 
om bepaalde diensten welke betrekking hebben op 
uw reis/verblijf aan te passen aan plaatselijke over-
heidsbeslissingen.

DAGTRIPS & EVENTS
Alle dagtrips en events vertrekken steeds vanuit onze 
centrale vertrekplaats te Affligem. Rantour behoudt 
zich het recht voor om een dagtrip af te gelasten 14 
dagen voor afreis indien minder dan 25 deelnemers. 
Voor een annulering van een dagtrip of event waarbij 
een inkomticket is inbegrepen zijn bijzondere annule-
ringsvoorwaarden van toepassing. Zie www.rantour.be.

RONDREIS PORTUGAL - 8D
VAN PORTO NAAR LISSABON

01/06/21
INCLUSIEF & HIGHLIGHTS
Uitstappen volgens programma, volpension, mini-cruise op de 
Douro, kerk Hiëronymietenklooster, toren van Belem,....
PROGRAMMA
Porto - Batalha - Fatima - Nazare - Aveiro - 
Bucaco - Obidos - Sintra - Coimbra - 
Lissabon

€ 1285
per persoon - single + € 230

RONDREIS UZBEKISTAN - 11D
KLEURENPRACHT AAN DE ZIJDEROUTE

04/09/21
INCLUSIEF & HIGHLIGHTS
Uitstappen volgens programma, volpension, picknick in de 
woestijn, Bibi Khanym moskee, Zijderoute, Hogesnelheidstrein 
Afrosiyob
PROGRAMMA
Tasjkent - Khiva - Bukhara - Shakhrisabz
Samarkand - Tasjkent

MINITRIP MALTA - SLIEMA
5 DAGEN

22/03/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Gozo - Noordtour - Zuidtour - Valletta - De Drie Steden

 HOTEL PLAZA***

Verblijf in halfpension

Single + € 30 per persoon

CITYTRIP POLEN - KRAKAU
4 DAGEN

09/04/21
PROGRAMMA
Krakau - Wieliczka - Auschwitz-Birkenau - Joodse wijk Kazimiers

 HOTEL BEST WESTERN OLD TOWN***

Verblijf in halfpension

Single + € 129 per persoon

€ 2375

€ 895€ 595
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per persoon - single + € 349

MINITRIP FRANKRIJK - LOURDES
4 DAGEN

23/04/21 & 27/08/21
FACULTATIEVE EXCURSIES
Artouste - Grotten van Beherram - Pont d'Espagne - Gavernie

 QUALITY HOTEL CHRISTINA***

Verblijf in all-inclusive

Single + € 25 per persoon
vanaf € 649

VROEGBOEKACTIE TOT 22/01*


