ZOMER 2022

16/05/2022

Nederland

Friesland & Ameland

5 dagen

21/05/2022

Frankrijk

Reims & Epernay

2 dagen

25/05/2022

Frankrijk

Normandië | D-day - Mont St Michel & Îles Chausey

5 dagen

28/05/2022

Frankrijk

Auvergne & Puy-De-Dome

7 dagen

4/06/2022

Frankrijk

Elzas & Route du vin

3 dagen

4/06/2022

Frankrijk

Parijs & Versailles

3 dagen

5/06/2022

Oostenrijk

Oberndorf & Kitzbüheler Alpen

8 dagen

11/06/2022

Oostenrijk

Pitztal

8 dagen

11/06/2022

Italië

Livigno & Bernina Expres

8 dagen

19/06/2022

Frankrijk

Haute-Savoie - Mont Blanc & Meer van Genève

8 dagen

20/06/2022

België

Durbuy - Gastronomie bij Wout Bru

2 dagen

22/06/2022

Duitsland

Zwarte Woud & Bodensee

5 dagen

22/06/2022

Italië

De wondere wereld van de Dolomieten

8 dagen

24/06/2022

Oostenrijk

Salzburgerland - Zell am See - Kaprun

8 dagen

27/06/2022

Frankrijk

Saumur | Loire & Anjou

5 dagen

3/07/2022

Zwitserland

Graubünden - Davos

7 dagen

3/07/2022

Frankrijk

Bretagne | Saint Malo & Smaragdkust

7 dagen

10/07/2022

Tsjechië

Praag - Pilsen & Karlovy Vary

8 dagen

Ons aanbod

10/07/2022

Frankrijk

Vendée - Charente-Maritime & Puy du Fou

7 dagen

De voorbije maanden hebben wij niet stil gezeten en

11/07/2022

Oostenrijk

Karinthische meren & Grossglockner

8 dagen

zijn wij aan de slag gegaan om u een gevarieerd aan-

17/07/2022

Frankrijk

Corrèze - Lot- Dordogne - Cantal

7 dagen

bod aan vakantiebestemmingen voor te stellen. Onze

18/07/2022

Duitsland

Bad Wildungen & het Sauerland

4 dagen

nieuwe zomercatalogus 2022 staat boordevol prachti-

18/07/2022

Frankrijk

Vogezen & Haut-Königsbourg

4 dagen

24/07/2022

Frankrijk

Provence - Ardèche - Camargue - Mont Ventoux

7 dagen

31/07/2022

Duitsland

Spreewald - Potsdam & Berlijn

7 dagen

1/08/2022

Duitsland

Berlijn & Potsdam

5 dagen

nieuwe bestemmingen. Trek je er liever op uit met het

1/08/2022

Frankrijk

Bourgogne & Grands Crus

5 dagen

vliegtuig? Dan zijn onze begeleide vliegvakanties iets

6/08/2022

Oostenrijk

Pitztal

8 dagen

voor jou. Wij kijken er naar uit om jullie opnieuw de

6/08/2022

Hongarije

Hongaarse Rhapsodie & Boedapest

8 dagen

mooiste plekjes te laten ontdekken.

7/08/2022

Duitsland

De Romantische Rijnvallei

3 dagen

13/08/2022

Frankrijk

Elzas & Route du vin

3 dagen

13/08/2022

Frankrijk

Nevers - Lourdes - Rocamadour

7 dagen

13/08/2022

Frankrijk

Parijs & Versailles

3 dagen

14/08/2022

Oostenrijk

Oberndorf & Kitzbüheler Alpen

8 dagen

14/08/2022

Oostenrijk

Wenen & Wienerwald

7 dagen

19/08/2022

Nederland

Amsterdam - Volendam & Zaanse Schans

3 dagen

22/08/2022

Frankrijk

Normandië | D-day - Mont St Michel & Îles Chausey

5 dagen

22/08/2022

Italië

Lago Maggiore - Comomeer & Milaan

8 dagen

31/08/2022

Spanje

Costa Brava - Lloret de Mar

8 dagen

2/09/2022

Frankrijk

Land der Katharen, Minervois & Corbières

8 dagen

3/09/2022

Frankrijk

Reims & Epernay

2 dagen

5/09/2022

Spanje

Costa Brava - Lloret de Mar

8 dagen

9/09/2022

Spanje

Costa Brava - Lloret de Mar met hondjes

10 dagen

10/09/2022

Oostenrijk

Vorarlberg & Bodensee

8 dagen

10/09/2022

Spanje

Costa Brava - Lloret de Mar

8 dagen

10/09/2022

Frankrijk

Het mooiste van de Azurenkust

8 dagen

19/09/2022

Frankrijk

Toscaanse Riviera & Cinque Terre

8 dagen

21/09/2022

Italië

De wondere wereld van de Dolomieten

8 dagen

29/10/2022

Spanje

Costa Brava - Lloret de Mar

8 dagen

11/11/2022

Frankrijk

Parijs & Versailles

3 dagen

19/12/2022

België

Durbuy - Gastronomie bij Wout Bru

2 dagen

ONBEZORGD OP VAKANTIE
MET RANTOUR
Beste reiziger,
We hebben er lang op moeten wachten maar we mogen weer! De wereld ontdekken, genieten en beleven.
Bij Rantour beseffen nu meer dan ooit hoe belangrijk
het is een vertrouwde reispartner te hebben.

‘Comfortable reizen,
veilig & zonder zorgen
is onze topprioriteit’

ge reizen, gezellige shortbreaks, leuke daguitstappen
en events. We nemen je mee naar meer dan 90 bestemmingen binnen en buiten Europa. De vertrouwde Rantour klassiekers maar ook enkele verrassende

WELKOM
bij Rantour!

BELGIË

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FRANKRIJK

DURBUY - TOPGASTRONOMIE BIJ WOUT BRU

PARIJS & VERSAILLES

VOGEZEN - HAUT-KOENIGSBOURG

SAUMUR - LOIRE & ANJOU

Durbuy is the place to be. Sterrenchef Wout Bru zet het piepkleine charmante stadje terug op de kaart. Van een ingeslapen
Ardense bestemming voor dagtoeristen is Durbuy in korte tijd
uitgegroeid tot een drukbezocht gastronomisch verwenoord.
Naast de tafelgeneugten biedt het stadje een prachtig decor
voor een verfrissende wandeling in het middeleeuwse centrum
met authentieke smalle steegjes. In Durbuy is alles dichtbij want
de kleinschaligheid wordt er nauwgezet bewaard.

Parijs zien of weerzien blijft een uitzonderlijke belevenis. Een
metropool waar oud en nieuw harmonieus, mooi en uitdagend
samengaan. Er heerst een sfeer van “laisser aller” die model kan
staan voor heel wat aspecten van de Franse samenleving. Parijs
is ook een stad van cultuur, stijl en mode, klasse en elegantie,
bekoring, charme en levendigheid. We combineren deze citytrip
met een bezoek aan het kasteel van Versailles, één van de meest
indrukwekkende bouwwerken van Frankrijk. De Lichtstad is één
groot feest voor geest en zinnen, je keert er gegarandeerd terug.

Dichtbij en toch zo anders. In de Vogezen schuilt achter elke bergtop een idyllisch dorpje met prachtige vakwerkhuizen alsof het
beelden uit vervlogen tijden zijn. De reisroute slingert zich door
het derde meest bosrijke departement van Frankrijk. De tocht
gaat verder over de “Ballons des Vosges” en het bezoek aan het
Château du Haut-Koenigsbourg, een strategische burcht aan de
rand van de Rijnvallei. Wijngaarden, watervallen, bergmeren en
thermale bronnen, de verscheidenheid van deze regio is immens.

Geen andere streek straalt zoveel elegantie uit als de vallei van
de Loire, in een ver verleden de lusthof van de Franse adel. Tussen Orléans en Angers hebben destijds vele Franse koningen
hun riante buitenverblijf gebouwd. Pracht en praal, architectonische hoogstandjes, liefdesverhalen aan het hof, slaapkamergeheimen… De Loirevallei is eveneens bekend om de lekkere
wijnen en de plaatselijke gastronomie, een reisje op maat voor
levensgenieters en vol nostalgie naar het vorstelijke verleden van
Frankrijk.

2-DAAGSE BUSREIS

3-DAAGSE BUSREIS

4-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

LE SANGLIER DES ARDENNES**** - DURBUY

HOTEL MERCURE VAUGIRARD PORTE DE VERSAILLES****

HOTEL LES VALLEES**** - LA BRESSE

HOTEL & SPA ANNE D‘ANJOU**** - SAUMUR

04/06/2022
13/08/2022 & 11/11/2022

10/07/2022

20/06/2022 & 19/12/2022
Single		

€ 469
+ € 90

INBEGREPEN
Bezoek Radhadesh, rondrit treintje en wijnproeverij. Gastronomisch zesgangendiner en tweegangenlunch bij Wout Bru
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 2.

Single 04/06/2022		
Single 13/08/2022 & 11/11/2022		

€ 464
€ 456
+ € 110
+ € 106

INBEGREPEN
Boottocht op de Seine en inkomgeld Kasteel van Versailles.
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 3. ¼ wijn en
water bij avondmalen inbegrepen.

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Single		

€ 689
+ € 80

27/06/2022
Single		

€ 884
+ € 112

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverijen zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverijen zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 4. ¼ wijn, water
en koffie inbegrepen bij de avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 5. ¼ wijn en water
bij middagmalen.

FRANKRIJK

FRANKRIJK

REIMS & EPERNAY

ELZAS & ROUTE DU VIN

NORMANDIË - MONT ST MICHEL & ÎLES CHAUSEY

BOURGOGNE & GRANDS CRUS

Onbezorgd reizen door de champagnestreek doe je met onze
luxueuze autocar. Reims is de metropool en focus van gerenommeerde champagnehuizen. Een middeleeuwse kunststad met
een rijke geschiedenis en veel historische bezienswaardigheden.
We bezoeken Le Phare de Verzenay, een boeiend wijnmuseum
waar we het proces van druif naar champagne ontdekken. We
volgen de “Route Touristique du Champagne” en brengen bezoeken aan Epernay en Hautvillers, respectievelijk de hoofdstad
en de bakermat van de champagnestreek.

De Elzas is de kleinste regio van Frankrijk. Historisch was de
streek vele malen het toneel van zware strijd tussen Duitsers en
Fransen. Je kunt er in de Elzas dan ook niet omheen dat de streek
meermaals afwisselend onder Pruisisch en Frans bewind leefde.
Een gastvrij onthaal, de bloemenrijke vakwerkhuizen, de rijke cultuur en de heerlijke Elzasserwijnen zijn de voornaamste troeven
van deze regio. Blikvangers op het programma zijn bezoeken aan
de middeleeuwse stadjes Ribeauvillé, Riquewihr en Kaysersberg
en tevens aan Colmar en Straatsburg, hoofdplaats van de regio.

Normandië, de kustregio waar de vrijheid van West-Europa
werd geboren met moed en bloed. Maar er zijn nog redenen om
Normandië te bezoeken: de heerlijke gastronomie zoals vis- en
schaaldieren, de oesters en de kazen, de cider en de calvados.
We bezoeken de Chausey eilanden die geografisch gezien deel
uitmaken van de Kanaaleilanden. De archipel van Chausey is bij
laag water een verzameling van 365 kleine eilandjes en bij hoog
water telt men 52 eilandjes. We verblijven in Villedieu-les-Poêles,
een koperstadje in het Manchedepartement.

Bourgogne is populair bij fijnproevers en wijnkenners maar is ook
erg in trek bij de fans van natuur en oude gebouwen. Deze prachtige landelijke streek is wereldberoemd om zijn prestigieuze wijnen en typische keuken maar zal u ook bekoren met vele vredige coulisselandschappen, uitgestrekte wijngaarden, pittoreske
dorpjes en mythische monumenten. De focus op deze exclusieve
reis gaat in het bijzonder naar de plaatselijke gastronomie, enkele wereldberoemde wijnstreken en het rijke erfgoed, teruggaand
tot Kelten, Romeinen en de Hertogen van Bourgondië.

2-DAAGSE BUSREIS

3-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

BEST WESTERN PREMIER HOTEL DE LA PAIX**** - REIMS

HOTEL L’EUROPE**** - COLMAR

HOTEL LE FRUITIER*** - VILLEDIEU-LES-POÊLES

HOTEL LE DRACY*** - DRACY-LE-FORT

21/05/2022 & 03/09/2022

04/06/2022 & 13/08/2022

Single		

€ 349
+ € 37

INBEGREPEN
Bezoeken en proeverijen zoals vermeld in het programma zijn
inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 2. ¼ wijn en
water bij de middag- en avondmalen.

Single		

€ 489
+ € 110

INBEGREPEN
Wijnproeverij
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 3. ¼ wijn en water
inbegrepen bij de maaltijden.

25/05/2022 & 22/08/2022
Single		

€ 879
+ € 120

01/08/2022
Single		

€ 897
+ € 180

INBEGREPEN
Bezoeken, boottochten Chaussey eilanden, inkomgelden en
proeverijen zoals vermeld in het programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken en proeverijen zoals vermeld in het programma zijn
inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 5. ¼ wijn, water
en koffie inbegrepen bij de middagmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf het diner dag 1 t/m lunch dag 5. ¼ wijn,
water en koffie inbegrepen bij de middagmalen.

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FRANKRIJK

BRETAGNE - SAINT MALO & SMARAGDKUST

VENDEE - CHARENTE-MARITIME & PUY DU FOU

CORREZE - LOT - DORDOGNE - CANTAL

NEVERS - LOURDES & ROCAMADOUR

Bretagne bestaat uit schilderachtige dorpjes, prachtige inhammen en een uiterst grillige en sterk geërodeerde kust waar de
oceaan zich al eeuwenlang op te pletter gooit. De Smaragdkust
heeft zijn naam te danken aan de blauw groene zee en ligt aan de
noordkust van Bretagne, een strook van ongeveer 40 kilometer
tussen Cancale en Cap Fréhel. Maar Bretagne is ook een paradijs
voor gastronomen: fruits de mer en crêpes zijn enkele voorbeelden van de lokale lekkernijen. Wij verblijven in Saint-Malo, vroeger berucht als een vervaarlijk piratennest.

De Vendée, langs de Franse westkust is een deel van de vroegere
provincie Poitou en een departement in de regio Pays de la Loire.
Kenmerkend voor het grootste deel van de Vendée is het coulissenlandschap, stukken weiland omgeven door hoge heggen, een
cultuurlandschap dat ontstond in de middeleeuwen. Met meer
dan 2200 zonuren per jaar is dit de bestemming bij uitstek voor
een ontspannende vakantie in harmonie met de zee, de natuur,
cultuur en gastronomie. De topic van deze reis is het bezoek aan
Le Puy du Fou, één van de mooiste themaparken in de wereld.

Diep verscholen in het hart van Frankrijk liggen de departementen Corrèze, Lot, Dordogne en Cantal. Donkere bossen, slingerende rivieren en authentieke middeleeuwse dorpen, een landschap dat de set was van vele ridderfilms. De Corrèze verwent de
bezoeker met een oase van groen en cultuur terwijl de Cantal dan
weer bekend is als “le pays vert”. De Dordogne, beter bekend
onder de oude naam “Périgord”, telt vele dorpjes die stuk voor
stuk het label “l’un des plus beaux villages de France” terecht
verdienen.

Lourdes is incontournable voor wie naar de Pyreneeën trekt.
Sinds 1858 is Lourdes uitgegroeid tot één van de meest bezochte bedevaartsoorden ter wereld. Een reis met een toegespitste
aandacht voor het religieuze oord maar ook voor de omringende natuurpracht in de bergwereld van de Pyreneeën. Gavarnie is
werelderfgoed door de indrukwekkende “Cirque de Gavarnie”.
Tijdens het verblijf in Lourdes voorzien we niet alleen een uitgebreid bezoek aan de heiligdommen, er is ruimschoots tijd voor
een wandeling in de gezellige winkelstraten van de binnenstad.

7-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

BEST WESTERN HOTEL ALEXANDRA**** - SAINT MALO

HOTEL LE RABELAIS*** - FONTANY-LE-COMTE

AUBERGE DE LA XAINTRIE*** - SAINT-PRIVAT

HOTEL ALBA**** - LOURDES

03/07/2022

10/07/2022

Single		

€ 1396
+ € 276

€ 1269

Single		

+ € 150

17/07/2022
Single		

€ 1139
+ € 168

13/08/2022
Single		

€ 996
+ € 180

INBEGREPEN
Bezoeken en inkomgelden zoals vermeld in het programma
inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverij zoals vermeld in het programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverijen zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7. ¼ Wijn en water bij middagmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7. ¼ wijn en water
bij middag- en avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7. ¼ wijn en water
bij middag- en avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7. ¼ wijn en water
bij middag -en avondmalen in hotel Alba.

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FRANKRIJK

PROVENCE - ARDÈCHE & CAMARGUE

AUVERGNE

MORZINE - MONT-BLANC & MEER VAN GENEVE

LANGUEDOC - MINERVOIS & CORBIÈRES

“Le Midi”, wie droomt niet van een optrekje in Zuid-Frankrijk? Je
kan er genieten van zonovergoten zuiderse landschappen met
een weelderige plantengroei, van de bedwelmende geur van
thijm en rozemarijn, van de olijf- en amandelbomen... Het is een
streek vol afwisseling, denk maar aan de historische steden Avignon en Orange. We bezoeken eveneens het natuurgebied van
de Camargue en de toeristische route van de Gorges de l’Ardèche. De klim naar de legendarische Mont Ventoux, de “géant de
Provence’, mag uiteraard niet ontbreken op het programma.

Vrees niet, de vulkanen van de Auvergne zijn al ettelijke duizenden jaren uitgedoofd. De vulkaanketen bestaat uit 80 toppen en
is het grootste regionale park van Europa. De negen dorpen die
op de lijst van “Les Plus Beaux Villages de France” staan, nodigen
uit om enkele van deze pittoreske plaatsen met een uitgesproken
identiteit te verkennen. We logeren in het charmante hotel Le
Pariou***, geprezen om de excellente gastronomie. Laat u verleiden door deze regio en geniet van een onvergetelijke “all in”
vakantie.

De wereld aan jouw voeten, hoog in de bergen op een zonovergoten terras met zicht op groene valleien: de Haute-Savoie laat
niemand onberoerd. De Haute-Savoie beschikt, naast vele waardevolle sites, over een uitzonderlijk rijk natuurerfgoed. Het majestueuze massief van de Mont Blanc, het dak van Europa, is het
paradijs voor liefhebbers van overweldigende landschappen. De
topics van deze reis zijn ongetwijfeld de plaatselijke gastronomie
met heerlijke regionale specialiteiten en het zuivere alpenklimaat.
We verblijven in het elegant viersterrenhotel Le Petit Dru.

Hoe opstandigheid vele eeuwen later het Land der Katharen een
mysterieuze aantrekkingskracht bezorgde. De kerkelijke strijd
van toen is nooit ver weg in dit nu vredige gebied van de Languedoc-Roussillon. Liefhebbers van cultureel erfgoed vinden er
zijn tal van kunst- en historische steden, typische dorpjes en vele
geklasseerde monumenten. Gezegend met een mild en zonnig
klimaat, biedt de Languedoc-Roussillon een scala aan landschappen van goudgele zandstranden, lagunes en plateaus bedekt met
kreupelhout, wijngaarden en gebergtes.

7-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

HOTEL MERCURE ORANGE CENTRE**** - ORANGE

HOTEL LE PARIOU*** - ISSOIRE

HOTEL LE PETIT DRU**** - MORZINE

HOTEL ILE DU GUA SUITES**** - NARBONNE

24/07/2021
Single		

€ 1269
+ € 216

28/05/2022
Single		

€ 1199
+ € 210

19/06/2022
Single		

€ 1459
+ € 196

02/09/2022
Single		

€ 1539
+ € 380

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverij zoals vermeld in het programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken en inkomgelden en proeverij zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken en inkomgelden zoals vermeld in het programma
inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, inkomgelden en proeverijen zoals vermeld in het
programma inbegrepen

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 7. ¼ wijn, water
en koffie bij middagmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7. ¼ wijn en water
bij middag- en avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8. ¼ wijn en
water bij middag- en avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8. ¼ wijn en
water bij middagmalen.

FRANKRIJK

DUITSLAND

DUITSLAND

DUITSLAND

DE PARELS VAN DE AZURENKUST

DE ROMANTISCHE RIJNVALLEI

BERLIJN & POTSDAM

SPREEWALD, POTSDAM & BERLIJN

Wereldsterren hebben er hun optrekje en misschien kan je een
glimp opvangen van een celebrity of blitse supercars. Nergens
kleurt de zee zo blauw als aan de Côte d’Azur. De befaamde Franse Riviera telt mondaine oorden zoals Cannes, Monaco, Nice en
Saint-Tropez maar er zijn ook de mooie zandstranden, ongerepte kreekjes, schitterende eilanden, een indrukwekkend erfgoed
en ontelbare dorpen vol charme en mediterrane architectuur. De
Azurenkust is ook gekend voor de lekkere traditionele gerechten
en zuiders wijnen.

De Rijn is zonder twijfel één van de meest tot de verbeelding
sprekende rivieren. Mythen, romantiek, gezelligheid, wijn,
burchtruïnes, vele sagen en legenden en tal van idyllische dorpjes
vormen de aantrekkingskracht van deze betoverende vallei. We
maken een boottocht door het hart van het Duitse leisteenplateau vanuit Boppard langs Sankt Goarshausen en de Loreleirots
tot het wijnstadje Rüdesheim. Tijdens de heenreis rijden we door
de meanderrijke Ahrvallei en bezoeken er één van de oudste
wijnkelders van Duitsland.

Als er één Europese stad is met een verhaal dan is het Berlijn
wel. Historisch, hip, trendy en prestigieus zijn begrippen die de
Duitse hoofdstad het best omschrijven. Ettelijke decennia vormde Berlijn de scheiding tussen West-Europa en de Sovjetunie.
Vandaag is het een bruisende stad die de charme en uitstraling
van weleer heeft teruggevonden. Ontdek de Brandenburger Tor,
de Reichstag, het Holocaustmonument, Checkpoint Charlie, de
Potsdamer Platz en de futuristische nieuwbouw waar ooit de
Muur stond. Berlijn heeft het allemaal!

De duistere dagen van voormalig Oost-Duitsland zijn verleden
tijd maar de sporen van het communistisch bewind zijn nog niet
helemaal gewist. Het immense gebied op slechts een uurtje
ten zuidoosten van Berlijn herbergt het prachtige natuurgebied
Spreewald, ook wel eens het “Venetië van Duitsland” genoemd.
Het is geliefd is om zijn schattige eenvoudige dorpjes, idyllische
waterwegen en de heerlijke Spreewalder augurken. Wij gaan
op ontdekking naar het sinistere verleden van het voormalige
DDR-regime in Cottbus en bezoeken Berlijn en Potsdam.

8-DAAGSE BUSREIS

3-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

VAN DER VALK HOTEL SAINT-AYGULF**** - SAINT-AYGULF

BELLEVUE RHEINHOTEL**** - BOPPARD

MARITIM PROARTE HOTEL BERLIN**** - BERLIJN

HOTEL VAN DER VALK BERLIN BRANDENBURG****

10/09/2022

07/08/2022

Single		

€ 1094
+ € 280

Single		

€ 489
+ € 38

01/08/2022

€ 689

Single		

+ € 92

31/07/2022
Single		

€ 1069
+ € 195

INBEGREPEN
Boottocht naar Saint-Tropez en bezoek parfummuseum in
Grasse inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, proeverij en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

INKOMGELDEN
Inkomgelden aan groepstarief (ca. € 60), ter plaatse te regelen
met uw reisleider.

INBEGREPEN
Bezoeken, proeverijen, boottochten en inkomgelden zoals
vermeld in het programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 3. 1 tafeldrankje
bij de avondmalen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 5

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 7.

DUITSLAND

DUITSLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

BAD WILDUNGEN & HET SAUERLAND

ZWARTE WOUD & BODENSEE

Tel de toppen van het Sauerland en je ben een eindje bezig want
dit deel van het Rijnlandse leisteenplateau staat bekend als “het
land van de duizend bergen”. Bosrijke natuurparken wisselen elkaar af met vele meren en stuwdammen. Het kristalheldere water maakt van onze verblijfplaats Bad Wildungen tot één van de
meest bekende kuuroorden van Duitsland. Deze welstellende regio telt pittoreske dorpjes, majestueuze kastelen en mysterieuze
ruïnes. Het gezonde klimaat, de typische vakwerkhuizen en de
gastvrije bevolking zijn de troeven van deze boeiende reis.

Het Zwarte Woud oogt immer groen. Een prachtige natuur van
donkere dennenwouden en lieflijke rivierdalen. Het milde klimaat
en de lekkere gerechten, overgoten met de gereputeerde wijnen
uit de streek van Baden, maken van het Zwarte Woud één van de
meest populaire vakantiebestemmingen in Duitsland. De focus
van deze reis gaat uiteraard naar enkele toeristische trekpleisters
zoals de watervallen van Triberg, de glasblazerij van Wolfach, de
grootste koekoeksklok ter wereld en Freiburg, de hoofdplaats
van het Zwarte Woud. Tijd om te genieten!

AMSTERDAM - VOLENDAM & ZAANSE SCHANS

FRIESLAND & AMELAND
Een volk met een eigen taal, dat is Friesland, de provincie in het
noorden van Nederland. Zegt niet Hollander tegen een Fries
want de bewoners zijn trots op hun aard en afkomst. U leest het
al: Friesland is anders dan de rest van Nederland. Deze grootste
provincie van het land wordt vaak de waterprovincie genoemd.
Het landschap is gevarieerd met bossen, heide, meren en riviertjes tot pittoreske stadjes. Schilderachtige dorpjes, oude geveltjes, grachten en de vele typische boerderijen houden de herinneringen levend want Friesland heeft het allemaal voor u bewaard.

Amsterdam, stad van grachten, tulpen, coffeeshops, de Jordaan
en fietsende Hollanders. Wereldbefaamd voor zijn historische
grachtengordels met meer dan duizend bruggen, is Amsterdam
als een levend schilderij van de Gouden 17de Eeuw. Amsterdam,
ook wel eens “Mokum” genoemd ligt aan het IJ en aan de rivier
de Amstel. Water is de rode draad van deze reis. We brengen ook
een bezoek aan Marken en Volendam, twee van Hollands meest
typische stadjes aan de Zuiderzee en aan het historische buurtschap van de Zaanse Schans.

4-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

5-DAAGSE BUSREIS

3-DAAGSE BUSREIS

MARITIM HOTEL BAD WILDUNGEN****

BEST WESTERN PLUS SCHWARZWALD RESIDENZ TRIBERG***S

HOTEL VAN DER VALK EXCLUSIEF LEEUWARDEN****S

HOTEL SPAANDER*** - VOLENDAM

22/06/2022

16/05/2022

19/08/2022

18/07/2022
Single		

€ 619
+ € 69

Single		

€ 799
+ € 80

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, proeverij, boottocht en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 4.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 5.

Single		

€ 894
+ € 196

INBEGREPEN
Bezoeken, boottochten, fietstocht, veerboot Ameland,
inkomgelden en proeverij zoals vermeld in het programma
inbegrepen.
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m lunch dag 5. Koffie of thee,
melk en fruitsap bij de koffietafels.

Single		

€ 459
+ € 99

INBEGREPEN
Boottocht op de Grachten en Marken, geleid bezoek Volendam, Marken en Zaanse Schans inbegrepen.
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 3.

ZWITSERLAND

OOSTENRIJK

DAVOS & GRAUBÜNDEN
De wereldleiders zagen het jaarlijkse Wereld Economisch Forum
in het Zwitserse Davos al een paar keer afgelast worden maar
Rantour mist de zomerse afspraak nooit in het mondaine vakantieoord. Davos in Graubünden kan met superlatieven uitpakken,
met een ligging op 1560m de hoogste stad van de Alpen, een
vakantieplaats met internationale uitstraling, een sport- en congresplaats en een prachtige omgeving. Wandelen in de stilte van
de natuur of een bezoekje het casino, Davos heeft het allemaal
te bieden. Davos is een heerlijke en afwisselende bestemming!

OOSTENRIJK

OOSTENRIJK

WENEN & WIENERWALD

VORARLBERG & BODENSEE

SALZBURGER LAND - ZELL AM SEE - KAPRUN

Wenen, trendy stad aan de Donau, muziekmetropool, barokstad,
cultuurtempel en bruisend centrum van het eens zo machtige
Habsburgse keizerrijk. Wenen is een wereldstad in het groen,
een vakantiestad met sfeer, een schatkamer van kunst… Tevens
heeft u de gelegenheid een concert bij te wonen en te genieten
van de onvergankelijke Weense muziek. Tijdens de heenreis bezoeken we in Melk de mooiste barokabdij van Oostenrijk en de
“grüne Wachau”. Is Wenen ook voor u de invulling van een lang
gekoesterde reisdroom?

Vorarlberg heeft zijn naam niet gestolen. Met de voeten in de Bodensee en de rug tegen de Arlberg biedt dit bergachtige gebied
een grote verscheidenheid. Deze Oostenrijkse deelstaat staat
bekend om zijn natuur en cultuur. Rustige bergmeren, bruisende
watervallen, duistere bossen, statige burchten en landelijke dorpen. Alles in deze regio ademt een mix van oude en moderne
architectuur. Onze focus ligt op het Bregenzerwald met de bekende kaasroute en de Bodensee, het grensgebied van Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland.

De regio van het mondaine Zell am See en Kaprun ademt klasse. De regio is een waar vakantieparadijs met een schitterende
witte gletsjer, hoge toppen en kristalheldere meren. Het eeuwige ijs van de Kitzsteinhorngletsjer, de spectaculaire uitzichten op
de Schmittenhöhe en het loepzuivere water van de Zeller See zijn
de ingrediënten voor een deugddoende vakantie. Het Salzburgerland wordt cultuur met een grote C geschreven. Met terechte
trots wordt Wolfgang Amadeus Mozart er als een kind van de
streek geëerd.

7-DAAGSE BUSREIS

7-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

HOTEL GRISCHA**** - DAVOS

AUSTRIA TREND PREMIUM PARKHOTEL SCHÖNBRUNN WIEN****

HOTEL WEISSES KREUZ**** - FELDKIRCH

HOTEL KAPRUNER HOF**** - KAPRUN

14/08/2022

10/09/2022

03/07/2022

€ 994

Single		

+ € 120

INBEGREPEN
Bezoeken en inkomgelden zoals vermeld in het programma
inbegrepen. Davoser Gästekarte.
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 7.

Single		

€ 989
+ € 192

INKOMGELDEN
Geleid bezoek Schloss Schönbrunn inbegrepen. Overige inkomgelden en operette concert aan groepstarief (ca. € 175),
ter plaatse te regelen met uw reisleider.
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 7.

OOSTENRIJK

OOSTENRIJK

Single		

€ 1299
+ € 189

24/06/2022
Single		

€ 1329
+ € 140

INKOMGELDEN
Bezoeken, proeverijen en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m lunch dag 8

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

OOSTENRIJK

TSJECHIË

PITZTAL

KARINTHIË & GROSSGLOCKNER

KITZBÜHELER ALPEN & SALZBURG

PRAAG - PILSEN & KARLOVY VARY

Genieten van het hooggebergte zonder de skilatten aan te trekken: het Pitztal heeft ook voor de zomertoerist veel te bieden.
In dit 40 km lange gebied dat zich uitstrekt tot aan de machtige
Wildspitze, de hoogste top van Tirol, kunt u genieten van prachtige wandelingen maar kunt u ook in alle rust genieten van de
zuivere berglucht en de ongeschonden natuur. Dankzij zijn unieke ligging is het Pitztal één van de droogste gebieden in Tirol. Dit
mooie dal is gelegen tussen het Ötztal en het Kaunertal en wordt
omringd door een prachtige bergwereld.

In Karinthië kunt u ’s zomers baden in de warmste meren van
Europa en in de winter de alternatieve 11-stedentocht rijden.
Verveling krijgt geen kans in dit zonnige deel van Oostenrijk.
Afwisseling kenmerkt de zuidelijk provincie die liefst 200 meren
telt zoals de Wörthersee, de grootste plas van Karinthië. Diepe
meren maar ook hoge toppen, de natuur is er op zijn mooist. Hier
staat u oog in oog met de 3.798 meter hoge Grossglockner, de
hoogste piek van het land. We verblijven in Bad Kleinkirchheim,
een rustig kuuroord en in de wintermaanden een geliefd skioord.

Wie Kitzbühel zegt, denkt meteen aan de Hahnenkamm-skiwedstrijden maar dit wereldberoemde wintersportoord is ook in de
zomer een aangename vakantiebestemming. Wanneer de natuur
in al haar glorie bloeit en de toppen weerspiegelen in de heldere
bergmeren, dan zomert het in de Kitzbühler Alpen. Struinen door
de smalle steegjes van het historische stadje is een must. Vanuit
Kitzbühel zijn interessante uitstappen gepland zoals een bezoek
aan Salzburg. Het wordt een reis met een variatie van kunst- en
natuurbeleving, zonder het culinair genot te vergeten.

Praag, de Gouden Stad aan de Moldau is één van de meest bezochte historische steden van Europa. U staat er oog in oog met
Unesco werelderfgoed. Architecturale hoogstandjes van gotiek
tot art nouveau zetten de Tsjechische hoofdstad op de bucketlist
van alle cultuurliefhebbers. Tijdens de heenreis bezoeken we Pilsen, bekend als de bakermat van de pils. Op de terugreis verblijven we in de kuurstad Karlovy Vary in het iconische Hotel Pupp,
waar in het verleden tientallen filmopnames werden gedraaid.

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

HOTEL MONTANA**** - ARZL

WOHLFÜHL & GENUSSHOTEL FELSENHOF**** - BAD KLEINKRICHHEM

HOTEL KITZBÜHLER HORN**** - OBERNDORF
05/06/2022 & 14/08/2022

HOTEL CENTRAL**** - PILSEN
PANORAMA HOTEL PRAGUE**** - PRAAG
HOTEL PUPP***** - KARLOVY VARY

11/06/2022 & 06/08/2022

€ 1119

11/07/2022

Single		

+ € 126

Single		

€ 1189
+ € 147

Single		

€ 1159
+ € 119

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen. Kaunertaler Gletscher (ca. € 22)

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht, proeverij en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8

10/07/2022
Single		

€ 947
+ € 197

INBEGREPEN
Bezoek brouwerij, boottocht met lunch en bezoek kristalfabriek.Overige inkomgelden aan groepstarief (ca. € 85).
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

ITALIË

ITALIË

LIVIGNO & BERNINA EXPRESS
Van een boerendorp groeide Livigno uit tot een toeristisch winter- en zomeroord. Beschut door de bergtoppen Ortler en Bernina ligt Livigno op ruim 1800 m hoogte tussen het Nationaal Park
van de Stelvio en het Zwitserse Nationaal Park van Engadin. Het
22km lange bergdorp geniet van een zuurstofrijk en heilzaam
klimaat. De bijnaam Klein-Tibet heeft dit adembenemende landschap dan ook niet gestolen. Het hoogtepunt van deze reis is de
trip met de historische smalspoortrein Bernina Express naar het
Zwitserse Sankt Moritz.

SPANJE

SPANJE

DE WONDERE WERELD VAN DE DOLOMIETEN

FENALS-LLORET DE MAR

COSTA BRAVA - LLORET DE MAR

Dit berggebied is de perfecte mix van Duitse “Gründlichkeit” en
Italiaanse gezelligheid en ambiente. Zuid-Tirol ook “Alto Adige”
geheten, is sinds 1919 Italiaans grondgebied. Vele duizenden tevreden klanten hebben ervaren dat Zuid-Tirol en meer bepaald
de machtige bergwereld van de Dolomieten, een uitzonderlijke
vakantiebestemming is. We verblijven in Reischach aan de voet
van de Kronplatz, de beroemdste skiberg van Zuid-Tirol. De familie Unterpertinger van hotel Reipertinger Hof is meer dan 30
jaar onze vaste partner en staat garant voor een gastvrij onthaal.

Tijdens deze reis kan je bij reservatie aangeven dat je hond staat
te kwispelen om mee te mogen vertrekken. Aan boord van onze
luxe autocar is exclusief naast het baasje een zitplaats voorzien
voor uw trouwe viervoeter. Hotel Surf-Mar te Lloret de Mar is
gelegen nabij het strand van Fenals en zal jouw geliefde huisdier
met open armen verwelkomen en is ideaal gelegen om samen tal
van mooie wandelingen te maken. Een reis voor alle baasjes die
dol zijn op hun hond. Tijdens deze reis zorgen we ervoor dat je
hondje een even leuke vakantie beleeft als jullie!

Lloret de Mar is de meest geliefde badplaats aan de Costa Brava. Een mooi zandstrand, een prachtige promenade met palmbomen, een gezellig winkelcentrum maar vooral een zeer intens
nachtleven voor jong en minder jong. Maar ook in de omgeving
van Lloret is heel wat te beleven, denk maar aan de Catalaanse
hoofdstad Barcelona of het bedevaartsoord Montserrat. Kortom,
Lloret de Mar is een toeristisch paradijs waar het aangenaam vertoeven is voor een geslaagde en geanimeerde vakantie. We verblijven in het nieuwe luxueuze tophotel l’Azure****S.

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

10-DAAGSE BUSREIS - NACHTEXPRESS

8-DAAGSE BUSREIS - NACHTEXPRESS

HOTEL CONCORDIA**** - LIVIGNO
CURT DI CLEMENT**** - TIRANO

HOTEL REIPERTINGER HOF***S

HOTEL SURF-MAR FANALS****

HOTEL L’AZURE****S

11/06/2022
Single		

€ 1259
+ € 196

INBEGREPEN
Wijnproeverij, treinrit Bernina Express en inkomgelden zoals
vermeld in het programma inbegrepen.
VERBLIJFSFORMULE
¾ Pension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.
ITALIË

22/06/2022 & 21/09/2022

€ 1099

Single		

+ € 84

INKOMGELDEN
Bezoeken, proeverij en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

ITALIË

09/09/2022
Hondje tot 10 kg
Single		

€ 599
€ 49
+ € 259

EXCURSIES
Facultatief te reserveren bij onze Rantour agent ter plaatse.
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag van aankomst t/m ontbijt dag van
vertrek. Wijn en water bij de maaltijden.

HONGARIJE

31/08/2022 & 05/09/2022
10/09/2022 & 15/09/2022 & 20/09/2022
Single
Vijf nachten extra volpension/standaardkamer

€ 579
€ 529
+ € 25/nacht
+ € 375

EXCURSIES
Facultatief te reserveren bij onze Rantour agent ter plaatse.
VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag van aankomst t/m ontbijt dag van
vertrek. Wijn en water bij de maaltijden.
NOORWEGEN

LAGO MAGGIORE - COMOMEER & MILAAN

TOSCAANSE RIVIERA & CINQUE TERRE

HONGAARSE RHAPSODIE

HET BESTE VAN DE NOORSE FJORDEN

Deels in het Zwitserse kanton Ticino en deels in het Italiaanse
Lombardije ligt deze paradijselijke streek die bekend staat om de
subtropische bloemen- en plantenpracht. Het Lago Maggiore is
één van de grootste en meest bekende meren. Bezoeken aan de
Borromeïsche eilanden, het eilandje San Giulio d’Orta en Como
zijn slechts enkele van de vele hoogtepunten van deze reis. We
bezoeken ook de kunst- en modestad Milaan. We logeren in het
gerenommeerde Hotel Regina Palace**** in Stresa, bevoorrecht
gelegen op de westoever van het Lago Maggiore.

Flaneren langs de lido’s en genieten van een prosecco op een
zonnig terras, in Toscane is het altijd vakantie. Lange stranden
maken van de Toscaanse kuststrook een vakantiebestemming
met tal van mondaine badplaatsen. Steden als La Spezia, Lucca,
Pisa, Viareggio en Forte dei Marmi bieden de ideale afwisseling
voor een mix van cultuur en genieten. We verblijven in de exclusieve badplaats Forte dei Marmi aan de “Rivièra Versilia”, vooral
populair bij de Italiaanse en internationale high society. Daar logeren we in hotel Il Negresco**** in Forte dei Marmi.

De Donau op zijn mooist, dan moet je in Boedapest zijn. Boedapest wordt ook de schatkamer van de Magyaren geheten. Terecht, de stad is één grote verzameling van bezienswaardigheden. Buda met zijn citadel, het regeringsgebouw en het paleis op
de rechteroever en Pest, het lage stadsdeel met het parlementsgebouw, het Heldenmonument en de St. Stephansbasiliek op de
linkeroever. Maar we maken eveneens kennis met Hongaarse
tradities: een folkloristisch programma met een paardenshow en
een geanimeerd diner met zigeunermuziek.

Steeds meer toeristen kiezen Noorwegen als vakantieland omwille van de onvergelijkbare en ongerepte natuur. Aan boord van
onze luxe autocar bewondert u de mooiste fjorden zoals de de
Hardangerfjord, de Sognefjord, de Geirangerfjord, de Norfjord
alsook de steden Oslo, Bergen en Lillehammer. Absolute hoogtepunten van deze reis zijn de panoramavaart op de Geirangerfjord
tot aan de majestueuze watervallen van de Seven Sisters, evenals
de boottocht in de Aurlandsfjord en de Sognefjord. Maak op een
comfortabele en onbezorgde manier kennis met Noorwegen.

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

8-DAAGSE BUSREIS

10-DAAGSE BUSREIS

HOTEL REGINA PALACE****S - STRESA

HOTEL IL NEGRESCO**** - FORTE DEI MARMI

HOTEL MERCURE BUDAPEST KORONA**** - PEST

GESELECTEERDE TOERISTENHOTELS****

22/08/2022
Single		

€ 1349
+ € 301

19/09/2022
Single		

€ 1194
+ € 170

06/08/2022
Single		

€ 1385
+ € 290

INBEGREPEN
Bezoeken, boottochten, kabellift en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, boottochten en inkomgelden zoals vermeld in het
programma inbegrepen.

INBEGREPEN
Bezoeken, boottocht, proeverij en inkomgelden zoals vermeld in het programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
¾ Pension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 8

24/07/2022
Single		

€ 2195
€ 699

INBEGREPEN
Kabelbaan Fløien in Bergen, panoramavaart Geirangefjord,
museum Maihaugen en veerbootkosten inbegrepen. Facultatieve inkomgelden aan groepstarief.
VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 10.

DAGTRIPS & EVENTS

dinsdag 26 juli

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Inclusief middagmaal

€ 98

donderdag 28 juli

GROTTEN VAN HAN

Inclusief middagmaal

€ 99

dinsdag 2 augustus

MOSSELFESTIJN PHILIPPINE

Mosselmenu

€ 86

zaterdag 6 augustus

BROUWERIJ ACHOUFFE & BASTOGNE

Inclusief middagmaal

€ 99

zondag 7 augustus

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Marjan Berger Verjaardagsparty

€ 79

donderdag 11 augustus

BOULOGNE-SUR-MER & OPAALKUST

Inclusief middagmaal

€ 109

zaterdag 13 augustus

AMSTERDAM VANAF HET WATER

Inclusief middagmaal

€ 119

zondag 14 augustus

ORVAL & BOUILLON

Inclusief middagmaal

€ 94

zaterdag 20 augustus

WIJNKASTEEL GENOELSELDEREN

Inclusief middagmaal

€ 98

zondag 21 augustus

DELFT & SCHEVENINGEN

Inclusief middagmaal

€ 94

dinsdag 23 augustus

RURSEE EN MONSCHAU

Inclusief middagmaal & avondmaal

€ 96

zaterdag 27 augustus

ZOMER EFTELING

Inkomticket De Efteling

€ 84

zondag 28 augustus

BLOEMENCORSO BLANKENBERGE

zaterdag 3 september

ANTWERPEN WERELDHAVEN

Inclusief middagmaal

€ 89

donderdag 8 september

KREEFTENFESTIVAL ZEELAND

Kreeftenmenu

€ 114

zaterdag 10 september

BIERBELEVING WESTHOEK

Inclusief middagmaal

€ 119

dinsdag 13 september

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Lisa Del Bo en guests

€ 79

zaterdag 17 september

MOSSELFESTIJN PHILIPPINE

Mosselmenu

€ 86

zondag 18 september

ZAANSE SCHANS EN AMSTERDAM

zaterdag 24 september

REIMS - ESCAPADE CHAMPENOISE

Inclusief middagmaal

€ 89

zondag 25 september

GASTRONOMISCH VISFESTIJN

Gastronomisch vismenu

€ 119

zondag 2 oktober

GROTE VERRASSINGSREIS

zaterdag 8 oktober

MOSSELFESTIJN PHILIPPINE

Mosselmenu

€ 86

maandag 17 oktober

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Gunther Neefs & guests

€ 79

dinsdag 8 november

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Bonnie St. Claire & guests

€ 79

maandag 5 december

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Sinterklaasshow

€ 79

donderdag 15 december

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Wonderful Christmas Show

€ 79

zaterdag 19 maart

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Nostalgische ttoppers met Johan Veugelers

€ 74

zaterdag 2 april

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Margriet Hermans en de mannen

€ 84

zaterdag 16 april

LENTECRUISE & KEUKENHOF

Inclusief middagmaal

€ 113

donderdag 21 april

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Luc Caals Jubileumshow 70/50

€ 79

zondag 24 april

GROTE VERRASSINGSREIS

zondag 1 mei

LENTECRUISE & KEUKENHOF

zondag 8 mei

VIANDEN & CLERVAUX

donderdag 12 mei

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Van Heintje tot Hein Simons

€ 87

zaterdag 14 mei

REIMS - ESCAPADE CHAMPENOISE

Inclusief middagmaal

€ 89

zondag 15 mei

SEDAN STAD AAN DE MAAS

Inclusief middagmaal

€ 96

zaterdag 21 mei

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Sergio & guests

€ 84

dinsdag 24 mei

NORBERTIJNENABDIJEN KEMPEN

Inclusief middagmaal

€ 89

ER EEN DAGJE TUSSENUIT?

donderdag 26 mei

AMSTERDAM

€ 59

Wil jij er graag een dagje tussen-

zondag 5 juni

LA ROCHE & DURBUY

Inclusief middagmaal

€ 84

uit? Een streek dicht bij huis ont-

donderdag 9 juni

OESTERPUTTEN ZEELAND

Fruits de Mer schotel

€ 99

zaterdag 11 juni

EBEN-EMAEL & HASSELT

Inclusief middagmaal

€ 89

zaterdag 18 juni

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Revue Royale

€ 89

dagreizen en geniet je zorgeloos

zondag 19 juni

VIROINVAL

Inclusief middagmaal

€ 96

van een dagje weg met de bus!

zondag 19 juni

MARKEN & VOLENDAM

Inclusief middagmaal

€ 94

zaterdag 25 juni

WIJN ALDENEYCK EN MAASEIK

Inclusief middagmaal

€ 97

zondag 26 juni

KATWIJK AAN ZEE

Inclusief middagmaal

€ 96

donderdag 30 juni

EIFELPARK - KAMP VOGELSANG

Inclusief middagmaal & avondmaal

€ 98

zaterdag 2 juli

HEUVELLAND

Inclusief middagmaal

€ 84

zondag 3 juli

MAREDSOUS & DINANT

Inclusief middagmaal

€ 98

donderdag 7 juli

DUINKERKE & BERGUES

Inclusief middagmaal

€ 94

zondag 10 juli

ZOMER EFTELING

Inkomticket De Efteling

€ 84

donderdag 14 juli

GOUDA HOLLANDSE KLASSIEKER

Inclusief middagmaal

€ 97

donderdag 21 juli

MOSSELVAART & SCHEVENINGEN

Inclusief middagmaal

€ 99

€ 36
Inclusief middagmaal

€ 113
€ 49

dekken, een wervelende shownamiddag of een dagje shoppen?
Met ons gevarieerd aanbod aan

€ 34

€ 79

€ 36

RONDREIS CORSICA

ITALIE - SICILIE

18/06/22

22/06/22

PROGRAMMA
Basta, Cap Corse, Porto, Ajaccio, Porto Vecchio, Bonifacio, Corte,...

FACULTATIEVE EXCURSIES
Malaga, Granada, Ronda, Migas, Gibraltar, Marbella

8 DAGEN

11 DAGEN

BEGELEIDE
VLIEGVAKANTIES
Rantour reisleiding
Luchthavenvervoer vanaf
Affligem & terug
Vluchten heen & terug
All-inclusive bij strandvakanties

TOERISTENHOTELS ***

Speciale vroegboekacties

Verblijf in volpension
Single + € 265

HOTEL CAESAR PALACE****

€ 1945

per persoon

Verblijf in all-inclusive
Single + € 230

€ 1495

per persoon

GRIEKENLAND - KRETA

SPANJE - COSTA DEL SOL

FRANKRIJK - LOURDES

RONDREIS BALTISCHE STATEN

16/05/22

28/05/22

26/08/22

02/09/22

FACULTATIEVE EXCURSIES
Jeepsafari, Spinalonga, Heraklion, Agios, Nikolaos, Elounda, Rethymnon

FACULTATIEVE EXCURSIES
Malaga, Granada, Ronda, Migas, Gibraltar, Marbella

FACULTATIEVE EXCURSIES
Artouste - Grotten van Beherram - Pont d’Espagne - Gavernie

PROGRAMMA
Vilnius, Trakai, Kaunas, Klaipeda, Riga, Gauja NP, Lahemaa NP, Tallin,...

10 DAGEN

10 DAGEN

CLUBHOTEL RIU COSTA DEL SOL****

HOTEL CACTUS ROYAL*****
Verblijf in all-inclusive
Single + € 315

4 DAGEN

€ 1145

per persoon

TURKIJE - KUSADASI I SINGLEREIS

Verblijf in all-inclusive
Single + € 319

10 DAGEN

HOTEL CHRISTINA***

€ 1199

per persoon

Verblijf in all-inclusive
Geen singlesupplement

TOERISTENHOTELS****

€ 765

per persoon

Verblijf in halfpension+
Single + € 310

€ 1945

per persoon

SPANJE - LANZAROTE

SPANJE - COSTA ALMERIA

GRIEKENLAND - KOS

03/06/22

08/06/22

03/09/22

18/09/22

FACULTATIEVE EXCURSIES
Pamukkale, Sirince, Samos, Ephese, jeepsafari, boottocht

FACULTATIEVE EXCURSIES
Puerto del Carmen, eilandtour, catamaran, boottocht

FACULTATIEVE EXCURSIES
Mojacar, Granada, Almeria, Cabo de Gata

FACULTATIEVE EXCURSIES
Eilandtour, Kos stad, boottocht, Asclepeion - Kefalos & Zia tour

8 DAGEN

11 DAGEN

11 DAGEN

10 DAGEN

VROEGBOEKACTIE TOT 15/03*

FANTASIA DE LUXE*****
Verblijf in all-inclusive
Geen singlesupplement

€ 1270

€ 1320

per persoon

RIU PARAISO LANZAROTE****
Verblijf in all-inclusive
Single + € 445

HOTEL BEST SABINAL****

€ 1275

per persoon

Verblijf in all-inclusive
Single + € 255

HOTEL AKTI PALACE*****

€ 1095

per persoon

Verblijf in all-inclusive
Single + € 238

€ 1369

per persoon

CRUISE MIDDELLANDZE ZEE

TUNESIE - SOUSSE

8 DAGEN

12 DAGEN

MEER INFO?
Meer informatie en uitgebreide programma’s kan u terugvinden op onze website:

www.rantour.be
Of via ons Rantour Travel Center.
01/10/22

02/10/22

VAARROUTE
Genua, Marseille, Siracusa, Taranto, Civitavecchia, Genua

FACULTATIEVE EXCURSIES
Medina van Hammamet, Tunis, Monastir, Nabeul

MSC SPLENDIDA
Verblijf in volpension
Easy dankenpakket: € 224

HOE RESERVEREN?

IBEROSTAR SELECTION DIAR EL ANDALOUS*****
vanaf

€ 895

per persoon

RONDREIS POLEN

Verblijf in all-inclusive
Single + € 65

€ 1145

per persoon

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

RESERVEER ONLINE
www.rantour.be

SPANJE - TENERIFE

9 DAGEN

RANTOUR

VIA UW REISAGENT

10 DAGEN

CENTRALE VERTREKPLAATS & OPHAALSERVICE
PARKING RANTOUR I Bellestraat 94 - Affligem
05/10/22

17/10/22

Maak gebruik van onze centrale vertrekplaats te Affligem. Het vertrekuur te Affligem vindt u steeds terug in onze programmabeschrijving.

PROGRAMMA
Gdansk, Sopot, Malbork, Torun, Warchau, Krakau, Wielicska

FACULTATIEVE EXCURSIES
Malaga, Granada, Ronda, Migas, Gibraltar, Marbella

voor onze meerdaagse reizen of kan u een taxiservice reserveren met thuisafhaling.

TOERISTENHOTELS****
Verblijf in halfpension
Single + € 396

Wij beschikken over een private en afgesloten parking. Daarnaast heeft u ook een uitgebreide keuze aan verschillende opstapplaatsen

HOTEL BEST TENERIFE****

€ 2295

per persoon

RONDREIS JORDANIE

Verblijf in all-inclusive
Single + € 275

€ 1245

per persoon

KAAPVERDIË

8 DAGEN

OPHAALSERVICE

TAXISERVICE

Opstapplaats vermelden bij reservatie. Let op: opstapplaats = afstapplaats. Defini-

Rantour biedt u de mogelijkheid een taxiservice

tieve uur van ophaling wordt toegestuurd met reisdocumenten. Opstapplaatsen zijn

met thuisafhaling voor en na de reis te reserve-

steeds betalend en kunnen niet meer worden gewijzigd minder dan één maand voor

ren. Tarieven per traject naargelang de af te leg-

vertrek.

gen afstanden. Zie www.rantour.be.

11 DAGEN

VROEGBOEKACTIE TOT 07/07*

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)

29/10/22

08/11/22

ST NIKLAAS

HOTEL SERWIR - KONING ASTRIDLAAN

PROGRAMMA
Amman, Jerash, Aljun, Madaba, Nebo, Kerak, Petra, Wadi Rum, Dode Zee

FACULTATIEVE EXCURSIES
Eilandtour, jeepsafari, boottocht

LEUVEN

PARKING BODART - VEILINGWEG

TOERISTENHOTELS****
Verblijf in volpension
Single + € 219

HOTEL RIU FUNANA*****

€ 2155

per persoon

Verblijf in all-inclusive
Single + € 359

€ 1695

€ 1545*

per persoon

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

INGANG STATION - STATIEPLEIN

ERPE MERE

CARPOOLPARKING - E40 AFRIT 18

SAMEN ONTSPANNEN, BELEVEN & ONTDEKKEN
REIZEN ZONDER ZORGEN
DOE JE MET RANTOUR
WWW.RANTOUR.BE
Bellestraat 98 - 1790 Affligem I 053/66.68.94 I info@rantour.be

