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WELKOMWELKOM
bij Rantour!bij Rantour!

ONBEZORGD OP VAKANTIE 
MET RANTOUR

Ons aanbod

De voorbije maanden zijn wij aan de slag ge-

gaan om u een gevarieerd aanbod aan vakan-

tiebestemmingen voor te stellen. Onze nieuwe 

zomercatalogus 2023 staat boordevol prachtige 

reizen, gezellige shortbreaks, leuke daguitstap-

pen en events. We nemen je mee naar meer dan 

60 bestemmingen binnen en buiten Europa. De 

vertrouwde Rantour klassiekers maar ook enkele 

verrassende nieuwe bestemmingen. Trek je er 

liever op uit met het vliegtuig? Dan zijn onze be-

geleide vliegvakanties iets voor jou. Wij kijken er 

naar uit om jullie weer de mooiste plekjes te laten 

ontdekken.

Dagreizen
Wil jij er graag een dagje tussenuit? Een streek 

dicht bij huis ontdekken, een wervelende show- 

namiddag of een dagje shoppen? Met ons geva-

rieerd aanbod aan dagreizen en geniet je zorge-

loos van een dagje weg met de bus! 

‘Comfortable reizen, 
veilig & zonder zorgen
is onze topprioriteit’
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DAAROM REIST U MET RANTOUR
ZORGELOOS OP VAKANTIE

 9 Uitgebreid aanbod

Of uw voorkeur uitgaat naar een reis van verschillende dagen 

in één verblijfshotel, of u kiest voor een rondreis met verblijf in 

verschillende regio’s en hotels. Bij Rantour hebben wij voor elk 

wat wils.

 9 Perfect uitgewerkte programma’s

Alle programma’s zijn door ons persoonlijk getest. Het uitgangs-

punt bij elke reis is de kennismaking met de cultuur, natuur en de 

eigenheden van de bezochte landen en streken. Bij elke bestem-

ming vindt u een reisbeschrijving met correcte prijsbepalingen. 

Uitgebreide reisbeschrijvingen kan u vinden op www.rantour.be.

 9 Excursies

Inkomgelden voor bezienswaardigheden, musea, boottochten 

e.d. zijn meestal in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in 

de reisbeschrijving. Onze reisleiders kunnen in geval van over-

macht of door onvoorziene omstandigheden of in het belang van 

een goede verloop van de reis meerdere bezoeken of alternatie-

ven aanbieden die het vermelde bedrag kunnen wijzigen. 

 9 Ervaren reisleiders

Onze reisleiders leveren een belangrijke bijdrage aan het slagen 

van uw vakantie. Zij zullen u op een deskundige manier non-stop 

boeien over de streek of de stad die u bezoekt. U kan te allen 

tijde op hen beroep doen: zij zijn uw permanente steun en toe-

verlaat tijdens de reis. Onze toeristische reizen worden begeleid 

hetzij door een gespecialiseerde gids van Rantour, hetzij door 

een plaatselijke gids.

 9 Professionele chauffeurs

Onze chauffeurs, vriendelijk en plichtbewust, zorgen ervoor dat 

u snel en veilig op uw bestemming aankomt. Ontspan u en laat 

het rijden aan hen over zodat u van de eerste tot de laatste mi-

nuut kan genieten van een welverdiende vakantie.

 9 Kwalitatieve hotels

Alle hotels moeten voldoen aan de eisen van de moderne en 

hedendaagse toerist. Kamers zijn steeds voorzien van comple-

te badkamer met sanitair. Een gedetailleerde hotelbeschrijving 

vindt u terug op onze website. Bij Rantour bent u verzekerd van 

een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. 

 9 Moderne & luxueuze autocars

Onze autocarvloot bestaat uit luxe autocars en worden per-

manent gecontroleerd op onderhoud en veiligheid door onze 

mecaniciens. Alle autocars zijn van recente constructie en zijn 

voorzien van een zachte luchtvering, automatische luchtver-

versing en airco, anatomische en verstelbare relaxzetels met 

veiligheidsgordels en voorzien van individuele tafeltjes en 

voetsteunen, een toilet met lavabo, een bar met koude en war-

me dranken, ...

 9 Zekerheid met het GFG

Als u kiest voor Rantour, kiest u voor zekerheid. Rantour is aan-

gesloten bij het Garantiefonds Reizen®. Het Garantiefonds Rei-

zen® ziet erop toe dat u wordt beschermd bij financiële proble-

men van de reisorganisator. Als u bij Rantour boekt, dan bent 

u zeker dat de reissom die u voorruit betaald, is velig gesteld.

Algemene reisvoorwaarden: www.rantour.be
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CENTRALE VERTREKPLAATS & OPHAALSERVICE  
PARKING RANTOUR I Bellestraat 94 - Affligem

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

schrijving. 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.

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 taxiser-

vice met thuisafhaling voor en na de reis te re-

serveren. Tarieven per traject naargelang de af 

te leggen afstanden. Zie www.rantour.be.

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.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN
MET PROTECTIONS REIS JE OP EN TOP VERZEKERD

TARIEVEN
Dagreizen

ALL-IN verzekering (annulering & reisbijstand): € 5 per persoon
Autocarreizen tot € 950:

ALL-IN verzekering (annulering & reisbijstand): € 8 per dag en per persoon
Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:

ALL-IN verzekering (annulering & reisbijstand): 8% op de totale reissom
Annulering: 6% op de totale reissom

Reisbijstand Europa & Middellands Zeegebied: € 3 per dag en per persoon (minimum € 20 per persoon)
Reisbijstand Wereldwijd: € 6 per dag en per persoon (minimum € 35 per persoon)

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering meerdaagse reizen (€ 25 per persoon, beperkt tot € 50 per dossier), 
medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

Deze pagina is een beknopt overzicht en heeft geen enkele contractuele waarde.

Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015) 
T +32 2 463 5000 F +32 2 463 55 55 E info@protections.be  |  Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek  |  FSMA 067380 A

MET PROTECTIONS REIS JE OP EN TOP VERZEKERD!

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering meerdaagse reizen (€ 25 per persoon, maximum € 50 per dossier), 
medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

TARIEVEN
Dagreizen:

ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): € 3 per persoon
Autocarreizen tot € 950:

ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): € 5 per dag en per persoon
Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen:
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): 6% op de totale reissom

Annulatie: 4,5% op de totale reissom
Reisbijstand Europa & Middellands Zeegebied: € 2,50 per dag en per persoon (minimum € 20 per persoon)

Reisbijstand Wereldwijd: € 3,50 per dag en per persoon (minimum € 25 per persoon)

ANNULATIE 
Terugbetaling van de annulerings- of 
wijzigingskosten bij ondermeer:
- ziekte, ongeval of overlijden van de 
verzekerde of een familielid tot in de 
2e graad, inclusief de gevolgen van 
een chronische of reeds bestaande 
ziekte 

- verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- ontslag
- herexamen
- intrekking verlof
- echtscheiding of feitelijke scheiding
- ...

REISBIJSTAND
Ook tijdens de reis draagt Protections 
steeds zorg voor jou, overal ter wereld, 
24 uur op 24!
- medische kosten tot € 25.000 (autocar) 
of onbeperkt (vliegtuig) 

- nabehandelingskosten tot € 5.000
- repatriëring
- dringende terugkeer 
- een extra kapitaal bij overlijden of blij-
vende invaliditeit

- verlies of diefstal van bagage tot € 750 
(autocar) of € 1.250 (vliegtuig)

- compensatiereis ten gevolge van een 
repatriëring 

- ...

Boek en vertrek niet zonder verze-
kering omdat je denkt al verzekerd 
te zijn bij de mutualiteit of via een 
kredietkaart. Wanneer je er de 
kleine lettertjes op naleest merk je 
al snel op dat je niet voor alle on-
gemakken een beroep kunt doen op 
deze gratis verzekeringen!
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DURBUY - GASTRONOMIE BIJ WOUT BRU

DAG 1 : AFFLIGEM - DURBUY
Vertrek om 13u. Rechtstreeks via Namen 

en door het Ardens landschap naar Dur-

buy. Check-in in de exclusieve superior 

kamers van Le Sanglier des Ardennes. 

Om 16u rondrit met het toeristisch trein-

tje door Durbuy met halte aan de toren 

aan het Belvedere, waar je kan genieten 

van een prachtig uitzicht op Durbuy en 

de omgeving. Vrije tijd om te flaneren 

in de pittoreske steegjes van Durbuy 

(kerstmarkt in december onder voorbe-

houd) of te genieten van een gezellig 

terrasje. Om 19u gastronomisch “Wout 

Bru zesgangenmenu” in restaurant 

Bru’sserie met aperitief, aangepaste wij-

nen en koffie. Logies.

DAG 2 : DURBUY - AFFLIGEM
Ontbijtbuffet en vrije voormiddag te Dur-

buy. Tweegangenlunch met water en kof-

fie. Over de N4 naar Namen. Bezoek aan 

parfumerie Guy Delforge, gelegen op de 

citadel, één van de grootste vestingen 

van Europa. Het atelier van Parfumerie 

Delforge is een uitzonderlijke plek in Bel-

gië, waar de verschillende fasen van de 

creatie tot en met de productie van een 

parfum zich voltrekken. Nadien naar het 

centrum van Namen, de hoofdstad van 

Wallonië (kerstmarkt in december onder 

voorbehoud). Vrije tijd in de aantrekke-

lijke winkelstraten van het oude Namen. 

Omstreeks 18u30 terugreis naar Affli-

gem. Aankomst omstreeks 20u.

Durbuy is the place to be. Sterrenchef Wout Bru zet het piepkleine charmante stadje terug op de kaart. Van een ingesla-

pen Ardense bestemming voor dagtoeristen is Durbuy in korte tijd uitgegroeid tot een drukbezocht gastronomisch ver-

wenoord. In het Zuid-Franse Eygalières bouwde Wout zijn restaurants uit tot topzaken. In 2018 nam Wout het roer over 

van het gastronomisch restaurant Bru’sserie van Le Sanglier des Ardennes in. Naast de tafelgeneugten biedt het stadje 

een prachtig decor voor een verfrissende wandeling in het middeleeuwse centrum met authentieke smalle steegjes. 

13/06/2023                         € 519
17/12/2023                         € 519

TOESLAGEN
Single  + € 100
Verblijfstaks  + € 2,50

INKOMGELDEN
Bezoeken zoals vermeld in het 
programma zijn inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m 
lunch dag 2.

MAALTIJDEN
1x Uitgebreid ontbijtbuffet
1x Gastronomisch 6-gangendiner
1x Gastronomische 2-gangenlunch

TAFELDRANKEN
Aperitief en aangepaste wijnen, 
waters en koffie bij het diner
Waters en koffie bij de lunch.

LE SANGLIER DES  
ARDENNES****
Stijlvol viersterrenhotel, gelegen 
in het hart van Durbuy.

BELGIE
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REIMS & EPERNAY

DAG 1 : AFFLIGEM - REIMS
Vertrek om 6u. Via Mons naar Saint 

Quentin. Langs Laon over de Che-

min des Dames naar Pouillon. Geleid 

bezoek aan Champagnehuis Cuillier, 

een familiebedrijf waar de passie van 

Champagne maken van generatie op 

generatie wordt doorgegeven. Proe-

verij van drie cuvées. Lunch. Nadien 

naar Ludes voor bezoek aan Champag-

ne Canard-Duchêne met proeverij van 

een glas Léonie Brut. Naar Reims voor 

bezoek aan de kathedraal, één van de 

voornaamste gotische kerken van Frank-

rijk, en ooit de heilige bakermat van de 

Franse koningen. Vrije tijd en check-in in 

Hotel de la Paix. Avondmaal en logies. 

‘Dom Pérignon was een  

benedictijner monnik aan wie de 

méthode champenoise, de bereidings-

wijze voor het maken van champagne 

vaak wordt toegeschreven. Naar hem is 

ook de beste champagne van het wijn-

huis Moët et Chandon genoemd’

DAG 2 : EPERNAY - HAUTVILLERS - 
AFFLIGEM
Ontbijtbuffet. Over De Route Touristique 

du Champagne naar Epernay, de hoofd-

stad van de champagnestreek. Bezoek 

aan het Champagnehuis Mercier. Een 

unieke audiotour door de wijnkelders 

per treintje met aansluitend proeverij. 

Daarna naar Hautvillers, de wieg van de 

Champagne. Bezoek aan de kerk en het 

graf van Dom Pérignon, die hier in de 

18e eeuw de methode van de champag-

nisering ontdekte. Lunch. Nadien proe-

verij bij een lokale Champagneprodu-

cent. Terugreis via Rethel en Couvin naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

Reims is de metropool van gerenommeerde Champagnehuizen. Deze kunststad biedt vele historische bezienswaar-

digheden zoals de kathedraal, de basiliek St Rémi, de Porte de Mars, het Palais du Tau… Wie Champagne zegt, denkt 

uiteraard direct aan de gelijknamige godendrank. We volgen de “Route Touristique du Champagne” en brengen bezoe-

ken aan Epernay en Hautvillers, de hoofdstad en de bakermat van de Champagnestreek. Er staan vier Champagneproe-

verijen op het programma, twee ambachtelijke Champagneproducenten en twee gerenommeerde Champagnehuizen.

20/05/2023                         € 394
05/08/2023                         € 394
07/10/2023                         € 394
16/12/2023                         € 394

TOESLAGEN
Single  + € 49
Verblijfstaks + € 2,25 

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

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m 
lunch dag 2.

MAALTIJDEN
1 x Amerikaans ontbijtbuffet
1 x Driegangendiner
2 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij de middag- 
en avondmalen.

BEST WESTERN PREMIER 
HOTEL DE LA PAIX****
Luxueus viersterrenhotel centraal 
gelegen aan de Place d’Erlon.

FRANRKIJK
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PARIJS & VERSAILLES

DAG 1 : AFFLIGEM - PARIJS
Vertrek om 7u. Via Mons naar Assevil-

lers, koffiepauze. Geleide stadsrondrit in 

Parijs met de nodige haltes langs o.m. 

La Défense, de Place Charles de Gaulle, 

de Champs-Elysées, het Palais de l’E-

lysée,  de Place de la Concorde en het 

binnenplein van het Musée du Louvre. 

Wandeling door het Jardin des Tuile-

ries naar Place Vendôme en de Opéra 

Garnier. Vrije lunch. Bezoek aan de Ma-

deleinekerk en rondrit langs het Palais 

Bourbon, de wijk St-Germain-des-Prés, 

de Sorbonne en het Panthéon. Via de 

Jardins du Luxembourg naar het Ile de 

la Cité met de kathedraal Notre Dame. 

Avondmaal in een typisch restaurant in 

de buurt van  het Quartier Latin. Logies.

DAG 2 : VERSAILLES  
Excursie naar Versailles, één van de 

grootste kastelen ter wereld, en één van 

de meest bezochte bezienswaardigheden 

van Frankrijk. Bezoek met audioguide aan 

het kasteel en de tuinen. Terug naar Parijs 

voor vrije lunch. Wandeling van de Place 

du Trocadéro met de Paleizen van Chail-

lot naar de Eiffeltoren voor boottocht op 

de Seine. Via de Ecole Militaire naar Hôtel 

des Invalides.  Avondmaal in een gerepu-

teerde Parijse brasserie. Logies.

 DAG 3 : PARIJS - AFFLIGEM
Bezoek aan het Cimetière du Père 

Lachaise waar vele grootheden begra-

ven zijn. Via de Place de la Bastille naar 

het Centre Pompidou en Montmartre, 

de bekendste heuvel van Parijs. Bezoek 

aan de Sacré-Coeurbasiliek en de Place 

du Tertre. Vrije lunch en vrije tijd. Over 

de snelweg naar Assevillers, avondstop. 

Via Valenciennes naar Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u30.

Parijs is één groot feest 

voor geest en zinnen, je keert 

er gegarandeerd terug.

Parijs zien of weerzien is altijd 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 bouw-

werken van Frankrijk. 

27/05/2023            € 494
12/08/2023            € 494
10/11/2023            € 496
 
TOESLAGEN
Single  + € 104
Verblijfstaks  + € 5

INKOMGELDEN
Bezoeken zoals vermeld in het 
programma zijn inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 3.

MAALTIJDEN
2 x Amerikaans ontbijtbuffet
1 x Driegangendiner met aperitief, 
½ fles wijn, waters en koffie/thee
1 x Driegangendiner met aperitief, 
¼ wijn, waters en koffie/thee

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

HOTEL MERCURE PARIS LA 
DEFENSE****
Modern viersterren cityhotel, op 
slechts 10 minuten met de metro 
van de Champs-Élysées.

FRANRKIJK
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SANCERRE - POUILLY - CHABLIS

DAG 1 : AFFLIGEM - FONTAINE-
BLEAU - SANCERRE 
Vertrek om 6u. Via Valenciennes naar 

Assevillers, koffiestop. Langs de oost-

kant van Parijs naar Fontainebleau. 

Lunch. Nadien bezoek aan het kasteel. 

Sinds 1981 staat het kasteel op de we-

relderfgoedlijst van UNESCO en is volle-

dig gerestaureerd na de Frans revolutie 

door Napoleon. Via Montargis naar San-

cerre. Check in bij Hotel Le Panoramic 

en avondmaal in een lokaal restaurant. 

Logies.

DAG 2 : SANCERRE - TRACY - POUILLY 
Vertrek naar Tracy-sur-Loire voor bezoek 

en proeverij aan Château de Tracy, ge-

legen op een heuvel met uitzicht op de 

Loire in het noorden van de “appellation 

Pouilly Fumé”. Nadien bezoek en proe-

verij aan Domaine Roger Pabiot. Lunch 

te Saint-Satur. 

Vervolgens bezoek aan Château de San-

cerre, één van de zeldzame Franse kas-

telen die de naam van een appellatie 

draagt. Proeverij van de Sancerre wijn 

en drie lokale specialiteiten: Crottin de 

Chavignol, Jambon Sancerrois & Cro-

quets de Sancerre. Vrije tijd te Sancer-

re. Avondmaal te Menetou-Ratel bij een 

Belgische sommelier die er een typisch 

restaurant uitbaat. Logies.

DAG 3 : SANCERRE - CHABLIS - AF-
FLIGEM 
Via St Sauveur-en-Puisaye en door Le 

pays Auxerrois naar Chablis. Bezoek en 

proeverij van vier Chablis wijnen: een 

Petit Chablis, een Chablis, een Premier 

cru en een Grand cru. Middagmaal in 

een lokaal restaurant. Via Troyes naar 

Reims, halte langs de snelweg. Langs 

Rethel en Couvin naar Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u30.

Sancerre, Pouilly en Chablis: drie beroemde wijnstreken die op het vlak van wijncultuur en gastronomie tot de absolute 

top in Frankrijk behoren. Onze verblijfplaats Sancerre is gelegen aan de linkeroever van de Loire en domineert het ge-

bied de Sancerrois met zijn glooiende heuvels bedekt met wijngaarden. De focus tijdens deze exclusieve reis gaat in het 

bijzonder naar de plaatselijke gastronomie, enkele wereldberoemde wijnstreken en het rijke erfgoed van het kasteel van 

Fontainebleau.  We logeren in het panoramisch gelegen hotel Le Panoramic.

09/10/2023                         € 639

TOESLAGEN
Single  + € 120
Verblijfstaks + € 2,20 

INKOMGELDEN
Bezoek kasteel Fontainebleau en 
proeverijen zoals vermeld in het 
programma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m 
lunch dag 3.

MAALTIJDEN
2 x Frans ontbijtbuffet
2 x Viergangendiner
3 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij alle maaltij-
den, koffie bij de middagmalen.

HOTEL LE PANORAMIC*** 
SANCERRE
Gezellig en modern boetiekho-
tel met panoramisch zicht op de 
wijngaarden van Sancerre.

FRANRKIJK
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ELZAS & VOGEZEN

DAG 1 : AFFLIGEM - STRAATSBURG 
- COLMAR
Vertrek om 6u. Via Namen naar Ar-

lon, koffiepauze. Langs Thionville naar 

Straatsburg, de hoofdplaats van de El-

zas. Vrije lunch. Nadien wandeling door 

de wijk Petite France, de historische 

stadskern met de vele vakwerkhuizen 

en de gotische kathedraal Notre Dame. 

Langs Séléstat naar Colmar voor avond-

maal en logies in Hotel L’Europe.

 
DAG 2 : ROUTE DU VIN - COLMAR
Langs de toeristische Route du Vin naar 

Ribeauvillé voor bezoek aan één van de 

mooiste dorpjes van de Elzas. Nadien 

naar Riquewihr, een versterkt stadje om-

ringd door wijngaarden. Streeklunch in 

een typisch restaurant. Aansluitend naar 

Colmar voor geleide stadswandeling 

langs o.m. het Musée d’Unterlinden, het 

Maison Pfister, de St-Martinkathedraal 

en de wijk “Petite Venise”. Vrije tijd in 

het historische stadcentrum. Avondmaal 

en logies.

DAG 3 : HAUT-KOENIGSBOURG - GE-
RARDMER - WINTZENHEIM 
Naar de vesting Haut-Koenigsbourg. 

Bezoek aan het kasteel, dominant gele-

gen op bijna achthonderd meter boven 

de Rijnvallei. Door het regionaal natuur-

park van de Vogezen naar Gérardmer, 

gelegen aan het gelijknamige meer, 

het grootste van de Vogezen. Lunch en 

boottocht op het meer. Over de Col de 

la Schlucht en Munster naar Wintzen-

heim voor een uitgebreide proeverij van 

de Elzasserwijnen. Avondmaal en logies.

DAG 4 : COLMAR - KAYSERSBERG - 
AFFLIGEM
Vertrek naar Kaysersberg met vele ge-

plaveide straatjes en rijk versierde vak-

werkhuizen, één van de meest charman-

te plaatsjes in de Elzas. Over de Col du 

Bonhomme door Lotharingen naar Nan-

cy.  Lunch. Bezoek aan de Place Stanislas 

en vrije tijd. Via Metz naar Arlon, avond-

stop. Aankomst te Affligem omstreeks 

20u30.

De Elzas is de kleinste regio van Frankrijk. Je kunt er in de Elzas dan niet omheen dat het meermaals afwisselend Prui-

sisch en Frans gebied is geweest. 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 mid-

deleeuwse stadjes Ribeauvillé en Riquewihr, het kasteel van Haut-Koenigsbourg, de toeristische trekpleisters Colmar en 

Straatsburg, de hoofdplaats van deze regio.

15/08/2023            € 699
 
TOESLAGEN
Single  + € 129 
Verblijfstaks  + € 3,30

INKOMGELDEN
Bezoeken en wijnproeverij zoals 
vermeld in het programma inbe-
grepen.

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

MAALTIJDEN
3 x Ontbijtbuffet
3 x Driegangendiner
3 x Tweegangenlunch

TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie bij de 
avondmalen.

HOTEL L’EUROPE****
Stijlvol viersterrenhotel rustig ge-
legen op 3km van het centrum 
van Colmar.

FRANRKIJK
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NORMANDIË - MONT ST MICHEL & ÎLES CHAUSEY 

DAG 1 : AFFLIGEM - ROUEN - VILLE-
DIEU-LES-POÊLES
Vertrek om 6u. Via Lille naar Assevil-

lers, koffiepauze. Verder naar Rouen, de 

hoofdstad van Normandië. Bezoek aan 

de Place du Vieux Marché. Vrije lunch. 

Via Pont-l’Evêque door het Calvados-

departement naar Villedieu-les-Poêles 

voor avondmaal en logies.

DAG 2 : CHAUSEY EILANDEN
Vertrek naar Granville. Korte wandeling 

door de haven en inscheping voor over-

tocht naar het Grande Île, het grootse 

eiland van de archipel. Gedurende de 

overtocht krijgt u misschien het gezel-

schap van enkele dolfijnen… Wandeling 

naar het fort en de 37m hoge vuurto-

ren. Lunch aan boord. Nadien rondvaart 

langs de Chausey eilandengroep en vrije 

tijd. Inscheping voor Kanaalovertocht 

naar Granville. Transfer naar Villedi-

eu-les-Poêles voor avondmaal en logies.

DAG 3 : D-DAY CIRCUIT
Via St-Lô naar Sainte-Mère-Église waar 

in de nacht van 5 op 6 juni 1944 een “re-

gen” aan parachutisten neerdaalden op 

het dorp en de omgeving. Hier begon-

nen de geallieerden met de herovering 

van Europa. Nadien naar de militaire 

begraafplaats in Colleville-sur-Mer waar 

9387 Amerikaanse soldaten zijn begra-

ven met uitzicht op de stranden van 

Omaha Beach. Verder naar Arroman-

ches voor lunch. Vrije tijd of facultatief 

bezoek aan het “Musée du Débarque-

ment”. Terug naar Villedieu-les-Poêles 

voor avondmaal en logies.

DAG 4 : MONT SAINT-MICHEL
Kennismaking met onze verblijfplaats, 

een stadje met vele ambachtelijke ko-

perateliers. Via Avranches naar de Mont 

St-Michel die uitrijst als een fata morga-

na boven de slibvelden van de onme-

telijke baai. Lunch. Wandeling langs de 

nauwe straatjes en mogelijkheid voor 

facultatief bezoek aan de abdijkerk. Vrije 

tijd. Avondmaal en logies.

DAG 5 : VILLEDIEU-LES-POÊLES - 
HONFLEUR - AFFLIGEM
Via Caen naar Pennedepie voor bezoek 

en proeverij bij een lokale producent 

van biologische cider, pommeau en cal-

vados. Nadien naar Honfleur voor gelei-

de wandeling langs het Vieux Bassin en 

de unieke houten kerk Sainte-Catherine. 

Lunch en vrije tijd. Over de Pont de Nor-

mandie en via de Autoroute de Norman-

die naar Assevillers, avondstop. Langs 

Valenciennes naar Affligem. Aankomst 

omstreeks 20u30.

Normandië is gelegen in het noordwesten van Frankrijk, langs het Kanaal tussen Picardië en Bretagne. Op 6 juni 1944 

landden de geallieerden op D-Day aan de Normandische kust om West-Europa van de Duitse bezetting te bevrijden. 

Een andere reden om Normandië te bezoeken is de heerlijke gastronomie. We bezoeken de Chausey eilanden die geo-

grafisch gezien deel uitmaken van de Kanaaleilanden. De archipel is bij laag water een verzameling van 365 kleine ei-

landjes en bij hoog water 52 eilandjes. We verblijven in Villedieu-les-Poêles, een koperstadje in het Manchedepartement.

05/06/2023                         € 884 
07/08/2023                         € 884

TOESLAGEN
Single  + € 120
Verblijfstaks + € 3,40 

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottochten, inkomgel-
den en proeverijen zoals vermeld 
in het programma inbegrepen.

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

MAALTIJDEN
4 x Continentaal ontbijtbuffet
4 x Driegangendiner
3 x Driegangenlunch
1 x Fruits de Mer schotel 

TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie inbegre-
pen bij de middagmalen.

HOTEL LE FRUITIER***
Charmant hotel in het centrum 
van Villedieu-les-Poêles, op 
30min van de Mont Saint-Michel.

FRANRKIJK
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DE MÂCONAIS - BEAUJOLAIS & CHARDONNAY

DAG 1 : AFFLIGEM - TOURNUS 
vertrek om 6u. Via Charleroi naar Rethel, 

koffiestop. Door de Champagne regio 

naar Magnant. Lunch. Via Dijon naar 

Tournus, gelegen aan de oever van de 

Saône. Eerste kennismaking met onze 

verblijfplaats, avondmaal en logies in 

hotel Le Rempart.

DAG 2 : TOURNUS - BRANCION - 
CHARDONNAY
Verkennende wandeling door de schil-

derachtige straatjes met kleurrijke ge-

vels en relatief platte daken. Geleid be-

zoek aan het Hôtel-Dieu. Lunch. Vertrek 

naar Martailly-lès-Brancion. Bezoek aan 

de middeleeuwse site en het kasteel 

van Brancion. Nadien naar Chardonnay 

voor bezoek en proeverij van 5 wijnen. 

Avondmaal en logies.  

DAG 3 : LES PIERRES DOREES - BE-
AUJOLAIS
Langs de wijngaarden van Beaujolais-Vil-

lages  en de Côte de Brouilly naar Be-

aujeu. Bezoek aan La Maison du terroir 

Beaujolais, proeverij van 3 Beaujolais 

wijnen en initiatie over het proeven.  Via 

Villié-Morgon en Fleurie naar Romanè-

che-Thorins. Lunch en bezoek met proe-

verij van 2 wijnen aan Le Hameau du Vin, 

een uniek themapark met een spectacu-

laire collectie van meer dan 2000 jaar 

wijncultuur.  U ontvangt een gepersona-

liseerde fles Beaujolais met uw foto op 

het etiket. Avondmaal en logies.

DAG 4 :  MACON - CRUISE OP DE 
SAÔNE
Vertrek naar Macon, de zuidelijkste stad 

van de Bourgogne. Wandeling door 

het historisch centrum met o.m. de 

Saint-Vincentkathedraal, het charmante 

kruidenplein en de apotheek van het 

Hôtel-Dieu. Nadien naar Pont-de-Vaux. 

Inscheping en riviercruise langs het idyl-

lische landschap van de Saône. Lunch 

aan boord. Nadien naar de coöperatieve 

wijnkelders “Les Vignerons de Mancey”. 

Bezoek en proeverij van 4 Bourgogne-

wijnen. Avondmaal en logies.

DAG 5 : TOURNUS - COLOM-
BEY-LES-DEUX-EGLISES - AFFLIGEM 
Via Beaune en Langres naar Colom-

bey-les-Deux-Eglises. Bezoek aan het 

Charles de Gaulle Memorial, geopend 

in oktober 2008 en gebouwd ter ere van 

de unieke generaal Charles de Gaul-

le. Lunch. Via Troyes naar Reims, halte 

langs de snelweg. Over Charleville-Mé-

zières en via Charleroi naar Affligem. 

Aankomst omstreeks 20u30. 

Bourgogne is zeer populair onder de fijnproevers en wijnamateurs, maar is ook erg in trek bij de fans van natuur en 

historische gebouwen. Deze prachtige landelijke streek is wereldberoemd voor zijn prestigieuze wijngaarden en authen-

tieke keuken, maar zal u ook weten te boeien met zijn vredige coulisselandschappen , pittoreske dorpjes en mythische 

monumenten. De focus op deze exclusieve reis gaat in het bijzonder naar de plaatselijke gastronomie, enkele wereldbe-

roemde wijnstreken en het rijke erfgoed. We verblijven in  het uitstekende hotel Le Rempart te Tournus.

21/08/2023          € 1149
 
TOESLAGEN
Single  + € 312  
Verblijfstaks  + € 4,40

INKOMGELDEN
Boottocht, inkomgelden, bezoe-
ken en proeverijen zoals vermeld 
in het programma inbegrepen.

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

MAALTIJDEN
4 x Continentaal ontbijtbuffet
4 x Driegangendiner
5 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie inbegre-
pen bij de middagmalen, waters 
bij de avondmalen.

HOTEL LE REMPART****
Gerenoveerd charmant hotel 
nabij het centrum van Tournus 
en opgericht in een voormalig 
wachthuis.

FRANRKIJK
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CÔTE D’EMERAUDE & CÖTE D’ARMOR 

DAG 1 : AFFLIGEM - ROUEN - SAINT-MALO
Vertrek om 6u. Langs Amiens naar 

Rouen, de hoofdstad van Normandië. 

Bezoek aan de Place du Vieux Marché. 

In 1431 wachtte de nationale heldin 

Jeanne d’Arc hier een vreselijk einde op 

de brandstapel. Vrije lunch. Via Pont-l’E-

vêque en door het calvadosdepartement 

naar Dinan voor avondmaal en logies in 

Hotel Best Western Armor Park***.

DAG 2 : SAINT-MALO - CANCALE
Vertrek naar Saint-Malo. Wandeling 

door het oude piratenstadje. Vrije lunch. 

Vertrek naar de Pointe du Grouin. Vanaf 

de Pointe du Grouin ontvouwt zich een 

adembenemend panorama van Cap 

Fréhel en de baai van de Mont Saint-Mi-

chel tot Granville.  Nadien naar Cancale, 

de parel van de smaragdkust. Wande-

ling en mogelijkheid voor het proeven 

van oesters. Avondmaal en logies.

DAG 3 : RENNES
Vertrek naar Rennes, de hoofdstad van 

de regio Bretagne. We maken een reis 

door de tijd o.l.v. een lokale gids. Vrije 

lunch. Nadien bezoek aan het Paleis van 

het Parlement van Bretagne. Vrije tijd en 

terug naar Saint-Malo voor avondmaal 

en logies. 

DAG 4 : DINAN - CROISIERE DEJEU-
NER SUR LA RANCE
Vertrek naar Dinan, omsingeld door 

bijna drie kilometer stadswallen, torent 

Dinan met haar kasteel trots boven de 

Rance uit. Geleide wandeling. Inschep-

ing te Saint-Malo voor boottocht over 

de Rance. Terug naar Dinan voor vrije 

tijd. Avondmaal en logies.

DAG 5 : DINARD - CAP FREHEL
Vertrek naar Dinard voor stadswande-

ling. Vrije lunch. Langs de smaragdkust 

en via Ploubaley en Matignon naar Cap 

Frehel met de vuurtoren en het Fort La 

Latte. Avondmaal en logies.

DAG 6 : MONT SAINT-MICHEL
Naar Dol-de-Bretagne, een klein stadje 

met een mooi erfgoed. Nadien naar de 

Mont Saint-Michel. Vrije lunch. Wande-

ling langs de nauwe straatjes en moge-

lijkheid voor facultatief bezoek aan de 

abdijkerk. Avondmaal en logies.

DAG 7 : DINARD - HONFLEUR - AFFLIGEM
Langs Avranches en Caen naar het Nor-

mandische Honfleur. Bezoek aan Le 

Vieux Bassin en de houten kerk. Vrije 

lunch. Over de Pont de Normandië en 

via de “Autoroute de Normandie” naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u.

Bretagne bestaat uit schilderachtige dorpjes, prachtige inhammen en een uiterst grillige kust waar de oceaan zich al 

eeuwenlang op te pletter gooit. Aan de Côte d’Emeraude, tussen de Mont Saint-Michel en de piratenstad Saint-Malo, 

is het verschil tussen eb en vloed het grootste van Europa en dat levert spectaculaire wandelingen langs de kust. Maar 

Bretagne is ook een paradijs voor gastronomen: fruits de mer en crêpes zijn enkele voorbeelden van de lokale lekkernij-

en. Wij verblijven in de omgeving van Dinan, een pittoresk middeleeuwse stadje.

16/07/2023                       € 1199 

TOESLAGEN
Single  + € 330
Verblijfstaks + € 6 

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottocht en inkomgel-
den zoals vermeld in het program-
ma inbegrepen.

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

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner
1x Driegangenlunch tijdens de 
boottocht op de Rance

TAFELDRANKEN
¼ wijn, water en koffie tijdens de 
boottocht op de Rance.

BEST WESTERN HOTEL ARMOR 
PARK DINAN***
Gerenoveerd hotel gelegen aan 
de rand van Dinan.

FRANRKIJK
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PROVENCE - LES ALPILLES - MONT VENTOUX & CAMARGUE

DAG 1 : AFFLIGEM - FONTVIEILLE
Vertrek om 5u. Langs Nancy richting Di-

jon, vrije lunch. Via Lyon naar Fontvieille. 

Avondmaal en logies in hotel Belesso.

 
DAG 2 : LES-SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER - CAMARGUE   
Daguitstap naar het departement Bou-

ches-du-Rhône. Door het regionaal natuur-

park van de Camargue naar Aigues-Mortes. 

Nadien naar het zigeunerplaatsje Les-Sain-

tes-Maries-de-la-Mer, de hoofdstad van 

de Camargue. Vrije lunch. Bezoek aan de 

Provençaalse Romaanse kerk en vrije tijd 

aan de promenade. Avondmaal in een lo-

kaal restaurant te Fontvieille.

DAG 3 : AVIGNON - ARLES 
Vertrek naar Avignon. Bezoek aan de 

kathedraal en het pausenpaleis. Nadien 

wandeling naar de Pont d’Avignon. Vrije 

lunch. Verder naar Arles, kunst- en ge-

schiedenisstad en bekend om haar an-

tieke Romaanse stadswallen en amfithe-

ater.  Avondmaal in een lokaal restaurant 

te Fontvieille.

DAG 4 : MONT VENTOUX - BEAU-
ME-DE-VENISE   
Via Carpentras naar Bédoin. Specta-

culaire klim naar de top van de 1912m 

hoge Mont Ventoux. Afdaling langs de 

noordflank naar Malaucène. Vrije lunch. 

Nadien naar Beaume-de-Venise voor 

bezoek aan een plaatselijke vigneron 

met proeverij. Avondmaal en logies.

DAG 5 :  SAINT-REMY-DE-PROVENCE 
- LES BAUX-DE-PROVENCE  
Vertrek naar Saint-Rémy-de-Provence. 

Vincent van Gogh bracht er ruim een 

jaar door in  het klooster van Saint-Paul 

de Mausole. Bezoek aan de populaire 

en kleurrijke markt op de Place Jules 

Pellisier. Vrije lunch. Nadien naar Les 

Baux-de-Provence, erkend als één van 

de mooiste dorpen van Frankrijk. Be-

zoek en vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 6 : PONT DU GARD - TAVEL  
Naar Remoulins voor bezoek aan de 

Pont du Gard. Vrije lunch. Nadien door 

de wijngaarden van Côtes du Rhône 

naar Tavel voor bezoek en proeverij bij 

een plaatselijke vigneron. Terug naar 

Fontvielle voor vrije tijd. Avondmaal en 

logies.  

DAG 7 : FONTVIELLE - AFFLIGEM
Via Orange door de Rhônevallei richting 

Lyon en Dijon. Vrije lunch langs de snel-

weg. Over Nancy naar Arlon, avondstop. 

Via Namen naar Affligem. Aankomst 

omstreeks 21u.

Onze zevendaagse reis geeft alvast een voorproefje van wat één van de mooiste regio’s ten zuiden van de Alpen te 

bieden heeft. Het is een streek vol afwisseling. Je kan er genieten van zonovergoten zuiderse landschappen, van de 

bedwelmende geur van thijm en rozemarijn, en historische steden zoals Arles en Avignon. We bezoeken eveneens het 

natuurgebied van Les Alpilles, de Zuid-Franse Rhônedelta met de Camargue en de Pont du Gard. De klim naar de legen-

darische Mont Ventoux, de “géant de Provence”, mag uiteraard niet ontbreken op het programma.

10/06/2023                       € 1249
30/09/2023                       € 1249

PRIJS                  
TOESLAGEN
Single     + €  198
Verblijfstaks     + € 9,90

INKOMGELDEN
Bezoeken, inkomgelden en proe-
verijen zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 7.

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner

HOTEL BELESSO FONTVIEILLE***S
Authentiek Provencaals driester-
renhotel te Fontvieille, gelegen 
op 10 minuten wandelen van het 
charmante centrum.

FRANRKIJK
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AUVERGNE

DAG 1 : AFFLIGEM - MONTARGIS - 
NEVERS - ROYAT  
Vertrek om 6u. Langs Parijs en over de 

snelweg naar Montargis. Vrije lunch. Na-

dien naar Nevers voor bezoek aan de ka-

pel. Verder naar onze verblijfplaats Ro-

yat, een elegant kuuroord. Avondmaal 

en logies in Hotel Saint Mart***.

 
DAG 2 : CLERMONT-FERRAND  
Naar Clermont-Ferrand, de hoofdstad 

van de Auvergne. Bezoek met audiogui-

de aan L’Aventure Michelin, een interac-

tief museum van de bandenproducent. 

Vrije lunch en bezoek aan de kathedraal. 

Vrije tijd. Avondmaal en logies te Royat.

 
DAG 3 : LEMPTEGY - ORCIVAL   
Bezoek met film en per treintje naar de 

vulkaankrater van de Puy du Lemptégy. 

Lunch in het restaurant van het domein. 

Via Pontgibaud naar Orcival, een schit-

terend bergdorpje met leistenen daken, 

vrije tijd. Terug naar Royat voor avond-

maal en logies.

DAG 4 : LE-PUY-EN-VELAY 
Naar Le-Puy-en-Velay, uniek gelegen en 

vertrekpunt van de pelgrimsroute naar 

Santiago de Compostela. Vrije lunch en 

vrije tijd in het historische centrum. Terug 

naar Royat voor avondmaal en logies.

DAG 5 : BOURBOULE - BESSE - ST NECTAIRE
Rit naar de Col de la Ventouse en door 

het vulkaanlandschap naar Mont Dorée, 

een bekend kuuroord. Verder via Lac 

de Chambon en Murol naar het dorp-

je Besse-et-Saint-Anastaise.Vrije lunch. 

Nadien naar Saint-Nectaire. Bezoek aan 

een boerderij, gespecialiseerd in de pro-

ductie van kazen en streekproducten.

Avondmaal en logies in Royat.

DAG 6 : PUY-DE-DÔME  
Naar de Puy-de-Dôme, een grote lava-

koepel en één van de jongste vulkanen 

in de Auvergne. Per elektrische tandrad-

baan naar de top van de hoogste vul-

kaan. Geleid bezoek aan het meteorolo-

gisch observatorium. Lunch in Brasserie 

d’Epicure. Terug naar Royat voor vrije 

tijd of een wandeling door het kuuroord. 

Avondmaal en logies.

 
DAG 7 : ROYAT - ORLEANS - AFFLIGEM
Via Limoges naar Orléans. Vrije lunch. 

Over Parijs naar Assevillers, avondstop. 

Via Valenciennes naar Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u30.

Vrees niet, de vulkanen van de Auvergne zijn al ettelijke duizenden jaren uitgedoofd. Nu vormen deze slapende reuzen 

een uniek natuurpark. De vulkaanketen 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 charmant en traditioneel familiehotel Royal Saint Mart, gelegen in het hart 

van het kuuroord Royat-Chamalières. Laat u verleiden door deze prachtige regio!

24/07/2023                       € 1154 

TOESLAGEN
Single  + € 180
Verblijfstaks + € 6,60 

INKOMGELDEN
Bezoeken, inkomgelden en kaas-
proeverij zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 7.

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner
1 x Driegangenlunch
1 x Driegangenlunch met wijn

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

HOTEL ROYAL SAINT MART***
Charmant en traditioneel familie-
hotel gelegen in het hart van het 
kuuroord Royat-Chamalières.

FRANRKIJK
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NEVERS - LOURDES & ROCAMADOUR

DAG 1 : AFFLIGEM - NEVERS - CLER-
MONT-FERRAND
Vertrek om 6u. Langs Parijs naar Montar-

gis, Vrije lunch langs de snelweg. Langs 

de Loirevallei naar Nevers. Bezoek aan 

de kapel waar Bernadette Soubirous 

ligt opgebaard Verder richting Cler-

mont-Ferrand voor avondmaal en logies.

 
DAG 2: CLERMONT-FERRAND - CA-
HORS - LOURDES
Door het regionale natuurpark van de 

Auvergne en de Limousin en langs Bri-

ve-la-Gaillarde naar Cahors. Lunch. Via 

Toulouse en Tarbes naar Lourdes.

 
DAG 3 : LOURDES
Gelegenheid tot gezamenlijke deelna-

me aan het programma van de plechtig-

heden o.m. aan de grot van Massabiel-

le. Lunch in het hotel. Mogelijkheid voor 

het bijwonen van de Sacramentsproces-

sie. Na het avondmaal gelegenheid tot 

deelname aan de Kaarskensprocessie. 

 
DAG 4 : CIRQUE DE GAVARNIE
Vrije voormiddag te Lourdes. Lunch in 

het hotel. Uitstap door het betoverende 

berglandschap van de Pyreneeën met 

als hoogtepunt de panoramische verge-

zichten vanaf de Cirque de Gavarnie, een 

wonder van de natuur. Terug naar Lourdes.

DAG 5 : LOURDES
Vrije dag te Lourdes en mogelijkheid om 

op eigen initiatief te wandelen langs de 

rivier de Gave, te shoppen of verdere 

deelname aan het bedevaartprogram-

ma, of bezoek aan de ondergrondse 

Pius X-basiliek. Lunch en avondmaal in 

het verblijfhotel. Logies.

DAG 6 : LOURDES - ROCAMADOUR
Via Montauban naar Rocamadour, schit-

terend gelegen op een kalksteenplateau 

in de vallei van de Alzou. Lunch. Nadien 

bezoek aan deze unieke site. Roca-

madour is na Lourdes de drukst bezochte 

bedevaartplaats van Frankrijk. Vrije tijd in 

deze betoverende stad. Transfer naar Ter-

rasson voor avondmaal en logies.

 
DAG 7 : ROCAMADOUR - AFFLIGEM
Langs Limoges en Châteauroux naar Or-

léans. Vrije lunch langs de snelweg. Via 

Parijs naar Assevillers, avondstop. Over 

Valenciennes naar Affligem. Aankomst 

omstreeks 20u30.

Sinds 1858 is Lourdes uitgegroeid tot één van de meest bezochte bedevaartsoorden ter wereld wegens de 18 miracu-

leuze verschijningen van de H. Maria aan de molenaarsdochter Bernadette Soubirous. Een reis met een toegespitste 

aandacht voor Lourdes maar ook voor de omringende natuurpracht in de bergwereld van de Pyreneeën. Tijdens het 

verblijf in Lourdes voorzien we niet alleen een uitgebreid bezoek aan de heiligdommen en er is ruimschoots tijd voor 

een wandeling of shopping in de gezellige winkelstraten van de binnenstad.

13/08/2023          € 1049
 
TOESLAGEN
Single     + € 190  
Verblijfstaks                + € 12,60

INKOMGELDEN
Bezoeken en inkomgelden zoals 
vermeld in het programma inbe-
grepen.

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

TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij middag- en 
avondmalen in hotel Alba Lour-
des.

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner
5 x Driegangenlunch

HOTEL ALBA****
Comfortabel viersterrenhotel, 
aan de rivier de Gave en met uit-
zicht op de Pyreneeën.

FRANRKIJK
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DE VIER KLEUREN VAN DE PERIGORD

DAG 1 : AFFLIGEM - TERRASSON 
Vertrek om 6u. Langs Parijs en via de 

“Autoroute l’Aquitaine” in zuidelijke 

richting naar Orléans. Vrije lunch. Door 

de departementen Cher en Indre naar 

Brive-la-Gaillarde en Terrasson-Lavilledi-

eu. Avondmaal en logies in Hotel-Res-

taurant Le Moulin Rouge.

DAG 2 : PERIGORD NOIR
Bezoek aan Terrasson-Lavilledieu, gele-

gen aan de poort van de Périgord Noir. 

Geleide wandeling en bezoek aan les 

Jardins de L’Imaginaire. Lunch. Nadien 

naar Toiturac voor bezoek aan de grot-

ten. Op de terugweg bezoek aan een 

eenden boerderij. Avondmaal en logies.

DAG 3 : PERIGORD VERT 
Vertrek naar Brantôme en Périgord, de 

mooiste en meest betoverende kleine 

stad in de Perigord. Rondvaart met een 

elektrische boot. Lunch. Vervolgens naar 

Saint-Jean-de-Côle. Met zijn okerkleuri-

ge huizen en bruine pannendaken lijkt 

het dorp Saint-Jean-de-Côle de tand 

des tijds te hebben doorstaan. Avond-

maal en logies.

DAG 4 : PERIGORD BLANC 
Vertrek naar Périgueux, de kunst- en ge-

schiedenisstad, hoofdstad van de Péri-

gord en gelegen op de weg naar San-

tiago de Compostella. Lunch. Nadien 

naar Sorges voor bezoek aan het Truffel- 

Ecomuseum. Terug naar Terrasson voor 

avondmaal en logies.

DAG 5 : PERIGORD NOIR 
Vertrek naar Sarlat-la-Canéda, de hoofd-

stad van de Périgord Noir. Geleide wan-

deling door de middeleeuwse stadskern. 

Lunch. Nadien naar het vestingstadje 

Domme. Rondrit met toeristisch treintje 

door één van “Les Plus Beaux Villages 

de France”. Nadien naar La Roque-Ga-

geac voor boottocht op de Dordogne 

met een Gabare. Avondmaal en logies.

DAG 6 : PERIGORD POURPRE 
Vertrek naar Bergerac, gelegen aan de 

oevers van de Dordogne en bekend om 

zijn wijngaarden. Bezoek aan de middel-

eeuwse stadskern en vrije tijd. Lunch. 

Nadien naar Montbazillac voor bezoek 

en proeverij bij een plaatselijke wijnpro-

ducent. vondmaal en logies.

DAG 7 : TERRASSON - ORLEANS - 
AFFLIGEM
Via Limoges naar Vierzon en Orléans. Vrije 

lunch. Via Orleans en over de ring van Pa-

rijs naar Assevillers,. Via Valenciennes naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30. 

De Périgord is toeristisch ingedeeld in vier territoria: zwart, paars, wit en groen. De zwarte Périgord verwijst naar het 

bos en soms ook naar de truffel. De witte Périgord verwijst naar de kalkhoudende bodems die in de landschappen 

voorkomen, de groene Périgord wordt gekenmerkt door zijn weiden en ten slotte, meer recent, is de paarse Périgord, 

genoemd naar de wijn omdat er veel wijngaarden zijn. Maar de Périgord is ook synoniem voor gastronomie. We verblij-

ven in het oosten van het departement Dordogne, het ideaal uitgangspunt om deze verrassende streek te ontdekken.

08/07/2023                       € 1159  

TOESLAGEN
Single  + € 50
Verblijfstaks + € 4,20

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottochten, inkomgel-
den en proeverijen zoals vermeld 
in het programma inbegrepen.

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

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner
6 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
Wijn en water bij middag- en 
avondmalen.

HOTEL-RESTAURANT LE MOU-
LIN ROUGE***
Comfortabel hotelcomplex, rus-
tig gelegen aan de rand van Ter-
rasson-Lavilledieu.

FRANRKIJK
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HAUTE-SAVOIE - MONT BLANC & MEER VAN GENEVE

DAG 1 : AFFLIGEM - LA CHAPEL-
LE-D’ABONDANCE
Vertrek om 6u. Langs Namen naar Arlon 

naar Colmar, vrije lunch. Via Bazel naar 

Lausanne en Monthey. Over de Zwit-

sers-Franse grens naar La Chapelle-d’A-

bondance voor avondmaal en logies.

 
DAG 2 : LA CHAPELLE D’ABONDAN-
CE - YVOIRE
Wandeling in onze verblijfplaats en be-

zoek aan de abdij. Lunch. Nadien naar 

Yvoire voor wandeling langs de stads-

wallen en bezoek aan de Jardin des 

Cinq Sens, een plantenlabyrint in de 

oude groententuin van het middeleeuw-

se kasteel. Avondmaal en logies.

DAG 3 : CHAMONIX - MONT BLANC
Via Morzine en Cluses naar Chamonix, 

de hoofdplaats van het alpinisme. Vrije 

lunch. Nadien per kabelbaan (facultatief 

ca. € 70) naar de top van de Aiguille du 

Midi voor een onwaarschijnlijk panora-

ma over de Mont Blanc. Over de Col de 

la Forclaz en Martigny door de Rhône-

vallei naar Bex en La Chapelle. “Soirée 

savoyarde” en logies.

DAG 4 : GRUYÈRES - MONTREUX
Via de Pas de Morgins naar de kaasstad 

Gruyères. Bezoek aan het kaasmuseum 

met proeverij. Lunch. Nadien wandeling 

in Gruyères, gedomineerd door het im-

posante kasteel. Nadien naar de mon-

daine stad Montreux. Vrije tijd langs de 

bloemenpromenade aan het Meer van 

Genève. Fondue-avond en logies.

DAG 5 : EVIAN - LAUSANNE
Naar Évian-les-Bains. Boottocht naar “le 

jardin de l’eau du Pré Curieux” en geleid 

bezoek aan de watertuinen. Vrije lunch. 

Geleide wandeling in het historische 

centrum. Vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 6 : GORGES DU DIABLE
Vrije voormiddag in La Chapelle-d’A-

bondance. Lunch in het hotel. In de 

namiddag via Bonnevaux naar les Gor-

ges du Pont du Diable. Wandeling door 

deze indrukwekkende kloof, ontstaan 

door de erosie van de rivier de Drance,  

een wonder van de natuur. Terug naar 

La Chapelle voor avondmaal en logies.

DAG 7 : LA CHAPELLE-D’ABONDAN-
CE - EPINAL - AFFLIGEM
Langs Lausanne naar Vallorbe en Pontar-

lier, halte. Langs de vallei van de Loue 

naar Besançon en via Vésoul richting 

Épinal. Lunch. Over Nancy naar Arlon, 

avondstop. Via Namen naar Affligem. 

Aankomst omstreeks 20u30.

De wereld aan jouw voeten, hoog in de bergen op een zonovergoten terras met zicht op groene valleien, de Hau-

te-Savoie laat niemand onberoerd. De regio beschikt, naast vele waardevolle sites, over een uitzonderlijk rijk natuurerf-

goed. Het majestueuze massief van de Mont Blanc, het dak van Europa, is het paradijs voor liefhebbers van overweldi-

gende landschappen. De topics van deze reis zijn ongetwijfeld de plaatselijke gastronomie en het zuivere alpenklimaat. 

Zoveel troeven die van de Haute-Savoie een  uitverkoren bestemming maken…

04/06/2023                       € 1129 

TOESLAGEN
Single  + € 180
Verblijfstaks + € 7,50 

INKOMGELDEN
Bezoeken, inkomgelden en proe-
verij zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
3/4pension vanaf lunch dag 1 t/m 
lunch dag 7.

MAALTIJDEN
6 x Continentaal ontbijtbuffet
5 x Driegangendiner
1 x Fondue-avond 
3 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
¼ wijn en water bij middag- en 
avondmalen in het verblijfhotel.

HOTEL L’ENSOLEILLE***
Familiaal hotel in typische cha-
letstijl, uitgebaat door de familie 
Trincaz met uitmuntende keuken.

FRANRKIJK
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DE PARELS VAN DE AZURENKUST

DAG 1 : AFFLIGEM - LORIOL-SUR-DRÔME
Vertrek om 6u. Via Troyes naar Dijon, 

vrije lunch. Door Bourgondië en de 

Rhône vallei naar Loriol-sur-Drôme voor 

avondmaal en logies.

 
DAG 2: LORIOL - SAINT RAPHAËL
Via Orange en Nîmes naar Aix-en-Proven-

ce en naar Saint-Raphaël. Check-in en 

vrije lunch. Wandeling langs de zonover-

goten promenade, de oude haven en het 

Casino. Vrije tijd. Avondmaal en logies.

DAG 3 : MONACO
Excursie naar Monaco, het glamoureuze 

vorstendom aan de Franse Rivièra, en de 

oudste monarchie ter wereld. Wandeling 

door het oude Monaco. Vrije lunch en 

vrije tijd in het mondaine Monte Carlo. 

Avondmaal en logies te Saint-Raphaël.

DAG 4 : CANNES - GRASSE
Door het Esterel massief naar Cannes, 

de mondaine badplaats, en wereldbe-

roemd  door het Filmfestival. Bezoek 

aan de wijk le Suquet, het oudste ge-

deelte van de stad. Nadien vrije tijd en 

vrije lunch. Verder naar Grasse. Bezoek 

aan het parfummuseum Fragonard en 

vrije tijd in het middeleeuwse centrum 

van de stad. Avondmaal en logies te 

Saint-Raphaël.

DAG 5 : NICE
Excursie naar Nice, de hoofdstad van 

de Franse Riviera, genesteld tussen 

de azuurblauwe zee en de omliggen-

de bergen. Wandeling door de oude 

binnenstad. Vrije lunch en vrije tijd aan 

de beroemde Promenade des Anglais. 

Avondmaal en logies te Saint-Raphaël.

DAG 6 : SAINT-TROPEZ
Langs de kustweg via Les Issambres naar 

Sainte-Maxime. Met de lijnboot naar het 

kunstenaarsstadje Saint-Tropez. Wande-

ling langs de sfeervolle jachthaven, de 

smalle straatjes en de fraaie pleintjes, 

het kerkhof en de Citadel. Vrije lunch en 

vrije tijd. Terug per lijnboot voor avond-

maal en logies.

 
DAG 7 : SAINT-RAPHAËL - SISTERON 
- GRENOBLE
Via Aix-en-Provence naar Sisteron, de 

parel van de Haute Provence. Wande-

ling door het historisch centrum. Vrije 

lunch. Over de Route Napoleon en via 

Gap naar Grenoble. Avondmaal en lo-

gies.

DAG 8 : GRENOBLE - AFFLIGEM
Via Lyon naar Dijon, Vrije lunch. Over 

Langres en Troyes naar Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u30.

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. De Azurenkust is niet alleen bekend voor haar zonnige klimaat 

maar evenzeer voor de lekkere traditionele gerechten en zuiderse wijnen, gemaakt met vakmanschap en rijkdommen uit 

de nabije omgeving. Met deze unieke bestemming bent u bij Rantour aan het goede adres!

23/09/2023                       € 1549 

TOESLAGEN
Kamer met zeezicht + € 125
Single  + € 430
Verblijfstaks + € 9,90

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

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

MAALTIJDEN
7 x Continentaal ontbijtbuffet
5 x Viergangendiner
2 x Driegangendiner

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen

HOTEL EXCELSIOR 
SAINT-RAPHAËL****
Gerenommeerd viersterrenhotel, 
gelegen aan de promenade in 
het centrum van Saint-Raphaël. 

FRANRKIJK
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AMSTERDAM - VOLENDAM & ZAANSE SCHANS

DAG 1 : AFFLIGEM - AMSTERDAM - 
VOLENDAM
Vertrek om 6u. Langs Utrecht naar Am-

sterdam. Rondrit langs de Magere Brug, 

het Theater Carré, het Rijksmuseum, 

het Leidse Plein, het Concertgebouw, 

de Westerkerk, de Munttoren, het Ro-

kin en het Damrak. Nadien boottocht 

op de grachten. Vrije lunch. Wandeling 

langs de Dam met het Koninklijk Paleis 

en het Nationaal Monument. Via de 

Kalverstraat en het Historisch Museum 

naar de Schuttersgalerij, een overdek-

te museumstraat. Langs het Begijnhof 

naar de drijvende bloemenmarkt, het 

Rembrandtplein, het Waterlooplein, het 

Rembrandthuis, het Waaggebouw en de 

“Walletjes”. Avondmaal en logies in ho-

tel Spaander*** Volendam.

DAG 2 : VOLENDAM - MARKEN
Geleide wandeling door Volendam en 

bezoek aan een ambachtelijke kaasma-

kerij met proeverij. Nadien overtocht 

naar het schiereilandje Marken, één van 

Hollands meest typische vissersplaats-

jes. Lunch in een typisch restaurant met 

zicht op het Markermeer. Geleide wan-

deling door het fotogenieke Marken 

met zowel de Haven- als de Kerkbuurt. 

Aansluitend bezoek aan een oude klom-

penmakerij met demonstratie van deze 

techniek. Overvaart naar Volendam voor 

vrije tijd, avondmaal en logies.

DAG 3 : ZAANSE SCHANS - AMSTER-
DAM - AFFLIGEM
Vertrek naar de Zaanse Schans voor ge-

leide wandeling door het historische 

buurtschap en bezoek aan een typische 

oudhollandse molen waar we alles ont-

dekken over oudhollandse ambachten 

zoals zeildoek weven en kaas maken. 

Nadien naar de city voor vrije lunch en 

vrije tijd in de buurt van de Kalverstraat 

en de Dam, of facultatief bezoek aan het 

Wassenbeeldenmuseum van Madame 

Tussauds, of aan het Rijksmuseum, of aan 

het Anne Frankhuis aan de Prinsengracht. 

Terugreis via Utrecht naar Antwerpen en 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

Amsterdam is gebouwd op een honderdtal eilandjes die onderling verbonden zijn door meer dan duizend bruggen. Het 

netwerk van grachten, de smalle hoge bakstenen huizen met trapgevels of voluten, de haven, de vele handelsactivitei-

ten en culturele manifestaties, de musea… De stad, ook wel eens “Mokum” genoemd, ligt aan het Ij en aan de rivier 

de Amstel. We brengen tevens een bezoek aan Marken en Volendam, twee van Hollands meest typische stadjes aan de 

Zuiderzee en aan het historische buurtschap van de Zaanse Schans.

24/07/2023           € 494 
10/11/2023           € 479                         

TOESLAGEN
Single 24/07     +  € 109
Single 10/11      +  € 99
Verblijfstaks         + € 6

INKOMGELDEN
Boottocht, overzet en bezoek 
Zaanse Schans inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 3.

MAALTIJDEN
2 x Hollands ontbijtbuffet
2 x Driegangendiner
1 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

HOTEL SPAANDER VOLENDAM***
Nostalgisch hotel uit 1881 met 
een authentieke Hollandse sfeer 
op een toplocatie in Volendam 
met uitzicht op het Markermeer.

NEDERLAND



21

FRIESLAND & AMELAND

DAG 1 : AFFLIGEM - GIETHOORN - 
LEEUWARDEN    
Vertrek om 6u. Langs Utrecht naar Giet-

hoorn. Boottocht door dit pittoreske wa-

terdorp. Lunch en vrije tijd. Nadien naar 

Drachten, de op één na grootste plaats 

van Friesland. Wandeling door het gezel-

lige centrum. Vrije tijd. Naar Leeuwarden 

voor avondmaal en logies in Oranje Hotel 

Leeuwarden****.

DAG 2 : LEEUWARDEN        
Bezoek aan Leeuwarden, de hoofd-

stad van Friesland. Stadswandeling in 

het gezellige centrum. Boottocht door 

Leeuwarden met een Praam. Hollandse 

lunch in een typisch Fries etablissement. 

Nadien vrije tijd of mogelijkheid voor fa-

cultatief bezoek aan het Fries museum. 

Welkomstdrankje, avondmaal en logies.

DAG 3 : ZUIDELIJKE ELFSTEDENRIT
Vertrek naar de Heringastate te Mars-

sum, een 15de eeuwse Friese State en 

een gasthuis voor weduwen. Via Bols-

ward naar Hindeloopen, één van de 

mijlpalen op de legendarische Elfste-

denroute. Friese lunch. Via Koudum en 

Sloten naar Sneek. Wandeling door de 

historische binnenstad met de Water-

poort, één van de symbolen van Fries-

land. Bezoek aan slijterij Weduwe Jous-

tra met proefje van een Beerenburgje. 

Avondmaal en logies.

DAG 4 : ONTDEKKING VAN AMELAND   
Vertrek via Dokkum naar Holwerd. Met 

de veerdienst naar Nes, de vroegere 

hoofdplaats van Ameland. Per fiets en 

met lunchpakket naar het strand van 

Ameland. Vertrek aan boord van de 

Strandexpress voor een tocht langs het 

strand naar het natuurgebied Oerd en 

Hôn. Terug naar Nes voor vrije tijd. Per 

veerboot naar Holwerd en transfer naar 

Leeuwarden voor avondmaal en logies.

DAG 5 : VOLENDAM - AFFLIGEM   
Via Harlingen naar de Afsluitdijk, fo-

tostop. Via Hoorn naar Volendam. Be-

zoek aan dit mooie vissersdorpje aan 

het IJsselmeer. Middagmaal in een ty-

pisch Volendams restaurant. Nadien 

bezoek aan een originele kaasboerderij 

en klompenmakerij. Via Amsterdam naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

Door de Afsluitdijk is Friesland verbonden met de provincie Noord-Holland. Friesland is zonder twijfel de meest “Hol-

landse” provincie van Nederland en wordt vaak de waterprovincie genoemd. Het landschap is er zeer gevarieerd: vele 

bossen, heidegebied, meren en riviertjes tot pittoreske stadjes en dorpjes. Oude geveltjes, grachten, schilderachtige 

dorpjes, herinneringen in de vorm van terpen, kerken, stinzen en de vele typische kop-, hals-, romp- en stelpboerderij-

en... Friesland heeft het allemaal voor u bewaard. 

31/07/2023                         € 949 

TOESLAGEN
Single  + € 198
Verblijfstaks + € 6,60 

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

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

MAALTIJDEN
4 x Royaal ontbijtbuffet
4 x Driegangendiner 
2 x Hollandse of Friese lunch 
1 x Lunchpakket
2 x Driegangenlunch 

TAFELDRANKEN
Koffie of thee, melk en fruitsap bij 
de Hollandse of Friese lunch.

ORANJE HOTEL LEEUWARDEN****
Elegant hotel gelegen in het his-
torische centrum van Leeuwarden.

NEDERLAND
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DE ROMANTISCHE RIJNVALLEI

DAG 1 : AFFLIGEM - MONSCHAU - 
NÜRBERG - BOPPARD 
Vertrek om 6u. Via Luik naar Aken, kof-

fiepauze. Via Eupen naar Monschau, 

een idyllisch Eifelstadje met gezellige 

steegjes en prachtige historische vak-

werkhuizen. Geleide wandeling en vrije 

tijd. Door de Eifel via Schleiden en Blan-

kenheim naar Adenau, gelegen aan het 

wereldberoemde autocircuit Nürbur-

gring. Middagmaal. Via Maria Laach 

over de snelweg naar Boppard. Eerste 

kennismaking met onze verblijfplaats. 

Check-in en aansluitend wijnproeverij in 

de historische wijnkelder van het hotel.  

Avondmaal en logies in het Bellevue 

Rheinhotel***

DAG 2 : CRUISE RÜDESHEIM 
Inscheping voor boottocht naar Rü-

desheim. We varen langs de beroem-

de Loreleirots, hooggelegen kastelen, 

burchtruïnes, wijngaarden en vele fraaie 

uitzichtpunten. Middagmaal aan boord.  

Ontscheping te Rüdesheim en bezoek 

aan de wereldbekende Drosselgasse 

met de vele wijnlokalen. Vrije tijd. Per 

veer van Rüdesheim naar Bingen en ver-

der langs de snelweg terug naar Bop-

pard. Avondmaal en logies.

DAG 3 : KOBLENZ - AFFLIGEM
Via de Rijnoever naar Koblenz. De spitse 

landtong Deutsches Eck bij de samen-

loop van de Moezel en de Rijn is de be-

kendste trekpleister van Koblenz. Per ka-

belbaan naar de vesting Ehrenbreitstein 

met een prachtig panorama over Ko-

blenz en het Deutsches Eck.  Lunch en 

vrije tijd in het historisch centrum. Via de 

snelweg naar Kerpen en langs Aken naar 

Barchon, avondstop. Over Luik naar Af-

fligem. Aankomst omstreeks 20u30.

De Rijn is zonder twijfel één van de meest tot de verbeelding sprekende rivieren in Europa. Romantiek, gezelligheid, 

wijn, burchtruïnes, vele sagen en legenden, en tal van idyllische dorpjes zijn de voornaamste blikvangers van deze schil-

derachtige 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 Ahr-

vallei en bezoeken er één van de oudste wijnkelders van Duitsland.

02/08/2023          € 544              

TOESLAGEN
Single                     +  € 42
Verblijfstaks         + € 3

INKOMGELDEN
Bezoeken, proeverij en inkom-
gelden zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf lunch dag 1 t/m 
lunch dag 3.

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen

MAALTIJDEN
2 x Duits ontbijtbuffet
2 x Driegangendiner
2 x Driegangenlunch
1 x Tweegangenlunch aan boord

BELLEVUE RHEINHOTEL****
Traditierijk hotel in art-nouveaus-
tijl op de Rijnoever en op 100m 
van de voetgangerszone.

DUITSLAND
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SAARLAND & MOEZELVALLEI

DAG 1 : AFFLIGEM - TRIER - 
IDAR-OBERSTEIN - BOSEN  
Vertrek om 6u. Via Namen naar Arlon, 

koffiepauze. Verder naar de oud-Ro-

meinse stad Trier. Geleide rondrit langs 

o.m. de Porta Nigra, het Simeonstift, de 

Dom, de Willi Brandtplatz… Vrije lunch 

in het historische centrum van Trier. 

Langs Thalfang naar Idar-Oberstein. Be-

zoek aan de “Edelstein Erlebniswelt”, 

het verhaal van precieuze edelstenen 

door de eeuwen heen. Na enige vrije 

tijd in dit stadje aan de Nahe via Bir-

kenfeld naar Bosen aan de Bostalsee. 

Avondmaal en logies in Victor’s Seehotel 

Weingärtner****.

DAG 2 : BERNKASTEL-KUES - MOE-
ZELVALLEI
Via Morbach naar Bernkastel-Kues. 

Geleide wandeling langs o.m. het his-

torische marktplein, het Renaissance 

stadhuis en de St. Michaels bron. Wijn-

proeverij van de Moezelwijnen bij een 

 

lokale wijnproducent. Lunch. Nadien 

boottocht op de Moezel en vrije tijd in het 

gezellige centrum. Terug via de snelweg 

naar Nohfelden voor avondmaal en logies 

in Victor’s Seehotel Weingärtner****

DAG 3 : NOHFELDEN - SAARSCHLEI-
FE - SAARBURG - REMICH - AFFLI-
GEM 
Via Losheim am See naar Mettlach. Wan-

deling over het ‘Baumwipfelpfad‘. Dit 

boomtoppenpad slingert ongeveer 800 

meter door het bos en brengt je uitein-

delijk tot een 42 meter hoge uitkijktoren, 

vanwaar je een adembenemend uitzicht 

hebt op het dal van de Saarschleife. 

Langs de Saar-Rieslingstrasse naar Saar-

burg, ook wel het Venetië van het Saar-

land genoemd. Wandeling door het his-

torische centrum.  Lunch.  Nadien naar 

Remich voor bezoek aan de wijnkelders 

van Saint Martin en proeverij van 3 wij-

nen. Vrije tijd. Via Arlon en Namen naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30. 

De Duitse deelstaat Saarland grenst in het zuidwesten aan Frankrijk, in de westpunt aan het Groothertogdom Luxem-

burg en in het noordoosten aan de deelstaat Rheinland-Pfalz. Het Saarland is van oudsher een geliefde plek, de Kelten 

en de Romeinen hebben er duidelijk hun sporen achtergelaten. Getuige hiervan is de nog aanwezige Franse flair op vlak 

van kunst, cultuur en gastronomie. Hoogtepunten van deze reis zijn de bezoeken aan Trier, de oudste stad van Duits-

land, Bernkastel aan de Moezel en het panorama aan de Grosse Saarschleife.

12/05/2023

PRIJS                  € 524 

TOESLAGEN
Single  + € 42
Verblijfstaks + € 1

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottocht, wijnproe-
verijen en inkomgelden zoals ver-
meld in het programma inbegre-
pen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m 
lunch dag 3.

MAALTIJDEN
2 x Duits ontbijtbuffet
2 x Driegangendiner of buffet
2 x Driegangenlunch

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen

VICTOR’S SEEHOTEL 
WEINGÄRTNER****
Romantisch viersterrenhotel op 
wandelafstand van de Bostalsee.

DUITSLAND
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MAINLAND & SPESSART

DAG 1 : AFFLIGEM - LIMBURG A/D 
LAHN - WEIBERSBRUNN   
Vertrek om 6u. Langs Keulen naar Lim-

burg an der Lahn. Wandeling door de 

“Altstad”’ met de eeuwenoude vakwerk-

huizen en een bezoek aan de domkerk. 

Vrije lunch en vrije tijd. Langs de snel-

weg via Frankfurt naar Weibersbrunn. 

Welkomstdrankje, avondmaal en logies 

in hotel Brunnenhof***.

DAG 2 : WÜRZBURG - THÜNGERS-
HEIM  - WEIBERSBRUNN   
Naar Würzburg, gelegen aan de voet 

van de Festung Marienberg. Würzburg is 

bekend als barokstad en als één van de 

gezelligste steden van het Frankenland. 

Vrije lunch. Nadien boottocht met koffie 

en gebak op de Main tot Veitshöchheim. 

Terug naar Würzburg voor een bezoek 

aan Weingut Juliusspitaleen, het op één 

na grootste wijndomein van Duitsland. 

Wandeling door de kelders en proeverij 

van 3 Frankische wijnen. Terug naar Wei-

bersbrunn voor avondmaal en logies.

DAG 3 : MILTENBERG - WERTHEIM - 
WEIBERSBRUNN   
Over de Spessarter Höhenstrasse naar 

Mespelbrunn. Bezoek aan het waterkas-

teel waar ooit de beruchte rovers woon-

den die de Spessart onveilig maakten. 

Via Eshau naar Miltenberg. Wande-

ling door de historische stadskern met 

pittoreske straatjes en vakwerkbouw. 

Middagmaal in de oudste herberg van 

Duitsland. Langs de loop van de Main 

via Freudenberg naar Wertheim, gele-

gen aan de Main en aan de Tauber. Te-

rug naar Weibersbrunn voor avondmaal 

en logies.

 
DAG 4 : ASCHAFFENBURG - LOHR 
AM MAIN - WEIBERSBRUNN  
Via Bessenbach naar de cultuurstad 

Aschaffenburg. Geleid bezoek aan het 

Schloss Johannisburg en het museum. 

Vrije lunch. Langs Hosbach naar Sneeuw-

witje stad Lohr am Main. Wandeling en 

bezoek aan het Spessartmuseum in het 

kasteel. Vrije tijd. Via Rothenbuch terug 

naar Weibersbrunn voor avondmaal en 

logies. 

DAG 5 : WEIBERSBRUNN - RÜDES-
HEIM - AFFLIGEM     
Via Wiesbaden naar Rüdesheim, opge-

nomen op de lijst van het culturele erf-

goed van de Unesco. Bezoek aan het 

Niederwalddenkmal. Vrije tijd in de ver-

maarde Drosselgasse. Middagmaal in 

een typisch wijnlokaal. Via Koblenz naar 

Barchon, avondstop. Langs Leuven naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

Het idyllische landschap van het natuurpark Spessart zal de meest veeleisende toerist voldoening schenken. De Spes-

sart is een mooie streek in een brede meander van de Main tussen Frankfurt en Würzburg. Dit gebied met landschaps-

parken, wijngaarden, kastelen, sprookjes en sagen is geen regio voor massatoerisme maar veeleer een gedroomd ge-

bied voor wie de schoonheid van de natuur en het rijke culturele erfgoed naar waarde weet te schatten. Aschaffenburg, 

Miltenberg, Lohr am Main en Wertheim zijn de voornaamste steden in deze regio.

08/07/2023           € 789                  

TOESLAGEN
Single      +  € 80

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottocht, inkomgel-
den en wijnproeverij zoals ver-
meld in het programma inbegre-
pen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m lunch dag 5.

TAFELDRANKEN
Eén drankje bij de avondmalen.

MAALTIJDEN
4 x Duits ontbijtbuffet
4 x Driegangen- of buffetdiner  
1 x Driegangenlunch Miltenberg
1 x Driegangenlunch Rüdesheim

BEST WESTERN HOTEL BRUN-
NENHOF***S
Elegant en traditioneel familie-
hotel gelegen in het hart van de 
regio Spessart-Mainland

DUITSLAND
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MÜNCHEN -  OKTOBERFEST

DAG 1 : AFFLIGEM - MÜNCHEN
Vertrek om 6u. Via Luik naar Aken, kof-

fiepauze langs de snelweg. Over Keulen 

en Frankfurt naar Würzburg, vrije lunch 

langs de snelweg. Langs Nürnberg en 

Ingolstadt naar München. Check-in bij 

Motel One München. Vrij avondmaal en 

logies.

DAG 2 : MÜNCHEN
Vrije voormiddag voor vrij bezoek aan 

München of gelegenheid voor een 

panoramische hop on, hop off-tour door 

München per dubbeldek bus (facultatief 

ca. € 25). In de namiddag naar de The-

resienwiese voor bezoek aan het Okto-

berfest. Gereserveerde tafel in een bier-

hal inclusief 1l bier en een traditioneel 

Beiers Bierfest gerecht. Logies in Motel 

One München.

DAG 3 : MÜNCHEN
Vrije voormiddag te München of gele-

genheid voor bezoek aan BMW Welt, het 

museum van de beroemde Beierse auto- 

constructeur (€ 10). Het BMW Museum 

brengt meer dan 100 jaar autofascinatie, 

innovatie, dynamiek en puur rijplezier tot 

leven, een unieke ervaring. In de namid-

dag naar de Theresienwiese voor bezoek 

aan het Oktoberfest. Gereserveerde tafel 

in een bierhal inclusief 1l bier en een tra-

ditioneel Beiers Bierfest gerecht. Logies 

in München. 

DAG 4 : MÜNCHEN - AFFLIGEM
Via Nürnberg Naar Würzburg, vrije 

lunch langs de snelweg. Over Frankfurt 

en Keulen naar Aken en Barchon, halte 

langs de snelweg. Via Leuven en Brussel 

naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u.

Het Oktoberfest in München is het grootste bier- en volksfeest ter wereld en wordt jaarlijks bezocht door zo’n 5 tot 

7 miljoen bezoekers van over de hele wereld. Op de Wiesn staan ongeveer 17 grote en 21 kleinere biertenten. Deze 

worden gerund door de zes grote bierbrouwerijen uit München. Deze biertenten zijn dan ook geen feesttenten van 

doek of zeil, zoals wij deze kennen, maar heuse, prachtig aangeklede, houten constructies. Wij hebben voor twee dagen 

gereserveerde tafels teneinde een onvergetelijke beleving te garanderen…

25/09/2023                             € 785 

TOESLAGEN
Single  + € 286
Verblijfstaks onder voorbehoud

INKOMGELDEN
BMW Museum (ca. € 10) en hop 
on, hop off (ca. € 25) ter plaatse te 
regelen met de begeleider.

VERBLIJFSFORMULE
Kamer met ontbijtbuffet.

MAALTIJDEN
3 x Duits ontbijtbuffet
2 x Typisch Oktober Bierfest gerecht 

TAFELDRANKEN
2 x 1L Bier in de Oktoberfest tent.

MOTEL ONE MÜNCHEN-
HAIDHAUSEN***S
Modern designhotel, gelegen 
aan de S-Bahn en het Ost-Bahn-
hof en een perfecte uitvalsbasis 
voor deze citytrip.

DUITSLAND
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CRUISE RIJN & MOEZEL

DAG 1 : AFFLIGEM - STRAATSBURG  
Vertrek om 6u. Door de Savernes-

treek naar Straatsburg, vrije lunch in 

het centrum van de stad.  Bezoek aan 

de gotische kathedraal Notre-Dame de 

Strasbourg en wandeling door  de stad. 

Transfer naar de haven voor inscheping. 

Welkomstdrankje en avondmaal. Af-

vaart richting Koblenz. Logies op basis 

van tweepersoons buitenkajuit op het 

hoofddek.

DAG 2 : KOBLENZ
Ontbijtbuffet en cruise in de voormiddag 

op de romantische Rijn. We varen tus-

sen duizelingwekkende hellingen, steile 

wijngaarden, bijna ontelbare burchten, 

charmante wijndorpen en de Lorelei-

rots, het symbool van de romantische 

Rijn. Lunch aan boord. In de namiddag 

excursie naar Koblenz en het fort Ehren-

breitstein. We maken een wandeling 

in de charmante stad en bezoeken fort 

Ehrenbreitstein, vanwaar u een prachtig 

panorama hebt over de stad, de Rijn en 

de Moezel. Avondmaal en logies.

DAG 3  ALKEN/MOSELKERN - TRIER
Ontbijtbuffet en vaartocht in de voor-

middag op de Moezel richting Trier. 

Lunch aan boord. In de namiddag excur-

sie naar de burcht van Eltz. Bezoek aan 

de weelderige schatkamer met meer 

dan 500 kostbaarheden. Terugkeer aan 

boord en vaartocht naar Trier. Avond-

maal en logies.

DAG 4 : TRIER
Ontbijtbuffet en cruise op de Moezel, 

meanderend tussen de golvende hel-

lingen, vaak begroeid  met wijngaar-

den. Lunch aan boord. In de namiddag 

bezoek aan Trier, de hoofdstad van 

het West-Romeinse rijk in de 3e eeuw, 

draagt met trots de titel van oudste stad 

van Duitsland. De opmerkelijke hoeveel-

heid Romeinse ruïnes is geklasseerd als 

Unesco-werelderfgoed. Galadiner en 

logies.

DAG 5 : TRIER - AFFLIGEM  
Ontbijtbuffet aan boord en ontschep-

ing. Via de Moezelvallei en door de 

vallei van de Saar over Wiltingen naar 

Saarburg, een idyllisch klein stadje, ge-

legen middenin het wijngaardlandschap 

van de Saarwijnbouw. Wandeling langs 

de vissers- en schippershuisjes met de 

speelse vakwerkgevels en de leuke klei-

ne bruggetjes. Verder naar Remich voor 

vrije lunch en vrije tijd. Langs Luxemburg 

en Arlon naar Namen en Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u.

Scheep in aan boord van één van de luxueuze schepen van de rederij CroisiEurope voor een magische cruise langs de 

Rijn- en de Moezelvallei. Deze rivieren stromen door een gebied met meer dan 2000 jaar geschiedenis, sinds de Ro-

meinen hier voor het eerst wijnstokken verbouwden. Tientallen mysterieuze burchten kijken uit over de vele idyllische 

wijndorpjes. Aan boord wordt u culinair verwend door de chef en het attente boordpersoneel. Deze cruise is zonder 

twijfel één van de toppers uit ons zomeraanbod.

01/09/2023          € 1095        

TOESLAGEN
Single     +  € 310
Buitenkajuit bovendek     + € 130

FACULTATIEVE EXCURSIES
Zoals vermeld in het programma:
€ 134,00 (te reserveren bij in-
schrijving).

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m 
ontbijt dag 5.

TAFELDRANKEN
Dranken van de reguliere dran-
kenkaart aan boord inbegrepen.

MAALTIJDEN
4 x Ontbijtbuffet
3 x Driegangenlunch
3 x Driegangendiner 
1 x Galadiner

MS MONET****
De MS Monet van rederij Croisi-
Europe is een 4-anker schip van 
110 m lang en 11,40 m breed en 
kan 158 passagiers in 78 kajuiten 
over twee dekken verwelkomen. 
Vijfentwintig bemanningsleden 
staan garant om u op uw wenken 
te bedienen.

DUITSLAND
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ZWARTE WOUD & TITISEE

DAG 1 : AFFLIGEM -  OBERWOLFACH
Vertrek om 6u. Langs Thionville en Metz 

naar Straatsburg voor lunch. Bezoek aan 

de gotische kathedraal en wandeling 

langs de oudste wijk van de stad “Peti-

te France”. Vrije tijd. Via Offenburg naar 

Oberwolfach. Ontvangst in Landhotel 

Hirschen door de  familie Junghanns 

met welkomstdrankje. Avondmaal en 

logies.

 
DAG 2 : FREUDENSTADT - MUMMEL-
SEE - SCHWARZWALDHOCHSTRASSE  
Door de vallei van de Wolfach en via Bad 

Rippoldsau-Schapbach naar Freuden-

stadt. Wandeling langs het marktplein 

met de mooie arcaden, het Rathaus en 

de Stadtkirche. Vrije tijd. Over de Sch-

warzwaldhochstrasse naar Seebach. 

De Mummelsee is één van de meest 

bezochte meren in de deelstaat Ba-

den-Württemberg. Middagmaal en vrije 

wandeling langs het meer. Nadien naar 

Allerheiligen. De Allerheiligen-waterval  

behoorde eeuwenlang toe aan de abdij 

van Allerheiligen. Via Bad Peterstal naar 

Oberwolfach voor avondmaal en logies.

DAG 3 : GUTACH - WOLFACH 
Vertrek naar Wolfach voor wandeling in 

de historische binnenstad. Nadien be-

zoek aan het Schwarzwälder Freilichtmu-

seum te Gutach. We maken een reis naar 

het verleden tijdens een rondleiding 

langs historische boerderijen. Nadien 

naar de Dorotheenhutte te Wolfach. 

Lunch en bezoek aan het keramiekmu-

seum. Nadien koffie en Schwarzwälder 

Kirschtorte. Avondmaal en logies.

DAG 4 : TITISEE - TRIBERG - SCHONACH  
Via Furtwangen naar Titisee. Boottocht 

op het meer en vrije tijd. Nadien naar 

Triberg voor lunch. Wandeling langs de 

Triberger Wasserfälle, de hoogste water-

val van Duitsland. Verder naar Schonach, 

hier staat de grootste koekoeksklok ter 

wereld. De klok is gebouwd tussen 1977 

en 1980 en staat sinds 1984    in het Guin-

ness Book of Records. Terug naar Ober-

wolfach voor avondmaal en logies.

DAG 5 : DURBACH - AFFLIGEM
Via de snelweg door de Rijnvallei naar 

Durbach, een romantisch wijndorpje aan 

de Badische Weinstrasse. Bezoek met 

proeverij bij de grootste wijnproducent 

van de regio. Lunch. Door de Savernes-

treek via Thionville naar Arlon, avond-

stop. Over Namen naar Affligem. Aan-

komst omstreeks 20u30.

Het Zwarte Woud oogt immer groen. Een dagreis ver spreidt zich 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 de Titisee, het grootste natuurlijke meer van het Zwarte Woud.

03/07/2023                         € 889 

TOESLAGEN
Single  + € 80
Verblijfstaks + € 6,80

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

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

MAALTIJDEN
4 x Duits ontbijtbuffet
4 x Driegangendiner 
5 x Driegangenlunch
1 x Koffie met Kirschtorte

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

LANDHOTEL HIRSCHEN***S
Gastvrij familiehotel met meer dan 
400 jaar geschiedenis, landelijk 
gelegen aan de vallei van de rivier 
de Wolf.

DUITSLAND
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BERLIJN & POTSDAM 

DAG 1 : AFFLIGEM - BERLIJN
Vertrek om 6u. Via Lummen naar Seve-

num, koffiepauze. Door het Ruhrgebied 

naar Hannover, vrije lunch. Halte aan de 

voormalige grensovergang met de DDR 

in Helmstedt-Marienborn. Via Magde-

burg en Brandenburg naar Berlijn voor 

avondmaal en logies.

DAG 2 : BERLIJN
Bezoek aan de Reichstag vanwaar een 

prachtig panorama over Berlijn. Wande-

ling langs de Brandenburger Tor, de Pa-

riser Platz en het Holocaustmonument. 

Rondrit langs het Hauptbahnhof, het Bun-

deskanzleramt, Palais Bellevue en de Sie-

gessaüle. Vrije lunch aan het Sony Center. 

Via de Alexanderplatz naar het monument 

van de “Muur” en bezoek aan Checkpoint 

Charlie. Avondmaal en logies.

DAG 3 : BERLIJN - POTSDAM 
Naar het stadhuis van Schöneberg. 

Nadien naar Potsdam, de hoofdplaats 

van Brandenburg en eeuwenlang de 

residentie van de Brandenburgs-Prui-

sische vorsten. Vrije lunch. Bezoek aan 

het Cecilienhof en wandeling door het 

park Sanssouci met het Palais Sanssouci. 

Terug naar Berlijn en langs het grootse 

monument van de Russen in Treptower 

Park naar de East Side Gallery, een stuk 

“Muur” dat door 118 kunstenaars werd 

beschilderd. Avondmaal en logies. 

DAG 4 : BERLIJN
Wandeling langs het Nikolaiviertel naar 

het Museuminsel. Bezoek aan de Ber-

liner Dom. Nadien naar de wereldbe-

roemde Kurfürstendamm met de Kaiser 

Wilhelm Gedächtniskirche. Vrije tijd voor 

shopping of bezoek aan het Olympisch 

stadion. Vrije lunch. Bezoek aan Schloss 

Charlottenburg, het grootste paleis van 

Berlijn. Nadien mogelijkheid voor het 

maken van een boottocht op de Spree. 

Avondmaal en logies.

 

DAG 5 : BERLIJN - AFFLIGEM
We verlaten Berlijn via Tempelhof en 

het Monument van de Luchtbrug. Te-

rugreis via Hannover, vrije lunch langs 

de snelweg. Langs Dortmund en Venlo 

naar Eindhoven, avondstop. Via Antwer-

pen naar Affligem. Aankomst omstreeks 

20u30.

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 

tijdens deze citytrip de overvloed aan bezienswaardigheden.  Berlijn is een stad met een verleden, een heden en zeker 

een toekomst die jong en oud ontzettend veel te bieden heeft.

21/08/2023          € 696    

TOESLAGEN
Single      +  € 196
Verblijfstaks  + € 10,50

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

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

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

MAALTIJDEN
4 x Duits ontbijtbuffet
4 x Driegangendiner

LEONARDO HOTEL BERLIN 
MITTE****
Modern cityhotel ontworpen 
door Philippe Starck, gelegen 
aan de oever van de Spree en de 
beroemde Friedrichstraße.

DUITSLAND
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DAG 1 : AFFLIGEM - OSTERHOFEN
Vertrek om 6u. Richting Frankfurt en Würz-
burg, vrije lunch langs de snelweg. Avond-
maal en logies in het Beierse Woud.

DAG 2 : OSTERHOFEN - BRATISLAVA
Via Linz en Wenen naar Bratislava. Lunch 
en verwelkoming door onze plaatselijke 
Nederlandstalige reisleider. Stadswande-
ling en nadien vrije tijd. Avondmaal en 
logies in Falkensteiner Hotel Bratislava.

DAG 3 : BRATISLAVA - MODRA - MALA-
TINY
Fotostop bij de burcht van Bratislava. Naar 
Modra voor bezoek aan het keramiekmu-
seum. Via de wijnroute naar de kleine Kar-
paten. Proeverij en lunch bij een wijnpro-
ducent tussen de wijnranken. Avondmaal 
en logies in Sojka Resort Malatiny.

DAG 4 : LIPTOV-REGIO
Vertrek richting Liptov-regio voor proeverij 
van de lokale kaas. Verder naar het char-
mante stadje Liptovsky Mikulas voor wan-
deling en vrije tijd. Lunch. Nadien rit naar 
de waterval van Lucky.  Vervolgens naar 
het door UNESCO beschermde berg-
dorpje Vlkolinec. Terug naar Sojka Resort 
Malatiny voor avondmaal en logies.

DAG 5 : ORAVA-REGIO
Daguitstap naar de Orava-regio. We ma-
ken een vlottentocht op de Orava-rivier. 

Bezoek aan de burcht en aansluitend 
lunch in een ambachtelijk brouwerijtje. 
Verder naar het openluchtmuseum van 
Zuberec. Terug naar Sojka Resort Malati-
ny voor avondmaal en logies.

DAG 6 : HOGE TATRA
Daguitstap naar de Hoge Tatra. Wande-
ling rond het gletsjermeer Strbske ple-
so. Lunch. Nadien bezoek aan de Beli-
anska grotten. We sluiten de dag af met 
koffie en taart in Stary Smokovec, vrije 
tijd. Terug naar in Sojka Resort Malatiny 
voor avondmaal en logies.

DAG 7 : SPISSREGIO
Vertrek naar Svaty Kriz voor bezoek aan 
de houten evangelische kerk. Vervol-
gens naar het historische kasteel van 
Kezmarok. Lunch in het kasteel. Nadien 
bezoek aan de kunstgalerij in het kasteel 
van Strazky in Spisska Bela. Folklore-
avond en logies in Sojka Resort Malatiny.

DAG 8 : MALATINY - MELK - OSTERHOFEN
Vertrek richting Melk. Vrije lunch. Vrije wan-
deling naar de Abdij, het mooiste voor-
beeld van de Oostenrijkse barok. Naar Os-
terhofen voor avondmaal en logies.

DAG 9 : OSTERHOFEN - AFFLIGEM
Via Nürnberg naar Würzburg, vrije lunch. 
Over Frankfurt naar Affligem. Aankomst 
omstreeks 20u30.

HOGE TATRA - LIPTOV & BRATISLAVA
Maak kennis met de Slowaakse cultuur, de hoofdstad Bratislava, de schitterende berggebieden en laat u verassen door 

de prachtige natuur. Slowakije telt maar liefst negen nationale parken. We bezoeken de hoofdstad Bratislava, met als 

blikvanger het imposante kasteel en de Sint Martinus kathedraal. Deze reis brengt ons door een schitterend landschap 

met een aantal adembenemende rivieren en meren. Uiteraard kan het grootste natuurreservaat van Slowakije, de Hoge 

Tatra, niet ontbreken. Geniet van de schoonheid die deze parel in Centraal-Europa te bieden heeft.. 

10/06/2023                       € 1499

TOESLAGEN
Single  + € 208  
Verblijfstaks onder voorbehoud

 
INKOMGELDEN
Bezoeken zoals vermeld in het 
programma zijn inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 9.

MAALTIJDEN
8 x Ontbijtbuffet
8 x Driegangendiner
6 x Tweegangenlunch

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

SOJKA RESORT MALATINY***
Mooi hotel-resort, landelijk gele-
gen in het hart van de regio Lip-
tov en uitgebaat door een Bel-
gisch-Slovaakse familie.
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WENEN & WIENERWALD 

DAG 1 : AFFLIGEM - REGENSBURG 
Vertrek om 6u. Via Leuven naar Aken, 

koffiepauze. Over Keulen naar Frankfu-

rt, vrije lunch. Langs Nürnberg naar Re-

gensburg. Avondmaal en logies.

 
DAG 2 : REGENSBURG - MELK - WENEN
Langs Passau naar Linz en Melk, vrije 

lunch. Bezoek aan de mooiste barokabdij 

van Oostenrijk. Door de “grüne Wachau” 

en langs de Donau naar Dürnstein. Wan-

deling in dit pittoreske dorpje. Via Krems 

naar het centrum van Wenen. Avondmaal 

en logies in Parkhotel Schönbrunn****.

DAG 3 : WENEN 
Rondrit langs UNO-City, de Wiener 

Prater en het huis waar Johann Strauss 

woonde, met aansluitend stadswande-

ling. Vrije lunch. Bezoek aan de Wiener 

Staatsoper en de Stephansdom, de ka-

thedraal van Wenen. Daarna langs de 

Graben en de Heldenplatz, het mooiste 

plein van Wenen. Langs de Volksgarten 

naar het parlementsgebouw en het Wie-

ner Rathaus. Avondmaal en logies.

DAG 4 : HEILIGENKREUZ - MAYER-
LING - KAHLENBERG  
Langs de Wienerwalddorpjes Wolfsgra-

ben en Grub naar Heiligenkreuz. Kort 

bezoek aan de romaanse kloosterkerk. 

Verder naar Mayerling voor bezoek aan 

het voormalige keizerlijke jachtslot. Vrije 

lunch. Nadien via het wijndorpje Grin-

zing, naar de top van de Kahlenberg, 

voor panorama over Wenen. Avondmaal 

en logies.

DAG 5 : WENEN 
Bezoek aan Schloss Schönbrunn, een 

getuige van onvoorstelbare keizerlijke 

pracht en praal. Bezoek aan de Wa-

genburg met de keizerlijke karossen. 

Vrije lunch. Bezoek  aan de Kaisergruft,. 

Avondmaal in een “Keller”. Nadien bij-

wonen van een operetteconcert o.l.v. 

het Wiener Hofburg Orchester, een 

unieke belevenis (facultatief). Avond-

maal en logies. 

DAG 6 : WENEN - REGENSBURG  
Naar de Josefsplatz voor bezoek aan 

de Augustinerkirche, een pareltje onder 

de Europese musea. Vrije lunch. Langs 

Passau naar Regensburg. Avondmaal en 

logies.

DAG 7 : REGENSBURG - AFFLIGEM  
Via Nürnberg naar Würzburg en Wei-

bersbrunn, vrije lunch langs de snelweg. 

Over Frankfurt naar Barchon, avondstop. 

Langs Luik naar Affligem. Aankomst om-

streeks 20u30.

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… We brengen enkele keizerlijke bezoeken en u heeft 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?

05/08/2023        € 1059

TOESLAGEN
Single      +  € 228
Verblijfstaks onder voorbehoud

INKOMGELDEN
Geleid bezoek Schloss Schön-
brunn inbegrepen. Overige ink-
omgelden 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.

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

MAALTIJDEN
6 x Duits/Oostenrijks ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner

AUSTRIA TREND PREMIUM PARK-
HOTEL SCHÖNBRUNN WIEN****
Stijlvol viersterrenhotel onderge-
bracht in het vroegere gastenver-
blijf van keizer Frans Jozef.

OOSTENRIJK



31

PITZTAL

DAG 1: AFFLIGEM - WÜRZBURG - 
ARZL
Vertrek om 6u. Langs Kerpen naar Hocken-

heim, vrije lunch. Via Ulm en over de Fern-

pass en Arzl voor avondmaal en logies.

DAG 2: PITZE - KAUNERTALER GLET-
SCHERSTRASSE
Vertrek naar Pitze. Wandeling naar de Ben-

ni Raich-Brücke, een gigantische hangbrug 

boven de Pitzeklamm. Lunch. Via Zams 

naar de Kaunertaler Gletscherstraße, één 

van de mooiste bergstraten van de Alpen. 

Het uitkijkplatform biedt een adembene-

mend uitzicht. Terug naar Arzl voor avond-

maal en logies.

DAG 3: SWAROVSKI KRISTALLWEL-
TEN - ACHENSEE
Vertrek naar Wattens. Bezoek aan Swar-

ovski Kristallwelten. We ontdekken het 

wonder van het kristal. Nadien naar Per-

tisau am Achensee. Vrije lunch en vrije tijd 

in het uitnodigende stadscentrum. Terug 

naar Arzl voor avondmaal en logies.

DAG 4: RESCHENSEE - SERFAUS
Via Nauders en de Reschenpass naar de Re-

schensee. Het meer is beroemd om de ver-

dronken kerktoren van Curon. Boottocht op 

het meer. Vervolgens naar Serfaus, een idyl-

lisch bergdorp op een terras aan de voet van 

de Samnaungroep. Vrije lunch en gelegen-

heid voor wandeling. Avondmaal en logies.

DAG 5: INNSBRUCK
Daguitstap naar de Tiroolse hoofdstad Inns-

bruck. Bezoek aan de Olympische spring-

schans op de Bergisel, één van de vier 

locaties van het Internationale Vierschan-

sentoernooi. Naar Innsbruck centrum voor 

stadswandeling. Avondmaal en logies.

DAG 6: STAMS - SEEFELD
Via Silz naar Stams voor geleid bezoek 

aan de prachtige cisterciënzerabdij. Na-

dien naar Seefeld voor vrije lunch en vrije 

tijd in het oudste voetgangersgebied. 

Via Telfs en Affenhausen over Imst terug 

naar Arzl voor avondmaal en logies.

DAG 7: SANKT ANTON AM ARL-
BERG - LANDECK
Vrije voormiddag te Arzl en lunch in het ho-

tel. Nadien naar St Anton am Arlberg. Vrije 

tijd. Op de terugrit halte te Landeck, een ge-

liefde winkel- en cultuurstad. Vrije tijd in het 

gezellige centrum. Avondmaal en logies.

DAG 8: WÜRZBURG - AFFLIGEM
Via Reutte en Ulm naar Mannheim, Vrije 

lunch. Verder via Koblenz naar Aken, 

avondstop. Via Lummen naar Affligem. 

Aankomst omstreeks 20u.

Het Pitztal is de regio met de hoogste berg van Tirol en loopt bijna 40 km lang tot aan de machtige Wildspitze. Dit 

mooie dal is gelegen tussen het Ötztal en het Kaunertal en wordt omringd door een prachtige bergwereld, met als 

hoogtepunt de Pitztaler Gletscher. Het Pitztal biedt allerlei mogelijkheden voor prachtige uitstappen maar u kan er ook 

in alle rust genieten van de zuivere berglucht en de mooie natuur. Dankzij de beschermde positie aan de noordelijke kant 

van een belangrijke bergkloof is het Pitztal één van de droogste gebieden in Tirol.

05/08/2023                         € 1099

TOESLAGEN
Single  + € 140
Verblijfstaks onder voorbehoud

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottocht en inkomgel-
den zoals vermeld in het program-
ma inbegrepen. Kaunentaler Glet-
scher Karlesjochbahn (ca. € 22).

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

MAALTIJDEN
7 x Oostenrijks ontbijtbuffet
2 x Lunchgerecht in het hotel
7 x Viergangendiner met saladebar

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

HOTEL MONTANA****
Charmant en comfortabel familie-
hotel in het centrum van Arzl aan 
het begin van het Pitztal. 

OOSTENRIJK
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KARINTHIË - WÖRTHERSEE & GROSSGLOCKNER

DAG 1 : AFFLIGEM - ISMANING 
Vertrek om 6u. Langs Keulen naar Frank-

furt en Würzburg, vrije lunch. Over Nürn-

berg naar Ismaning. Avondmaal en logies. 

DAG 2 : ISMANING - PÖRTSCHACH 
AM WÖRTHERSEE
Over de Oostenrijkse grens via Salzburg 

naar Pörtschach am Wörthersee. Check-

in en lunch. Eerste kennismaking met 

onze verblijfplaats, een populair bad- en 

toeristenoord. Avondmaal en logies.

DAG 3 : GMÜND - SPITTAL    
Excursie naar het middeleeuwse kunste-

naarsstadje Gmünd, het oudste stadje 

van Karinthië voor wandeling. Moge-

lijkheid voor bezoek aan het Porsche 

Automuseum. Nadien naar Spittal an 

der Drau voor vrije lunch. Bezoek aan 

het Museum voor Volkscultuur, één van 

de grootste musea van het Alpenge-

bied. Avondmaal en logies.

DAG 4 : SPODNJE GORJE - BLED
Via Villach en naar Spodnje Gorje. Wande-

ling over hangende houten paden naar de 

de 16m hoge waterval. Nadien naar Bled, 

één van de populairste en belangrijkste 

toeristische attracties van Slovenië. Vrije 

lunch en vrije tijd. Terug naar Bad Kleinkir-

chheim voor avondmaal en logies.

DAG 5 : TARVISIO - VILLACH  
Vertrek naar het Italiaanse Tarvisio. Be-

zoek en vrije tijd voor shopping langs de 

vele winkels. Nadien naar Villach, gelegen 

in de brede vallei van de Drau, omringd 

door bergen. Vrije lunch. Wandeling door 

de historische binnenstad. Terug naar 

Pörtschach voor avondmaal en logies.  

DAG 6 : CRUISE WÖRTHERSEE - MA-
RIA WÖRTH - KLAGENFURT
Inscheping voor cruise op de Wörther-

see. Bezoek aan Velden. Chique boetiek-

jes en gezellige straatcafés kenmerken er 

het stadsbeeld. Afvaart naar Klagenfurt. 

Wandeling door de historische binnen-

stad. Terugvaart via Maria Wörth naar 

Pörtschach voor avondmaal en logies.  

DAG 7 : GROSSGLOCKNER - ISMANING 
Via Winklern naar Heiligenblut. Verder 

naar de top van de Grossglockner, de 

hoogste berg van Oostenrijk voor een 

onvergetelijk panorama. Vrije lunch in 

het panorama restaurant. Nadien naar 

Ismaning voor avondmaal en logies.

DAG 8 : ISMANING - AFFLIGEM    
Langs Nürnberg richting Würzburg. Vrije 

lunch. Via Keulen naar Aken, avondstop. 

Langs Lummen naar Affligem. Aankomst 

omstreeks 20u30.

Karinthië staat ook wel bekend als het zonnige zuiden van Oostenrijk. Een indrukwekkende landschap met hoge berg-

toppen en maar liefst 200 meren. We bezoeken o.m. het meer van Bled in Slovenië, de hoogste berg van Oostenrijk, de 

3.798 meter hoge Grossglockner en Klagenfurt, de hoofdstad van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië We verblijven te 

Pörtschach aan de Wörthersee, een populaire badplaats aan het bekendste meer van Karinthië en één van de grootste 

en warmste meren van Europa. De Wörthersee is een echte hotspot voor een geslaagde vakantie.

17/06/2023        € 1194  

TOESLAGEN
Single      +  € 147
Verblijfstaks  + € 17,50  

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottocht en inkom-
gelden zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

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

TAFELDRANKEN
1 drankje bij de avondmalen in 
het hotel te Ismaning.

MAALTIJDEN
7 x Uitgebreid ontbijtbuffet
5 x Viergangendiner 
2 x Driegangendiner
1 x Tweegangenlunch

HOTEL DERMUTH PÖRT-
SCHACH****
Elegant viersterrenhotel in Pört-
schach, gelegen op 5 minuten 
loopafstand van de Wörthersee.

OOSTENRIJK
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DAVOS & GRAUBÜNDEN

DAG 1 : AFFLIGEM - DAVOS
Vertrek om 6u. Door de Savernestreek 

naar Straatsburg en Séléstat, vrije lunch. 

Verder richting Zürich naar Davos Platz 

voor avondmaal en logies.

 
DAG 2 : DAVOSERSEE RUNDWEG - 
SCHATZALP
Wandeling rondom de Davosersee en vrije 

lunch. ’s Namiddags met de Schatzalpbahn 

naar 1861 meter hoogte. Gelegenheid 

voor wandeling en bezoek aan de botani-

sche tuin Alpinum. Avondmaal en logies.

 
DAG 3 : FLÜELAPASS - SANKT MO-
RITZ - JULIERPASS
Over Flüelapass naar Sankt Moritz, mooi 

ingesloten tussen meren en bergen, 

en één van de mondainste plekjes van 

Zwitserland. Vrije lunch in de gezellige 

winkelstraten met vele terrasjes. Over 

de Julierpass en via Tiefencastel naar de 

panoramische Landwasserstrasse. Terug 

naar Davos voor avondmaal en logies.

 
DAG 4 : JAKOBSHORN SEILBAHN 
Bezoek aan de plaatselijke Molkerei 

Davos. We leren er alles over de produc-

tie en verwerking van de lokale kazen. 

Vrije lunch. Met de Jakobshorn Seilbahn 

naar Jschalp. Wandelgelegenheid naar 

ieders vermogen en met adembene-

mende vergezichten. Met de zweefbaan 

terug naar Davos. Avondmaal en logies.

DAG 5 : VIA MALA - CHUR
Naar Thusis voor bezoek aan de Via 

Malaschlucht. De Via Malakloof, in de 

massieve rotsen uitgesleten, vertoont 

nog steeds levendige sporen van een 

fascinerende geschiedenis. Nadien naar 

Chur. Vrije lunch. Wandeling in de Alt-

stadt van de hoofdplaats van het kan-

ton Graubünden. Vrije tijd en terug naar 

Davos voor avondmaal en logies.

 
DAG 6 : NOSTALGIEZUG DAVOS - FILISUR
Nostalgische treintrip naar Filisur. In iets 

minder dan 40 minuten gaat de reis 

vanuit Davos door de wilde en romanti-

sche Zügenkloof en over het beroemde 

Wiesnerviaduct, werelderfgoed van de 

Unesco, naar Filisur. Ontdekking van dit 

schilderachtige, ongerepte dorpje in het 

prachtige berglandschap. Vrije lunch en 

vrije tijd. Avondmaal en logies.

 
DAG 7 : DAVOS - AFFLIGEM
Via Klosters richting Zürich en Basel naar 

Colmar. Vrije lunch langs de snelweg. 

Door de Savernestreek en via Thionville 

naar Arlon, avondstop. Via Namen naar 

Affligem. Aankomst omstreeks 20u.

Rantour mist nooit haar zomerse afspraak in het mondaine vakantieoord! Davos in Graubünden kan met superlatieven 

uitpakken. Een vakantieoord met internationale uitstraling, een sport- en congresplaats en een ongerepte natuur. Met 

een ligging op 1560m is het ook de hoogste stad van de Alpen. Wandelen in de stilte van de natuur, of een nachtje 

stappen in de nachtclubs en het casino, Davos heeft het allemaal. Wie houdt van gezonde berglucht is in dit Zwitserse 

stadje aan het juiste adres. Davos is een heerlijke en afwisselende bestemming voor een deugddoende zomervakantie… 

01/09/2023

PRIJS                  € 1089 

TOESLAGEN
Single  + € 126
Verblijfstaks + € 24 

INKOMGELDEN
Bezoeken en inkomgelden zoals 
vermeld in het programma inbe-
grepen.

VERBLIJFSFORMULE
Halfpension vanaf diner dag 1 
t/m ontbijt dag 7.

MAALTIJDEN
6 x Zwitsers ontbijtbuffet
6 x Driegangendiner

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen

HOTEL GRISCHA****
Superior viersterrenhotel vlakbij de 
kabelbaan Jakobshorn en op 200 
meter van centrum Davos.

ZWITSERLAND
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DE WONDERE WERELD VAN DE DOLOMIETEN

DAG 1 : AFFLIGEM - REISCHACH  
Vertrek om 5u. Over Frankfurt naar Wür-

zburg, vrije lunch. Langs München over 

de Brenner naar Reischach. Avondmaal 

en logies in hotel Reipertinger Hof.

 
DAG 2 : REISCHACH  
Wandeling door onze verblijfplaats 

Reischach. Op de middag wandeling 

naar de Haidenberg (niet-wandelaars 

per minibus). We bakken ter plaatse zelf 

het lekkere “Almbrot” en genieten van 

een “Südtiroler Speckplatte” met muzi-

kale animatie. Avondmaal en logies.

DAG 3 : BOLZANO - ZUID-TIROOLSE 
WEINSTRASSE 
Door het berglandschap naar Bolzano. 

Bezoek aan o.m. de fraaie domkerk en de 

Piazza delle Erbe. Vrije lunch. ’s Namid-

dags langs de toeristische Zuid-Tiroolse 

Weinstrasse voor bezoek en proeverij. Terug 

naar Reischach voor avondmaal en logies.

DAG 4 : BURG TAUFERS - KLOSTER 
NEUSTIFT 
Door het Ahrntal naar Sand in Taufers 

voor bezoek aan Burg Taufers. Lunch in 

het verblijfhotel. Naar Kloster Neustift 

voor bezoek het grootste kloostercom-

plex van Tirol. Terug naar Reischach voor 

avondmaal en logies.

DAG 5 : PRAGSER WILDSEE - DREI 
ZINNEN 
Naar de Pragser Wildsee, één van de 

mooiste meren in de Alpenwereld. Nadien 

naar Prags voor lunch. Via een spectacu-

laire tolweg naar Lavaredo voor het super-

panorama “Drei Zinnen”. Naar Reischach 

voor avondmaal en logies. 

DAG 6 : DOLOMIETENRONDRIT  
Vanaf het pittoreske Klausen doorheen 

het Val Gardena naar de top van de Sel-

lapas, fotostop. Over het traject van de 

“Dolomitenstrasse” naar de top van de 

Passo Pordo. Verder naar Arabba. Lunch. 

Over de top van de Col di Lana en de 

Falzaregopas. Verder naar het mondaine 

Cortina d’Ampezzo. Avondmaal en logies.

DAG 7 : BRUNECK - KRONPLATZ 
Wandeling of per autocar naar Brunico, 

een levendig en stijlvol stadje. Stads-

wandeling en vrije tijd. Lunch in het ver-

blijfhotel. Mogelijkheid voor facultatieve 

tocht per zweefbaan naar de top van de 

Kronplatz. Avondmaal en logies.

 
DAG 8 : REISCHACH - WÜRZBURG - 
AFFLIGEM  
Over de Brennerautobahn naar Würz-

burg, vrije lunch. Via Lummen naar Affli-

gem. Aankomst omstreeks 20u30.

Dit berggebied is de perfecte mix van Duitse “Gründlichkeit” en Italiaanse gezelligheid en ambiente. Het grenst aan het 

Zwitserse kanton Graubünden, aan de Oostenrijkse deelstaten Tirol en Salzburgerland en aan de Italiaanse provincies 

Trento, Sondrio en Belluno. Vele duizenden tevreden klanten hebben ervaren dat de machtige bergwereld van de Dolo-

mieten een uitzonderlijke vakantiebestemming is. We verblijven in Reischach aan de voet van de Kronplatz. De familie 

Unterpertinger van hotel Reipertinger Hof is reeds meer dan 30 jaar vaste partner van Rantour.

18/06/2023       € 1199 
22/09/2023       € 1199 

TOESLAGEN
Single       +  € 91 
Verblijfstaks  + € 17,50

INKOMGELDEN
Bezoeken, proeverij en inkom-
gelden zoals vermeld in het pro-
gramma inbegrepen.

VERBLIJFSFORMULE
Volpension vanaf diner dag 1 t/m 
ontbijt dag 8 (vrije lunch te Bolza-
no).

TAFELDRANKEN
1 drankje bij de avondmalen. 

MAALTIJDEN
7 x Riant ontbijtbuffet
1 x Lunch “Südtiroler Speckplatte” 
2 x Driegangenlunch
2 x Tweegangenlunch
5 x Viergangendiner
1 x Galadiner
1 x Barbecue of Bauernbuffet

HOTEL REIPERTINGER HOF***S
Uitstekend familiehotel met uit-
muntende keuken.

ITALIË
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LAGO MAGGIORE - COMOMEER & MILAAN

DAG 1 : AFFLIGEM - STRESA  
Vertrek om 6u. Via Straatsburg naar Ba-

sel-Pratteln, vrije lunch. Door de Got-

thardtunnel naar Stresa. Avondmaal en 

logies in Regina Palace****.

DAG 2 : ISOLA BELLA - ISOLA DEI 
PESCATORI - ISOLA MADRE
Wandeling langs de bloemenpromenade 

van Stresa. Boottocht naar Isola Bella. Be-

zoek aan het barokke paleis. Nadien naar 

Isola dei Pescatori, het meest pittoreske ei-

land, vrije lunch. In de namiddag naar het 

bloemeneiland Isola Madre. Bezoek aan het 

paleis en de tuinen. Avondmaal en logies.

DAG 3 : COMOMEER
Via Vergiate naar Como, de grootste stad 

aan het Comomeer. Bezoek aan de stad. 

Boottocht op het meer en vrije lunch. Na-

dien vrije tijd in de sfeervolle en nostal-

gische straten en de promenade. Terug 

naar Stresa voor avondmaal en logies.

DAG 4 : MILAAN  
Excursie naar Milaan. Bezoek aan het be-

roemde Cimetero Monumentale, de in-

drukwekkende begraafplaats. Nadien naar 

het centrum voor wandeling en bezoek aan 

de Duomo. Vrije lunch. Nadien vrije tijd in 

de omliggende winkelstraten. Terug naar 

Stresa voor avondmaal en logies.

DAG 5 : LAGO D’ORTA  
Vertrek naar het meer van Orta. Boot-

tocht naar het Isola di San Giulio. Terug 

naar het middeleeuwse dorpje Orta San 

Giulio. Vrije lunch en vrije tijd in de sfeer-

volle smalle straatjes. Terug naar Stresa 

voor avondmaal en logies.

DAG 6 : STRESA  
Het hele jaar door is er op vrijdagochtend 

de kleurrijke markt in Stresa. Vrije lunch en 

tijd om te flaneren in de winkelstraten. Er 

zijn ook eeuwenoude traditionele salons 

met koffie en gebak, ijssalons en gezellige 

wijnlokalen. Avondmaal en logies.

DAG 7 : VERBANIA-PALLANZA - 
STRESA
Vertrek naar Verbania-Pallanza voor be-

zoek aan de botanische tuinen. Terug 

naar  Stresa voor vrije lunch. Mogelijk-

heid voor excursie naar de Mottarone 

(facultatief), de hoogste top aan het 

Lago Maggiore. Avondmaal en logies.

DAG 8 : STRESA - AFFLIGEM  
Langs Locarno naar Basel en de Franse 

grens. Vrije lunch langs de snelweg. Via 

Straatsburg naar Luxemburg en Arlon, 

avondstop. Over Namen naar Affligem. 

Aankomst omstreeks 20u30.

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 meest bekende meren en behoort nog 

steeds tot de drukst bezochte toeristische bestemmingen van Europa. Bezoeken aan de Borromeïsche eilanden, het 

eilandje San Giulio d’Orta en Como zijn slechts enkele van de vele hoogtepunten van deze reis. Tevens maken we een 

daguitstap naar de kunst- en modestad Milaan. We logeren in het gerenommeerde Hotel Regina Palace****  in Stresa. 

20/08/2023                       € 1299 

TOESLAGEN
Single  + € 385
Verblijfstaks + € 14

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

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

MAALTIJDEN
7 x Italiaans ontbijtbuffet
7 x Driegangendiner 

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

HOTEL REGINA PALACE****S
Majestueus hotel gevestigd in een 
jugendstil-gebouw en direct gele-
gen aan promenade van het Lago 
Maggiore.

ITALIË
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TOSCAANSE RIVIERA & CINQUE TERRE 

DAG 1 : AFFLIGEM - CHIASSO  
Vertrek om 6u. Via Straatsburg naar Col-

mar, vrije lunch. Door de Gotthardtunnel 

naar Chiasso voor avondmaal en logies.

            
DAG 2 : CHIASSO - FORTE DEI MARMI  
Langs de Ligurische kust naar Forte dei 

Marmi. Vrije lunch. Wandeling en ver-

kenning van de populaire badplaats. 

Vrije tijd aan het zwembad van het hotel 

of genieten van een terrasje, de zon, de 

zee en het strand. Avondmaal en logies 

in hotel Il Negresco****.

DAG 3 : LUCCA 
Vertrek naar Lucca. Geleid bezoek aan 

het indrukwekkende centrum. Vrije 

lunch. Vrije tijd in de buurt van de Piazza 

dell’Anfiteatro en de nabijgelegen be-

roemdste straat van Lucca: Il Fillungo. 

Hier kom je werkelijk de meeste presti-

gieuze winkels tegen. Terug naar Forte 

dei Marmi voor avondmaal en logies.

DAG 4 : CINQUE TERRE
Daguitstap naar de “Cinque Terre”, vijf 

dorpjes waar de tijd is blijven stilstaan. 

Boottocht naar Portovenere, wandeling 

door het centrum. Doorvaart naar de 

wereldberoemde Cinque Terre. Vrije 

lunch en vrije tijd. Terugvaart naar La 

Spezia. Aavondmaal en logies.

DAG 5 : VIAREGGIO - CARRARA 
Excursie naar Viareggio, bekend om het 

carnaval, het grootste van Italië. Vrije 

lunch. Nadien naar de marmergroeven 

van Carrara aan de voet van de Apuaan-

se Alpen. Rondleiding per jeep door de 

marmergroeven. Avondmaal en logies.

DAG 6 : PISA 
Langs de zuidelijke Versiliakust naar Pisa. 

Bezoek aan de beroemde Scheve Toren 

en de prachtige Piazza dei Miracoli. 

Wandeling langs de Arno.. Vrije lunch 

en vrije tijd. Terug naar Forte dei Marmi 

voor avondmaal en logies. 

 
DAG 7 : PORTOFINO - TURATE  
Langs de kustautosnelweg naar de mon-

daine badplaats Rapallo. Boottocht via 

Santa Margarita Ligure naar het paradij-

selijke vissersplaatsje Portofino. Wande-

ling in de haven met de vele in pastel-

tinten gekalkte huizen. Vrije lunch. Langs 

Genua over de Italiaans-Zwitserse grens. 

Avondmaal en logies.

DAG 8 : TURATE - AFFLIGEM  
Door de Gotthardtunnel naar Basel. 

Verder naar Colmar, vrije lunch langs 

de snelweg. Naar Luxemburg en Arlon, 

avondstop. Over Namen naar Affligem. 

Aankomst omstreeks 20u30.

Flaneren langs de lido’s en genieten van een prosecco op een zonnig terras, in Toscane is het altijd vakantie. De meer 

dan 400 kilometer lange kuststrook is zeer geliefd bij toeristen uit binnen- en buitenland. 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 eerste lijn aan het uitgestrekte strand van Forte dei Marmi. 

17/09/2023                    € 1329  

TOESLAGEN
Single      +  € 190
Kamer met zeezicht     +  € 125
Verblijfstaks onder voorbehoud 

INKOMGELDEN
Bezoeken, boottochten en ink-
omgelden zoals vermeld in het 
programma inbegrepen.

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

TAFELDRANKEN
Niet inbegrepen.

MAALTIJDEN
7 x Italiaans ontbijtbuffet
5 x Viergangendiner 
2 x Driegangendiner 

HOTEL IL NEGRESCO****
Elegant en luxueus vakantiehotel 
in eerste lijn aan de promenade 
en het strand en op 10min. wan-
delen van het centrum.

ITALIË
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DAG 1 : AFFLIGEM - TICINO 
Vertrek om 6u. Via Straatsburg naar Col-
mar, vrije lunch. Langs Luzern en door 
het kanton Ticino richting Gotthardtun-
nel voor avondmaal en logies.
            
DAG 2 : QUINTO - MARANELLO - 
POGGIBONSI  
Over de Zwitsers-Italiaanse grens naar 
Maranello, de thuisbasis van de iconi-
sche autoconstructeur Ferrari. Vrije lunch. 
Bezoek aan het Museo Ferrari met een 
indrukwekkende collectie van moderne 
en oude auto’s. Naar Poggibonsi voor 
avondmaal en logies in hotel Alcide****.

DAG 3 : VOLTERRA - SAN GIMIGNANO 
Door het Toscaanse heuvelland naar Vol-
terra voor stadswandeling. Bezoek aan 
het Ecomuseo dell’alabastro. Naar San 
Gimignano, het bekendste bergdorp 
van Toscane. Vrije lunch. Wandeling 
langs de sfeervolle pleinen en gepla-
veide straten. Bezoek aan de Duomo. 
Avondmaal en logies in Poggibonsi.

DAG 4 : FIRENZE 
Naar Firenze. Bezoek aan o.m. de Piazza-
le Michelangelo met het prachtige pano-
rama over de stad. Bezoek aan de Santa 
Crocekerk met het graf van Michelange-
lo. Vrije lunch. Verder verkennen van de 
stad. Terug naar Poggibonsi voor avond-
maal en logies in hotel Poggibonsi.

DAG 5 : PISA - LUCCA 
Vertrek naar Pisa. Bezoek aan de be-
roemde Scheve Toren en de prachtige 
Piazza dei Miracoli. Vrije lunch en vrije 
tijd. Verder naar Lucca, één van de rijk-
ste steden in Noord-Italië. Geleid be-
zoek aan het indrukwekkende centrum. 
Vrije tijd in de buurt van de Piazza del-
l’Anfiteatro. Terug naar Poggibonsi voor 
avondmaal en logies.

DAG 6 : SIENA 
Via Monteriggioni naar de historische 
stad Siena, één van de bekendste kust-
steden van de regio. Stadswandeling en 
vrije lunch. Vrije tijd aan de Piazza del 
Campo, een schelpvormig stadsplein in 
het centrum van Siena. Avondmaal en 
logies in hotel Alcide.

DAG 7 : POGGIBONSI - COMO - TICINO 
Via Modena en Parma naar Como, de 
grootste stad aan het Comomeer. Vrije 
lunch en wandeling door het ”centro sto-
rico”. Over de Italiaans-Zwitseres grens 
naar Ticino voor avondmaal en logies.

DAG 8 : TICINO - AFFLIGEM  
Via Luzern  over de Zwitsers-Franse 
grens. Door de Elzas naar Colmar en 
Straatsburg, vrije lunch langs de snelweg. 
Door de Savernestreek naar Luxemburg 
en Arlon, avondstop. Over Namen naar 
Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

DE MOOISTE KUNSTSTEDEN VAN TOSCANE
De regio Toscane is een van de meest iconische bestemmingen van Italië en met onder andere enkele van de mooiste 

kunstwerken uit de renaissance en ontelbare prachtige landschappen. Toscane is een ware droom met de historische 

plaatsjes, prachtige kunst, vruchtbare olijfgaarden en idyllische wijngaarden. Te midden daarvan vind je authentieke 

middeleeuwse dorpjes die je terug in de tijd katapulteren en waar je zalig kan genieten van de Italiaanse cultuur, de 

gastronomie en de gastvrijheid.

08/07/2023                           € 1265

TOESLAGEN
Single  + € 195  
Verblijfstaks  + € 17  

 
INKOMGELDEN
Bezoeken en inkomgelden zoals 
vermeld in het programma inbe-
grepen.

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

MAALTIJDEN
7 x Ontbijtbuffet
5 x Viergangendiner in hotel Alcide
2 x Driegangendiner 

TAFELDRANKEN
Water bij de avondmalen in hotel 
Alcide.

HOTEL RISTORANTE ALCIDE****
Elegant viersterrenhotel, gelegen 
in het centrum van Poggibonsi en 
bekend om de gastvrijheid en de 
uitmuntende Toscaanse keuken.
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GALAREVUE IN HET WITTE PAARD

In 2023 bestaat Rantour 65 jaar en dit heuglijke gebeuren 
gaan vieren in stijl! Een verbluffende cocktail van gevarieer-
de en tijdloze muziek, sensuele dans, verbazingwekkende 
acrobatische stunts, oogverblindende kostuums, humor en 
de nodige dosis glitter & glamour. Een uniek spektakel in 
Het Witte Paard te Blankenberge. 

27/04/2023 
Vertrek 10u30 - Terug 20u30

Inbegrepen: het vervoer per luxe autocar, spektakelshow “Het Wit-
te Paard”, driegangenmenu met aperitief, wijnen, waters en koffie 
of thee tijdens het diner.

MENU

Aperitief Cava
***

Gemarineerde zalm  I  garnaalkroket  I  komkommer  I  
granaatappel  I  bieslookdressing 

***
Parelhoenfilet  I  seizoen groenten  I  denne-aardappelen  I 

fine-champagne
***

Showdessert

Drankenforfait tijdens het menu 
(wijn, waters en koffie of thee)

€ 129

GROTE RANTOUR VERRASSINGSREIS

Een reis met een onbekende bestemming die u in de loop 
van de dag zal ontdekken. Reeds meer dan 45 jaar de suc-
cesformule uit ons gamma dagtrips!

16/04/2023 - 01/10/2023
Vertrek 7u - Terug 20u30

Inbegrepen: Rantour reisleiding, geschenkje. 
U heeft de mogelijkheid om een ontbijt en een verzorgd middag-
maal aan groepsprijs te reserveren bij de reisleiding.

€ 39

HEUVELLAND IN AL ZIJN FACETTEN

Rondrit doorheen het prachtige Heuvelland, gekend om zijn 
glooiend landschap en de hopcultuur. Bezoek aan het eco-
logisch hopbedrijf ‘t Hoppecruyt en proeverij.

17/06/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u30

Inbegrepen: plaatselijke reisleiding, koffie/thee met boterkoek, 
rondrit Heuvelland, driegangen middagmaal met aperitief, bezoek 
’t Hoppecruyt met proeverij en broodmaaltijd.

€ 94

Wil jij er graag een dagje tussen-

uit? Een streek dicht bij huis ont-

dekken, een wervelende show- 

namiddag of een dagje shoppen? 

Met ons gevarieerd aanbod aan 

dagreizen en geniet je zorgeloos 

van een dagje weg met de bus!

DAGTRIPS & EVENTS

DAGTRIPS & EVENTS
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POPERINGE & HOPPELANDTOER

Bezoek aan het Hopmuseum in Poperinge. Tijdens de Hop-
peland rondrit vernemen we de boeiende verhalen en anek-
dotes over de smokkelpraktijken van destijds.

19/08/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u30

Inbegrepen: plaatselijke reisleiding, koffie/thee met boterkoek, 
rondrit Hoppeland, driegangen middagmaal met aperitief, bezoek 
hopmuseum en broodmaaltijd.

€ 94

LA ROCHE-EN-ARDENNE - & DURBUY 

Naar La Roche-en-Ardenne, één van de mooiste plaatsjes van 
onze Ardennen. Nadien bezoek aan het sprookjesachtig kas-
teel Petite Somme. We sluiten af met vrije tijd in Durbuy.

08/07/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u

Inbegrepen: geleid bezoek kasteel van Petite Somme, driegangen 
middagmaal.

€ 89

SLUIS & BLOEMENCORSO BLANKENBERGE

Shopgelegenheid in de gezellige winkelstraten van Sluis. 
Om 12u naar Blankenberge voor het prachtige bloemene-
vent in de bruisende kustgemeente.

27/08/2023
Vertrek 9u - Terug 20u30

Inbegrepen: vervoer per luxe autocar.

€ 39

ORVAL & MIDDELEEUWSE FEESTEN BOUILLON

Bezoek aan de brouwerij van Orval. Nadien reizen we terug 
in de tijd tijdens de Middeleeuwse Feesten in Bouillon. Een 
gezellig feest met ambachtelijke markt en straatanimaties. 

14/08/2023 
Vertrek 7u - Terug 21u

Inbegrepen: rondleiding abdij Orval, driegangen middagmaal met 
drankje naar keuze.

€ 99

LENTEBLOESEMS IN HASPENGOUW 

Stadswandeling in Sint-Truiden met bezoek aan de abdijsite. 
Aperitief in de 14de-eeuwse hallen van het stadhuis. Rondrit 
Bloesems in Haspengouw met bezoek aan een fruitbedrijf.

22/04/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u30

Inbegrepen: paatselijke reisleiding, koffie/thee met appeltaart, be-
zoek Abdijkerk en aperitiefje , driegangen middagmaal, rondrit Has-
pengouw, bezoek aan een fruitbedrijf, appelsapje en fruitpakket.

€ 89

DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

Bezoek aan de Grotten van Han. Spot de Europese Big five: 
de wolf, de bizon, de lynx, de bruine beer en de veelvraat 
tijdens een rondrit door het wildpark met de Safari-car. 

01/07/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u30

Inbegrepen: koffie/thee en croissant, inkomticket PassHan, driegan-
gen middagmaal met drankje en vieruurtje.

€ 124

DAGTRIPS & EVENTS
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AMSTERDAM

Rondrit in het centrum van Amsterdam. Panoramische boot-
tocht op de grachten (facultatief). Geleide wandeling en vrije 
tijd voor shopping of bezoek Madame Tussauds (facultatief).

29/04/2023 - 26/08/2023
Vertrek 7u - Terug 21u

Inbegrepen: geleide stadswandeling.

€ 59

MARKEN & VOLENDAM

Geleide wandeling in het fotogenieke Marken. Bezoek aan 
een oude klompenmakerij. Overtocht naar Volendam. Be-
zoek aan ambachtelijke kaasmakerij en stroopwafelbakkerij.

03/08/2023 
Vertrek 7u - Terug 21u

Inbegrepen: bezoek klompenmakerij, geleide wandeling Marken & 
Volendam, boottocht op het Markermeer, bezoek kaasmakerij met 
proeverij,  bezoek stroopwafelbakkerij, tweegangen middagmaal.

€ 99

KEUKENHOF & SCHEVENINGEN 

Keukenhof is het mooiste lentepark te wereld met meer dan 
800 verschillende soorten tulpen. Nadien naar Schevenin-
gen, de populairste badplaats van Nederland.

15/04/2023 - 01/05/2023 - 11/05/2023
Vertrek 7u - Terug 21

Inbegrepen: inkom Keukenhof

€ 89

MOSSELFESTIJN IN PHILIPPINE & SLUIS

Mosselfestijn in Philippine, hét mosseldorp bij uitstek  waar 
jaarlijks zo’n een half miljoen kilogram mosselen worden ge-
serveerd. Nadien naar Sluis voor shopgelegenheid.

28/08/2023 - 07/10/2023 
Vertrek 11u - Terug 20u

Inbegrepen: mosselmenu met Zeeuwse Vissoep, mosselen op Phi-
lippiense wijze en dame blanche of koffie. 1 karaf wijn 50 cl. per 2 
personen.

€ 97

OESTERPUTTEN & “FRUITS DE MER”

Naar mosseldorpje Yerseke voor rondleiding in de historische oes-
terputten van De Oesterij. “Fruits de Mer” schotel met een halve 
kreeft. Nadien naar Middelburg, de hoofdstad van Zeeland.

18/04/2023 - 07/09/2023 
Vertrek 9u - Terug 20u

Inbegrepen: geleid bezoek aan de oesterputten,  fruits de Mer scho-
tel met ½ kreeft en twee glazen wijn.

€ 114

ZOUTELANDE & KREEFTENFESTIVAL 

De stranden van Zoutelande worden ook wel eens de Zeeuwse 
Rivièra genoemd. Kreeftenmenu in een panoramisch dijkpavil-
joen met zicht op de Noordzee. Bezoek aan Vlissingen.

25/05/2023 
Vertrek 9u - Terug 20u

Inbegrepen: viergangen kreeftenmenu en twee glazen wijn en wa-
ter in karaf.

€ 114

DAGTRIPS & EVENTS
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DE EFTELING, WERELD VOL WONDEREN

Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betove-
rende attracties of spectaculaire parkshows, in de Efteling 
heeft voor elk wat wils. Ontdek de wereld vol wonderen!

09/07/2023 - 20/08/2023 
Vertrek 8u - Terug 21u

Inbegrepen: Inkomticket De Efteling.

Kinderen -4j: €  51

€ 89

MOSSELFABRIEK & RONDVAART

Naar Yerseke voor orndleiding in een mosselverwerkingsbe-
drijf. Mosselmaaltijd met frietjes in een mosselrestaurant. Na-
dien rondvaart over de Oosterschelde met een gids.

18/07/2023 
Vertrek 8u30 - Terug 20u

Inbegrepen: geleid bezoek Mosselfabriek met proeverij en een 
glaasje wijn, mosselmaaltijd met frietjes rondvaart Oosterschelde 
met een gids.

€ 104

THORN & HAVEN VAN MAASBRACHT

Naar Thorn, stadwandeling en bezoek aan de Abdijkerk. Verder 
naar Maasbracht, de grootste binnenhaven van Nederland. Be-
zoek aan het Binnenvaartmuseum en boottocht door de haven.

03/06/2023
Vertrek 7u30 - Terug 20u30

Inbegrepen: Koffie/thee met Limburgse vlaai, plaatselijke reislei-
ding,g eleide wandeling te Thorn en bezoek Abdijkerk, bezoek Bin-
nenvaartmuseum en boottocht, driegangen middagmaal.

€ 99

REIMS - ESCAPADE CHAMPENOISE

Bezoek en proeverij bij Champagneproducent Cuillier. Ver-
volgens naar Reims voor stadswandeling en bezoek aan de 
kathedraal, vrije tijd in de gezellige winkelstraten.

06/05/2023 - 30/09/2023 
Vertrek 7u - Terug 21u

Inbegrepen: bezoek en proeverij 4 cuvées bij Champagneprodu-
cent, geleide wandeling Reims, driegangenmiddagmaal met 1/4 
wijn en water.

€ 104

GASTRONOMISCH VISFESTIJN

Langs de toeristische route van de Opaalkust naar Cap Blanc-
Nez. Om 13u aan tafel voor uitgebreid gastronomisch visme-
nu met aperitief en aangepaste wijnen naar believen.

25/09/2023 
Vertrek 7u - Terug 19u30

Inbegrepen: gastronomisch vijfgangenmenu met water, wijn en kof-
fie.

€ 129

CLAIRMARAIS & SAINT-OMER

Inscheping voor boottocht door de moerassen van Clairmarais. 
Bezoek aan Saint-Omer en de de Onze-Lieve-Vrouwekathe-
draal. Verder naar Ieper voor vrije tijd in het stadscentrum.

28/06/2023 
Vertrek 7u - Terug 20u30

Inbegrepen: koffie/fruitsap met croissant, boottocht door de moe-
rassen van Clairmarais, driegangenmenu met aperitief, ¼ wijn of 
fruitsap of pils of water, en koffie of thee.

€ 99

DAGTRIPS & EVENTS
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BOULOGNE-SUR-MER & OPAALKUST

Naar Boulogne-sur-Mer. Geleide wandeling door het histori-
sche centrum. Langs de toeristische kustroute van de Opaal-
kust naar Cap Blanc-Nez met wandeling naar het uitzichtpunt.

16/07/2023
Vertrek 7u - Terug 20u30

Inbegrepen: geleide wandeling Boulogne-sur-Mer, driegangenmid-
dagmaal met aperitief, 1/4 wijn, water en koffie.

€ 89

NATIONAAL EIFELPARK & KAMP VOGELSANG 

Geleid bezoek aan het voormalig Nationaal Socialistisch Mi-
litaire kamp in Schleiden, Kamp Vogelsang. Nadien door het 
Eifelgebergte naar het drielandenpunt.

19/09/2023 
Vertrek 8u - Terug 21u30

Inbegrepen: Eifelplatte (koude schotel met vleesbeleg, kaas, kar-
toffelsalat, brood en koffie/thee), geleid bezoek Kamp Vogelsang, 
driegangenavondmaal.

€ 105

BLOCKHAUS EPERLECQUES & DUINKERKE 

Naar het Blockhaus van Eperlecques, de grootste bunker 
van Noord-Frankrijk. Bezoek met audioguide. Nadien naar 
Duinkerke, de derde grootste havenstad van Frankrijk.

25/07/2023
Vertrek 7u - Terug 20u30

Inbegrepen: koffie en 3 mini croissants, bezoek Blockhaus van Eper-
lecques, geleide wandeling met lokale gids te Duinkerke, driegan-
genmiddagmaal met wijn, bier, water en koffie.

€ 99

BOOTTOCHT OP DE RURSEE EN MONSCHAU

Boottocht op prachtige Stausee, één van de grootste stuw-
meren van Duitsland. Nadien via vele schilderachtige dorpjes 
richting Monschau, het mooiste stadje van het Eifelgebergte.

16/05/2023 
Vertrek 8u - Terug 21u30

Inbegrepen: Eifelplatte (koude schotel met vleesbeleg, kaas, kar-
toffelsalat, brood en koffie/thee), boottocht op de Rursee, driegan-
genavondmaal.

€ 104

RED STAR LINE MUSEUM & WERELDHAVEN

Bezoek aan het Red Star Line Museum waar  twee miljoen pas-
sagiers de oversteek maakten. Nadien “Port of Antwerp- cruise” 
door de haven met gids met lunch aan boord.

15/07/2023 
Vertrek 8u30 - Terug 20u

Inbegrepen: bezoek met audio guide Red Star Line Museum, oot-
tocht met commentaar door de haven van 3 uur, middagmaal aan 
boord.

€ 96

DAGTRIPS & EVENTS

GENOELS-ELDEREN & MAASTRICHT 

Het wijnkasteel van Genoels-Elderen is het grootste wijndo-
mein van het land. We maken boottocht op de Maas en 
brengen een bezoek aan Maastricht.

12/08/2023 
Vertrek 8u - Terug 20u

Inbegrepen: geleid bezoek aan het wijnkasteel en proeverij van drie 
wijnen, boottocht op de Maas en driegangen middagmaal.

€ 98
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MUSICAL RED STAR LINE

Een spektakel-musical vol drama en humor, spanning en ontroe-
ring waarin de zoektocht naar een beter leven centraal staat.

25/03/2023 
Vertrek 15u 

16/04/2023 
Vertrek 13u30 

Inbegrepen: inkomticket zitplaats tribune , reservatie- en portkosten

€ 99

HET SCHLAGERFESTIVAL 2023

Op de affiche van het Schlagerfestival: Willy Sommers, Chri-
stoff, Luc Steeno, Laura Lynn, Yves Segers, Die Schnappers 
(Yves Segers en Mathias Lens), Lisa del Bo én De Romeo’s. 

24/03/2023 - 25/03/2023 - 26/03/2023
Vertrek 24/03 & 25/03: 18u 

Vertrek 26/03: 12u30

Inbegrepen: inkomticket zitplaats tribune, reservatie- en portkosten

€ 71

NIGHT OF THE PROMS

Night of the Proms is sinds 1985 het muziekspektakel met optre-
dens van artiesten uit binnen-en buitenland met uiteenlopende 
genres en vermengd met klassieke muziek. Artiesten worden 
weldra bekendgemaakt.

25/11/2023 
Vertrek 18u

Inbegrepen: Inkomticket categorie 1 (zitplaats tribune), reservatie- 
en portkosten

€ 99

SHOWNAMIDDAG KAASBOERIN

Al meer dan 30 jaar staat ‘De Kaasboerin’ garant voor sfeer 
en ambiance. Vertrek om 9u30 uit Affligem. Aankomst om-
streeks 11u en ontvangst in Gasthof & Feestzaal De Kaas-
boerin. Driegangenmenu en shownamiddag. We sluiten de 
namiddag af met een avond snack. Omstreeks 19u terugreis 

naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.

Inbegrepen: driegangenmenu, showprogramma, avondsnack

08/04/2023 
PAASSHOW MET LAURA LYNN
Laura Lynn brengt haar mooiste hits en er zijn gastoptredens 
van De Jongens, Bobby Prins, Dananti, Michael Angelo en 
Peter Cody.

14/05/2023 
MOEDERDAGSHOW MET MIEKE & SALIM SEGHERS
Mieke brengt haar mooiste hits en er zijn gastoptredens van 

Johan Kalifa, Gio Vano, Freek Vanrooy en Wouter Survani.

10/06/2023 
VADERDAGSHOW MET LUC STEENO
Luc Steeno brengt zijn mooiste hits en er zijn gastoptredens 

van Ziva, Gino Verano, Perry Zuidam en James Gillespie.

13/09/2023 
LOVE BOAT SHOW MET GÜNTHER NEEFS & MARJAN BERGER
Günther Neefs brengt zijn mooiste hits en er zijn gastoptre-

dens van Les Folles De Gand en The Stardancers.

18/10/2023 
BENE TOPPERS SHOW
Spetterende namiddag show met gastoptredens van Gary 

Howard, Ria Valk, Herbert Verhaeghe, Vinnie & Elly, Yvan 

Verelli en The Stardancers.

12/12/2023 
WONDERFUL CHRISTMAS SHOW
Spetterende kerstshow met gastoptredens van Ben Cramer, 

Luc van Meeuwen, Mieke, Koen Bossuyt, Paco Garcia en Remi 

& Rachel.

€ 87

DAGTRIPS & EVENTS
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BEGELEIDE 
VLIEGVAKANTIES

Rantour reisleiding

Luchthavenvervoer vanaf  

Affligem & terug

Vluchten heen & terug

All-inclusive bij strandvakanties

Speciale vroegboekacties

31/03/2023 ZUID AFRIKA - RONDREIS 13 DAGEN VOLZET

15/04/2023 TURKIJE - LARA 11 DAGEN VOLZET

05/05/2023 GRIEKENLAND - KRETA 10 DAGEN € 1169

09/05/2023 POLEN - KRAKAU 5 DAGEN € 1265

16/05/2023 MALTA - SICILIE COMBINATIEREIS 11 DAGEN € 2090

19/05/2023 PORTUGAL - MADEIRA 8 DAGEN € 1160

27/05/2023 SPANJE - MALLORCA 11 DAGEN € 1199

02/06/2023 TURKIJE - KUSADASI SINGLEREIS 8 DAGEN € 1425

07/06/2023 PORTUGAL - ALGARVE 11 DAGEN € 1265

17/06/2023 NOORSE FJORDEN  - CRUISE 8 DAGEN vanaf € 1699

23/06/2023 GRIEKENLAND - RHODOS 10 DAGEN € 1456

20/08/2023 IJSLAND - CRUISE 12 DAGEN vanaf € 1295

03/09/2023 SPANJE - COSTA DE LA LUZ 12 DAGEN € 1685

15/09/2023 MONTENEGRO - BUDVA 8 DAGEN € 1230

24/09/2023 GRIEKENLAND -  CORFU 10 DAGEN € 1340

28/09/2023 MIDDELLANDSE ZEE - CRUISE 10 DAGEN vanaf € 1145

09/10/2023 SPANJE - COSTA DEL SOL 10 DAGEN € 1249

19/10/2023 TUNESIË - SOUSSE 10 DAGEN € 1045

30/10/2023 SPANJE - TENERIFE 10 DAGEN vanaf € 1455

07/11/2023 COSTA RICA - RONDREIS 12 DAGEN € 3295

21/11/2023 EGYPTE - HURGHADA 10 DAGEN vanaf € 1345

06/12/2023 SPANJE - LANZAROTE 11 DAGEN € 1345
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KRETA
Kreta, het grootste en meest zuidelijk gelegen eiland van 
Griekenland, is een bestemming die werkelijk alles te bieden 
heeft. Mooie zandstranden, authentieke en heerlijk rustige 
bergdorpjes, gezellige badplaatsen met tal van uitgaans-
mogelijkheden en leuke restaurantjes. Ook het prachtige en 
bergachtige binnenland met de kleurrijke natuur, en niet te 
vergeten de talrijke historische opgravingen krijgen onge-
twijfeld een plaatsje in uw vakantieherinneringen.

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL CACTUS ROYAL****SUP

05/05/23 € 1169

Single  + € 285

FACULTATIEVE EXCURSIES
Jeepsafari
Spinalonga
Heraklion
Agios Nikolaos
Elounda
Rethymnon

MADEIRA
De schoonheid van de natuur is hét handelsmerk van Madei-
ra. Dit vulkanisch eiland is bekend om de vriendelijke bevol-
king, de Madeirawijn, het spectaculaire landschap met diepe 
dalen en hoge bergen, de ruige kustlijn en het subtropische 
klimaat. Heerlijk wandelen door de natuur, authentieke 
dorpjes en het culturele erfgoed bezoeken: Madeira is de 
ideale bestemming voor elke vakantieganger!

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL PESTANA BAY OCEAN****

19/05/23 € 1160

Single  + € 229

FACULATIEVE EXCURSIES
Eilandtour noordoost & zuidwest
Funchal
Centraal Madeira
Portugese avond
Boottocht
Levada wandeling 

KRAKAU
Deze prachtige stad heeft alles in huis voor een geslaagde 
citytrip. Krakau is één groot openluchtmuseum met  een 
rijke geschiedenis. Dat is duidelijk te zien wanneer u door 
het historisch centrum wandelt, erkend als UNESCO-Werel-
derfgoed. Anderzijds is Krakau trendy en vernieuwend. Dat 
merkt u bijvoorbeeld in de Joodse wijk met hippe restau-
rants, artistieke galerijen en gezellige sfeer. Bovendien is 
deze trip inclusief een bezoek aan Auschwitz-Birkenau, je 
portie geschiedenis is alvast gegarandeerd.

5 DAGEN HALFPENSION 

HOTEL ALEXANDER I ***

09/05/23 € 1265

Single  + € 170

UITSTAPPEN INBEGREPEN

Uitgebreid programma: www.rantour.be

POLENGRIEKENLAND

PORTUGAL

MALTA & SICILIE
Twee unieke eilanden met elk een eigen karakter en sfeer. 
We nodigen u uit om deze twee prachtige eilanden in de 
Middellandse Zee te ontdekken. U verkent de Maltese ar-
chipel met zijn Arabische en Engelse invloeden en ontelbare 
baaien, historische architectuur en pittoreske dorpjes. Ver-
volgens ontdekt u het Italiaanse eiland Sicilië met prachtige 
natuur, heerlijke  gastronomie, fascinerende monumenten en 
historische steden. Welkom op Malta en Sicilië.

11 DAGEN HALFPENSION 

HOTEL SANTANA MALTA****  &  HOTEL PRESIDENT PARK****

16/05/23 € 2090

Single  + € 379

UITSTAPPEN INBEGREPEN

Uitgebreid programma: www.rantour.be

COMBINATIEREIS
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KUSADASI - SINGLEREIS
Terecht één van de populairste badplaatsen in Turkije. Zon, 
zee, strand, een bruisend nachtleven én historische beziens-
waardigheden: Kusadasi heeft het allemaal. Het centrum is 
een waar doolhof van winkelstraatjes met souvenirshops en 
winkeltjes. Breng de dag door op de fijne zandstranden of 
geniet van de lekkere Turkse, dagverse visgerechten in de 
vele restaurants. Bent u single of reist je partner even niet 
mee? Vertrek dan met ons naar het levendige Kusadasi.

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

FANTASIA DE LUXE HOTEL KUSADASI *****

02/06/23 € 1425

Geen singletoeslang

FACULTATIEVE EXCURSIES
Pamukkale 
Sirince 
Samos 
Efeze 
Quad of 4x4 safari 
Boottocht

NOORSE FJORDEN
Prachtige, spectaculaire natuur en interessantste steden en 
dorpen. Verken de fjordenwereld en glijd door de majes-
tueuze spiegelgladde wateren van de Noorse fjorden. Met 
uitzicht op gletsjers, loodrechte rotswanden en watervallen 
en dat op tientallen kilometers van de open zee. Vanuit Am-
sterdam is het slechts een dag varen door de spectaculaire 
fjorden naar de even zo prachtige havens.  De beste manier 
om het schilderachtige Noorwegen te ontdekken is vanaf 
het water.

8 DAGEN VOLPENSION 

MS ROTTERDAM*****

17/06/23 vanaf € 1699

Have it all package (gratis voor 28/02)  € 315

VAARROUTE
Amsterdam, Nederland
Eidfjord, Noorwegen - Hardangerfjord
Alesund, Noorwegen
Geiranger, Noorwegen - Geirangerfjord
Bergen, Noorwegen
Amsterdam, Nederland

ALGARVE
De Algarve is de meest zuidelijke en zonnigste provincie van 
Portugal. Hier kun je luieren op de meest prachtige stran-
den, lieflijke dorpjes bezoeken en de machtige rotskusten en 
indrukwekkende kliffen bewonderen. Je kan er ook genieten 
van de allerlekkerste visspecialiteiten of de bekende Pasteis 
de Belem. Het klimaat is hier zo aangenaam dat je er zelfs 
kan overwinteren genietend van aangename milde tempera-
turen en veel zon. 

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE

HOTEL RESORT ALVOR BAIA****

07/06/23 € 1265 

Single  + € 485

FACULTATIEVE EXCURSIES
Zuidwestkust (Albufeira, Lagos en Sagres)
Serra de Monchique
Oostkust en luxe jachthaven van Villa Moura
Boottocht 

PORTUGAL 

TURKIJE

CRUISE

MALLORCA
Mallorca is één van de meest geliefde zonbestemmingen 
in Europa.  Witte zandstranden met overhangende palm-
bomen, immense kalksteenrotsen en een glasheldere zee. 
Maar een vakantie op Mallorca heeft meer te bieden dan 
zon, zee en strand. Mallorca staat ook gekend voor de weid-
se berglandschappen, pittoreske dorpjes  en een bruisende 
culturele hoofdstad. Welkom op het grootste eiland van de 
Balearen!

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL ALUA BOCCACCIO ****

27/05/23 € 1199

Single  € 315

FACULATIEVE EXCURSIES
Palma De Mallorca 
Eilandtour
Boottocht
Jeepsafari

SPANJE

Vervoer per autocar naar Amsterdam inbegrepen.
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IJSLAND
Beleef een onvergetelijk avontuur op en rond IJsland! Ont-
dek de adembenemende natuur vol contrasten en maak 
kennis met de interessante cultuur van dit buitengewone 
vulkaaneiland. Spectaculaire landschappen, borrelende gei-
sers, machtige gletsjers en watervallen kenmerken het land-
schap. Het grootste vulkanische eiland ter wereld ligt tussen 
de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee ten 
zuiden van de poolcirkel. Reis met ons mee op een unieke 
en ontspannen manier tijdens de beste reistijd van het jaar. 

12 DAGEN VOLPENSION 

MSC FANTASIA****

20/08/23 vanaf € 1295

Drankenpakket ‘Easy’  + € 352

VAARROUTE
Kiel, Duitsland
Kirkwall, Groot Brittannië    
Reykjavik, IJsland    
Isafjordur, IJsland     
Akureyri, IJsland    
Lerwick, Groot-Brittannië
Kiel, Duitsland

BUDVA
Ten zuiden van Kroatië ligt een goed bewaard geheim: Mon-
tenegro. Net iets groter dan Vlaanderen en zoveel te bie-
den! De Montenegrijnse kust schenkt je zijn rust en ongerep-
te natuur.  Majestueuze bergen die steil uit de zee oprijzen, 
verborgen baaien, eilanden met oude dorpjes en altijd een 
stralend blauwe hemel boven de heerlijke stranden. Er staat 
je maar één ding te doen: genieten van de wondermooie 
natuur.

8 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE****

15/09/23 € 1230

Single  + € 270

FACULATIEVE EXCURSIES
Eilandtour noordoost & zuidwest
Kotor met boottocht 
Dubrovnik
Albanië
Het verborgen meer
Tweelandenmeer

COSTA DE LA LUZ
Lange witte zandstranden, diepgroene pijnbossen en glooi-
ende greens. De Atlantische kust van Spanje is verrassend 
groen en ongerept. Pittoreske dorpjes liggen als witte stip-
pen in het landschap en de kusten worden omringd door 
wijngaarden. Geniet van de adembenemende natuur en 
proef de heerlijkste tapas onder het genot van ’s werelds 
beste sherry tijdens uw vakantie aan de Costa de la Luz.

12 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL BEST COSTA BALLENA****

03/09/23 € 1685

Single  + € 410

FACULTATIEVE EXCURSIES
Sevilla
Cadiz
Ronda 
Gibraltar
Boottocht

SPANJE

CRUISE

MONTENEGRO

RHODOS
Rhodos, het tweede populairste eiland van Griekenland, is 
een bestemming die werkelijk alles te bieden heeft. Mooie 
zandstranden, authentieke en heerlijk rustige dorpjes, gezel-
lige badplaatsen met tal van uitgaansmogelijkheden en leuke 
restaurantjes. Ook de talrijke historische opgravingen heb-
ben overal op het eiland duizenden jaren van cultuur bloot 
gelegd. De gelijk-genaamde oude historische stad Rhodos is 
zeker een bezoek waard, zowel ’s avonds als overdag.

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL BLUE SEA ****

23/06/23 € 1456

Single  € 645

FACULATIEVE EXCURSIES
Rhodos stad 
Eilandtour
Lindos 
Ferry naar Symi eiland vanuit Rhodos stad

GRIEKENLAND

Vervoer per autocar naar Kiel inbegrepen.
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MIDDELLANDSE ZEE
Ontdek Portofino vanaf Genua, ongetwijfeld het meest pit-
toreske stadje aan de Italiaanse Riviera. Verder naar Civita-
vecchia, met tal van excursiemogelijkheden. Rome als top 
bestemming. Palermo, de grootste stad van Sicilië met een 
zeer rijke culturele geschiedenis. In Ibiza bewonderen we de 
prachtige jachten en flaneren we langs de Paseo Maritimo, 
de beroemde wandelpromenade. Ten slotte meren we aan in 
de trendy havenstad Valencia met unieke ligging en tal van 
historische bezienswaardigheden.

10 DAGEN VOLPENSION 

MSC SEASHORE****

28/09/23 vanaf € 1145

Drankenpakket ‘Easy’  + € 224

VAARROUTE
Marseille, Frankrijk
Genua, Italië      
Civitavecchia, Italië     
Palermo, Italië      
Ibiza, Spanje      
Valencia, Spanje    
Marseille, Frankrijk

CRUISE

Vervoer per autocar naar Marseille inbegrepen.

INFOAVOND
Woensdag 29 maart - 19u

Rantour travel center 
Inschrijving gewenst 

SOUSSE
Sousse is een geliefde bestemming aan de Golf van Hamma-
met. Hier slenter je door de karaktervolle Arabische medina 
en langs witgekalkte huizen met blauwe kozijnen. Rondom 
het centrum strekt zich een oase van palmbomen en olijf-
boomgaarden uit, begrensd door een kilometerslang wit 
zandstrand. Bezoek zeker tijdens je vakantie in Sousse het 
hart van de stad. Dat is trouwens een perfecte plek om sou-
venirs te shoppen. Of je geniet aan het zwembad of uren-
lang wegdroomt op het witte strand, hier vergeet je de tijd.

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE

HOTEL SENTIDO BELLEVUE PARK*****

19/10/23 vanaf € 1045 

Single  € 245

FACULATIEVE EXCURSIES
De Medina van Hammamet
Tunis
Monastir
Nabeul

TUNESIË

COSTA DEL SOL
Costa del Sol, het klinkt elke strandliefhebber als muziek in 
de oren. Gouden stranden, jachthavens, gezellige promena-
des en tientallen restaurantjes en cafeetjes. De zon is hier 
het hele jaar door van de partij. Maar er is meer dan zon, zee 
en strand: Malaga, Gibraltar en het prachtige Andalusische 
hinterland. Hier ontdek je prachtige landschappen en eeu-
wenoude steden.  Of je reist naar Spanje om uit te rusten of 
om de cultuur van Andalusië op te snuiven: een vakantie aan 
de Costa del Sol biedt ieder wat wils.

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

CLUBHOTEL RIU COSTA DEL SOL****

09/10/2023 € 1249 

Single  + € 335

FACULTATIEVE EXCURSIES
Malaga
Granada
Ronda
Mijas
Gibraltar
Marbella & Puerto Banús

SPANJE

CORFU
Corfu, het meest groene en één van de mooiste Griekse ei-
landen. Een azuurblauwe zee, romantische baaien met kie-
zelstrandjes, glooiende  heuvels en grillige rots landschap-
pen. In combinatie met een aangenaam klimaat is dit de 
perfecte vakantiebestemming. Op Corfu vind je nog talloze 
gezellige, oude dorpjes waar nog steeds een typisch Griekse 
sfeer hangt. Geniet  ten volle op dit charmante eiland met 
eigen karakter, een warme bevolking en een gezellige au-
thenticiteit. 

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL RODA BEACH****

24/09/23 € 1340

Single  € 270

FACULATIEVE EXCURSIES
Eilandtour
Corfu stad
Panoramarit in het noorden
Parga en Paxos

GRIEKENLAND
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COSTA RICA
Het overweldigend groene Costa Rica is een ware, weel-
derige explosie van unieke flora en fauna. Beleef de vele 
nationale parken, tropische stranden, rokende vulkanen, 
tropische regenwouden en maak kennis met de gastvrije lo-
kale bevolking. Ontdek een luiaard hangend in een boom, 
de nestelende zeeschildpadden op het strand of spelende 
dolfijnen voor de kust. Onze ervaren rondreisspecialist kent 
dit groene paradijs als geen ander. Laat u verrassen door de 
schoonheid van Costa Rica!

12 DAGEN VOLPENSION 

RONDREIS***/****

07/11/23  € 3295

Single  + € 575

Uitgebreid programma: www.rantour.be

LANZAROTE
Wie wil ontsnappen in een compleet andere wereld voelt 
zich meteen thuis op Lanzarote. Naast het indrukwekkende 
vulkaanlandschap zijn de stranden minstens even adembe-
nemend.  De kustlijn is van een ongekende schoonheid met 
ongerepte stranden, stille baaien en witte huisjes. Lanzarote 
is de plek om in alle rust te genieten van een welverdiende 
vakantie.

11 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

RIU PARAISO LANZAROTE RESORT****

06/12/23 € 1490
Vroegboekkorting tot 05/08 € 1345

Single  + € 380

FACULATIEVE EXCURSIES
Puerto del Carmen
Eilandtour
Catamaran
Boottocht

HURGHADA
Het kleine plaatsje Hurghada is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een gezellige badplaats. Omwille van het woestijnklimaat 
geniet je hier het ganse jaar van heerlijke temperaturen. Het 
goudkleurig zand strekt zich uit langs de kilometerslange 
kust van Hurghada en grenst aan het sprookjesachtig blauwe 
water van de Rode Zee met een betoverende onderwater-
wereld. De woestijn is een must-see, dit kan per jeep of met 
een kameel. Hurghada biedt voor elk wat wils. 

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL SHERATON MIRAMAR RESORT*****

21/11/23 € 1495
Vroegboekkorting tot 28/07 € 1345

Single  + € 385

FACULTATIEVE EXCURSIES
Mahmya
Dolphin Safari
Luxor 
El Gouna

EGYPTE

RONDREIS

SPANJE

INFOAVOND
Woensdag 29 maart - 20u30

Rantour travel center 
Inschrijving gewenst 

TENERIFE
Het eiland van de eeuwige lente... Het heerlijke klimaat, 
de zachte goudenzandstranden, de Teideberg met weel-
derige dennenbossen, de reusachtige kliffen, de populaire 
badplaatsen met mooie promenades en de exclusieve win-
kelcentra zullen je een onvergetelijke vakantie bezorgen. 
Ontsnap even aan de winter en reis mee naar het grootste 
eiland van de Canarische Eilanden waar de zon je om elke 
hoek tegemoet schijnt. 

10 DAGEN ALL-INCLUSIVE 

HOTEL BEST TENERIFE****

30/10/23 vanaf € 1455

Single  € 335

FACULATIEVE EXCURSIES
Eilandtour
Vulkaan Pico del Teide
Boottocht
La Gomera

SPANJE
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REISBUREAU
JOUW DROOMVAKANTIE? DIE BEGINT BIJ RANTOUR!

Rantour heeft meer dan 60 jaar ervaring in de reiswereld. Wij 

weten dat de ideale vakantie er voor iedereen anders uitziet. Het 

is dan ook onze missie te ontdekken wat jouw droomvakantie is. 

Misschien is het jouw droom om een ritje te maken met rendie-

ren in Lapland, een rondreis te maken in Peru of te relaxen op 

een idyllisch strand? Wij vinden altijd een reis die bij jou past.

Onze reisagenten Katie, Jan & Seppe zijn echte reisexperts en 

een bron van reisinspiratie. Zij helpen je graag met het maken 

van de juiste keuzes voor jouw reis. Vertel ons jouw wensen en 

dromen zodat wij het maximale uit jouw vakantie kunnen halen. 

Contacteer ons vrijblijvend voor een goed gesprek. Het resul-

taat? Een zorgeloze vakantie helemaal op jouw maat.

STRANDVAKANTIES
Een all-inclusive familiehotel in 

Griekenland of een exclusieve 

suite op Mauritius? Vertel ons 

jouw wensen en onze reisex-

perts zoeken een strandvakan-

tie die perfect bij je past.

CRUISES
Een cruise is de ideale combi-

natie van rust en ontdekking. 

Aan boord geniet je van de 

luxe die het schip jou te bieden 

heeft terwijl je van de ene naar 

de andere trekpleister vaart. 

AUTOVAKANTIES
Is de reis voor jou even belang-

rijk als de bestemming? Dan is 

een vakantie met de auto iets 

voor jou! Kies voor een vakan-

tie dicht bij huis of een roadtrip 

met leuke tussenstops. 

À LA CARTE
Ben jij benieuwd naar de Big 

5? Ben je een echte natuur-

liefhebber? Of wil je eens uit 

je comfortzone stappen? Wij 

stellen je graag een reis samen 

volledig op maat!

SNEEUWVAKANTIES
Een sneeuwvakantie is meer 

dan een vakantie op de latten. 

Geniet van een heerlijk luxe-

hotel met sauna of ontdek het 

prachtige winterwonder land-

schap van Lapland.

VAKANTIEHUIZEN
Geniet met je gezin, familie of 

partner van een gezellige va-

kantiewoning met voldoende 

ruimte voor rust en privacy. We 

hebben heel wat prachtige va-

kantiehuizen voor jou in petto.

DICHTBIJVAKANTIES
Even uitwaaien aan zee, een 

romantische trip in de Arden-

nen of liever een verrassende 

ervaring voor het hele gezin in 

eigen land? Informeer naar ons 

volledig aanbod.

CITYTRIP
Voor wie houdt van de drukte 

van een stad, het ontdekken 

van culturele monumenten en 

hotspots is een citytrip dé va-

kantie bij uitstek. Ontdek de 

mooiste steden met Rantour! 
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GROEPSREIZEN
OP MAAT

Naast onze reizen uit de brochure voor individue-

le inschrijvingen kan u voor groepen ook uw reis 

volledig op maat samenstellen. Onze groepsaf-

deling organiseert en verzorgt alles voor u tot in 

de puntjes. 

‘Of het nu gaat over een incentive, een reis

met de vereniging of een familieweekend,

Rantour is jouw perfecte reispartner’



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


