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Vele Dankbare Klanten!
“Perfectie is soms een kwestie van details voor een zorgeloze vakantie!”

• Reizen in luxe comfortabele autocars.
• Geen vermoeiende nachtritten.
• Geen tijdrovende vervelende ophaaldiensten.
• Op onze autocars wordt er niet gerookt.
• U wordt begeleid door ervaren en vriendelijke chauffeurs en reisleiders.
• Snelle boekers kiezen zelf hun favoriete plaats op de autocar.

Rekeningnummer KBC BE11 4657 3589 2148 • Verg. 540500

OPENINGSUREN

Reisburo Zwevezele
info@autocarsvdk.be

ma, di, do, vr:
wo:
za:

09.00 - 12.00 en 14.00 - 18.30
09.00 - 12.00
gesloten

Reisburo Oedelem
vdk.reizen@selectair.be

ma, di, wo, do, vr:
za:

14.00 - 19.00
10.00 - 15.00



Inhoudstafel

Meerdaagse reizen
4  Dinsdag 18 & woensdag 19 april 
  Fietstocht doorheen de Limburgse bloesems 

5  Zondag 30 april tot maandag 08 mei 
  Noord Italië Adriatische Riviera - Rimini Misano 

7  Woensdag 28 juni & donderdag 29 juni 
  2 daagse Surprise Fietsroadtrip

8  Zondag 2 juli tot vrijdag 7 juli 
  Italiaanse Alpen Livigno 

10  Zondag 9 juli tot woensdag 12 juli 
  Sauerland 

11  Woensdag 19 juli & donderdag 20 juli 
  2 daagse Verrassingstrip 

12  Maandag 24 juli tot donderdag 27 juli 
  Midden Holland Flevoland en de Hanzesteden 

14  Donderdag 17 augustus tem vrijdag 25 augustus 
  Slovenië & Adriatische kust Kroatië 

16  Zondag 10 september tem vrijdag 15 september 
  Fietsen in de Vendée - Charente Maritime 

17  Maandag 16 oktober & dinsdag 17 oktober 
  Herfst Verrassingstrip naar ... 

18  Zondag 5 november tem vrijdag 10 november 
  Citytrip Salzburg – Wenen – Bratislava 

20  Zaterdag 18 & zondag 19 november 
  Gastronomisch weekend Normandië 

21  Vrijdag 1 december tot zondag 3 december 
  Kersttrip in de Champagnestreek

Dagreizen
 22 Dinsdag 21 maart 
  Lentereis

 22 Donderdag 20 april 
  Keukenhof

 23 Donderdag 27 april 
  Kaasboerin Lentefestival

 23 Dinsdag 6 juni 
  Kasteel van Seneffe en Scheepslift Strépy Thieu

 23 Zaterdag 10 juni 
  Verrassingsreis

 24 Zondag 25 juni 
  Uniek champagnewandeling

 24 Donderdag 6 juli 
  Willemstad

 24 Dinsdag 11 juli 
  Antwerpen Anders

 25 Dinsdag 8 augustus 
  La Coupole/Blockhaus

 25 Vrijdag 11 augustus 
  Giethoorn en Staphorst

 25 Maandag 28 augusuts 
  Pairi Daiza

 26 Vrijdag 22 september 
  Studio 100 - Red Star Line Musical

 26 Zaterdag 23 september 
  Zeeuws Vlaanderen & Philippine

 26 Zaterdag 7 oktober 
  Dagje Champagne

 26 Donderdag 12 oktober 
  Lekkernijen uit zee

 27 Zaterdag 21 oktober 
  Herfstreis

 27 Vrijdag 17 november 
  Wijnbeurs Rijsel & Cote à L’Os

 27 Vrijdag 24 november 
  Night of the Proms

 27 Dinsdag 12 december 
  Christmas Show in de Kaasboerin

Kerstmarkt
 28 Zaterdag 9 december 
  Düsseldorf

 28 Zaterdag 16 december 
  Roermond

 29 Vrijdag 1 december tem zondag 3 december 
  Kerst in de champagnestreek

PROFESSIONEEL AUDIOSYSTEEM
Als reisorganisator bieden wij u tijdens onze autocarreizen 
een optimale verstaanbaarheid. U kunt het audiogids systeem 
altijd gebruiken wanneer er informatie gegeven wordt in de 
autocar, tijdens het daaropvolgend stadbezoek of tijdens een 
excursie. Onze audiogids systemen zijn de kleine reisgenoot 
om een onvergetelijke reis te hebben.



Dag 1: dinsdag 18 april 
Zwevezele – Lommel – Hasselt

Na een koffiestop bereiken we Lommel 
van waaruit onze fietstocht start en fiet-
sen in een hoge lus “door de bomen”. Via 
een oude treinbedding bereiken we de 
kasteelbrouwerij Ter Dolen in Houthalen-
Helchteren voor de vrije lunch. In de na-

middag zetten we onze tocht verder en 
fietsen meer dan 200 meter “door het 
water”. Via Bokrijk en het Albertkanaal be-
reiken we de hoofdstad Hasselt voor een 
overheerlijk avondmaal en overnachting. 
Afstand ongeveer 45 km.

Dag 2: woensdag 19 april 
Hasselt – Alken – Borgloon –  
Zwevezele

Na een verkwikkend ontbijt nemen we 
ons stalen ros (al of niet met batterij) en 
genieten vandaag van de bloesemstreek. 
Appelen of peren: het zijn allemaal prach-
tige boomgaarden. Na een halte aan de 
abdij van Herkenrode rijden we via Alken 
(vrije lunch) naar de hoofdplaats van de 
bloesemstreek Borgloon. Daar in de buurt 
houden we even halt bij één van de vele 
kapellen: het doorkijkkerkje of de zwe-
vende kapel, toeristische topattracties. 
Een avondmaal kunnen we nuttigen in de 
recent gerestaureerde brouwerij Wilderen. 
Afstand ongeveer 45 km.

België
Fietstocht doorheen  

de Limburgse bloesems 

DINSDAG 18 & WOENSDAG 19 APRIL 
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In de vroege lente genieten wij 
van de fietsprovincie  Limburg. 

Langs mooi uitgestippelde routes 
verkennen wij twee  verschillende 

streken met de bloesems als 
 apotheose. De overnachting 

is voorzien in het centrum 
van  Hasselt zodat wij na het 

 avondmaal nog even de stad in 
kunnen.  Limburg is meer dan 

terecht een  fietsparadijs.

€ 259,50 
toeslag single kamer   
€ 70

Inbegrepen: 
reis per luxe autocar, Nederlandstalige 
reisleider, fietstrailer, halfpension vanaf  
het eerste avondmaal tem het laatste ontbijt

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Holiday Inn Hasselt ****

Vertrek: 
7h00 – laden fietsen 06h30

FIETS TOPPER



Dag 1: zondag 30 april
Zwevezele – Saronno

Via Brussel en Luxemburg naar de omge-
ving van Bazel, verder via Luzern en Lu-
gano bereiken we Saronno, onze eerste 
verblijfsplaats. 

Dag 2: maandag 1 mei
Saronno – Bologna – Misano

Na een uitgebreid ontbijtbuffet rijden we 
via Milaan en Parma naar Bologna, we bren-
gen een bezoek aan de Piazza Maggiore 
het centrale plein van de stad, de Basiliek 
van San Petronio, de torens Garisenda en 
Asinelli en bewonderen de vele arcaden die 
Bologna telt. Na het bezoek verder naar Mi-
sano en ons prachtige verblijfshotel Vanni.

Dag 3: dinsdag 2 mei
Misano – Porto Verde –  
Montegridolfo – Misano

Na het ontbijt kunnen we vrij de lokale 
specialiteiten op de wekelijkse markt van 

Misano bewonderen. Daarna vertrekken 
we naar de jachthaven van Porto Verde 
voor een korte wandeling. In de namid-
dag maken we een mooie tocht door de 
Apenijnen naar het prachtige kasteeldorp, 
Montegridolfo, vervolgens rijden we naar 
Mondaino waar we een bezoek bren-
gen aan het kasteel en genieten van een 
kaasdegustatie.

Dag 4: woensdag 3 mei
Misano – Cattolica – Misano

Vandaag brengen we een bezoek aan de 
Costa Romantica, eerst bezoeken we Ga-
bicce Monte waar we kunnen genieten 
van een prachtig uitzicht over de baai. 
Vervolgens houden we halt in het centrum 
van Cattolica. Na het middagmaal rijden 
we via oogstrelende landschappen naar 
San Vittore, waar we de Frasassi grotten 
gaan bezoeken, de meest spectaculaire 
kalkstenen grotten in Europa. Een unieke 
ervaring!! 

Italië
Noord Italië  

Adriatische Riviera - Rimini Misano

ZONDAG 30 APRIL TOT MAANDAG 08 MEI

Aan de Adriatische Rivièra vindt u de 
meest geliefde badplaatsen van Italië 
met brede, zachthellende zandstran-

den en een uitstekende infrastruc-
tuur. Het nabijgelegen binnenland 

van Emilia-Romagna, met z’n mooie 
dorpjes en rijke cultuur, draagt bij 

tot de faam van deze streek. We 
v erblijven in Misano, een bloemrijk 

stadje met mooie boulevard met 
fonteinen en gezellige sfeer, gelegen 

tussen het bruisende Riccione en 
Cattolica. Een bezoek aan het kleinste 

staatje ter wereld, San Marino, is een 
must! Alsook een bezoek aan het 

echte Venetië. De specialiteiten van 
de inheemse gastronomie, gecom-
bineerd met de gastvrijheid van de 

Romagna, dàt is écht genieten! Voor 
de heenrit en terugrit overnachten 

we in de streek rond Savona, Milaan. 
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beperkt aantal plaatsen

UNIEKE REIS



 

Dag 5: donderdag 4 mei
Misano – Gradara – Misano 

Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar 
Gradara. Dit schitterende kasteel is één 
van de best bewaarde middeleeuwse 
bouwwerken van Italië. In de namiddag 
genieten we van een rustige cruise langs 
de prachtige kusten van de Costa Roman-
tica en ondertussen bekoren de schippers 
ons met lekkere vers gegrilde vis vergezeld 
van een lekker wijntje. 

Dag 6: vrijdag 5 mei
Misano – Venetië – Misano 

We nemen een vroeg ontbijt en vertrekken 
om 05h45 richting Venezia. Met de autocar 
rijden we tot Chioggia waar we de boot 

nemen voor een comfortabele cruise door 
de lagune en langs enkele mooie eilanden 
tot aan het San Marcoplein in Venetië. Het 
bezoek onder leiding van onze gids aan 
deze prachtige stad met z’n kleine straat-
jes, talrijke bruggen en kanalen zult u ze-
ker niet vlug vergeten. 

Dag 7: zaterdag 6 mei
Misano – San Marino – Misano

Vandaag kunnen we genieten van een 
vrije voormiddag of maken we onder be-
geleiding van Augusto, onze sympathieke 
hotelbaas, een ludieke uitstap naar het 
achterland van de Costa Romantica om 
te genieten van een uitgebreide wijnde-
gustatie. Na het middagmaal vertrekken 

€ 1.095 
toeslag single kamer   
€ 275

Inbegrepen:
reis per luxe autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste ontbijt,  
professioneel audiogids systeem 

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen

Hotel: 
Vanni ***S

Vertrek: 
om 05h00



we naar de Republiek van San Marino, de 
kleinste en oudste onafhankelijke stat van 
de wereld. We brengen een bezoek aan de 
hoofdstad van San Marino.

Dag 8: zondag 7 mei 
Misano – Milaan – Saronno

Na het ontbijtbuffet vatten we onze te-
rugreis aan via Bologna en Parma bereiken 

we Milaan. Een stadswandeling onder be-
geleiding van onze gids brengt ons naar 
de Piazza del Duomo, de “Galleria Ama-
nuele II” en de Piazza delle Scala waar we 
het bekendste operagebouw ter wereld 
aantreffen de “Scala van Milaan”. Er rest 
ons nog tijd om een terrasje te doen in de 
“Quadrilletero d’Oro”, de meest gesofisti-
keerde shoppingzone van Milaan, verder 
naar ons overnachtingshotel in Saronno.

Dag 9: maandag 8 mei
Saronno – Zwevezele

Na ons laatste ontbijtbuffet vatten we 
onze terugreis aan via Basel, Colmar en 
Strasbourg verder via Luxemburg naar 
onze thuisbasis.

€ 259,50 
toeslag single kamer   
€ 60

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, fietstrailer hotel op basis van 
halfpension vanaf het laatste avondmaal  
tem laatste ontbijt

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen

Hotel: 
sfeervol verrassingshotel ***

Vertrek: 
06h30 – laden fietsen 06h00

2 daagse 
Surprise 
Fietsroadtrip
WOENSDAG 28 JUNI  
& DONDERDAG 29 JUNI 
Op reis gaan naar het onbekende? Niet 
alleen heel spannend maar ook heel leuk! 
Vooral als alles tot in de puntjes geregeld 
is en u maar één ding hoeft te doen:  
genieten van de prachtige fietstochten.
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SURPRISE



Dag 1: zondag 2 juli
Zwevezele – Zurich –  
Davos – Livigno

Via Brussel, Namen naar Arlon verder via 
Metz en Straatsburg naar Basel-Pratteln. 
Doorheen het prachtige natuurlandschap 
van Zwitserland zoals Zurich, Davos rijden 
we naar de Flëelapass op 2.383m hoogte 
om uiteindelijk onze verblijfsplaats Livigno 
te bereiken. 

Dag 2: maandag 3 juli
Livigno 

Na een heerlijk ontbijtbuffet verkennen 
we vandaag het prachtige Livigno, ook 
“Klein-Tibet” genoemd omwille van de ge-
lijkenis qua aard en sfeer met de Himalaya. 
Livigno ligt ingesloten tussen de indruk-
wekkende massieven van de Ortler en de 
Bernina, een prachtlandschap. 

Dag 3: dinsdag 4 juli
Livigno – Glurns –  
Reschensee – Livigno

Na het ontbijtbuffet rijden we langs het 
Lago del Gallo over de 2.149m hoge Ofen-
pas naar Glurns voor een bezoek aan dit 
zeer goed bewaarde middeleeuws stadje. 
Verder naar de Reschensee met een halte 
aan het symbool van het meer, de ver-
dronken kerk van Curon. Daarna over de 
Oostenrijkse Finstermünzpas en door het 
Zwitserse Untergadin en de vallei van de 
Inn terug naar Livingo. 

Dag 4: woensdag 5 juli 
Livigno – Bormio – Livigno 

U hebt de keuze uit een vrije voormiddag 
of de mogelijkheid om met de zweefbaan 
de top van de 2.349m hoge Mottolino of 
de 2.700m hoge Carosello te bereiken van-
waar u een ongeëvenaard Alpenpanorama 
kunt bewonderen. In de namiddag staat 
een uitstap naar Bormio op het program-
ma, prachtig gelegen in het Valtellina aan 

Italië
Italiaanse Alpen Livigno

ZONDAG 2 JULI TOT VRIJDAG 7 JULI 
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Met Livigno als uitvalsbasis 
 verkennen we niet alleen de 

 Italiaanse Alpen maar genieten er 
van wandelen, lekker eten, Italiaans 

ijs en misschien wel wat water-
pret. In Livigno kan u trouwens 
belastingvrij winkelen. Bergen, 

meren, kleurrijke houten huisjes en 
ongelofelijk prachtige panorama’s 
passeren de revue: Lago del Gallo, 

de Reschensee en bergpassen in 
Oostenrijk en Zwitserland. Met de 

historische smalspoortrein  “Bernina 
Express” naar Sankt-Moritz in 

Zwitserland. Een reis met onver-
getelijke vergezichten, gletsjers 

en  charmante dorpen als Bormio, 
Glurns en de verdronken kerk 

van Curon. We verblijven er in het 
prachtig gelegen Livigno.

VERNIEUWD REISPROGRAMMA
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de voet van de gletsjers van de Ortler en 
bekend als eeuwenoude bronnenplaats 
en als wintersportoord bij uitstek! Wande-
ling in het centrum met de eeuwenoude 
huizen met de vele fresco’s en het sierlijke 
smeedwerk.

Dag 5: donderdag 6 juli
Livigno – Bernina Express – Livigno

Vandaag staat de koninginnenrit op het 
programma… na het ontbijt rijden we 
via de 2.291m hoge Passo di Foscagno 
naar Bormie en via Tirano naar Poschiavo. 
Daarna is het genieten van een twee uur 
durende treinrit met de historische smal-
spoortrein “Bernina Express” naar het 
mondaine Zwitserse St Moritz. Onder-
weg kan u genieten van onvergetelijke 
vergezichten over de gletsjermassa’s van 
de Morteratsch en de ruim 4.000m hoge 
Berninagroep. Na wat vrije tijd in St Mo-
ritz vangen we de terugrit aan met de 
Bernina Express tot in Poschiavo waar de 
autocar ons opwacht die ons terug naar 
Livigno brengt.

Dag 6: vrijdag 7 juli 
Livigno – Zwevezele 

Na het ontbijtbuffet rijden we via Prattgau 
richting Zwitsers merengebied naar Zürich 
en Basel Prattln. Zo verder via Colmar en 
Straatsburg naar Luxemburg richting Zwe-
vezele.

€ 775,00 
toeslag single kamer   
€ 195

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige  
reisleider, halfpension vanaf het eerste  
avondmaal tem het laatste ontbijt, 
 professionaal audiogids systeem 

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Concordia Livigno ****

Vertrek: 
05h00



Dag 1 : zondag 9 juli
Zwevezele – Olpe – Bödefeld

Via Brussel, Luik, Aaken gaat het richting 
Keulen. Gesticht door de Romeinen is het 
nog altijd de belangrijkste stad aan de Rijn. 
Na een wandeling langsheen de belang-
rijkste bezienswaardigheden nemen we 
het middagmaal in een Brauhaus. Nadien 
gaat het richting Olpe, gelegen aan de 
Biggesee. Aangelegd in de jaren ’60 is dit 
met zijn 15 km lengte het grootste stuw-
meer van het Sauerland. Waar nu water 
is, stonden ooit huizen en lagen wegen. 
Daarna rijden we doorheen het mooie Ro-
thaargebergte en via Schmallenberg gaat 
het richting Bödefeld, onze verblijfplaats.

Dag 2: maandag 10 juli
Bödefeld – Soest – Möhnesee – 
Bödefeld

Na het buffetontbijt rijden we doorheen 
het natuurpark Hoch Sauerland. Ooit was 
het een belangrijke industriële streek die 
vooral inzette op bodemontginning en 

ijzerbewerking. Verder richting Soest, 
vroeger een grote Belgische garnizoens-
plaats. De oude Hanzestad Soest staat 
bekend om zijn bezienswaardige oude 
binnenstad met rustieke vakwerkhuizen, 
talloze groene zandstenen kerken en tal 
van pittoreske steegjes.  De bekendste 
kerk is de meer dan 700 jaar oude Wies-
enkirche, één van de mooiste laatgotische 
hallenkerken van Duitsland. Na een wan-
deling door de historische straatjes is wat 
vrije tijd voorzien in het verkeersvrije cen-
trum. Na het middagmaal een wandeling 
op de “Sperrmauer” vooral bekend door 
een RAF-raid tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Daarna maken we een boottocht 
op de Möhnesee en kunnen we genieten 
van een geheel ander perspectief op de 
bosrijke omgeving. Via het Arnsberger 
Wald, met zijn prachtige vergezichten, te-
rug naar ons hotel.

Duitsland
Sauerland

ZONDAG 9 JULI TOT WOENSDAG 12 JULI
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Sauerland, het land der 1.000 
bergen, is gelegen in het hartje 
van Duitsland, ongeveer 100 Km 
boven Keulen. Het kan enigszins 

vergeleken worden met onze 
Ardennen en veel Belgen deden 
hier hun legerdienst. Het is een 

bosrijk gebied waar schitterende 
vergezichten nooit veraf zijn. Een 
ideale bestemming voor wie van 

natuur en gezelligheid houdt. 
We bezoeken o.a. Keulen, de 

garnizoenstad Soest, de schilder-
achtige studentenstad Marburg, 

de wintersportplaats Winterberg, 
de bekende Möhne-dam uit WO2, 

wandelen op de Kahler Asten, 
duiken onder de grond in de 

tinmijn van Ramsbeck en maken 
een boottocht op één van de vele 

stuwmeren. 

VERNIEUWD REISPROGRAMMA
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Dag 3: dinsdag 11 juli
Bödefeld – Marburg – 
Winterberg – Bödefeld 

Na het buffetontbijt rijden we doorheen 
het heuvelachtige Wittgensteinerland en 
bereiken we Marburg met een geschie-
denis die meer dan 800 jaar teruggaat. 
Tijdens een treinrit verkennen we de le-
vendige universiteitsstad met zijn karakte-
ristieke middeleeuwse stadskern. De auto-
vrije bovenstad is een charmant netwerk 
van kronkelende straatjes met een pitto-
resk marktplein, een typisch 14e-eeuws 
Rathaus en de hoog gelegen burcht. Na 
het middagmaal rijden we doorheen een 
bosrijk landschap tot in Winterberg, de 
belangrijkste wintersportplaats van Sauer-
land. We wandelen er op de Kahler Asten, 
het hoogste punt van de streek en houden 
een korte halte aan de vermaarde olympi-
sche bobsleebaan.

Dag 4: woensdag 12 juli
Bödefeld – Ramsbeck – Zwevezele 

In de voormiddag bezoeken we de oude 
tinmijn van Ramsbeck. We trekken het 
mijnwerkerspark aan en duiken onder de 
grond om met het industriële verleden van 
de streek kennis te maken. Na het middag-
maal vatten we de terugreis aan met on-
derweg nog een avondstop nagenietend 
van een zeer gevarieerd reisprogramma. 

€ 285,50 
toeslag single kamer   
€ 50

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, volpension vanaf het eerste 
middagmaal tem het laatste middagmaal, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken 

Hotel: 
uniek sfeervol verrassingshotel ****

Vertrek: 
07h00

2 daagse  
Verrassingstrip
WOENSDAG 19 JULI  
& DONDERDAG 20 JULI 
Ook dit jaar, na het succes van de voorbije 
jaren, bieden we u opnieuw een onver-
getelijk verrassings-2-daagse aan!! Een reis 
vol verrassingen! Bent u al benieuwd wat 
er deze keer te ontdekken valt??? Reis dan 
met ons mee …. 

€ 525,25 
toeslag single kamer   
€ 125

Inbegrepen: 
reis per luxe – autocar, Nederlandstalige 
reisleiding, volpension vanaf het eerste 
middagmaal tem het laatste middagmaal, 
professioneel audiogids systeem 

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken

Hotel: 
Landgasthof Albers ***S

Vertrek: 
06h30

SURPRISE



Dag 1: Maandag 24 juli
Zwevezele – Amersfoort –  
Deventer – Zwolle

Via Antwerpen, Meer gaat het richting 
Amersfoort, de geboortestad van Piet 
Mondriaan. Met de historische binnenstad 
is er voor elke bezoeker iets te ontdek-
ken. We maken een wandeling langsheen 
de historische gebouwen en de typische 
muurhuizen. In de namiddag gaat het rich-
ting Deventer één van de oudste steden 
van Nederland.

Gelegen aan de IJssel was het in de Mid-
deleeuwen een belangrijke Hanzestad. 
We verkennen het oude centrum met het 
stadhuis, de Grote kerk, de Waag, het oud-
ste stenen huis van Nederland en de vele 
handelspanden, waar ooit buitenlandse 
kooplieden vertoefden. 

Daarna volgen we de benedenloop van de 
IJssel en komen in Zwolle, onze verblijf-
plaats.

Dag 2: Dinsdag 25 juli
Zwolle – Weerribben Wieden – 
Staphorst - Zwolle

In de voormiddag maken we met de fluis-
terboot een tocht door het nationaal park 
“De Weerribben“ het grootste laagveen-
moeras van Noordwest-Europa. Dankzij 
turfstekers en rietsnijders ontstond een 
uniek landschap vol plassen, rietlanden, 
moerasbossen en trilvenen. Onze schip-
per, natuurgids vertelt er alles over. In de 
namiddag bezoeken we Staphorst met 
zijn besloten protestantse gemeenschap. 
We bekijken er het museum en krijgen 
een demonstratie met de traditionele kle-
derdracht en gebruiken. Via de kleurrijke 
herenboerderijen langsheen de Rijksweg 
bereiken we Zwolle met zijn mooie mid-
deleeuwse binnenstad. Gelegen binnen 
de restanten van de stervormige stads-
gracht is het een dynamische stad en de 
economische motor van Overijssel. Trek-
pleisters zijn de Broerenkerk met boek-
handel, de Sassenpoort, de Librije en de 
“heilige van Zwolle”. 

Nederland
Midden Holland Flevoland en de Hanzesteden

MAANDAG 24 JULI TOT DONDERDAG 27 JULI 

12

Midden Holland, een prachtige streek 
om te verkennen, we trekken naar de 

centraal gelegen provincies Noord-
Holland, Overijssel en Flevoland in 

Nederland. Het wordt een reis door 
het karakteristieke deltalandschap 
gecombineerd met  eeuwenoude 

handelsgeschiedenis en ontdekken 
enkele interessante maar misschien 

minder bekende stadjes. We bezoeken 
o.a het schilderachtige Amersfoort, 

het mysterieuze havenstadje Urk 
waar Baantjer en inspecteur De Cock 
geboren werden, Schokland (Unesco 

werelderfgoed), varen door het 
natuurgebied van de Weerribben en 

bezoeken de Hanze steden Deventer, 
Zwolle en Kampen. Ook de Orchidee-
enhoeve, met zijn vele tuinkamers zal 
de tuinliefhebber weten te bekoren.

NIEUWE TOPPER
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Dag 3: woensdag 26 juli
Zwolle – Urk – Kampen – Zwolle 

We stellen ons kompas af op de Orchi-
deeën Hoeve en wandelen door meer dan 
25.000 m² tropische tuinen. Zo ontdekken 
we vele soorten bijzondere bloemen en 
planten, tropische vogels en karpers. We 
spotten er duizenden kleurrijke vlinders in 
de grootste vlindertuin van Europa en dro-
men weg onder een wolk van ontelbare 
‘zwevende’ bloemen. Via de tulpenstreek 
bereiken we Urk, een voormalig eiland. 
Daarna verkennen we doorheen de gin-
kies, een wirwar van straatjes en steegjes, 
het mysterieuze vissersdorp, met zijn zee-
dijk, zijn jachthaven en zijn Ommelebom-
melestien. Verder naar Kampen, het voor-
malige Hanzestadje gelegen aan de IJssel 
en meteen de poort naar de zee voor de 
Middeleeuwse handelskoggen. Wandeling 
in het historische centrum waarna vrije tijd 
in de buurt van het schilderachtige markt-
plein.

Dag 4: donderdag 27 juli 
Zwolle – Schokland – Lelystad - 
Zwevezele

In de voormiddag bezoeken we Schokland, 
Unesco werelderfgoed, een haven op het 
droge, een unieke combinatie van historie 
en natuur en symbool van de Nederlandse 
strijd tegen het water. Het bezoekerscen-
trum geeft een beeld van het ontstaan en 
vergaan van het eiland, het leven van de 
Schokkers en de uiteindelijke droogleg-
ging van de Zuiderzee. Maquettes, histo-
rische films en foto’s brengen dit verhaal 
verder tot leven. Daarna rijden we naar Le-
lystad, hier komen we bij de Batavia werf 
waar we een bezoek brengen aan de repli-
ca van de Batavia, een VOC schip uit 1628 
dat op Oost Indië vaarde. Dit is slechts een 
greep uit de te bezichtigen zaken op de 
werf die in verband staan met Hollands 
Gouden 17° Eeuw. Na deze boeiende dag 
vangen we de terugreis aan.

€ 589,50 
toeslag single kamer   
€ 205

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste ontbijt,  
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen
 
Hotel: 
Van Der Valk Zwolle ****

Vertrek: 
06h00



Dag 1: donderdag 17 augustus 
Zwevezele – München

We rijden langs de snelwegen richting 
München voor onze eerste overnachting, 
tijdens deze heenreis vernemen we al heel 
wat informatie van de gids over onze reis.

Dag 2: vrijdag 18 augustus
München – Bohinj

Na een heerlijk ontbijt ontdekken we de 
ongerepte natuur van het land Slovenië 
waardoor we ook actief van deze buiten-
lucht kunnen genieten. Het meer van Bo-
hinj is zo een leuke plek om er te vertoe-
ven, ook onze verblijfplaats in hotel Bohinj 
ECO. Het ligt er idyllisch bij en dit volop in 
de bossen. 

Dag 3: zaterdag 19 augustus
Bohinj - Vintgarkloof – Bled – 
Bohinj

Nog meer natuur: de Vintgarkloof in het 
Triglav Nationaal Park. Deze kloof wordt 

beschouwd als één van de mooiste plek-
ken in Slovenië: we wandelen tussen hoge 
steile rotsen waartussen turquoise blauw 
water stroomt. En alsof dit alles nog niet 
genoeg is bezoeken we op onze weg ook 
het prachtige meer van Bled. U kan zomaar 
rond het meer wandelen of de boot ne-
men naar de kerk middenin. Het kasteel 
aan de rand is evenzeer een bezoek waard. 
Overnachting terug in Bohinj.

Dag 4: zondag 20 augustus
Bohinj - Ptuj – Maribor - Bohinj

Na al deze natuurpracht is het vandaag 
tijd om een tweetal kleine steden te be-
zoeken. We starten in de oudste stad van 
Slovenië: Ptuj, verkennen de stad en zijn 
burcht met een korte wandeling en zetten 
na de vrije lunch door naar Maribor, een 
stad gelegen aan de rivier Drava. De stad 
is nog steeds een belangrijk wijnbouw-
centrum met een 450 jaar oude wijnstok. 
Vrije tijd is hier zeker voorzien. Opnieuw 
overnachting in Bohinj.

Slovenië & Kroatië
Slovenië & Adriatische kust Kroatië 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS TEM VRIJDAG 25 AUGUSTUS
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Het voormalige Joegoslavië werd 
ongeveer 30 jaar geleden opge-

deeld in verschillende landen, elk 
met zijn eigenheid. We starten onze 

reis in het groene binnenland van 
Slovenië met een bezoek aan het 

meer van Bled, een wandeling door 
de Vintgarkloof en de charmante 

stad Maribor. Ook de hoofdstad 
Ljubljana met zijn driebruggenplein 

wordt bezocht. De tocht brengt ons 
verder naar de Adriatische kust waar 

we duidelijk de Italiaanse invloed 
zullen ervaren in de gezellige dor-
pen als Poreč, Piran en Koper. Net 
over de grens in Kroatië bezoeken 
we dan Grožnjan en Rovinj. Op de 
terugtocht staat nog Lipica op het 

programma: paardenfokkerij voor de 
Lipizzaners.

UNIEKE REIS
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Dag 5: maandag 21 augustus
Bohinj – Ljubljana – Hrastovlje – 
Portorož 

We verlaten Bohinj en na amper 55 km 
bereiken we de hoofdstad van het land: 
Ljubljana. Een stad met een belangrijke 
geschiedenis en leuke plaatsjes om te 
ontdekken zoals het Prešerenplein en de 
verbinding met de oude stad via drie brug-
gen. Verder ook de kathedraal, het stad-
huis, kasteel en parken. Na de lunch zetten 
we onze tocht verder en houden even halt 
bij een bijzonder kerkje in Hrastovlje. En 
zo arriveren we aan de Adriatische kust die 
bekend staat om zijn prachtige stranden, 
mooie steden en dorpjes. Overnachting in 
Portorož, Life Class Hotel.

Dag 6: dinsdag 22 augustus 
Portorož – Piran – Koper – 
Portorož 

We vertoeven vandaag langs de kust en 
de Italiaanse invloed is hier meteen te 
merken. Zowel de stad Koper als de stad 
Piran zijn er getuigen van met Venetiaanse 
gebouwen, oude stadsmuren en pitto-
reske havens. Piran krijgt zelfs de titel van 
juweeltje van de Sloveense kust. Op van-
daag doet men er nog steeds aan zoutwin-

ning. In de namiddag verkennen we dan 
de stad waar we logeren in Portorož of 
“haven van de rozen”.

 
Dag 7: woensdag 23 augustus
Portorož – Poreč  – Rovinj – 
Portorož

De grens met Kroatië ligt zeer dichtbij en 
in dit land bezoeken we dan ook twee 
leuke steden. Poreč is een leuk stadje dat 
al meer dan 2.000 jaar bestaat en waar de 
smalle straten en leuke hoekjes er zeer 
 fotogeniek zijn. De Eufrasiusbasiliek, 
Unesco werelderfgoed, met zijn prach-
tige mozaïeken getuigt van deze lange 
geschiedenis. Nadien zakken we weer af 
naar de Adriatische kust om in Rovinj te 
genieten van heel wat moois. Rovinj krijgt 
de titel van meest romantische stad van 
Istrië, een provincie van Kroatië. Alweer 
pittoreske steegjes, een vissershaven en 
een wandelboulevard langs de kust. Over-
nachting in Portorož.

Dag 8: donderdag 24 augustus
Portorož – Lipica – München

Op de terugweg komen we langs het dorp 
Lipica waar slechts 47 mensen wonen 
maar waar zich een bijzondere stoeterij 

bevindt. Hier worden de bekende witte 
paarden Lipizzaners gefokt. Deze stoete-
rij uit 1558 eren we dan ook met een be-
zoekje. We zetten de reis verder richting 
München voor de overnachting

Dag 9: vrijdag 25 augustus 
München – Zwevezele

Na een mooie gevarieerde reis doorheen 
Slovenië en Kroatië en een lekker ontbijt 
vangen we de terugreis aan richting België.

€ 1.299 
toeslag single kamer   
€ 550

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste ontbijt,  
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen en vrije middagmalen 

Hotel: 
mooie 4* hotels 

Vertrek: 
05h00



Dag 1: zondag 10 september 
Zwevezele – Orléans – Fontenay-
Le-Compte

Via Rijsel richting Parijs. Doorheen “La 
Beauce” met zijn uitgestrekte graanvelden 
richting Orléans. Onderweg stop voor een 
vrij middagmaal. Daarna verder langs de 
Loire-streek en via Tours en Poitiers tot in 
Fontenay-Le-Compte, onze verblijfplaats 
voor deze reis. Dankzij de centrale ligging 
is het een ideaal uitgangspunt voor de ge-
plande fietstochten.

Dag 2: Maandag 11 September 
Fontenay-Le-Compte – Jard-sur-
Mer – Fontenay-Le-Compte

Vandaag trekken we door de Marais Ma-
ritime en ervaren dat de fiets het ideale 
middel is om dit gebied te verkennen. Dit 
voormalige lagunegebied werd in de 13de 
eeuw ingepolderd en vertoont een meer 
open landschap. Dit is het moeras dat 
dichter bij zee ligt, het zogenaamde « ma-
rais désséchés », een open weinig bebost 

landschap met sloten, die hier en daar even 
onderbroken worden door bruggetjes of 
sluizen en waarlangs wilgen, sleedoornen 
en gele irissen groeien. Langs landelijke 
wegen bereiken we de oesterputten van 
de Pointe de L’aiguillon. Via fleurige bad-
plaatsjes zoals La Faute en La Tranche fiet-
sen we terug pal langsheen de Atlantische 
kust. Doorheen het duinengebied van de 
Pointe du Grouin tot in Jard- Sur- Mer. Dit 
brede panorama is meteen het eindpunt 
van deze dag. Afstand ongeveer 52 km 
fietsen.

Dag 3: Dinsdag 12 September 
Fontenay-Le-Compte – Courson – 
Le Mazeau – Fontenay-Le-Compte

Onze volgende fietstocht brengt ons in 
het hart van de Marais Poitevin één van 
de grootste moerasgebieden van Frank-
rijk. Door de monniken ingepolderd in de 
middeleeuwen is het een paradijs voor de 
fietsers. Over de rustige, voor een groot 
deel autovrije paadjes fietsen we van het 

Frankrijk
Fietsen in de Vendée - Charente Maritime

ZONDAG 10 SEPTEMBER TEM VRIJDAG 15 SEPTEMBER
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De Vendée situeert zich in een brede boog 
rond la Rochelle, grenzend aan de Atlanti-

sche Oceaan. Al fietsend nemen we u mee 
op een ontdekkingstocht door dit Groene 
Venetïe. We rijden o.a. door de Marais Poi-

tevin, één van de grootste moerasgebieden 
van Frankrijk, de groene vallei van de Autise 
en de Sèvre Niortaise en de met populieren 

afgezoomde dreven rond Maillezais. 
Verder trekken we door de Marais Maritime, 

een voormalig lagunegebied, met zijn 
oesterputten van de Pointe de L’Aiguillon, 

en ervaren nogmaals dat de fiets het ideale 
middel is om dit gebied te verkennen. Orgel-
punt is ook nog de schitterende tocht op Ile 
de Ré, hét fietseiland bij uitstek. De tochten 

lopen over een nagenoeg volledig vlak 
parcours en aan een rustig tempo. Een waar 

paradijs voor al wie van fietsen houdt. 

FIETSTOPPER



ene pittoreske plaatsje naar het andere. 
Vanuit het landelijke Courson gaat het 
over verkeersluwe dijken en langsheen 
kleine grachtjes richting St.Hilaire. We vol-
gen de Sèvre Niortaise en dwars doorheen 
het bocage landschap bereiken we Le Ma-
zeau, het hart van de“ Venise Verte”. In de 
namiddag fietsen we verder doorheen de 
groene vallei van de Autise en langsheen 
met populieren afgezoomde dreven berei-
ken we Maillezais. Na een koffiehalte aan 
de ruïnes van de abdij peddelen we verder 
naar ons hotel. Afstand ongeveer 60 km 
fietsen.

Dag 4: Woensdag 13 September 
Fontenay-Le-Compte – Olonne – 
Tolmont – Fontenay-Le-Compte

Vandaag gaat het richting Atlantische 
Oceaan. Tussen duinen, bos, moerassen, 
badplaatsen en ruige natuur doen we van-
daag één van de mooiste routes van de 
Vendée. Doorheen het duinengebied van 
de badplaats Olonne fietsen we naar het 
granietstrand van Brem. Nadien rijden we 
doorheen het pittoreske landschap van La 
Salaire met zijn uitgestrekte zoutziederijen 
. Via diverse kustplaatsjes bereiken we de 
plage van Les Sables D’Olonne, het Franse 
mekka van de zeilsport, waar duizenden 
zeilbootjes liggen te dobberen. Over de 
imposante kustpromenade fietsen we 
langsheen de Atlantische Oceaan tot in de 
buurt van Tolmont ons eindpunt. Afstand 
ongeveer 50 km fietsen.

Dag 5: Donderdag 14 September 
Fontenay-Le-Compte – Ile de Ré – 
Fontenay-Le-Compte

Vandaag komt een ander hoogtepunt van 
onze reis aan de beurt: Ile de Ré, een fiets-
eiland dat sinds 1988 verbonden is met 
het vaste land door een tolbrug. Typerend 

zijn de witte huisjes met het groene hout-
schrijnwerk en oranje dakpannen daken, 
de stokrozen en de versterkte haventjes, 
de lokale wijnbouw en de visserij. Met 
de autocar rijden we naar Ars en Ré. Van 
daaruit fietsen we doorheen de zoutzie-
derijen en langs oesterkwekerijen richting 
St. Martin, de hoofdstad van Ile de Ré. Van 
hieruit kan iedereen op eigen houtje het 
eiland verder verkennen. Aan de voet van 
de tolbrug pikt de autocar ons terug op en 
transfer naar ons hotel. 

Dag 6: Vrijdag 15 September 
Fontenay-Le-Compte – Tours – 
Zwevezele 

Na het ontbijt vangen we de terugreis aan 
via Niort en Tours naar Orléans. Daarna via 
Parijs en Rijsel terug naar Zwevezele.

€ 814,50 
toeslag single kamer   
€ 150

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, fietstrailer, halfpension vanaf 
het eerste avondmaal, drankforfait bij het 
avondmaal tem het laatste ontbijt

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen

Hotel: 
Le Rabelais *** 

Vertrek: 
06h30 – laden fietsen 06h00

€ 278,50 
toeslag single kamer   
€ 60

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, volpension vanaf het eerste 
middagmaal tem het laatste middagmaal, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen en dranken

Hotel: 
historish sfeervol Verrassingshotel ****

Vertrek: 
07h00

Herfst  
Verrassingstrip
naar ...
MAANDAG 16 OKTOBER  
& DINSDAG 17 OKTOBER 
Alsof een verrassingstrip plannen nog niet 
spannend genoeg is, is het extra leuk om 
zelf ook verrast te worden … Bij VDK reizen 
hebben we het suprise effect … Want 
elke vakantie moet bij ons speciaal zijn en 
genieten is van groot belang. 
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UNIEK HOTEL



Dag 1: zondag 5 november
Zwevezele - Salzburg

Vanuit Zwevezele rijden we richting Duitse 
snelwegen en zo verder tot Salzburg waar 
we onze overnachting nemen in Hotel 
Grand Wyndham Salzburg.

Dag 2: maandag 6 november
Salzburg – Wenen 

Na het ontbijt bezoeken we meteen deze 
toch zeer typische Oostenrijkse stad Salz-
burg. De binnenstad staat op de lijst van 
werelderfgoed Unesco en verdient dus 
zéker een bezoek: we wandelen langs 
de Dom en het geboortehuis van Mozart, 
maar evengoed langs de rivier Salzach. 
In de namiddag rijden we verder richting 
Wenen voor een eerste kennismaking en 
overnachting in Hotel Intercontinental.

Dag 3: dinsdag 7 november
Wenen 

Uitgebreid bezoek aan de stad Wenen 
met de Hofburg, de Opera’s, Kaizergruft, 
Domkerk, de Spaanse rijschool en nog veel 
meer. Met de bus ontdekken we ook de 
Secession typische art-nouveau gebou-
wen, het Oberes & Unteres Belvedere, het 
Krawinahuis van Hundertwasser en het 
Präter. Ook een bezoek aan Schönbrunn, 
het Versailles van Oostenrijk, staat op het 
programma. En wie proeft de lekkere Sa-
chertorte? Overnachting in Wenen.

Dag 4: woensdag 8 november
Wenen – Bratislava

Op amper een uurtje rijden komen we in 
Bratislava voor een uitgebreide verkenning 
van de stad met zijn historisch centrum, de 
oude stadshal, Burg en Hviezdoslav-plein. 
Verder naar de kathedraal, de Blauwe kerk 
en de Michaelspoort. Overnachting Bratis-
lava in Hotel Radisson Blu Carlton.

Oostenrijk
Citytrip Salzburg – Wenen – Bratislava

ZONDAG 05 NOVEMBER TEM VRIJDAG 10 NOVEMBER
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Dit jaar wordt de stedentrip een 
trio-tje. Wij zetten vaart richting 

het Oosten en doen eerst de stad 
Salzburg aan. Na een bezoek aan 

deze geboortestad van Mozart 
zetten we vaart naar Wenen, de 
hoofdstad van Oostenrijk voor 

een uitgebreid  bezoek. Op amper 
70 km daarvandaan ligt Bratislava, de 
hoofdstad van Slowakije. Misschien 

wat onbekend maar een bezoek 
meer dan waard.

TOPPER ONDER DE CITYTRIPS



Dag 5: donderdag 9 november
Bratislava – Enns 

Op deze tweede dag in Bratislava verken-
nen we nog alles wat de vorige dag niet 
kon en er is ook vrije tijd in deze hoofdstad 
voorzien.
In de namiddag rijden we richting Enns 
voor de laatste overnachting van deze reis.

Dag 6: vrijdag 10 november
Enns - Zwevezele

Na een boeiende en mooi gevarieerde 
 citytrip vangen we de terugreis aan rich-
ting ons Belgenlandje.

19

€ 998,50 
toeslag single kamer   
€ 295

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste ontbijt,  
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
sfeervolle mooie 4* hotels

Vertrek: 
05h00



Dag 1: zaterdag 18 november
Zwevezele – Honfleur – Crépon

Via Lille, Abbeville tot in Bray.  In dit regi-
onaal centrum wordt wekelijks een druk 
bezochte boerenmart gehouden. We 
proeven er van enkele typische streek-
producten.  Via de indrukwekkende “Pont 
de Normandie” komen we in Honfleur te-
recht.  Na een korte wandeling in dit ha-
venstadje sluiten we af met een Norman-
disch middagmaal. We rijden verder langs 
het landelijke Pays d’Auge richting Caen.  
We bezoeken er een Calvados distillerie  
met uiteraard ook een degustatie van deze 
godendrank.  We zetten de reis verder rich-
ting Crépon onze verblijfplaats en waar 
we uiteraard ook zullen genieten van een 
heerlijk gastronomisch diner

Dag 2: zondag 19 november
Crépon – Arromaches – Zwevezele

Na een lekker ontbijtbuffet rijden we rich-
ting Atlantische kust, waar ooit de landing 
in ’44 plaats greep. We bezoeken er ook 
een oesterkwekerij waar we alles te weten 

komen over de zeediertjes en kunnen ook 
hier genieten van een culinaire degustatie.  
Na een bezoek aan Arromaches  en een 
overheerlijk middagmaal  keren we via het 
Picardische binnenland terug huiswaarts.

Frankrijk
Gastronomisch weekend Normandië 

ZATERDAG 18 & ZONDAG 19 NOVEMBER 
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Voor deze gastronomische trip 
nemen we U mee naar het hartje 

Normandië. De Calvados is een 
zacht glooiende streek waar 

bloeiende appelbomen omringd 
worden door  groene weiden 

en vruchtbare akkers. U vindt er 
indrukwekkende hoeven, kastelen 

en manoirs, kerken en abdijen,  
badplaatsen en historische ste-
den, waar zo vaak geschiedenis 

geschreven werd. Maar bovenal is 
er Normandië met zijn streekpro-

ducten zoals de Calvados, oesters 
en de typische Vache Normande.

€ 347,50 
toeslag single kamer   
€ 75

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, 
volpension vanaf het eerste middagmaal tem 
het laatste middagmaal, professioneel audiogids 
systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen en dranken

Hotel: Hotel La Ferme de Rançonniere ****

Vertrek: 06h00

CULINAIR GENIETEN



Dag 1: vrijdag 1 december
Zwevezele – Hautvillers – Reims

Via Lille rijden we naar St. Quentin, vervol-
gens de autoroute naar Reims. We zien in 
de verte La Montagne couronnée in Laon.  
Eens voorbij Reims rijden we richting 

Epernay naar de Benedictijnenabdij van 
HAUTVILLERS en bezoeken er het kerkje 
waar “Dom Perignon” de ontdekker  van  
de Champagne  begraven  ligt. Tevens 
brengen we een bezoek aan het gekende 
Champagnehuis JM Gobillard in Hautvil-
lers waar we van een lekkere degustatie 
kunnen genieten, daarna rijden we naar 
Reims waar we overnachten … en ook de 
sfeer op de typische kerstmarkt van Reims 
kunnen opsnuiven.

Dag 2: zaterdag 2 december
Reims – Troyes – Reims

Na het ontbijtbuffet vertrekken we voor 
een rondrit door het  prachtige Marnedal 
met zijn mooie panoramische uitzichten 
naar Troyes.  We maken een wandeling 
doorheen deze mooie stad, met zijn typi-
sche vakwerkhuizen en smalle straatjes in 
de binnenstad. Tevens staat er ook vrije 
tijd op het programma om wat rond te kui-
eren op de gezellige kerstmarkt met magi-
sche versiering en verlichting.

Dag 3: zondag 3 december
Reims – Epernay – Zwevezele

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Eper-
nay, de hoofdstad van de Champagne, dat 
we binnenrijden via de “Avenue de Cham-
pagne” waarlangs alle bekende Cham-
pagnehuizen gelegen zijn. We vervolgen  
onze  weg  langs   “La Route Touristique du 
Champagne”   naar Mesnil-sur-Oger waar 
we een bezoek brengen aan “Le musée de 
Champagne Launois”.  Voor het middag-
maal worden we verwacht in het prach-
tige familiekasteel van de familie Launois 
voor een overheerlijk middagmaal met 
champagnedegustatie.  

Frankrijk
Kersttrip in de Champagnestreek

VRIJDAG 1 DECEMBER TOT ZONDAG 3 DECEMBER

De champagnestreek wereldwijd 
gekend omwille van zijn heerlijk 

bubbelende drank blijft altijd 
een topper om te bezoeken!!  De 
prachtige champagnedorpjes die 

we doorkruisen leveren onze mooie 
vergezichten op … en we genieten 

er ook van Champagne degustaties 
bij enkele Champagnehuizen.  We 

combineren deze reis dan ook met 
de typische sfeer van de Kerstmark-

ten zoals Reims, Troyes, Epernay …

€ 465,50 
toeslag single kamer   
€ 90

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste middagmaal 

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en middagmaal  
op dag 1 & 2 

Hotel: Best Western De La Paix ****

Vertrek: 06h00
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Keukenhof
DONDERDAG 20 APRIL 

Het alombekende Keukenhof in Lisse verrast 
elk jaar opnieuw de bezoekers met haar weel-
derige charmes. Het park wordt omgetoverd 
tot een immens groot tapijt bedekt met tal-
rije tulpen, hyacinten rozen, eeuwenoude bo-
men, bloeiende heesters, fonteinen … Maak 
het bezoek nog leuker met een rondleiding 
door het park, geniet van de bloemenvelden 
in een fluisterboot. Een dagje Keukenhof is 
beslist een kleurrijke dag!!

Inbegrepen: Autocar, reisleider,  
toegangsticket
Vertrek: 07h00
Prijs: € 70

Lentereis
DINSDAG 21 MAART 

Onze lentereis is een dagje vol verrassingen!! 
Reis met ons mee en u beleeft een onverge-
telijke lentedag!! 

Inbegrepen: Autocar, reisleider, middagmaal 
& avondmaal (toegangen en dranken niet 
inbegrepen)
Vertrek: 08h00
Prijs: € 82

Dagreizen autocars 2023
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Kaasboerin Lentefestival 
DONDERDAG 27 APRIL 

Zoals jaarlijkse traditie zet De Kaasboerin en-
kele flamboyante Vlaamse grootheden in de 
spotlights tijdens hun lentefestival zoals Jan 
Van Dyke, Jacky Lafon, Patrick Onzia, Franky 
Boy …. het beste van zichzelf geven. 

Inbegrepen: Autocar, middagmaal,  
show, avondmaal
Vertrek: 08h00
Prijs: € 70

Kasteel van Seneffe en 
Scheepslift Strépy Thieu
DINSDAG 6 JUNI 

Vandaag bezoeken we het 18e eeuws Kasteel 
met neoklassieke architectuur, dat de mooi-
ste collectie zilversmeedkunst van België her-
bergt. Het kasteel is omringt door een zeer 
mooie Franse tuin met vijver en prachtige 
fontein, een uitstekende plek om door te 
wandelen. Tevens brengen we vandaag een 
bezoek aan de scheepslift van Strépy-Thieu, 
dit is de grootste scheepslift van Europa met 
z’n 73 meter hoogteverschil. Van hieruit hebt 
u een uitzonderlijk panorama.  Kortom een in-
drukwekkende belevenis!! 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h00
Prijs: € 45

Verrassingsreis
ZATERDAG 10 JUNI 

Waarheen leidt de weg? 
Waar brengt men ons naar toe? 
Zal het dichtbij zijn of ver weg? 
Het is verboden dat ik u iets zeg.
Een reis waaraan u enkel mooie  herinneringen 
bewaart. 

Inbegrepen: Autocar, reisleider,  
middagmaal & avondmaal 
(toegangen en dranken niet inbegrepen)
Vertrek: 07h00
Prijs: € 82 
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Unieke  
Champagnewandeling
ZONDAG 25 JUNI 

Na het grote succes van vorig jaar gaan we 
terug op “Smoefeltocht” doorheen de prach-
tige champagnevelden via een uitgestippelde 
wandelroute van circa 8 km. Muziekbandjes 
zorgen voor de nodige sfeer en uiteraard kan 
u de champagne op diverse plaatsen rijkelijk 
proeven met een lekker hapje erbij.  Er is ook 
mogelijkheid om champagne aan te kopen …. 
Ambiance en plezier verzekerd!! 

Inbegrepen: Autocar, reisleider,  
toegangsticket champagnewandeling 
 degustaties en bijhorende tapas
Vertrek: 05h45
Prijs: € 140 (prijs onder voorbehoud)

Willemstad 
DONDERDAG 6 JULI 

Tijdens deze reis verkennen we de Brabant 
Wal, een golvend zandplateau, net voorbij 
de Kalmthoutse Heide. Na een korte halte in 
Steenbergen komen we in Willemstad terecht, 
een charmant stadje waar de tijd is blijven stil-
staan. We wandelen op de versterkte bastions 
en flaneren in het idyllische haventje met zicht 
op het Hollands Diep. In de namiddag gaat het 
richting Bergen Op Zoom, het levendige cen-
trum van de streek. Ooit een Markizaat, ver-
tellen de vele monumenten in deze stad het 
verhaal van een rijk en bewogen verleden. We 
ronden af in de bakkersmolen in Essen.

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 06h30
Prijs: € 52

Antwerpen Anders 
DINSDAG 11 JULI 

Nadat we vorig jaar het centrum van de stad 
konden verkennen, programmeren we deze 
keer op algemeen verzoek het ANDERE Ant-
werpen. Wij starten met een geleid bezoek 
aan het toch wel heel speciale havengebouw. 
Bovenop een oud gebouw werd een nieuw 
modern gedeelte gebouwd, in de vorm van 
een boot. Dit bezoek sluiten wij af met een 
rondvaart in de haven. Na de lunch is het tijd 
voor een digestief en wat kan dit beter zijn 
dan een Elixer d’Anvers? En jawel, , we lopen 
dit jaar ook naar het MAS. Daar op ’t Eilandje 
zijn er trouwens ook voldoende terrasjes.

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h00
Prijs: € 49
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La Coupole / Blockhaus
DINSDAG 8 AUGUSTUS 

Vandaag nemen we ruim de tijd om terug te 
reizen naar de 2e WO met een bezoek aan 
twee belangrijke overblijfselen ervan.
La Coupole (de koepel) is indrukwekkend 
met zijn ondergrondse installaties van waaruit 
de V2-raketten moesten worden afgevuurd. 
Via een tunnel bereiken wij verschillende cir-
cuits die ons alles leren over de bezetting: in-
vasie, uittocht, dagelijks leven, het verzet, de 
collaboratie en de bevrijding. Na een middag-
pauze in Saint-Omer kunnen we er ook kort 
even deze stad ontdekken. We sluiten af met 
een bezoek aan Le Blockhaus in Eperlecques: 
een immense bunker voor opslag en lance-
ring van vernietigende raketten.

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h00
Prijs: € 58

Giethoorn en Staphorst
VRIJDAG 11 AUGUSTUS 

Hoe charmant kan een dorp wel zijn… het 
waterstreekdorp Giethoorn met zijn kanalen. 
Met een boottocht verkennen wij de manier 
waarop de inwoners hier leven in en op het 
water: idyllische plaatjes. Jawel, het staat be-
kend als het Hollandse Venetië. In de namid-
dag verkennen we Staphorst, dit dorp mag 
misschien voor velen onbekend zijn maar er 
zijn toch een paar opvallende kenmerken: 
roze huizen met groene luiken, een levens-
boom boven de deur en oudere mensen in 
een typische klederdracht. Het dorp staat 
verder bekend om een zeer strikt religieuze 
gemeenschap en misschien jammer maar een 
wet bepaalt dat deze niet mogen gefotogra-
feerd worden. De kerk wordt zelfs spottend 
de “zwarte-kousen kerk” genoemd.

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 06h00
Prijs: € 67

Pairi Daiza 
MAANDAG 28 AUGUSTUS 

Pairi Daiza, het gekend dierenpark voor het 
behoud en de bescherming van bedreigde 
diersoorten. Een tuin vol met ruïnes van de 
cisterciënzerabdij tussen een prachtige na-
tuur met eeuwenoude bomen, weelderige 
planten van over de hele wereld en duizen-
den dieren die hier samen in harmonie leven. 
Ook de prachtige vogelshow is meer dan de 
moeite waard om te bekijken. Vrij bezoek aan 
het park.

Inbegrepen: Autocar & toegang park
Vertrek: 07h30
Prijs: € 65
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Studio 100 –  
Red Star Line Musical 
VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

Een spectaculaire musical van Studio 100 
Red Star Line De Gouden Horizon, vol drama 
en humor, spanning en ontroering waarin 
de zoektocht naar een beter leven centraal 
staat. Massale migratie van Europa naar de VS 
in 1923, mensen uit verschillende lagen van 
de bevolking allen op zoek naar een beter le-
ven …. Een aangrijpend mooi verhaal. 

Inbegrepen: Autocar & toegang ticket cat 1
Vertrek: 17h30
Prijs: € 95

Zeeuws-Vlaanderen  
& Philippine
ZATERDAG 23 SEPTEMBER 

Vandaag gaan we richting noorden en door-
kruisen het Meetjesland tot in Zeeland.  Na 
een mooie rondrit doorheen de polders met 
z’n mooie waterlopen en prachtig kreken-
gebied bereiken we Zeeuws Vlaanderen.  
Een typisch stadje in Zeeuws Vlaanderen is 
dé mosselstad bij uitstek nl Philippine!!  We 
kunnen er genieten van een heerlijke mos-
selmaaltijd à volonté in één  van de typische 
mosselrestaurantjes.   Na het middagmaal ver-
kennen we Zeeland en brengen een bezoek 
aan Breskens gelegen aan de Westerschelde 

met zijn gekende vuurtoren. Als afsluiter 
rijden we nog eventjes langs Cadzand, de 
meest zuidelijke badplaats van Nederland met 
zijn moderne jachthaven ….

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h30
Prijs: € 45

Dagje Champagne
ZATERDAG 7 OKTOBER 

Een klassieker in ons reisprogramma, dagje 
Champagne!! Natuurlijk vormen de wijngaar-
den en de kelders waar de champagne ligt te 
rijpen het hoogtepunt van deze reis. We kun-
nen genieten van een lekkere champagnede-
gustatie in één van de vele champagnehuizen 
zoals Champagne Camille Grellet en verken-
nen de Route Touristique de Champagne die 
ieder jaar weer andere vergezichten levert. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 05h45
Prijs: € 62

Lekkernijen uit Zee
DONDERDAG 12 OKTOBER 

De Franse Côte D’Opale staat bekend voor 
zijn zeevruchten en visgerechten.  Daarom 
trekken we dit jaar naar Duinkerke.  Na een 
koffiestop maken we een tocht doorheen het 
echte Frans Vlaanderen met halte in Ekelsbe-
ke, waar in de buurt van de Hallekerk één eer-
ste wetenschappelijke studie kan gebeuren 
van de “Picon”.  Zo verder naar ons  restaurant 
waar u de keuze hebt tussen een uitgebreide  
“plateau de Fruits de Mer” met  oesters, krab, 
gamba’s, langoustines, roze garnaal... allemaal  
vers uit de zee  of  een 3-gangen maaltijd op 
basis van zalm of rundsvlees.  Aperitief en 
drank inbegrepen.  Achteraf  even de benen 
strekken tijdens een wandeling langsheen de 
Franse  kust.  Op de terugweg houden we 
halt aan de abdij van St Antonius.
Bij inschrijving uw menukeuze doorgeven 
aub

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 08h00
Prijs: € 46

26



Herfstreis 
ZATERDAG 21 OKTOBER 

Een herfstreis vol herfstverrassingen van-
daag op het programma! Telkens opnieuw 
een unieke ervaring vol onvergetelijke mo-
menten. Een reis meer dan de moeite waard!! 

Inbegrepen: Autocar, reisleider,  middagmaal 
avondmaal (toegang en dranken niet 
 inbegrepen)
Vertrek: 08h00
Prijs: € 82

Wijnbeurs Rijsel &  
Cote à l’Os 
VRIJDAG 17 NOVEMBER 

“Salons des vins des Vignerons Indépen-
dants” is één van de gekendste wijnbeurzen 
van Frankrijk.  Heel wat Franse wijnboeren 
presenteren er ieder jaar opnieuw vol passie 
hun lekkere wijnen.  Uiteraard is er kans tot 
degustatie van de wijnen en mogelijkheid tot 
aankoop aan democratische prijzen speciaal 
tijdens dit wijnfestival.  Een ware ontdek-
kingstocht doorheen het rijke Franse wijn-, 
champagne- en cognaclandschap.  Voor de 
geïnteresseerden staat er ook een korte wan-
deling doorheen de stad Rijsel op het pro-
gramma. Als afsluiter van deze culinaire reis 
kunnen we proeven van een overheerlijk co-
pieus diner in retaurant St Cornil te Aalbeke, 
Cote à l’Os à volonté…

Inbegrepen: Autocar, reisleider en  
inkomstkaart wijnfestival
Vertrek: 13h00
Prijs: € 47

Night of the Proms 
VRIJDAG 24 NOVEMBER 

Naar jaarlijkse traditie blijft Night of the 
Proms een absolute topper, een avond vol 
muziek, waar pop en klassiek perfect gecom-
bineerd worden. Beleef deze schitterende 
muziekavond met ons mee vanop de beste 
zitplaatsen. 

Inbegrepen: Autocar & toegangsticket
Vertrek: 17h30
Prijs: € 79

Christmas Show 
in de Kaasboerin 
DINSDAG 12 DECEMBER 

Genieten van een schitterende Kerstshow bij 
Feestzaal De Kaasboerin!! Ook dit jaar komen 
tal van gekende artiesten deze Christmas 
Show opvrolijken …. Uiteraard worden we 
ook verwend met een heerlijk middagmaal en 
als afsluiter een lekkere avondsnack.  Ook dit 
jaar willen we er opnieuw van de partij zijn 
om volop in Kerstsfeer te komen … 

Inbegrepen: Autocar, middagmaal,  
show & avondmaal
Vertrek: 08h00
Prijs: € 70
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Kerstmarkt
Roermond
Zaterdag 16 december

Vertrek: 06h00
Prijs: 45 euro
Inbegrepen: 
Autocar & reisleider

2023Kerstmarkt
Düsseldorf
Zaterdag 9 december

Vertrek: 06h00
Prijs: 49 euro
Inbegrepen: 
Autocar & reisleider

2023

Een kerstmarkt & kerstshopping is één van  

de allerleukste dingen aan de kerstperiode.
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Kerst in de champagnestreek

Proef de kerstsfeer

met de honderden kraampjes, 

duizenden lichtjes 

en indrukwekkende 

kerstparade!

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
avondmaal tem het laatste middagmaal, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen  
en middagmalen op dag 1 en 2

Hotel: 
Hotel Best Western De la Paix**** 
Reims - Frankrijk

Vertrek: 
06h00

€ 465,50 
toeslag single kamer   
€ 90,00
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// 30 //

Bent u op zoek naar het  
ideale geschenk voor uw vrienden 

of familieleden ? 

Schenk hen dan een waardebon... 
U bepaalt zelf het bedrag en de bon blijft 1 jaar geldig.  

De waardebon kan gebruikt worden op het volledige gamma 
 reizen dat u bij ons kan boeken,  

zowel eigen wagen, vliegtuig, autocar, ...
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Onderworpen aan de Internationale Conventie betreffende het Reis-
contract.

INSCHRIJVING EN BETALING
De inschrijving voor een reis impliceert de kennisneming en het 
aanvaarden door de reiziger van de algemene voorwaarden die ei-
gen zijn aan de reis. Iedere inschrijving moet gepaard gaan met een 
voorschot zoals vermeld in onze brochure. Ten laatste 30 dagen voor 
afreis moet het saldo vereffend worden.

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER
Het annuleren van de reis zal volgende kosten met zich meebrengen 
telkens de dag van vertrek niet inbegrepen:
• vaste dossierkosten: 50 euro/pers.
• tot en met 45 dagen voor de vertrekdatum: 75 euro/pers
• vanaf de 44e tot en met de 29e dag voor de vertrekdatum:  

50% van de reissom;
• vanaf de 28e tot en met de 15e dag voor de vertrekdatum:  

75% van de reissom;
• vanaf de 14e tot dag voor vertrek: 100% van de reissom;
• ingeval van afwezigheid bij vertrek: geen terugbetaling.
• annulatie meerdaagse reizen dient schriftelijk doorgegeven te 

worden via mail info@autocarsvdk.be

ANNULATIE DOOR DE REISORGANISATOR
De organisator mag zonder schadeloosstelling een reis afgelasten 
of wijzigen wanneer zich buitengewone omstandigheden of gevallen 
van overmacht voordoen die de veiligheid van de reizigers in het ge-
drang brengen of wanneer het minimum aantal reizigers vereist voor 
de reis, niet bereikt werd.

ENKELE KAMERS
Worden op geen enkele manier gewaarborgd. Zij zullen volgens de 
mogelijkheden van elk hotel toebedeeld worden. In geval een enkele 
kamer niet wordt toegekend zal het betaalde supplement uiteraard 
terugbetaald worden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan 
derden, aan de vervoermiddelen, in het hotel enz. zijn ten zijne laste. 
Een reiziger die de goede uitvoering van een reis in het gedrang 
brengt kan onmiddellijk worden uitgesloten.
Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloeiend blijven ten zijne laste 
en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbeta-
ling.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van 
vertraging, verlies, ongeval of elke andere schade opgelopen door 
de reiziger, wanneer een geval van overmacht de rechtstreekse of 
onrechtstreekse oorzaak is. Alle gegevens in deze brochure opgeno-
men werden ter goede trouw verzameld. De organisator is bijgevolg 
niet aansprakelijk voor vergissingen of foutief verkregen informatie. 
De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele drukfouten in de brochure. De organisator behoudt zich 
het recht voor zijn verplichtingen geheel, of ten dele, door één of 
meerdere onderaannemers te laten uitvoeren. Hij kan in dit verband 

slechts verantwoordelijk worden gesteld in de mate waarin hij zich 
niet zou hebben gedragen als een naarstig organisator bij de keuze 
van de persoon die de verrichtingen uitvoert. In geen enkel geval kan 
AUTOCARS VANDEKERCKHOVE aansprakelijk gesteld worden voor 
schade, verlies of diefstal van bagage.

VREEMDE MUNT
Elk zorgt zelf tijdig voor de nodige vreemde munten voor uitgaven 
onderweg en ter plaatse, voor de reis aanvangt.

VERZEKERING
Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. In-
geval zich iets zou voordoen met het voertuig dient iedereen recht-
streeks te onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij die het 
voertuig dekt. Buiten de autocar is iedereen zijn verzekeraar. De ri-
sico’s kunt U laten dekken door een speciale reisverzekering die uw 
annulatie, uw bagage en uw bijstand ter plaatse dekt. Uw reisagent 
zal U hieromtrent bijstand verlenen.

TOL
De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk tegenover de douanediensten.

WISSELKOERSEN
Schommelingen van tarieven en wisselkoersen kunnen AUTOCARS 
VANDEKERCKHOVE ertoe verplichten zonder voorafgaande verwit-
tiging de prijzen aan te passen. Zo de verhoging meer dan 10 % 
bedraagt mag de reiziger het kontrakt opzeggen en dit schriftelijk 
binnen de 3 dagen na ontvangst van het bericht van prijsverhoging. In 
dit geval heeft hij het recht op terugbetaling van alle reeds gestorte 
bedragen aan AUTOCARS VANDEKERCKHOVE.

KLACHTEN
Moeten schriftelijk gebeuren via het reisburo, uiterlijk 10 dagen na 
het einde van de reis.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Door in te schrijven op een reis wordt aangenomen dat elke deel-
nemer kennis heeft genomen van en het eens is met bovenstaande 
voorwaarden. Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank van 
leper bevoegd.

PROFESSIONEEL AUDIOGIDS SYSTEEM:
Indien vermeldt, bezorgen wij de reiziger bij het begin van de reis de 
koptelefoon. Deze houdt de reiziger de ganse reis bij. Het audiogids 
systeem wordt elke ochtend aan de reiziger bezorgd en dient telkens 
‘s avonds aan de gids terug worden bezorgd. De reiziger is tijdens de 
dag verantwoordelijk voor het audiogids systeem. Verlies of schade 
aan het systeem brengt een kost van 50 euro mee voor de reiziger. De 
organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor dit verlies.
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 Service 
met een hart

MET LUXE AUTOCAR
VLIEGTUIGREIZEN
AUTOVAKANTIES
CITYTRIPS
LUXE-CRUISES
REIZEN

TUI • VIP SELECTION
IMAGINE TRAVEL 
PEGASE • TRANSEUROPE
ANDERS DAN ANDERS
VTB REIZEN • 7-PLUS 
CLUB MED en andere...

Brugsesteenweg 37
8750 Wingene-Zwevezele

Tel. 051 61 13 51
info@autocarsvdk.be

Meulestraat 2
8730 Beernem-Oedelem

Tel. 050 79 14 84
vdk.reizen@selectair.be

www.reizenvdk.be 


