
BEGELEIDE 
REIZEN
DAGTRIPS 
& EVENTS

NEDERLAND
DUITSLAND
ENGELAND
FRANKRIJK
NOORWEGEN
HONGARIJE

20
22



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:

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00
09.00 - 15.00



Inhoudstafel

Meerdaagse reizen
 4 Zaterdag 30/04 & zondag 01/05/2022 
  Fietsen Keukenhof

 6 Vrijdag 06 tem zondag 08/05/2022
  De Romantisch Rijnvallei

 8 Zaterdag 14 tem woensdag 18/05/2022
  Cotswolds & Oxford 

 10 Zaterdag 02 & zondag 03/07/2022
  Het Mooiste van Parijs

 11 Zaterdag 18 & zondag 19/06/2022
  Verrassingsweekend

 11 Woensdag 13 & donderdag 14/07/2022
  Surprise Fietsroadtrip

 12 Dinsdag 05 tem zondag 10/07/2022
  Bayerische Versailles & Herrenchiemsee

 14 Zondag 24/07 tem dinsdag 02/08/2022
  Noorwegen

 16 Zondag 14/08 tem woensdag 17/08/2022
  Fietsen in Friesland

 18 Vrijdag 19 tem zaterdag 27/08/2022
  Hongarije – Budapest & Balatonmeer

 19 Maandag 17 tem dinsdag 18/10/2022
  Verrassingstrip

 20 Zondag 06 tem vrijdag 11/11/2022
  Citytrip Nice & Cote d’Azur

 22 Maandag 21 & dinsdag 22/11/2022
  Gastronomische trip Roermond

 23 Vrijdag 09 tem zondag 11/12/2022
  Kerst in de Vogezen & Elzas

Dagreizen
 24 Dinsdag 19 april 
  Dagje lente in Limburgse bloesems 

 24 Donderdag 21 april
  Kaasboerin  
  Jubileumshow 70/50

 24 Dinsdag 3 mei 
  Dagje Floraliën & Gent 

 25 Zaterdag 11 juni 
  Verrassingsreis 

 25 Donderdag 16 juni 
  Tuinen van Annevoie & Dinant 

 25 Zondag 26 juni 
  Unieke Champagnewandeling 

 25 Dinsdag 19 juli
  Dagje Antwerpen

 26 Donderdag 21 juli 
  Naours en Baai van de Somme 

 26 Dinsdag 9 augustus 
  Zeeland

 26 Zondag 4 september 
  Grotten van Han & dierenpark

 26 Zaterdag 24 september 
  Doornik & Beloeil

 27 Zaterdag 1 oktober 
  Dagje Champagne 

 28 Donderdag 13 oktober 
  Lekkernijen uit de zee 

 28 Zaterdag 22 oktober 
  Herfstreis naar het onbekende 

 28 Vrijdag 18 november 
  Wijnbeurs Rijsel  
  & culinaire afsluiter 

 28 Vrijdag 18 november 
  Night of the Proms 

 28 Zaterdag 17 december 
  Kaasboerin 
  Wonderful Christmas Show

Kerstmarkt

 29 Zaterdag 3 december 
  Düsseldorf

 29 Zaterdag 17 december 
  Keulen

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: zaterdag 30 april
Zwevezele - Keukenhof - Nootdorp

Na een koffiestop fietsen we richting 
 Leiden. Voorbij statige villawijken en idyl-
lische slootjes gaat het richting Warmond. 
Nadien fietsen we tussen de kleurrijke 
en geurige bloembollenvelden en na ca. 
40 km bereiken we Keukenhof. Wie wil kan 
stoppen en in de namiddag een bezoek 
brengen aan de wereldgekende bloemen-
expo. Voor de niet bezoekers voorzien we 
een extra fietslus van ca. 20 km door de 
Katwijkse duinen en de kleurrijke “geest-
gronden”. De frivole kleurtinten krijg je er 
gratis bij. Fietsen laden en richting hotel. U 
kan stoppen na 25, 40 of 55 Km.

Dag 2: zondag 1 mei 
Nootdorp - Den Haag - Noordwijk - 
Leiden - Wassenaar - Zwevezele

Na het ontbijt rijden we naar Den Haag. 
We fietsen door het uitgestrekte natuur-
gebied van de Oostduinen. Brede land-
duinen en natte weiden zijn onze gezel 

// 4 //

Nederland Fietsen rond het prachtige Keukenhof
ZATERDAG 30 APRIL TEM ZONDAG 1 MEI

Tussen Den Haag en Leiden strekt zich de Bollenstreek uit. Brede stranden, spectaculaire 
duinen, polders, een wijdvertakt watergebied met gezellige haventjes en uiteraard de 

uitgestrekte bloembollenvelden. En aan de rand het statige Den Haag en de studentenstad 
Leiden. Goed aangelegde fietspaden doorkruisen het gebied en zorgen voor een  

prettig fietsplezier. Het is aangenaam fietsen tussen de fleurige en geurige velden van 
tulpen, hyacinten en krokussen.



richting Katwijk. Via de heuvelachtige 
Koepelduinen gaat het naar Noordwijk. 
Eenmaal de Ruigenhoek voorbij verandert 
de omgeving van duin naar bos, weiland 
en bollenvelden. Zo bereiken we Leiden. 
Een vrij middagmaal. Nadien peddelen we 
verder rond Wassenaar. Even verder fietsen 
laden en terug huiswaarts met onderweg 
vrije avondstop. U kan stoppen na 22, 38 
of 51 Km.
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Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, fietstrailer, hotel op basis van 
halfpension

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Van Der Valk - Nootdorp****

Faciliteiten: 
sfeervol hotel met restaurant, bar

Vertrek: 
06h30

€ 238,00 
toeslag single kamer   
€ 65,00



Dag 1: vrijdag 6 mei
Zwevezele - Veldenz - Rüdesheim

Via de Belgische- & Duitse autosnelwe-
gen rijden we richting Moezel. Onderweg 
nemen we een koffiestop. We rijden de 
Moezelvallei binnen via Piespoort waar we 
een prachtig zicht hebben op de Moezel. 
Daarna rijden we verder richting Veldenz 
voor het middagmaal.

Na de middag zetten we onze reis  verder 
naar Bernkastel-Kues voor een geleid 
 bezoek en wat vrije tijd. Nadien rit via de 
Hunsrückroute naar Rüdesheim waar ons 
verblijfshotel zich bevindt. Avondmaal en 
logies in hotel Unter Den Linden - Rüdes-
heim. 

Dag 2: zaterdag 7 mei
Rüdesheim - Rüdesheim

Na een heerlijk ontbijt verkennen we onze 
verblijfsstad, langs de bekendste steeg 
ter wereld, de Drosselgasse, bekend voor 
zijn weinstuben met muziek en vermaak. 
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Duitsland De Romantische Rijnvallei
VRIJDAG 6 MEI TEM ZONDAG 8 MEI

De troef van het Rijngebied. Telkens worden er tienduizend toeristen ontvangen in de 
knusse steden en dorpen langs de Rijn. We verkennen de Moezel- en de Rijnvallei, u denkt 
onmiddellijk aan natuur, gemütlichkeit, amusement en maaltijden. We bezoeken burchten, 

dorpjes en steden en overal is de magie van het Duits verleden aanwezig onder de vorm 
van spoken, heksen, nimfen en helden en natuurlijk ook de wereldgekende Drosselgasse.



Boven de stad zien we het Niederwald-
gedenkteken voor de éénmaking van 
Duitsland, waar vrouw Germania waakt 
over de Rijnvallei met zijn vele wijngaar-
den. Wat vrije tijd om te genieten van dit 
wereldstadje is hier zeker vandoen. Na het 
middagmaal brengen we een bezoek aan 
de bekende brandewijnstokerij Asbach 
Uralt. Een Nederlandstalige film vertoont 
de geschiedenis en het productieproces, 
waarna we door de distillatiekamers gaan 
en uiteindelijk terechtkomen bij het assor-
timent van brandewijn, koffie en bonbons. 
In de late namiddag gaan we aan boord 
van één van de vele boten waar we kun-
nen genieten van een boottocht op de 
Rijn. Avondmaal en overnachting in Rüdes-
heim.

Dag 3: zondag 8 mei
Rüdesheim - Bonn - Zwevezele

Na een stevig ontbijt, maken we een rond-
rit langs de Rijn, richting Bonn. We houden 
halt in Linz am Rhein om het pittoreske 
stadje met marktplein en burcht en de vele 
originele vakwerkhuizen te bezoeken. We 
hebben het ook over de beroemde brug 
van Remagen (veroverd door de Ameri-
kanen in WO II), het Zevengebergte en 

komen aan in Bonn, voormalige hoofdstad 
van Duitsland. Middagmaal in de stad.
Na het middagmaal zien we er nog de 
vele toenmalige regeringsgebouwen en 
kantoren , doch gaan op zoek naar het 
Beethovenhuis, Marktplein met prachtig 
Rathaus en Munster. We laten wat vrije tijd 
in het volle shoppingcenter, waarna we de 
 terugweg aanvatten met gelegenheid tot 
avondmaal onderweg in een selfservice.
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Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar,  Nederlandstalige 
reisleider, volpension vanaf het 
eerste  middagmaal tot en met laatste 
 middagmaal, professioneel audiogids 
systeem.

Niet inbegrepen: 
dranken en toegangen

Hotel: 
Unter den Linden **** in Rüdesheim

Faciliteiten: 
Romantische hotel in Rüdesheim, 
 rastaurant, bar, terras,..

Vertrek: 
06h00

€ 358,00 
toeslag single kamer   
€ 35,00

VRIJDAG 6 MEI TEM ZONDAG 8 MEI



Dag 1: zaterdag 14 mei 
Zwevezele - Calais - Dover -  
Stonehenge - Gloucester

In Calais nemen wij de ferry richting Dover 
waar Vera Lynn ons zingend zal verwelko-
men. Eenmaal op het Britse eiland bezoe-
ken wij de mythische plaats Stonehenge, 
de beroemdste prehistorische locatie ter 
wereld en uiteraard Unesco werelderf-
goed. Het geheel blijft nog altijd een mys-
terie: was het een begraafplaats of een 
soort kalender? De “Heel Stone” brengt 
een beetje verduidelijking. Verder tot in 
Gloucester voor avondmaal en overnach-
ting.

Dag 2: zondag 15 mei 
Gloucester - Stratford-upon-Avon -  
Warwick - Gloucester

Vandaag krijgen wij meer duidelijkheid 
over het leven van de bekende schrijver 
Shakespeare. Hij is geboren en begraven 
in het lieflijke dorp Stratford-upon-Avon 
maar vertoefde heel veel in Londen om er 

zijn bekende werken zoals Hamlet, Othel-
lo, King Lear en nog vele andere te schrij-
ven. Wij bezoeken het statige geboorte-
huis en wandelen door het dorp en langs 
de rivier de Avon naar de kerk waar hij ligt 
begraven.
Na de vrije lunch rijden wij naar Warwick 
waar wij zowel het kasteel (met zijn was-

sen beelden en wapens) en de rozentuin 
bezoeken. Er is ook altijd wel iets speciaals 
te beleven: een show met roofvogels of 
een heus riddergevecht.
Terug naar Gloucester voor avondmaal en 
overnachting.
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Engeland Cotswolds & Oxford
ZATERDAG 14 MEI TEM WOENSDAG 18 MEI

Cotswolds is een streek in Centraal Engeland en vroeger zeer belangrijk voor de 
 schapenteelt en schapenwol. Het vormt een bijzonder mooi landschap met uit kalk- en 

zandsteen opgetrokken huizen in bevallige dorpen en steden. Wij ontdekken er niet alleen 
mooie marktjes maar ook paleizen en landhuizen, zomaar verspreid in een ongelofelijk 

prachtige natuur. Kortom één van de mooiste regio’s van Engeland. 
De universiteitsstad Oxford ligt op een boogscheut en toont ons een prachtig geheel van 

statige gebouwen langs de Theems. En evengoed in de buurt getuigt de geboorteplaats 
van Shakespeare (Stratford-upon-Avon) nog steeds van deze alom bekende schrijver

 to be or not to be? Wij zullen er zeker zijn!



Dag 3: maandag 16 mei 
Gloucester - Oxford - Northleach - 
Bibury - Gloucester

Oxford is genoegzaam bekend. Niet in 
het minst wegens zijn universiteit maar 
evengoed uit verschillende televisieseries 
of films (Inspector Morse/Harry Potter). 
Wij bezoeken er het college Christ Church: 
de bekendste en mooiste faculteit. Wie 
 Oxford zegt denkt ook aan roeien of “pun-
ting”. Wij doen het op de rivier Cherwell.
Na de middag rijden wij naar een tweetal 
dorpen in het zuidoosten van de Cots-
wolds: Northleach met zijn wolkerkje 
en Bibury. In dit laatste dorp is vooral de 
 Arlington Row overbekend.
Terug naar Gloucester voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 4: dinsdag 17 mei 
Gloucester - Bourton-on-the-Water -  
Chipping Campden - Tewkesbury - 
Gloucester.

Vandaag ontdekken wij de noordelijke 
Cotswolds met start in Bourton-on-the-
Water, een dorp dat bekend staat als het 
Venetië van de Cotswolds. Na het bezoek 
aan het dorp wandelen wij verder naar 
het charmante Lower Slaughter met zijn 
oude watermolen. Verder richting Chip-
ping Campden, ooit het centrum van de 
wolhandel en nu een kleine marktstad 
met de “High Street”: oude herbergen, 
winkeltjes en terrassen. Nadien nog even 
naar Tewkesbury waar twee rivieren 
 samenvloeien en wij vooral aandacht heb-
ben voor de  abdij met zijn Normandische 
toren. M isschien kunnen wij daar wel een 
“Evening Song” meemaken.
Terug naar Gloucester voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 5: woensdag 18 mei 
Gloucester - Savill Gardens -  
Dover - Calais - Zwevezele

Gezien wij vier nachten in Gloucester 
 verblijven is uiteindelijk een bezoek aan 
deze stad ook wel een must. Via de voor-
malige dokken van de stad bereiken wij 
het centrum met zijn statige kathedraal en 
kloostergang. Iets verderop is het beval-
lige Beatrix Potter’s House te zien.
Op de terugweg bezoeken wij nog de Sa-
vill Gardens, onderling verbonden tuinen 
met een exotisch bos, rozenpartij en vele 
andere: ideaal om in deze periode van het 
jaar te bezoeken.
Via Dover en een tocht over het kanaal 
 bereiken wij weer Calais en Zwevezele.

// 9 //

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen

Hotel: 
Hatherley Manor hotel & spa**** Gloucester

Faciliteiten: 
Het hotel beschikt over een mooi restaurant, 
een loungebar met de originele balken van het 
landhuis, een ultramoderne spa

Vertrek: 
05h00

€ 649,75 
toeslag single kamer   
€ 150,00



Dag 1: zaterdag 2 juli 
Zwevezele - Parijs

Via Assevillers verder naar de hoofdstad 
van Frankrijk. We houden een korte stop 
om de buitenkant van het museum Louis 
Vuitton te bewonderen: het gebouw 

staat bekend als het glazen schip.  Nadien 
 verkennen we eerst het Carrousel du 
 Louvre, sanitaire stop en vrije lunch. Daar-
na vatten we onze eerste wandeling aan. 
In het centrum van de stad wandelen we 
langs het Louvre, het Palais Royal, de Beurs 
en Les Halles. Verder langs het Centre 
Pompidou naar het stadhuis en de Notre-
Dame.  Alvorens ons naar het hotel te be-
geven maken we met de bus een rondrit 
langs de belangrijkste bezienswaardighe-
den van de stad: de Avenue des Champs-
Elysées, Place de la Concorde, Quartier 
Latin, Palais de Luxembourg, Panthéon en 
nog veel meer. Voor de geïnteresseerden 
kan er nog een avondwandeling in de stad 
voorzien worden.

Dag 2: zondag 3 juli
Parijs - Zwevezele

’s Morgens rijden we naar La Place du Tro-
cadéro van daar te voet naar de Eiffeltoren 
en het beroemde Dom des Invalides. Daar 
bezoeken we de graftombe van Napoleon. 
Deze man is 200 jaar geleden overleden 
maar leeft toch nog verder in onze dage-
lijkse samenleving. Vrij middagmaal. In de 
namiddag verkennen we de wijk Mont-
martre met de basiliek Sacré Coeur, Place 
du Tertre, het huis van Dalida, de wijngaard 

van het dorp, enzovoort. Hier wordt ook 
wat vrije tijd voorzien alvorens de terug-
weg naar vlaanderen aan te  vatten.
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Frankrijk Het mooiste Van Parijs
ZATERDAG 2 JULI TEM ZONDAG 3 JULI

Parijs is een stad die iedereen blijft boeien. 
Een ware ontdekkingsreis als u er nog niet bent geweest of steeds verrassend als u er 

weer terugkomt. Een levendige, bruisende plek aan weerszijden van de Seine.

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige  
reisleider, halfpension vanaf het eerste 
 avondmaal tot en met laatste ontbijt, 
 professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen en vrije middagmalen

Hotel: 
Hotel Mercure Montmartre**** - Parijs

Faciliteiten: 
prachtig hotel, restaurant, bar, terras, ..

Vertrek: 
06h00

€ 247,00 
toeslag single kamer   
€ 70,00
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2-daagse
Surprise fietsroadtrip

Verrassingsweekend

WOENSDAG 13 & DONDERDAG 14 JULI

ZATERDAG 18 & ZONDAG 19 JUNI

Op reis gaan, zonder dat u de bestemming weet? Niet alleen heel 
spannend, maar ook leuk! Vooral als alles tot in de details geregeld is 

en u maar één ding hoeft te doen: fietsen en genieten.

Dit jaar bieden we u opnieuw een onvergetelijk verrassingsweekend 
aan! Een weekend vol verrassingen.. Bent u al benieuwd wat er deze 
keer te ontdekken valt?? Reis daarom met ons mee…

Inbegrepen:
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige reislei-
der, fietstrailer, hotel op basis van halfpension

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Sfeervol verrassingshotel****

Faciliteiten: 
sfeervol hotel met restaurant, bar

Vertrek: 
06h30

€ 214,00 
toeslag single kamer   
€ 45,00

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

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken 

Hotel: 
Sfeervol verrassingshotel****

Faciliteiten: 
sfeervol hotel met restaurant, bar

Vertrek: 
07h00

€ 248,50 
toeslag single kamer   
€ 50,00



Dag 1: dinsdag 5 juli
Zwevezele - München

We vertrekken vanuit Zwevezele langs de 
snelweg met vrije koffiestop, rijden verder 
langs de Duitse autosnelwegen via Keulen 
naar Frankfurt, nemen een lunchpauze en 
reizen verder naar Neurenberg tot in Mün-
chen waar ons verblijfshotel zich  bevindt. 
Daarna koffers uitpakken en voetjes onder 
tafel. Op de autocar wordt er al wat meer 
informatie en uitleg gegeven over Duits-
land en Bayeren.

Dag 2: woensdag 6 juli
München

Na een heerlijk ontbijt, op naar de hoofd-
stad van de Duitse deelstaat Beieren 
‘München’. Eerst rijden we langs Schloss 
Nymphenburg, de voormalige zomerre-
sidentie van het Beierse hof verder naar 
Königsplatz, het Olympisch park, BMW 
museum voor fotostop. Vervolgens laat 
de lokale gids u de bekendste beziens-
waardigheden van München zien, zo-
als het wereldberoemde klokkenspel bij 

het nieuwe stadhuis aan de Marienplatz. 
Na het  middagmaal rijden we naar de 
 bekendste voetbalploeg van Duitsland, FC 
Bayern - de ‘Allianz Arena’ we bezoeken 
de  iconische locaties en duiken diep in de 
 geschiedenis van de kampioenschapsre-
cordhouder. Na een onvergetelijk bezoek 
keren we terug naar ons hotel voor het 
diner en overnachting.

Dag 3: donderdag 7 juli
München - Traunstein - München 

Vandaag bezoeken we de Chiemgau. Idyl-
lische bergdorpjes, traditionele  tavernes, 
koninklijke kastelen en Wellness-oases 
heten u welkom in de regio van de 
Chiemgau. Gedurende de dag nodigen 
we u van harte uit op de Brouwerijtour in 
het Chiemgauer Hofbräuhaus. Ervaar de 
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Duitsland Het Bayerische Versailles & Herrenchiemsee
DINSDAG 5 JULI TEM ZONDAG 10 JULI

Eén van de geliefde reizen, we vertoeven in het prachtige Bayeren, ten zuiden van  
Duitsland, aan de grens met het Oostenrijkse Tirol en het Beierse Alpenland. Ongerepte 
natuur, kleine bergdorpjes en traditionele herbergen bieden u in Chiemgau alle kansen.  

Wij bieden u een zoektocht naar een landelijk cultureel landschap tijdens deze reis.  
Een must is een bezoek aan München, de hoofdstad van Beieren en niet te vergeten een 

bezoek aan het Schloss Herrenchiemsee.



sfeer in de traditionele brouwerij, proef 
het verfrissend biertje en geniet van de 
tijd. Terug naar het hotel voor avondmaal 
en overnachting.

Dag 4: vrijdag 8 juli
München - Chiemsee - München

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Prien 
gelegen aan de Chiemsee, stappen aan 
boord van het schip voor een reis naar de 
eilanden Herreninsel en Fraueninsel. Slot 
Herrenchiemsee was één van de extrava-
gante paleizen van de Beierse koning Lud-
wig II, bijgenaamd de Sprookjeskoning. 
Ludwig was een bewonderaar van Zon-
nekoning Louis XIV en Versailles. Hij wilde 
zijn eigen Versailles, alleen groter. Koning 
Ludwig kocht het eiland Herrenchiemsee 

in 1873 en bouwde zijn nieuwe buiten-
verblijf. We brengen een bezoek aan het 
spectaculaire 75m lange spiegelzaal, het 
trappenhuis is een overweldigende dub-
bele pronktrap, een cavalcade van marmer 
in vele kleuren, verguld snijwerk, kristal-
len kroonluchters en beeldhouwwerken. 
We gaan vervolgens naar het ‘Frauenin-
sel’ vrouweneiland. Hier kunt u afhankelijk 

van uw smaak, de likeur of de heerlijke 
marsepein van de zusters uit hun eigen 
productie proberen. Daarna terugrit naar 
het hotel.

Dag 5: zaterdag 9 juli
München - Swarovski - Kufstein -  
München

Vandaag beleven we letterlijk een ‘blinken-
de’ dag met een bezoek aan Kristallwelten 
van Swarovski. De kristallen wereld van 
Swarovski kent een indrukwekkende tuin 
en bijzondere ‘WonderKamers’. De grandi-
oze ‘WonderKamers’ waar u ogen te kort 
komt, worden omringd door de schitteren-
de tuin. In het midden van deze tuin is de 
wolk van 600.000 glinsterende, handmatig 
gezette Swarovski kristallen het spranke-
lende middelpunt. En na het bezoek heeft 
u natuurlijk kans om de gekende beeldjes 
aan te kopen. Na het middagmaal bezoe-
ken we het charmante stadje Kufstein met 
zijn gekende burcht. Terug naar het hotel 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 6: zondag 10 juli
München - Zwevezele

Na het ontbijt rijden we vanuit München 
langs Duitse snelwegen via Ulm, Stuttgart, 

we nuttigen een vrij middagmaal voor-
zien in een wegrestaurant. Daarna reizen 
verder langs Karlsruhe & Saarbrucken via 
Luxemburg naar Belgiл. We eten nog een 
vrij avondmaal voor we uiteindelijk Zweve-
zele bereiken.

// 13 //

DINSDAG 5 JULI TEM ZONDAG 10 JULI

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige reislei-
der, volpension vanaf het eerste avondmaal tot 
en met laatste ontbijt, professioneel audiogids 
systeem

Niet inbegrepen: 
dranken en toegangen

Hotel: 
Mercure München Süd Messe **** in München

Faciliteiten: 
Design hotel, restaurant, bar, terras,..

Vertrek: 
05h00

€ 827,50 
toeslag single kamer   
€ 130,00



Dag 1: zondag 24 juli 
Zwevezele - Kiel

Een vroege start van een fantastische 
reis naar het hoge Noorden. Via de Duitse 
snelwegen richting Kiel met onderweg 
de nodige koffiestop. Omstreeks 13u.00 
inschepen op de ferry de “Color Fantasy” 
voor een bijzondere fantastische over-
tocht naar Oslo. Diner en overnachting op 
de ferry..

Dag 2: maandag 25 juli 
Oslo - Heddal - Geilo

Een adembenemende morgen! Ruim 3  uur 
varen we doorheen de Oslofjord. Een 
uniek uitzicht! In de voormiddag ontsche-
ping in Oslo. Meteen richting Drammen. 
Via Kongsberg en Notodden bereiken we 
Heddal. Daar bezoeken we de grootste 
staafkerk van Noorwegen.
Nadien mogelijkheid tot een vrije lunch. 
Na de middag vertrekken we via Numedal 
naar Geilo, aan de voet van de Hardan-
gervidda. Diner en overnachting in het 
Dr. Holms hotel.

Dag 3: dinsdag 26 juli 
Geilo - Vøringfossen - Bergen

Vandaag rijden we langs de onherberg-
zame en uitgestrekte hoogvlakte van de 
Hardangervidda richting Bergen. Net voor 
de middag bezoeken we nog een indruk-
wekkende waterval: de Vøringfossen. Na 
de middag rijden we langs de Eidfjord over 

de spectaculaire hangbrug richting Ber-
gen. Ooit de grootste en rijkste stad van 
Noorwegen. Tijd voor een geleide wande-
ling door het historisch gedeelte van de 
Hanzestad. 
Diner en overnachting in het ideaal gele-
gen Clarion Hotel.

// 14 //

Noorwegen ZONDAG 24 JULI TEM DINSDAG 2 AUGUSTUS

Ja, vi elsker dette landet…Ja wij houden van dit land! Zo zingen de Noren de eerste zin van hun 
 nationaal volkslied. En terecht! In Noorwegen raakt u bijzonder snel onder de indruk van de 

 fabelachtige en ongerepte natuur. In dit land staat u versteld over de monumentale  bouwwerken, 
erfstukken van een rijke cultuurhistorie, zoals de middeleeuwse staafkerken. Maar ook de 

 verrassende en gedurfde architectuur springt in het oog. Tijdens die reis blijven we voortdurend 
in contact met de boeiende Noorse geschiedenis. Vandaag de dag blijft Noorwegen een moderne 

welvaartstaat met een hoge levenstandaard. Het wordt een unieke ervaring!

Noorwegen op zijn mooist, een unieke ervaring



Dag 4: woensdag 27 juli 
Bergen - Sognefjord - Moskog - 
Skei - Loen

Na een heerlijk ontbijt rijden we naar 
 Oppedal. We varen de Sognefjord richting 
Balestrand over. Daarna volgen we onze 
weg langs de grandioze Gaularfjellet naar 
Moskog en Skei. Vervolgens rijden we rich-
ting de Innvikfjord, een uitloper van de 
Nordfjord richting Loen!
Diner en overnachting in het Loenfjord 
hotel.

Dag 5: donderdag 28 juli 
Loen - Briksdal-gletsjer - Loen

Vandaag een rustige dag, maar toch begin-
nen we met een stevige wandeling naar 
de Briksdal-gletsjer, die we vanaf Loen via 
Olden bereiken. Mogelijkheid tot een vrije 
lunch nabij de gletsjer. In de namiddag een 
korte rit in de omgeving van Loen.
Diner en overnachting in het Loenfjord 
hotel.

Dag 6: vrijdag 29 juli 
Loen - Ålesund - Aksla-berg - 
Molde

Via de indrukwekkende  Norangsdalen 
bereiken we een ferry bij Lekneset 
(Hjørundfjord). We vervolgen onze weg 
naar Festøya en bereiken zo Ålesund. 
We bezoeken de kleurrijke en beroemde 
 Jugendstil stad. Verwoest in 1904, maar 
volledig weer opgebouwd in een art nou-
veau architectuur. Geleide wandeling. 
Vrije lunch, kort na de middag naar de 
Aksla-berg! Een flinke heuvel vanwaar we 
een uniek en sensationeel zicht op de stad 
en de scherenkust hebben. Na de wande-
ling rijden we verder naar Vestnes. Daar 
nemen we de ferry naar Molde. We dineren 
en overnachten in het knap gebouwd zeil-
vormig hotel ”Scandic Seilet hotel”. Een 
ongelooflijk uitzicht.

Dag 7: zaterdag 30 juli 
Molde - Trollstigen - Geiranger -  
Lom

Na het ontbijt rijden we via een ferry naar 
Andalsnes. We volgen de weg 63 naar de 
spectaculaire Trollstigen. Wat een zicht! 
Mogelijkheid tot een vrije lunch. Via de 
ferry Linge-Eidsdalen vervolgen we onze 
weg richting Geirangerfjord en het toeris-
tisch gelijknamig dorpje Geiranger, sinds 
2005 Unesco werelderfgoed.
Na de drukte van Geiranger rijden we via 
Grotli naar Lom, met zijn beroemde staaf-
kerk maar ook met zijn beroemde bakkerij! 
Diner en overnachting in het Fossheim 
hotel.

Dag 8: zondag 31 juli 
Lom - Lillehammer - Oslo

Na het ontbijt verlaten we Lom richting 
Otta. Daarna naar Lillehammer vrije lunch 
en verder naar de hoofdstad Oslo. Bij aan-
komst in Oslo bezoeken we eerst het Vi-
geland Park. Een openluchtmuseum met 
honderden beelden. Daarna richting Thon 
Slottspark Hotel dicht bij het Koninklijk 
Paleis. Na het avonddiner, een geleide 
wandeling door het autovrije centrum van 
Oslo met heel wat verrassende plekjes! 
Laatste overnachting in Noorwegen: Thon 
Slottspark Hotel

Dag 9: maandag 1 augustus 
Oslo - Kiel 

De laatste uren in Oslo. Nog wat vrije tijd 
voor we naar de Color Line kade rijden. 
Inscheping op de Color Magic. Bij het ver-
laten van de kade werpen we nog een 
laatste blik op deze boeiende stad en op 
de vele eilanden rondom de Oslofjord. Dat 
is genieten! Diner en overnachting op de 
Color Magic.

Dag 10: dinsdag 2 augustus 
Kiel - Zwevezele

Na een uitgebreid ontbijt maken we ons 
klaar om te ontschepen, niet alleen met 
onze koffers, maar ook met al onze fantas-
tische reisherinneringen. 
Aankomst in Kiel. Daarna een flinke trip via 
de Duitse snelwegen naar Zwevezele.
Welkom thuis!

// 15 //

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, vrije middagmalen en toegangen

Hotel: 
rondreis 

Vertrek: 
00h00 ( nacht van zaterdag op zondag) 

€ 1995,00 
toeslag single kamer   
€ 813,00



Dag 1: zondag 14 augustus 
Zwevezele - Leeuwarden - Sneek 

Via de Hollandse snelwegen rijden we 
doorheen het centrum van Nederland en 
Flevoland meteen tot in Leeuwarden, de 
hoofdstad van Friesland. 
Na het vrij middagmaal fietsen we langs-
heen het jaagpad van de Zwette, een oude 
trekvaart, door het hart van Friesland. Via 
landelijke wegen met uitdeinende verge-
zichten trekken we het groene polderland-
schap in. We peddelen tussen de Friese 
meren, een paradijs voor watersporters en 
bereiken zo Sneek, een fraai handelscen-
trum met grachten en wallen. 
Binnen de oude stad liggen nog de adel-
lijke verblijven of “Stinzen” en de Sneeker 
Waterpoort. Dit restant van de oude om-
wallingen is de trots van alle Snekers. In 
1841 stichtten de Brenninkmeyers hier een 
 handelshuis dat later zou uitgroeien tot 
C & A. Transfer naar hotel. Ca 35 Km fietsen.

Dag 2: maandag 15 augustus 
Sneek - Workum - Makkum -  
Bolsward - Harlingen - Frankeker - 
Sneek

Vandaag fietsen we in de sporen van de 
heroïsche Elfsteden schaatsers. Na het 
ontbijt rijden we doorheen de Greidhoek 
met zijn karakteristieke terpdorpen en zijn 
kop-staart boerderijen naar Workum, een 
dromerig stadje. Via de oude Makkumerdijk 
naar Makkum, gelegen aan de voormalige 
Zuiderzee. Vandaar langsheen de Meers-
waldijk tot in Bolsward met zijn indruk-
wekkend stadhuis. In de namiddag trek-
ken we via het verstilde Witmarsum dwars 
doorheen de vruchtbare polders naar de 
havenstad Harlingen. De historische pan-
den getuigen nu nog van de explosieve 
groei in de 16° eeuw.
Na een verkwikkende halte trekken we 
verder langs het Harinxma kanaal tot in 
Franeker. In de Middeleeuwen was Frane-
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Nederland Fietsen in Friesland 
ZONDAG 14 AUGUSTUS TEM WOENSDAG 17 AUGUSTUS

Fietsen langs de elf Friese steden; het behoort tot de toppers onder de fietsvakanties.  
Goed aangelegd en veilig afgescheiden van het wegverkeer doorkruisen honderden  

fietspaden een streek die voorbestemd is om al fietsend verkend te worden.  
Niet de sportieve prestatie, wel de beleving van natuur, cultuur en landschap staan voorop.

Friesland is naast het land van de schaatsers, ook het land van de uitgestrekte plassen, statige 
boerderijen, oude trekvaarten, waterpoorten en nostalgische havenstadjes waar de tijd is blijven 

stilstaan. Een rijk verleden, grootse landschappen en een eigen taal maken van deze provincie iets 
bijzonders. Voor velen onder ons, een onbekend stukje Nederland, is dit een ideale bestemming 
voor deze fietsvierdaagse. We verblijven in een van alle comfort voorziene luxueus Van Der Valk 

hotel. Na de fietstocht en een verkwikkende douche genieten we van een lekker gastronomisch 
avondmaal. Daarna kan je nog even doorzakken in de sfeervolle bar, aan u de keuze.



ker de belangrijkste stad van de Noorder-
regio, met zelfs een universiteit. Na wat 
rondkuieren transfer naar ons hotel. U 
kunt stoppen na 33,50 of 63 Km. 

Dag 3: dinsdag 16 augustus 
Sneek - Hogebeitum – Dokkum – 
Leeuwarden- Bartlehiem - Sneek

Vandaag fietsen we in de Westelijke Bouw-
hoek waar akkers en veeteelt samen-
gaan met weidse vergezichten. Via het 
Bildt belanden we in Hogebeitum, het 
hoogst Terpdorp van Friesland. Doorheen 
het Terpenland bereiken we Dokkum, de 
noordelijkste Elfstedenstad en ooit een 
belangrijke havenstad aan de Lauwerszee. 
Door de verzanding in de 17° eeuw begon 
de neergang. En dat is nu net de reden 
waardoor het stratenpatroon en de oude 
panden langsheen de grachten bewaard 
bleven.
Na de middaglunch fietsen we op het 
jaagpad van de Dokkumer Ee terug rich-
ting Leeuwarden. Via Bartehiem met zijn 
beroemd bruggetje gaat het richting Fin-
kumervaart meteen het laatste stuk dat 
de schaatsers en ook wij onder de wielen 
krijgen. Net voor de mythische Bonkevaart 
fietsen we voorbij het Elfstedenmonu-

ment en bereiken zo ons eindpunt. U kunt 
stoppen na 35,45 of 60 Km. Transfer naar 
ons hotel.

Dag 4: woensdag 17 augustus 
Sneek – Ijselmeer – Stavoren – 
Hindelopen - 

Al fietsend doorheen het Gaasterland ne-
men we afscheid van Friesland. Met zijn 
zacht glooiend landschap dat zich ruim 
10 m boven het omringende veengebied 
verheft, zijn kliffen en bossen heeft het 
een geheel eigen karakter. Langsheen de 
typische brinkdorpen bereiken we het 
IJsselmeer met zijn zandkliffen, ontstaan 
door de getijdenwerking van de vroe-
gere Zuiderzee. Langs rustige fietsbaan-
tjes komen we in Stavoren terecht, waar 
“Het vrouwtje van Stavoren” nog steeds 
de wacht houdt. Het fietspad langsheen 
het Noordermeer vormt een ode aan het 
Friese landschap en brengt ons in Hindelo-
pen, één van de Friese pareltjes. De smalle 
grachten, de houten bruggetjes en de 
schilderachtige haven, waar de jachtjes de 
vissersboten vervangen hebben, trekken 
veel bezoekers aan. Na de middaglunch 
vatten we de terugreis aan met nog een 
avondstop onderweg. Ca. 40 Km fietsen.

// 17 //

Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, fietstrailer, hotel op basis van 
halfpension, professioneel audiogids 
systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Hotel Van Der Valk - Sneek

Faciliteiten: 
sfeervol luxehotel met restaurant, bar

Vertrek: 
06h00 Laden 05u30

€ 607,50 
toeslag single kamer   
€ 210,00



Dag 1: vrijdag 19 augustus 
Zwevezele - Enns

Vertrek vanuit Vlaanderen naar Duitsland 
vrije koffie & middagstop. Daarna verder 
naar Enns te Oostenrijk voor avondmaal 
en overnachting.

Dag 2: zaterdag 20 augustus 
Amstetten - Wenen - Boedapest

Amstetten naar Boedapest, via Melk naar 
Wenen, een eerste kennismaking van de 

stad: ontdekking van het stadsgedeelte 
Buda, gelegen op een heuvel langs de ri-
vier, wandeling via het voormalig konink-
lijk paleis, de Matthiaskerk en het Vissers-
bastion. Avondmaal en overnachting in 
Novotel Budapest.

Dag 3: zondag 21 augustus 
Boedapest - Boedapest

Grondig bezoek aan Boedapest: de bene-
denstad met stadsgedeelte Pest. Via het 
Heldenplein en een Thermaal bad, sight-
seeing met de bus, naar de Sint-Stefanus-
basiliek. Namiddag: bezoek aan het parle-
ment en wandeling langs de Donau met 
het schoenenmonument. Nog wat vrije 
tijd in de stad. Verder terug naar het hotel.

Dag 4: maandag 22 augustus 
Boedapest - Kecskemét - Héviz 

We doen een ommetje naar Kecskemét 
alvorens vaart te zetten naar het Balaton-
meer. We bezoeken er de stad met zijn vele 
Jugendstil huizen en proeven er misschien 
wel de typische abrikozenlikeur. Er staat 
ook een bezoek aan een paardenfokkerij 

(paarden van de poesta) op het program-
ma. Verder naar het prachtige Balaton-
meer, we verblijven in een Spa & Wellness 
hotel te Héviz.

Dag 5: dinsdag 23 augustus 
Héviz - Balatonfüred - Veszprém - 
Thiany - Héviz

We verkennen op deze dag de noordkant 
van het meer met een bezoek aan de stad 
Balatonfлred, een overbekend kuuroord 
met een mooie wandelpromenade. Verder 
naar Veszprém voor een kort bezoek en 
lunch. In de namiddag bezoek aan Thiany, 
een schiereiland op het meer. Avondmaal 
en overnachting te Héviz.

Dag 6: woensdag 24 augustus 
Héviz - Keszthely - Tapolca - Héviz

Vandaag blijven we dichter in de buurt van 
het hotel en bezoeken de stad Keszthely 
met het prachtige Festetics-kasteel. Ver-
der naar het het wijnstadje Tapolca (met 
natuurlijk een proeverij) en het kleinere 
kuuroord en meer van Héviz. Avondmaal 
en overnachting te Héviz.
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Hongarije Budapest en Balatonmeer
VRIJDAG 19 AUGUSTUS TEM ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Hongarije is een modern land geworden dat heel veel toeristen mag verwelkomen en 
de hoofdstad meer dan een bezoek waard is. Wij nemen dan ook rustig de tijd om  

zowel Buda als Pest te ontdekken, met een bezoek aan het parlement als 
 hoogtepunt, prachtig gelegen langs de Donau. Het binnenland komt aan bod 
op weg naar het Balatonmeer. Rondom dit 80 kilometer lange meer, een puur 

 vakantieparadijs, doen wij de meest interessante plaatsen aan.



Dag 7: donderdag 25 augustus 
Héviz - Héviz

Dit wordt een keuze dag waarbij u kunt 
genieten van Wellness en ontspanning in 
het Hotel of u stapt mee met de gids op 
een begeleide wandeling. Ook een boot-
tocht op het meer maakt van deze dag een 
topvakantie. Avondmaal en overnachting 
te Héviz

Dag 8: vrijdag 26 augustus 
Héviz - chartres - Passau

Terugreis richting Passau waarbij we in de 
namiddag nog even de tijd hebben om 
deze Beierse stad te bezoeken: het fort, 
de Sint-Stephansdom, en een wandeling 
langs de drie rivieren die in de stad sa-
menkomen (de Inn, de Ilz en de Donau). 
Avondmaal en overnachting in Passau. 

Dag 9: zaterdag 27 augustus 
Passau - Frankfurt - Keulen -  
Zwevezele

Na een mooie gevarieerde reis in Honga-
rije terugreis van Passau naar Zwevezele.

// 19 //

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen en vrije middagmalen

Hotel: 
Novotel Budapest****
Hotel Palace **** Héviz, 

Faciliteiten: 
Spa & Wellness hotel, restaurant, bar, 
terras,..

Vertrek: 
05h30

€ 943,50 
toeslag single kamer   
€ 150,00

VRIJDAG 19 AUGUSTUS TEM ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Verrassingstrip naar …
MAANDAG 17 & DINSDAG 18 OKTOBER 2022

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 zogeheten 
surprise effect... U kunt het ook Surprise reis, in een Mystery hotel noemen, 
maar wij genieten van een niet dagelijkse hotelsfeer… Want elke vakantie 
moet bij ons speciaal zijn en kunnen genieten.

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

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken 

Hotel: 
Sfeervol verrassingshotel****

Faciliteiten: 
sfeervol hotel met restaurant, bar

Vertrek: 
07h00

€ 242,50 
toeslag single kamer   
€ 50,00



Dag 1: zondag 6 november 

Op de heenreis rijden we naar het zuiden 
tot Orange en zoeken er het hotel op voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 2: maandag 7 november 

We zetten onze tocht verder in het zuiden 
van Frankrijk en kunnen na de vrije lunch 
meteen de stad Nice bezoeken. Via een 
wandeling ontdekken we het oude Nice, 
vertrekkende aan de Place Garibaldi, door 
de nauwe straatjes tot aan de Cour Saleya: 
een grote marktplaats en bloemenmarkt. 
Verder via Place Masséna naar de beroem-
de promenade des Anglais, dit is lekker kui-
eren langs de Middellandse zee.
Overnachting hotel

Dag 3: dinsdag 8 november 

Vandaag gaan we de chique tour op. We 
rijden tot in Saint-Tropez waar we ook hier 
de oude stad zullen bezoeken en even 
langsgaan bij de bekende “Gendarmerie” 
uit de films van Louis de Funès. De haven 

// 20 //

Frankrijk Citytrip Nice en Côte d’Azur 
ZONDAG 6 NOVEMBER TEM VRIJDAG 11 NOVEMBER

De Côte d’Azur of Azurenkust spreekt tot de verbeelding: helderblauwe zee, strand en zon, 
jawel ook nog in november. Op deze trip doen we de stad Nice aan met de overbekende 

Promenade des Anglais. We bezoeken Cannes met de rode loper van het filmfestival en 
het charmante Saint-Tropez, bekend van de villa’s van beroemdheden. Toppunt vormt de 
rondrit langs de Gorges du Verdon en het bezoek aan het stadje Moustiers-Sainte-Marie. 

Een bezoek aan een parfumerie in Grasse mag evenmin ontbreken.



getuigt er van de vele kapitaalkrachtige in-
woners van deze stad.
In de namiddag rijden we via Cannes om 
er even als echte filmsterren te poseren op 
de rode loper. Een busrit brengt er ons ook 
langs de mooiste hotels langs de kade. En 
om deze dag in schoonheid af te sluiten 
doen we nog Saint-Paul-de-Vence aan. 
Een middeleeuws dorp met nauwe straat-
je dat is uitgegroeid tot een toeristische 
trekpleister en kunstenaarsdorp.
Overnachting hotel

Dag 4: woensdag 9 november 

Op deze dag kunnen we genieten van een 
prachtig stukje natuur in het binnenland. 
Met de bus verkennen we de “Gorges du 
Verdon” of de bekendste en op één na 
grootste kloof van Europa. We houden 
halt aan deze diepe kloof, het stuwmeer 
en rijden er door het nationaal park. ’s Na-
middags bezoeken we het charmante dorp 
Moustiers-Sainte-Marie alvorens terug te 
keren naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting hotel

Dag 5: donderdag 10 november 

We kunnen de Côte d’Azur onmogelijk ver-
laten zonder ons even onder te dompelen 
in de geuren van deze streek. We bezoe-
ken een parfumerie in Grasse, de parfum-
hoofdstad. We wandelen ook even door 
de stad zelf waar er in de kerk zowaar drie 
schilderijen te zien zijn van Rubens. Na de 
middag nog wat vrije tijd in Nice om ge-
zellig te flaneren langs de promenade de 
l’ Anglais.

Dag 6: vrijdag 11 november 

We verlaten Zuid-Frankrijk en rijden verder 
huiswaarts via Lyon, Dijon, Troyes en Lille 
met onderweg een vrij middagmaal en 
avondmaal.
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Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
toegangen, dranken en vrije middagmalen 

Hotel: 
Best Western Plus Masséna**** – Nice 

Faciliteiten: 
sfeervol hotel in hartje van Nice met 
restaurant, bar,…

Vertrek: 
06h00

€ 938,50 
toeslag single kamer   
€225,00



Dag 1: maandag 21 november
Zwevezele - Lummen – Maaseik - 
Roermond

In de voormiddag worden we ontvangen 
door 10-voudig wereldkampioen moto-
cross Stefan Everts. Na een korte rondlei-
ding in zijn privé museum proeven we de 
“S72 gin en vodka”, waarna middagmaal 
aan de oevers van de Maas. Na een rondrit 
in Nederlands Limburg en het pittoreske 
Maaseik gaat het richting Hotel “Het Ar-
resthuis” een bijzonder 5*-hotel op een 
historische locatie in Roermond, een bij-
zonder adresje. Een unieke locatie waar 
we overnachten en bij velen zal bij blijven 
en natuurlijk ook een bijzonder verzorg-
de en gastronomische keuken met een 
5-gangen maaltijd die op ons wacht.

Dag 2: dinsdag 22 november
Roermond - Riemst - Zwevezele

Na een verrukkelijk ontbijt met bedie-
ning, even de stad Roermond verkennen. 
Daarna gaat het richting Riemst waar we 

een bezoek brengen aan het schitterende 
Wijnkasteel Genoels-Elderen (gekend van 
de tv-serie Zuidflank) met uitgebreide 
degustatie van de plaatselijke wijnen. Na 
het middagmaal rijden we doorheen de 
heuvelachtige Voerstreek richting Abdij 
van Val Dieu. Bezoek en degustatie van 
diverse l okaal gebrouwen abdijbieren. 
Nadien  terug huiswaarts richting West-
Vlaanderen.
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Inbegrepen: 
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider, volpension vanaf het eerste 
middagmaal tot en met het laatste  
middagmaal, professioneel audiogids 
systeem

Niet inbegrepen: 
degustaties en toegangen

Hotel: 
Het Arresthuis - Roermond

Faciliteiten: 
Sfeervol UNIEK hotel met restaurant, bar…

Vertrek: 
07h00

€ 338,50 
toeslag single kamer   
€ 90,00

Nederland
2-Daagse Gastronomie 

in Nederlands Roermond
MAANDAG 21 NOVEMBER TEM DINSDAG 22 NOVEMBER

Gastronomie in Nederland is niet enkel Sergio Herman.  
De laatste jaren hebben de Nederlandse chefs een culinaire reputatie  

opgebouwd die nog onvoldoende gekend is. 
We deden in elk geval in Roermond een ontdekking die we aan u  

willen presenteren tijdens deze gastronomische 2-daagse



Dag 1: vrijdag 9 december
Zwevezele - Nancy - Münster

Via Brussel Namen, een vrije koffiestop, 
verder naar Luxemburg en bereiken we 
zo Nancy. Na de middag verkennen we 
het centrum met zijn gezellige kerstmarkt. 
In de late namiddag rijden we richting de 
Vogezen met passage langs Col du Bon-
homme en Col de la Schlucht. 
Verder tot in Munster voor avondmaal en 
overnachting in hotel Verte Vallée****

Dag 2: zaterdag 10 december 
Münster - Colmar - Kaysersberg - Münster

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Col-
mar. Prachtige kerstmarkten met elk een 
verschillend thema en samen met haar 
schilderachtige gebouwen is deze stad 
zeker nummer één wat kerstsfeer betreft. 
We maken er een wandeling in de stad en 
op de kerstmarkten. Na de middag is het 
richting Kaysersberg, we stappen in een 
sprookjesachtige en magische wereld, met 
tal van mooie kerstkraampjes. Jong en oud 
zullen gegarandeerd grote ogen opzetten! 
Na een wandeling en wat vrije tijd keren 
we terug naar Munster.

Dag 3: zondag 11 december 
Münster - Riquewihr - Straatsburg - 
Zwevezele

Na het ontbijt is het richting Riquewihr: 
slingers, ballen en duizenden lichtjes 
 vullen de straten van het dorp. Net voor de 
middag komen we aan te Straatsburg, de 
hoofdplaats van de Elzas. We verkennen er 
de bekendste kerstmarkt van Europa, ook 
wel Christkindelsmärik genoemd. Het is de 
oudste en grootste kerstmarkt van Frank-
rijk. Meer dan de moeite waard… Na deze 
onvergetelijke mooie drie daagse k eren 
we terug richting België met nog een 
avondstop langs een wegrestaurant.

Frankrijk Kerst in de Vogezen & Elzas
VRIJDAG 9 DECEMBER TEM ZONDAG 11 DECEMBER

Ontdek Kerst in de Vogezen: één van de mooiste en gezelligste kerstmarkten van Frankrijk. 
Elk jaar zijn er tientallen kerstmarkten in de vele steden en dorpen van de Elzas.  

Hun tradities, gastronomie en huizenbouw is duidelijk terug te vinden.  
Ze brengen vreugde voor groot en klein en de geur van kaneel en koekjes verspreidt zich 

in de Elzasser straten en pleintjes. Bovendien kunt u in Nancy, Riquewihr, Kaysersberg, 
Colmar en  Straatsburg genieten van de gezellige kerstsfeer.

Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider ,hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen en vrije middagmalen

Hotel: 
Hotel Verte Vallée**** - Münster - 
Frankrijk

Faciliteiten: 
Spa & Wellness hotel, restaurant, bar, 
terras,..

Vertrek: 
05h30

€ 470,00 
toeslag single kamer   
€ 120,00
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Dagje lente in  
Limburgse bloesems 
DINSDAG 19 APRIL 

Een sprankelende lente die ons letterlijk 
opfleurt met de bloesems van de Haspen-
gouwse fruitbomen. Rondrit langs de mooi-
ste boomgaarden en andere bezienswaardig-
heden: prachtige landschappen met statige 
hoeves en stoere kastelen, leuke dorpjes en 
mooie steden zoals Sint-Truiden of de oud-
ste stad van ons land: Tongeren. Een bijzon-
dere attractie op deze route vormt alvast het 
“doorkijkkerkje” in Borgloon. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 06h30
Prijs: € 54

Kaasboerin Jubileumshow 70/50
DONDERDAG 21 APRIL

Luc Caals viert zijn jubileum bij feestzaal 
De Kaasboerin en natuurlijk willen we deze 
 onvergetelijke middag niet missen.

Inbegrepen: Autocar, middagmaal,  
show & avondmaal
Vertrek: 08h30
Prijs: € 68

Dagje Floraliën & Gent 
DINSDAG 3 MEI 

De Gentse Floraliën keren terug naar hun 
roots: de Gentse binnenstad. Het bloemen- 
en plantenfestival gaat doorgaan in de ver-
trouwde gebouwen van ICC, de Floraliënhal 
en het Kuipke. In de voormiddag brengen 
we een bezoek in het stadcentrum van Gent 
onderleiding van onze gids, na het middag-
maal rijden we dan naar het Citadelpark voor 
 bezoek aan de Floraliën. We kunnen genieten 
van nationale en internationale topfloristen 
hun werken, siertelers, tuinarchitecten en 
kunstenaars met prachtige creaties.

Inbegrepen: Autocar, reisleider  
& toegangsticket
Vertrek: 08h30
Prijs: € 62,50

Dagreizen autocars 2022
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Verrassingsreis 
ZATERDAG 11 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.
Het is in elk geval de moeite waard.
Een reis waaraan u enkel mooie  herinneringen 
bewaart. 

Inbegrepen: Autocar, reisleider, middagmaal 
& avondmaal (toegangen & dranken niet 
inbegrepen)
Vertrek: 07h00
Prijs: € 75

Tuinen van Annevoie & Dinant 
DONDERDAG 16 JUNI 

Dit is de ideale periode om de bekende Tui-
nen van Annevoie te bezoeken, die ook wel 
bekend staan als de “watertuinen van An-
nevoie” wegens de vele waterpartijen, fon-
teinen en watervallen. We verkennen deze 
tuinen die al meer dan 250 jaar bestaan en 
die zich uitstrekken over een oppervlakte van 
ongeveer 50ha. In deze Waalse provincie Na-
men ontdekken we verder de stad Dinant en 
genieten er van een boottocht op de Maas. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider 
Vertrek: 06h30
Prijs: € 58

Unieke Champagnewandeling 
ZONDAG 26 JUNI 

“L’Escapade Pétillante du Champagne” is een 
zomerevenement “Smoefeltocht” bedacht 
door de champagneboeren in 1995. Het prin-
cipe   is om via een uitgestippelde wandel-
route (ca. 8 Km) doorheen de wijngaarden 
te  wandelen  langs de kelders  en eettentjes  
van de wijndomeinen.  Muziekbandjes zorgen 
voor de nodige sfeer en uw deelnemingstic-
ket geeft u toegang tot de kelders en te ge-
nieten van een gratis proeverij en hapjes in 
elk deelnemend domein. Op het eindpunt, 
waar ook muzikale animatie voorzien is, kan 
eventueel champagne aangekocht worden. 
Ambiance en plezier verzekerd!!

Inbegrepen: Autocar, reisleider, toegang 
smoefeltocht drank & middagmaaltijd 
Vertrek: 05h45
Prijs: € 135

Dagje Antwerpen
DINSDAG 19 JULI

Antwerpen is de grootste stad van Vlaan-
deren en verdient dan ook een bijzonder 
 bezoek. We kennen allemaal de Zoo, de Ken-
nedytunnel of de Meir maar er is zo veel meer. 
Na een korte rondrit volgt een stadsbezoek te 
voet. Zo lijkt het majestueuze station wel op 
een kathedraal. Via het begijnhof wandelen 
we naar de Groenplaats, de Vlaeykensgang, 
het Schoon Verdiep en uiteraard de Schelde. 
We bezoeken er verder ook de stokerij van FX 
de Beukelaer en proeven van hun bekendste 
product ELIXIR d’ANVERS. Er staat ook een 
boottocht op het programma. Kortom een 
boeiende dag! 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h00
Prijs: € 48
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Naours en Baai van de Somme 
DONDERDAG 21 JULI 

Een prachtige dag naar onbekend gebied 
vol contrasten en rustige boorden van de 
Somme. We bezoeken de ondergrondse stad 
waar 3000 mensen met hun dieren gewoond 
hebben. Ze hadden alles diep in de grond. 
Verbluffend!! We wandelen verder door het 
12ha grote park met oude molens uit de jaren 
1700, gelegen op een heuvel van waaruit u 
een prachtig panorama hebt over de streek. 
Via de baai van de Somme bereiken we Saint 
Valery sur Somme met zijn prachtige oude 
bebloemde straatjes, wallen, visserskerkje 
en beroemde kapel. Als afsluiter verkennen 
we het stadje waar Willem de Veroveraar en 
Jeanne d’Arc geschiedenis hebben geschre-
ven. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 06h00
Prijs: € 59 

Zeeland
DINSDAG 9 AUGUSTUS 

Met een “bakje koffie” en een Zeeuwse bol 
worden we in Yerzeke verwelkomd met een 
inleidende film over deze gemeente, bekend 
om zijn zeevruchten. We bezoeken er een 
oesterput alsook een mosselverwerkings-
bedrijf. NA de maaltijden rijden we naar het 
charmante Veere, dat bekend staat als het 

mooiste stadje van Zeeland, gelegen aan het 
Veerse meer. We wandelen er langs de Markt, 
de Torenwal en kuieren langs de kade en 
jachthaven. Van daaruit nemen we de boot 
richting Middelburg, ooit een zeer belang-
rijke havenstad. Om de dag af te sluiten kan 
u nog genieten van één van de vele gezellige 
 terrasjes. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h30
Prijs: € 48

Grotten van Han & dierenpark
ZONDAG 4 SEPTEMBER 

Vandaag verkennen we één van de mooiste 
domeinen en grotten van Europa. De mysteri-
euze galerijen, feeërieke zalen en betoveren-
de druipstenen met sprookjesachtige lichtef-

fecten nemen ons mee op een magische reis 
naar de oorsprong van de wereld. Daarnaast 
ontdekken we het prachtig wildpark waar we 
de “Europese Big 5” kunnen bewonderen in 
hun natuurlijke habitat. We genieten er ook 
van adembenemende panorama’s over de 
vallei van de Lesse. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 06h00
Prijs: € 58

Doornik & Beloeil
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

De stad Doornik ligt helemaal niet ver van 
ons af. Doornik behoorde ooit tot wat we 
Romaans Vlaanderen noemen en de stad is 
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na Tongeren de tweede oudste stad van ons 
land. Met ongeveer 70.000 inwoners gelegen 
langs de Schelde zijn er nog romaanse huizen, 
een citadel, de zeer bekende kathedraal met 
zijn 5 torens en één van de oudste verstrekte 
waterpoorten uit de 13e en 14e eeuw, Pont 
des Trous. Niet zo ver daar vandaan bezoeken 
we het hospitaal Notre-Dame à la Rose in Les-
sines. Dit hospitaal vormt één van de oudste 
en vooral mooiste bewaarde ziekenhuisloca-
ties in combinatie met kunst en tuin. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 07h00
Prijs: € 42

Dagje Champagne 
ZATERDAG 1 OKTOBER 

Il n’est champagne que de la Champagne. 
Natuurlijk vormen de wijngaarden en de kel-
ders waar de champagne ligt te rijpen, de 
voornaamste attractie van onze reis. Toch 
hebben we ook oog voor natuur, architectuur 
en geschiedenis. Maar we kunnen niet voor-
bijgaan aan het Franse “savoir vivre”. Een lek-
ker middagmaal en een degustatie maken de 
reis compleet. Tevens een unieke mogelijk-
heid om een uitstekende champagne tegen 
scherpe prijs in te slaan voor de komende 
feestdagen. In de voormiddag bezoeken we 
Champagne Ch Abel. Na het middagmaal ma-
ken we een toeristische rondrit doorheen de 
champagnevelden en houden nog eventjes 
halt in Hautvillers de laatste rustplaats van 
de monnik Dom Pérignon en bezoeken het 
Champagnehuis J.M. Gobillard et Fils.

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 05h45
Prijs: € 58

Lekkernijen uit de zee 
DONDERDAG 13 OKTOBER 

De Franse Côte D’Opale staat bekend voor 
zijn zeevruchten en visgerechten. Daarom 
trekken we dit jaar naar Duinkerke. In de 
voormiddag rijden we naar St Omer met wat 
vrije tijd op de charmante marktplaats of 
geleid bezoek aan de vroeg-gotische kathe-
draal. Daarna richting restaurant waar u de 
keuze hebt tussen een uitgebreide “plateau 
de fruits de mer” met oesters, krab, gamba’s 
langoustines, roze garnaal … alles lekker vers 
uit de zee of een 3-gangen maaltijd op basis 
van zalm en rundsvlees. Aperitief en drank 
inbegrepen. Bij inschrijving uw menu keuze 
bekend maken a.u.b.
Tijdens de terugreis strekken we eventjes de 
benen tijdens een wandeling in Veurne en 
nadien wat vrije tijd om de dorstigen te laven. 

Inbegrepen: Autocar & reisleider
Vertrek: 08h00
Prijs: € 42
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Herfstreis naar het onbekende 
ZATERDAG 22 OKTOBER 

Een reis vol vraagtekens???
Bent U al benieuwd wat er deze keer te ont-
dekken is??
Reis daarom met ons mee...

Inbegrepen: Autocar, reisleider,  
middagmaal & avondmaal
Vertrek: 08h00
Prijs: € 75

Wijnbeurs Rijsel  
& culinaire afsluiter 
VRIJDAG 18 NOVEMBER 

Tussen alle wijnfestivals is er één die er boven 
uitsteekt: die van Rijsel. Ongeveer 600 “Vig-
nerons Indépent” uit alle hoeken van Frankrijk 
zakken naar hier af. Dit zijn “kleine” wijnboe-
ren die hun wijnen presenteren en hier aan 
de liefhebber verkopen aan zeer democrati-
sche prijzen. U hebt de kans om de wijnen te 
proeven, te vergelijken en aan te kopen zon-
der énige verplichting. We zorgen voor uw 
entreekaart en helpen u op weg tussen de 
vele standjes. Daarmee kan u op ontdekkings-
tocht doorheen het rijke Franse wijn-, cham-
pagne- en cognaclandschap. Wie na enige 
tijd nood heeft aan wat “frisse lucht” kan in 
de loop van de namiddag met onze gids een 
wandeling maken in Rijsel. Daarna is het tijd 
om een andere culinaire ontdekking te doen 
en trekken we naar Aalbeke waar we de dag 
afsluiten met lekkere Cote à l’Os à volonté.

Inbegrepen: Autocar & reisleider 
(toegang & maaltijd niet inbegrepen)
Vertrek: 12h30
Prijs: € 45

Night of the Proms
VRIJDAG 18 NOVEMBER 

Een avond vol muziek, waar pop en klassiek 
perfect gecombineerd worden.
Beleef deze onvergetelijke avond zelf mee!!! 
We hebben één van de beste zitplaatsen.

Inbegrepen: Autocar & toegangsticket
Vertrek: 17h30
Prijs: € 75

Kaasboerin 
Wonderful Christmas Show
DINSDAG 13 DECEMBER 

Feestzaal De Kaasboerin start de kerst-
periode met een schitterende kerstshow en 
 natuurlijk wil Reizen VDK dit niet missen ….   
Een sfeervolle namiddag met Salim Seghers, 
Davy&Sacha, Sabine Tiels ….

Inbegrepen: Autocar, middagmaal, 
show & avondmaal
Vertrek: 08h30
Prijs: € 68
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Kerstmarkt
Keulen
Zaterdag 17 december

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

2022

Kerst 
in de Vogezen & Elzas
Vrijdag 9 december tem zondag 11 december

2022

Kerstmarkt
Düsseldorf
Zaterdag 3 december

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

2022
Proef de kerstsfeer met de honderden 

kraampjes, duizenden lichtjes en  

indrukwekkende kerstparade!
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Inbegrepen: 
Reis per luxe-autocar, Nederlandstalige 
reisleider ,hotel op basis van halfpension, 
professioneel audiogids systeem

Niet inbegrepen: 
dranken, toegangen en vrije middagmalen

Hotel: 
Hotel Verte Vallée**** - Münster - 
Frankrijk

Faciliteiten: 
Spa & Wellness hotel, restaurant, bar, 
terras,..

Vertrek: 
05h30

€ 470,00 
toeslag single kamer   
€ 120,00

Een kerstmarkt & kerstshopping

is één van de allerleukste dingen 

aan de kerstperiode.
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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 16 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: 13 euro/pers.
• van 41 tot 21 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 

20% van de prijs van de reis doch met een minimum van 50 euro/
pers.

• van 20 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 
40% van de reis doch met een minimum van 75 euro/ pers.

• van 13 tot minder dan 8 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding 
gelijk aan 100% van de prijs van de reis doch met een minimum 
van 149 euro/pers.

• ingeval van afwezigheid bij vertrek: geen terugbetaling.

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 


