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8 daagse Natuurreis in Tirol - Lermoos -

Fietsen in Nederlands Limburg

Zuid-Bretagne - Tussen land & oceaan-

Cotswolds & Oxford

Zondag 8 augustus 2021 t.e.m.
zaterdag 14 augustus 2021

2 augustus 2021 t.e.m.
4 augustus 2021

18 augustus 2021 t.e.m.
22 augustus 2021

15 september 2021 t.e.m.
19 september 2021

Tirol roept jeugdsentiment op
van bergen, bekleedt met groene
weiden, grazende koeien met
ellen getooid, spitse kerktorentjes
in alsnog onbereikbare idyllische
dorpen, onder een blauwe hemel.
Het Außerfern begrensd dit mooie
gebied en bezit al het voorgaand.
De laatste wilde rivier baant doorheen dit prachtige landschap zijn
loop van bron tot Donau; de Lech.
We leren ontdekken wat deze
streek meer in petto heeft, een
rijke geschiedenis, kunst in klein
en groot, voor ons o nbekende
namen, soms ook letterlijk. Zij
leverden prachtige handenarbeid,
geschoold in de praktijk, geleverd
aan de kleinste dorpen. Hoe
de mens moest noeste arbeid
leveren rond berg en dal om het
gezin te onderhouden; dit alles
komt aan bod. Noord-Tirol, het
Außerfern zal voor u nog weinig
geheimen hebben. Genieten met
hoofdletter loopt als een rode
draad door deze reis. Nu u nog
inschrijven is de boodschap …
We kozen voor u het centraal gelegen Lermoos, onze
verblijfsplaats met een schitterend Welness-spahotel!

Oostenrijk

TOPPER

€ 897,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 155,00
Vertrekuur
05u.00
Faciliteiten
Schitterend Welness-spahotel
hotel met restaurant, loungesbar,
welness, buiten zwembad…
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar,
Nederlandstalige reisleider, hotel op
basis van ¾ pension (van 13u tot
17u verwenbuffet in de namiddag
‘soep of gebak’ met koffie, thee,
chocolademelk en fruitsappen),
professioneel audiogids systeem
Niet inbegrepen
toegangen, dranken
en vrije middagmalen

Tijdens deze tocht fietsen we
doorheen de Belgische en de
Nederlandse Maasvallei, tussen
Visé, Maastricht, Roermond en
Sittard. Het landschap bestaat
uit de Maas en de Maasplassen.
Jarenlang is hier gegraven naar
grind en zand. Achteraf vulden de
putten zich met water en hebben
dit stukje Nederlands Limburg
een allure gegeven dat soms doet
denken aan de Friese Meren.
We fietsen over Maasdijken,
langs uiterwaarden en door
intieme dorpjes, en even verder
is het een agrarisch landschap
vol karakteristieke houtwallen
en akkerland dat op ons wacht.
Een ander hoogtepunt is het
terrassenlandschap van de breed
meanderende Roer met zijn
vochtige graslanden en moerasbossen. Dit brengt ons ook door
het 1800 hectare grote nationaal
park” De Meinweg”, een schitterend stukje natuur, en door het
unieke terrassenlandschap, geologisch gezien van grote betekenis,
Wie dus wil genieten van 3 dagen
fietsen doorheen een onbekend
stukje Nederland, met enkele
fraaie stadjes, zit hier op de juiste
bestemming.

Nederland

Frankrijk

Bretagne, gelegen in het Westen
van Frankrijk, is als het ware
een reuzengroot schiereiland
omgeven door de Atlantische
Oceaan. Het Land van Kelten
en oude sagen, heeft altijd iets
mysterieus over zich gehouden.
De Noordelijke kant is ruw en
rotsachtig. De Zuidelijke kant,
waar wij verblijven, is lieflijker en
zonniger. Schilderachtige dorpjes
kleuren de groene heuvels en
in de vele inhammen liggen de
visserssloepen als kleurige stipjes
te dobberen op het water.

€ 637,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 125,00

€ 328,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 105,00
Vertrekuur
06u.00
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar, fietstrailer,
Nederlandstalige reisleider,
hotel op basis van halfpension,
professioneel audiogids systeem
Niet inbegrepen:
dranken, toegangen
& vrije middagmalen

Vertrekuur
05u.30
Faciliteiten
Sfeervolle hotel met restaurant, bar,
terras,...
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, hotel op basis van
volpension vanaf eerste avondmaal
t.e.m het laatste ontbijt,
professioneel audiogids systeem
Niet inbegrepen
dranken & toegangen
Cotswolds & Oxford - Engeland
15 september 2021 t.e.m.
19 september 2021

Cotswolds is een streek in
 entraal Engeland en vroeger
C
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-uponAvon)nog steeds van deze alom
bekende schrijver: to be or not to
be? Wij zullen er zeker zijn!

Engeland

€ 629,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
Vertrekuur
04u.00
Faciliteiten
Sfeervol hotel (landhuis) met
restaurant, loungesbar, welness,…
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, hotel op basis van
halfpension, professioneel audiogids systeem
Niet inbegrepen
toegangen, dranken
en vrije middagmalen

VDK Autocars
Vandekerckhove
Brugsesteenweg 37
Wingene-Zwevezele
T 051 61 13 51
info@autocarsvdk.be
www.reizenvdk.be
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag:
9u tot 12u - 13.30u tot 18.30u
Zaterdag: gesloten
Woensdag namiddag gesloten

VDK
Selectair
Meulestraat 2
Beernem-Oedelem
T 050 79 14 84
vdk.reizen@selectair.be
www.vdkreizen.be
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag:
9u tot 12u - 14u tot 19u
Zaterdag: 9u tot 15u
Verg. 708100

Rekeningnummer KBC BE11 4657 3589 2148
Verg. 540500

Ontdek
onze dagreizen
Monschau & Lac de La Gileppe
Volendam en Amsterdam
Een dagje Boulogne
Ontdek de Vlaamse Ardennen
Verrassingsreis
Biertje pleziertje
Dagje champagne
Roubaix en de Pevelenstreek
Herfstreis naar het onbekende
Lekkernijen uit de zee
Voedingssalon ‘Brussel’
De Kaasboerin - van Heintje
tot Hein Simons Show
Night of the Proms
Een dagje Gastronomie in
Koksijde Ter Duinen
Kaasboerin Kerst
door de jaren heen

20 juli 2021
23 juli 2021
12 augustus 2021
24 augustus 2021
4 september 2021
21 september 2021
2 oktober 2021
5 oktober 2021
16 oktober 2021
21 oktober 2021
26 oktober 2021
28 oktober 2021
19 november 2021
25 november 2021
7 december 2021

Meer info over de reizen op onze website of reiskantoren
051 61 13 51 • 050 79 14 84

Bubbel weekend in Champagne

Citytrip Barcelona

Verrassingstrip naar...

Gastronomisch weekend in Champagne

16 oktober 2021
en 17 oktober 2021

6 november 2021 t.e.m.
12 november 2021

18 oktober 2021 t.e.m.
19 oktober 2021

20 november 2021 t.e.m.
21 november 2021

De streek rond Reims biedt meer
dan alleen maar champagne.
De prachtige kerken en grootse
gebouwen maken van Reims een
stad met allure. De kathedraal
van Reims, die door de Unesco bij
het Werelderfgoed is ingeschreven, is één van de populairste
religieuze monumenten van de
Champagne. Épernay daaren
tegen wordt vanwege de centrale
ligging in het wijngebied ook wel
de hoofdstad van de Champagne
genoemd. Interessant zijn dan
ook de kilometerslange kelders
van de grote champagnehuizen,
waar miljoenen flessen liggen
opgeslagen. We bezoeken
uitgebreid enkele champagnehuizen en genieten van een glas
hampagne!!!

Frankrijk
BEPERKT
AANTAL
PLAATSEN

€ 272,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50,00
Vertrekuur
06u.00
Faciliteiten
Best Western Premier
Hotel De La Paix
sfeervol hotel met restaurant, bar,
zwembad, wellness,…
Inbegrepen
reis per luxeautocar, Nederlandstalige reisleider, volpension vanaf
het eerste middagmaal tot en met
het laatste middagmaal, dranken bij
middagmalen.
Niet inbegrepen
degustaties en toegangen
middagmalen

Spanje

Barcelona is een rasechte
 ereldstad! Het is de laatste
w
jaren uitgegroeid tot één der
populairste citytrips. Jong en oud
voelen zich thuis in deze bruisende Catalaanse hoofdstad. Wie aan
Barcelona denkt, denkt wellicht
direct aan de beroemde architect
Gaudí en de fameuze voetbalclub
FC Barcelona. Cultuur opsnuiven,
pittoreske pleinen en straten met
uiteraard de populaire Ramblas
en de gotische wijk, de haven en
de zee, gezellig kuieren langs de
modernste shoppingparadijzen,
smullen van overheerlijke tapas
bij een glaasje Rioja wijn. Kortom
Barcelona is een stad die u
absoluut gezien moet hebben!

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 zogenoemde
suprise effect... U kunt het ook
een suprise reis in een Mystery
Hotel noemen, waar wij g enieten
van een niet-dagelijkse hotelsfeer. Elke vakantie moet bij
ons s peciaal zijn waarvan jullie
genieten.

????
€ 280,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 56,00
Vertrekuur
07u.00
Inbegrepen
reis per luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, volpension vanaf
het eerste middagmaal tem het
laatste middagmaal, professioneel
audiogids systeem
Niet inbegrepen
toegangen & dranken

Kerstweekend in Keulen & Roermond
€ 915,00
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer:
€ 185,00
Vertrekuur
06u.00
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, hotel op basis van
halfpension, middagmaal op dag 3
& 5, profesioneel audiogids systeem
Niet inbegrepen
dranken, toegangen en vrije
middagmalen

4 december 2021 t.e.m.
5 december 2021

Een kerstmarkt & kerstshopping
is één van de allerleukste
dingen aan de kerstperiode.

Frankrijk

Als God werkelijk in Frankrijk
leeft, dan heeft Hij ongetwijfeld
een buitenverblijf in de Champagne! De godendrank is ongetwijfeld
wereldberoemd en natuurlijk is
het ook een zeer mooie streek
om te vertoeven en te genieten
van de gastronomie ...
We bezoeken uitgebreid enkele
champagnehuizen en dwalen
rond in de typische Champagnedorpen. Dat champagne werkelijk
bij alles lekker is, blijkt wanneer
we in de beste restaurants van
de streek genieten van tal van
regionale delicatessen.

€ 352,50
Prijs op basis van
tweepersoonskamer.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50,00
Vertrekuur
06u.00

€ 159,00
Vertrekuur
06u.00
Faciliteiten
Sfeervol hotel midden
in de stad Keulen
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar,
Nederlandstalige reisbegeleider,
hotel op basis van kamer en ontbijt

Faciliteiten
Sfeervol hotel, prachtig salons,
bar, ...
Inbegrepen
Reis per Luxe-autocar, Nederlandstalige reisleider, hotel op
basis van volpension vanaf eerste
middagmaal (middagmalen met
champagne degustatie) t.e.m het
laatste middagmaal, profecioneel
audiogids systeem
Niet inbegrepen
degustaties, bezoeken en dranken
bij avondmaal

