
SIMA TOURS
R E I S K R A N T

D A G -  &  M E E R D A A G S E  R E I Z E N

INDUSTRIELAAN 8
8810 LICHTERVELDE

 

INFO@SIMATOURS.BE051 72 22 22

W W W . S I M A T O U R S . B E
EDITIE JANUARI 2023

tel:+3251722222


DAGREIZEN
VOORJAAR 2023
J A N U A R I
MA 02 Roermond Outlet, Solden € 36,00

WO 04 Londen (shuttle), Solden € 75,00

ZA 07 Wijnegem shopping, Solden € 25,00

WO 11 Rijsel, vrij bezoek of Solden € 20,00

ZA 14 Parijs, vrij bezoek of Solden € 59,00

ZA 28 Amsterdam, geleid bezoek - shopping € 46,00

ZO 05
Parijs, vrij bezoek, shopping
of bezoek Rétromobile (+20€)

€ 59,00

ZO 12 Zwolle, handwerkbeurs *€ 66,00

WO 22 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 20,00

F E B R U A R I

ZA 04 Amsterdam, geleid bezoek of shopping € 46,00

ZO 05
Louvain-la-Neuve, museum Kuifje (gratis),
Hoeilaert en Tervuren

€ 33,00

ZA 11
Abdij Vaucelles, orchideeën expo, Arras, 
Notre Dame de Lorette 

*€ 39,00

WO 15 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 20,00

VR 17
Maastricht, marktdag, stadsbezoek en
shopping

€ 35,00

ZA 18 Canterbury, vrij bezoek of shopping (ferry) € 53,00

ZA 25 Keukenhof, bezoek mooiste bloemenpark NL *€ 59,00

M A A R T



ZO 02
Binche, kolenmijn, Bois-du-Luc, Mons en
Doornik (musea gratis)

€ 33,00

WO 05 Parc Pairi Daiza *€ 62,00

VR 07 Disneyland Paris, Parc of Studios *€ 115,00

ZA 08
Spektakel Musical Red Star Line, Puurs -
Cat 1 tickets

*€ 95,00

ZA 08
Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd (verblijf
tot 19u)

€ 59,00

MA 10
Sint-Truiden met bloesemtocht, Borgloon &
bezoek stroopfabriek

*€ 43,00

MA 10 Efteling, bezoek pretpark *€ 70,00

WO 12 Rijsel, vrij bezoek of shopping € 20,00

ZA 15
Rotterdam, stadsrondrit, vrije tijd, musea,
shopping

€ 36,00

ZA 15
Essen, bezoek oldtimerbeurs Techno
Classica

*€ 70,00

ZA 22
Keukenhof, bezoek bloemenpark met
passage Bloemencorso!

*€ 59,00

ZA 29 Amsterdam, stadsbezoek of shopping € 46,00

ZO 19/02
Cirque du Soleil - Crystal (Antwerpen Sportpaleis met
ticket in Circle 1 inbegrepen

*€ 115,00

ZO 07/05 Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) € 65,00

ZA 13/05 Spektakel Musical Red Star Line, Puurs - Cat 1 tickets *€ 95,00

ZO 14/05 Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) € 65,00

ZO 23/07
Parijs, aankomst Ronde van Frankrijk, vrij
stadsbezoek

€ 59,00

ZO 03/09
Zundert, bloemencorso 
'Corso Zundert' (Tribunekaart Cat A 20€ excl)

*€ 48,00

ZA 09/09
Reims, Epernay, Champagneroute met proeverij tijdes
de pluk

*€ 50,00

ZA 07/10 Verrassingsreis (maaltijden inbegrepen) € 69,00

ZA 14/10 Verrassingsreis (maaltijden inbegrepen) € 69,00

ZA 11/11 Bouillon, jachtfestival en wildmarkt € 38,00

KLASSIEKERS
& MUZIKALE REIZEN

A P R I L

*= Ingangsticket bezoeken
inbegrepen
Kinderen <12j = - € 3,00



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

25/05/23 5 HP € 630,00

Wie houdt van ongeschonden groene natuur, een streek waar je nog echt tot rust kan komen, moet De Achterhoek verkennen.
Misschien wat minder bekend, maar een streek van bossen, kastelen en gezellige dorpjes. De Achterhoek wordt gevormd door
het vroegere graafschap Zutphen, in het midden van Nederland tegen de Duitse grens. Het historische stadje Zutphen is er het
centrum van, en tevens onze verblijfplaats van waaruit we elke dag een mooie uitstap maken. Eens verliefd op de Achterhoek
kom je er altijd graag terug, om te genieten en te ontsnappen aan de drukte van onze moderne wereld.

Dag 1
Na een ontbijtstop in Oosterhout gaat het via ’s Hertogenbosch
naar Arnhem, voor bezoek aan het Airborne kerkhof in
Oosterbeek, rustplaats van Britse en Poolse gesneuvelden bij de
slag om Arnhem in september 1944, vrije lunch.
In de namiddag bezoek aan Huis Bergh, een imposante
waterburcht in ’s Heerenberg nabij de Duitse grens, met een rijke
collectie van meubelen en kunstwerken.
In de late namiddag rijden we naar Zutphen, voor een wandeling
met bezoek aan de Sint-Walburgiskerk en gelegenheid tot koffie
of thee met gebak in “De Pelikaan”, bekend koffiehuis met
koffiebranderij. Intrek in ons hotel te Zutphen.

Dag 2
We rijden naar het natuurpark De Hoge Veluwe, het mooiste en
grootste natuurreservaat van Nederland, waar we onder
begeleiding van een natuurgids een rondrit maken met de bus,
afgewisseld met enkele korte wandelingen. Er is daarna ook
gelegenheid tot bezoek aan het museum Kröller-Müller, bekend
van zijn Van Gogh-collectie, of wandelen in het natuurpark.
Vrije lunchgelegenheid in de selfservice in de natuurpark.
In de namiddag rijden we naar Zwolle voor een stadwandeling
langs het moderne museum “De Fundatie”, de kerk, de
grachtengordel en de oude stadspoort.
Tenslotte maken we een stop in het oude Hanzestadje Hattem,
een gezellig plaatsje waar er vrije tijd is om iets te drinken. Terug
naar het hotel in Zutphen.

Dag 3
Vrije tijd in het stadscentrum van Zutphen waar op
zaterdagvoormiddag de wekelijkse markt doorgaat. Aansluitend
maken we een mooie tocht met de fluisterboot doorheen het
historische Zutphen ; de schipper vertelt ons tal van verhalen.
Gelegenheid tot middagmaal in het Kasteel van Vorden, het
mooiste van de achtkastelenroute waarom de Achterhoek
bekend is. We krijgen er tevens een rondleiding.
In de namiddag bezoek aan de Tuinen van het landgoed De
Wiersse, de mooiste tuin van de Achterhoek met verrassende
tuinkamers die overlopen in de omgevende landschappen. We
nemen er ook onze koffie of thee.

Dag 4
In de voormiddag rijden we door een mooi stukje natuur van de
Achterhoek om aan te komen in Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland, voor bezoek en vrije tijd.
Vrij middagmaal in de stad Apeldoorn.
In de namiddag begeleid bezoek aan Paleis Het Loo, één van de
domeinen van de Koninklijke Familie in Nederland, gelegen in een
mooi park nabij Apeldoorn. Het paleis was de voorbije jaren
gesloten wegens restauratiewerken, maar is nu terug open voor
het publiek. Na het begeleid bezoek is er vrije tijd voor wandeling
in de tuinen en het park, en voor een drankje.

Dag 5
Na het ontbijt trekken we naar Dordrecht, een mooie historische
stad, met kleurrijke kades, grachten en huizenrijen, waar we een
begeleide wandeling maken, vrije lunch.
In de namiddag rijden we naar Kinderdijk, bekend om zijn molens,
werelderfgoed van de Unesco. Tot 1950 werden de molens
gebruikt om de Alblasservaard, gelegen onder het zeeniveau, te
ontwateren. We bezoeken de museummolen, maken een
boottocht langs de molens, en bekijken een film over de betekenis
van de molens voor de waterbeheersing in Nederland.
Terugrit via Antwerpen naar onze afstapplaatsen.

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal van de eerste dag tot en met het
ontbijt laatste dag.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 165,00 / reis
Toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

HOTEL ‘S GRAVENHOF 
Hotel ’s Gravenhof ligt in het centrum van Zutphen, recht tegenover de Walburgiskerk, en behoort tot de Hampshire Hotels. Het hotel
beschikt over comfortabele kamers met airco, gratis wifi, badkamer met douche en/of bad en toilet. Bovendien heeft het hotel een
gastronomisch restaurant waar we elke avond genieten van een 3-gangenmenu, en elke morgen van een ontbijtbuffet. Hotel ’s Gravenhof
is ideaal gelegen om een wandeling te maken in het historisch centrum van het gezellige Zutphen, en voor onze excursies in de
Achterhoek rond Zutphen.
www.hotelsgravenhof.nl

5  D A G E N

GELDERLAND &
ACHTERHOEK

 

http://www.hotelsgravenhof.nl/


DATUM DAGEN DIENST PRIJS

12/07/23 7 HP € 1.250,00

Wie spreekt van Loch Ness, Highlands, haggis, whisky, …. denkt aan Schotland.
Wij gaan op kennismakingsreis naar Schotland en in de loop van deze rondreis ontdekken we de diverse aspecten van een
uniek land vol herinneringen aan een rijk historisch verleden. De talrijke monumenten en ruïnes zijn hiervan de beste getuigen.
Reeds bij het overschrijden van de grens merkt U de uitgesproken Schotse kenmerken van het landschap. Variërend van
groene dalen tot de woeste hoogten van de Highlands en de unieke Lochs. 
Kortom, dit land is een bron van inspiratie voor het samenstellen van een gevarieerd programma.  
Dag 1
Via de gekende opstapplaatsen rijden wij naar Calais waar we
de ferry nemen richting Dover. Wij doorkruisen Engeland en na
een middagstop houden we halt op Schotse bodem in Gretna
Green; daar waar vroeger naar toe werd gevlucht om ‘heimelijk’
te trouwen. We verblijven één nacht in Carlisle.

Dag 2
Na het verlaten van ons hotel rijden we naar Falkirk waar de
roterende scheepslift wordt bezocht. Nadien bewonderen wij in
Pitlochry een  ‘visladder’ , gebouwd om o.a. zalm de stuwdam op
te zwemmen. We sluiten onze dag af met een demonstratie van
schaapdrijven met bordercollie in Kingcraigh. Intrek in ons hotel
te Inverness voor twee nachten.

Dag 3
Vandaag verkennen wij een deel van de Highlands en houden
een eerste stop aan de watervallen van Measach, in de kloof
van Corrieshalloch. 
We blijven de Highlands doorkruisen en houden halt in de tuinen
in Iverewe; één van de meest bekroonde tuinen in Schotland. Bij
aankomst aan het Eilean Donan kasteel zal iedereen direct
begrijpen waarom dit het meest gefotografeerde kasteel van
Schotland is. Terug naar Inverness voor overnachting.

Dag 4
We beginnen onze dag aan de oevers van Loch Ness waar we
langs de ruïnes rijden van het Urquhart kasteel. We zoeken
Nessie niet maar vervolgen onze weg langs het Nessie meer
naar het Caledonische kanaal waar  men trap-sluizen diende te
installeren om de boten te kunnen versassen.
Op onze terugweg houden wij nog halt in Blair Athol Distillery
waar wij worden gebrieft over de wereldvermaarde whisky en
deze natuurlijk ook kunnen proeven.
Verder naar Edinburgh waar we twee nachten verblijven.

SCHOTLAND
 

Dag 5
Wij blijven een ganse dag in Edinburgh en starten onze
verkenning aan het kasteel waar ook de wereldvermaarde taptoe
jaarlijks wordt gehouden. Natuurlijk bezoeken wij dit
majestueuze bouwwerk.
Wij wandelen de Golden Mile op eigen tempo en worden in de
namiddag verwacht in het Schots Parlement waar wij een
rondleiding meemaken

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar
Halfpension vanaf het avondmaal van de eerste dag tot het
ontbijt laatste dag.
Overtochten per ferry Calais-Dover en Dover-Calais.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 440,00 / reis
Toegangsgelden voor alle geplande bezoeken: £ 80 à £ 100, te
betalen tijdens de heenreis aan de gids (exacte prijzen
momenteel nog niet gekend).

Premier Inn Carlisle Central, Premier Inn Inverness Centre
Millburn Road, Premier Inn Edinburgh Park Airport en The
Windermere Hotel. 
We verblijven telkens in driesterren hotels, de kamers zijn
steeds voorzien van alle comfort.

Opgepast: Internationaal paspoort vereist!

7  D A G E N

Dag 6
In de voormiddag bezoeken wij Her Majesty’s Yacht de
Brittannia die hier permanent ligt aangemeerd en nadat het uit
de vaart werd genomen ingericht is als museum.
Via het 10m hoge Arria Statue dat een engel voorstelt, stoppen
wij iets later in Moffat Mill, een grote kledij- en souvenirshop.
Verder naar regio The Lake District waar we overnachten te
Windermere. 
Dag 7
Onze kennismaking met Schotland zit er bijna op en we rijden
richting Dover waar wij de ferry nemen richting vasteland.
Via de gekende plaatsen bereiken wij Lichtervelde.

H O T E L S



Met reden wordt Corsica “het eiland van de schoonheid”
genoemd. Het is een wondermooi eiland met
schitterende kusten, een indrukwekkend gebergte en
gezellige stadjes. Corsica behoort bij Frankrijk maar
voelt Italiaans aan, niet enkel door z’n mediterraan
klimaat maar ook omdat het eeuwenlang door Genua
werd bestuurd.
Sima Tours biedt u een unieke topreis aan. In 8 dagen
krijgt u de mooiste plaatsen van het eiland te zien. Met
slechts drie verblijfshotels blijft de rondreis aangenaam
en niet overladen.We reizen met het vliegtuig, wat u een
heen- en terugreis per bus bespaart. En tenslotte aan
een heel eerlijke prijs, vergelijk gerust.

8  D A G E N

Dag 1
Met de bus naar Charleroi voor rechtstreeks vlucht naar Corsica.
Als de vlucht op tijd aankomt bezoeken we kort de historische stad
Bastia.Daarna een eerste kennismaking met het eiland doorheen
de woestijn van Agriates, en zo naar onze eerste verblijfplaats
Calvi.

Dag 2
In de voormiddag bezoeken we Calvi en zijn hooggelegen citadel
op een schiereiland tussen de Golf van Calvi en de Golf van
Revellata. Vrije tijd en vrij middagmaal in het gezellige centrum en
aan de jachthaven.In de namiddag een mooie uitstap naar de
typische oude dorpjes van de Balagne. We houden halte in de
kunstenaarsdorpjes Pigna en Sant’Antonino.Terug naar het hotel in
Calvi.

Dag 3
Vandaag bezoeken we de Golf van Porto met zijn unieke
rotsformaties “Calanches de Piana”, Unesco-werelderfgoed. ’s
Morgens volgen we een schitterende route langs de Golf van
Girolata en de Col de la Croix.In Porto is er vrije tijd voor het
middagmaal en gelegenheid tot een boottocht om de “Calanches
de Piana” te bewonderen van op de zee. Terugrit naar Calvi via
dezelfde route.

Dag 4
We verlaten Calvi en rijden via Ponte-Leccia naar Corte,
universiteitsstad en vroegere hoofdstad van Corsica. Met een
toeristisch treintje komen we tot aan de citadel op een hoge
rotspiek, waarrond de oude stad gebouwd werd. Bezoek en vrije
tijd rond de middag. In de namiddag zetten we onze reis verder
naar het zuiden van het eiland, en naar onze tweede verblijfplaats
Sartène.

Dag 5
’s Morgens ontdekken we Sartène, “het meest Corsicaanse stadje
van Corsica”. De ziel van Sartène is vooral te vinden in het oude
stadscentrum, dicht bij ons hotel. Na een kleine wandeling en een
proeverij van streekspecialiteiten, is er vrije tijd voor het
middagmaal. In de namiddag maken we een schitterende rit in de
bergen, met de fameuze Col de Bavella en zijn rotspieken.
Onderweg passeren we typische dorpjes met granieten huizen.
Daarna terug naar Sartène.

CORSICA
 

Ile de beauté



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

16/07/23 8 HP € 1.595,00

Dag 6
Excursie naar Bonifacio.Onderweg ontmoeten we een Genuese
toren naast een rots die de vorm van een leeuw heeft. In
Bonifacio, op het meest zuidelijke punt van het eiland nabij
Sardinië, is er gelegenheid tot een boottocht om van op de zee
de rotsformaties met grotten te bewonderen waarop de stad
gebouwd is. Een toeristisch treintje brengt ons naar de
bovenstad, voor bezoek en vrije tijd. Daarna terug naar het hotel
in Sartène.

Dag 7
’s Morgens vertrek naar Ajaccio, de grootste stad van het eiland.
We maken een stadswandeling met de voornaamste
bezienswaardigheden en gelegenheid om het huis van Napoleon
te bezoeken. Daarna vrije tijd met gelegenheid tot eigen bezoek
en middagmaal.Vooraleer verder te rijden zien we het graf van
Toni Rossi. In de namiddag reizen we verder naar Borgo, voor
intrek in het hotel.

Dag 8
’In de voormiddag transfer naar de nabije luchthaven van Bastia,
voor terugvlucht naar Charleroi.Daarna breng een Sima-bus ons
terug naar Lichtervelde en de andere afstapplaatsen.

H O T E L S

Inbegrepen:
Transfer per bus naar en van de luchthaven van Charleroi.
Vluchten van Charleroi naar Bastia met Corsica Air, en terug.
Verblijf in half-pension : 3 gangen avondmaal, overnachting en
ontbijt.
Alle uitstappen met plaatselijke bus en chauffeur voor de hele
reis.
Toeristisch treintje te Corte.
Nederlandstalige begeleiding van onze Sima Tours reisgids.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 425,00
Toegangsgelden voor de bezoeken. 

.

1ste, 2de en 3de nacht in het 3-sterren Hotel Christoph Colombe in Calvi.
4de, 5de en 6de nacht in het 3-sterren Hotel Les Roches in Sartène.
Laatste nacht in het 3-sterren Hotel Isala in Borgo.



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

17/07/23 5 VP € 700,00

BOURGONDIË EN DIJON
 

Van de Vlamingen die van nature levensgenieters zijn, zegt men dat het echte Bourgondiërs zijn. Dit is misschien te verklaren
door het feit dat Vlaanderen bijna een eeuw lang vanuit Dijon bestuurd werd door de hertogen van Bourgondië. Immers de
wijnen uit de Côte‑d’Or (de wijngaarden tussen Dijon en Beaune) behoren tot de beste en duurste van de wereld. Ook heel wat
culinaire specialiteiten (kir, mosterd, boeuf bourguignon) komen uit Bourgondië. Dijon is een aangename stad met een rijk
architecturaal patrimonium en terecht bekroond met het label ‘ville d’art et d’histoire’. Kortom een droomreis voor fijnproevers
en cultuurliefhebbers.

Dag 1
Via Parijs met vrij middagmaal onderweg rijden we naar Vezelay.
De basiliek Sainte-Madeleine (Unesco) is één van de grootste
cultuurschatten van Bourgondië en tevens een belangrijke stop
tijdens de bedevaart naar Compostella. Het dorp Vezelay
behoort tot het kransje van de mooiste dorpen van Frankrijk. We
rijden gedeeltelijk door het nationaal park van de Morvan naar
onze verblijfsplaats.

Dag 2
Eerste kennismaking met Dijon. Wandeling naar de overdekte
markthal, een ontwerp .van Eifel. Nadien bezoeken wij het
supermodern museum Cassissium opgericht door de firma
Verdenne. Wij vernemen er alles over de cassis en de
geschiedenis van de fameuze kir, een uitvinding van kanunnik
Félix Kir. Lunch in Nuits-Saint-Georges. In de namiddag gaan wij
naar het kasteel van de beroemde wijngaard. Clos de Vougeot,
tevens zetel van de ridderorde van de Tastevin. In dit kasteel
gebouwd door de abdij van Cïteaux zien wij nog wijnpersen uit
de 13e eeuw.

Dag 3
Met een lokale gids bezoeken wij het voormalig kartuizerklooster
van Champol. Wij bewonderen er de Mozesput van Claus Sluter,
het meesterwerk van de middeleeuwse beeldhouwkunst.
(Unesco) Nadien rijden wij naar de kaasmakerij in Brochon om
te proeven van de Bourgondische kazen. Vrij middagmaal in
Dijon ooit de hoofdstad van het hertogdom Bourgondië .
.Geleide wandeling in het historisch centrum en vrij bezoek van
het museum voor Schone Kunsten Vrije tijd voor shopping of
een bezoek aan de winkels van enkele streekspecialiteiten zoals
de mosterd Maille of de peperkoek Mulot et Petitjean .

 

Dag 4
We gaan naar Beaune, de wijnhoofdstad van Bourgondië. Het
ommuurde centrum is een lust voor het oog. Vooral het
wereldberoemde Hôtel-Dieu van de Hospices de Beaune trekt de
aandacht van de bezoeker. Wij zien er de beroemde polyptiek, het
laatste oordeel van onze Vlaamse Primitief Rogier Van der
Weyden. Lunch en vrije tijd in Beaune. In Cîteaux houden wij een
stop aan de abdij en op weg naar ons hotel volgen wij "la route des
grands crûs" hier Climats genoemd en erkend als Unesco
werelderfgoed.

Dag 5
De laatste dag is geen vlucht naar huis. Integendeel. In Flavigny-
sur-Ozain, één van de mooiste dorpen van Frankrijk, bezoeken wij
met een gids de oude abdij waar de heerlijke anijssnoepjes
worden gemaakt. Tegen de middag zijn wij in Châlons-en-
Champagne voor het vrij middagmaal op de place Foch. Na een
korte verkenning van het historische centrum met o.a. de kerk
Notre-Dame-en-Vaux (UNESCO) keren wij via Reims en Rijsel
terug naar Lichtervelde.

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf avondmaal dag 1 tot ontbijt op dag 5.
Bezoek Clos de Vougeot, Cassissium met proeverij, Hôtel-Dieu
des Hospices de Beaune, abdij Flavigny-sur-Ozain en Chartreuse
de Champmol. 
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 130,00 / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.
Middagmaal op dag 3 (Dijon)

Hotel Ibis Gare*** - Dijon
Ibis Dijon Gare Hotel ligt tegenover het treinstation van Dijon op
slechts 10 minuten wandelen van het historische stadscentrum.
De 128 kamers beschikken over alle comfort, airco en gratis WiFi.
Le Klub, restaurant van het hotel, heeft een goede reputatie en
serveert regionale specialiteiten. s’ Morgens genieten de klanten
van een verzorgd en copieus ontbijt. 

5  D A G E N



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

03/08/23 5 VP € 845,00

NORMANDIË, 
VILLEDIEU-LES-POÊLES 

& JERSEY
 A L  J A R E N  E E N  T O P P E R !

Een volle dag verblijf op het kleine Kanaaleiland Jersey, 20 km lang en 9 km breed, om er te genieten van de bloemenweelde en het
uitzonderlijke microklimaat. Korte kennismaking met de hoofdstad Saint‑Hélier. De grootse infrastructuurwerken om de Mont Saint-Michel
zijn oorspronkelijke omgeving terug te schenken zijn voltooid. Een bezoek aan deze stad en abdij gebouwd op een rots staat op het
programma. Rouen, ooit de hoofdstad van Normandië, wordt bezocht. Heel speciaal wordt de tocht met de "train marin" naar de
mosselbanken in de baai van de Mont Saint-Michel…Arromanches, waar in 1914 de kunstmatige haven werd aangelegd om de invasie van
de geallieerde troepen mogelijk te maken en verschillende andere oorlogsites staan op het programma.
Natuurlijk worden de Normandische specialiteiten zoals camembert, cider, calvados en zeevruchten niet vergeten. 

Dag 1
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij via Amiens en
de Pont de Normandie, Normandië binnen… Rond de middag
zijn wij in Le Havre. 
Deze havenstad werd bijna totaal vernield tijden de tweede
wereldoorlog en heropgebouwd door Auguste Perret. Wij
bezoeken zijn fantastische Sint Jozefskerk. Vrij middagmaal. Op
weg naar onze verblijfsplaats bezoeken wij met gids de bekende
calvadosdistilleerderij van het kasteel du Breuil. Uiteraard
gevolgd door een proeverij.

Dag 2
In de plantentuin van Avranches heeft men een uniek zicht op de
baai van de Mont Saint-Michel. Het reuzenproject waarbij de
Mont-Saint-Michel zijn vroegere natuurlijke glans terugkrijgt is
voltooid. Middagmaal aan de voet van de Mont-Saint-Michel. Met
de Passeur (shuttlebus) gaan we de Mont-Saint-Michel
bezoeken. Er is tijd voorzien voor een bezoek aan de gotische
abdij ‘La Merveille’ (300 trappen), en panoramisch terrasje of
een wandeling op de nieuw aangelegde promenade langs de
Couesnon.
Met een natuurgids stappen we in de "train marin" en gaan we
ons verdiepen in de oester- en mosselkweek.

Dag 3
Vandaag varen wij van Granville met een snelle catamaran naar
Jersey, vooral bekend als belastingparadijs en om zijn lieve
kleine koetjes. Na het middagmaal maken wij met een lokale bus
en gids een rondrit op dit bloemeneiland. Regelmatig wordt een
stop ingelast om de charmes van dit eiland te fotograferen.
Terug met de catamaran naar Granville en met de bus naar ons
hotel.

Dag 4
Op weg naar Arromanches houden wij halt in Coutances bij de
gotische cathedraal en in Bayeux bij de tapisserie; Tijd voor een
facultatief bezoek...Na het middagmaal in Arromanches volgen wij
de kustlijn van Gold Beach en Ouistreham bereiken wij Caen. 
Na een stadswandeling in de omgeving van ruïnes van het kasteel
van Willem de Veroveraar keren wij naar ons hotel terug.

Dag 5
In Livarot, in het hartje van de pays d'Auge, maken wij kennis en
proeven wij de Normandische kazen in de kaasfabriek Graindorge.
In 2023 wordt de honderdste verjaardag van Theresia van Lisieux
gevierd.We bezoeken de basiliek en de kapel van de Carmel. Vrij
middagmaal in het oude stadsgedeelte van Rouen. Nadien
wandeling langs de place du Vieux-Marché, waar Jeanne d’Arc op
de brandstapel stierf, le Gros Horloge en de kathedraal tot we de
terugreis naar huis aanvatten via Amiens.

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Volpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Bezoek kasteel du Breuil met calvadosproeverij, bezoek en
proeverij kaasfabriek, tocht met de train marin.
Excursie naar Jersey met overzet per catamaran, lokale bus en
gids in Jersey. (internationaal reispas vereist!)
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 140,00 / reis.
Toeslag Kamer Célèste airco : € 55,00 / kamer / reis.
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Hotel Le Fruitier *** - Villedieu‑les‑Poêles
Dit gezellig familiaal hotel ligt in het centrum van
Villedieu‑les‑Poêles, een leuk stadje bekend voor zijn
klokkengieterij en koperslagers. Men serveert ons een uitgebreid
ontbijtbuffet en uitstekende driegangenmaaltijden bereid met
verse Normandische producten. Het hotel heeft 48 totaal
vernieuwde kamers voorzien van alle comfort. De kamer Célèste
is een luxueuzere, ruime kamer in trendy art‑deco stijl. 
http://www.le-fruitier.com/ 

5  D A G E N

http://www.le-fruitier.com/


NOORSE FJORDEN
 

C R U I S E
Zin om de betoverend mooie Noorse fjorden in het echt te bewonderen? Twijfel niet langer en stap aan boord! De eerste
bestemming van de reis is Oslo, waar het Vikingverleden en de moderne levensstijl beiden aanwezig zijn. De dag erna komt
Kristiansand aan bod, een aangename kuststad waar veel Noren, zelfs de koninklijke familie, een buitenverblijf hebben. De
volgende dag kunt u opnieuw de fjorden in al hun glorie aanschouwen. Nabij Stavanger ligt namelijk het Lysefjord, met zijn
imposante rotsformatie ‘De Preekstoel’. Tot slot bezoekt u Flåm, gekend voor zijn magnifieke treinrit doorheen de bergen en het
fjordenlandschap.
Uw cruiseschip is de luxueuze Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip van rederij Holland America Line. Ze kwam in 2021 in de
vaart en combineert moderne faciliteiten met klassieke maritieme traditie. Aan boord zijn er Nederlandstalige receptionisten en er
zijn ook Nederlandstalige excursies, dagprogramma’s, en menukaarten beschikbaar. Gedurende de reis kunt u rekenen op onze
reisbegeleider die de praktische zaken regelt en meegaat tijdens de optionele ‘excursies in de kijker’.

Dag 1
De cruise begint in Amsterdam. U kunt vertrekken vanuit België
dankzij de inbegrepen transfers met opstapplaatsen in
Lichtervelde, Oostende, Loppem, Gent en Antwerpen.

Dag 3
De Noorse hoofdstad combineert moderne architectuur, musea van
wereldklasse en de geschiedenis van de Vikingen. Oslo is
heuvelachtig en rijk aan natuur; twee derde van de stad bestaat uit
beschermd groen. Er zijn talrijke bezienswaardigheden, waaronder
het Koninklijk Paleis, het moderne operahuis en het Vigeland-park.
In dit park staan er maar liefst 212 beelden, allen gemaakt door de
bekende Noorse kunstenaar Gustav Vigeland.

Dag 4
Kristiansand is de vijfde grootste stad van Noorwegen. Vanaf de
cruiseterminal wandelt u makkelijk naar het nabijgelegen
stadscentrum. Onderweg passeert u verschillende parken, een fort
uit de zeventiende eeuw en de ‘Fiskebrygga’ (vismarkt). Stop voor
een picknick in het Raven’s Valley park of maak een pittoreske
rondvaart tussen de ontelbare eilandjes voor de kust. Veel Noren
hebben er een buitenverblijf, waaronder ook de koninklijke familie.
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Dag 2
Vandaag geniet u van een ontspannende zeedag. Maak gebruik
van de vele faciliteiten op dit prachtige nieuwe schip. Sluit de dag af
met een voorstelling in het theater of een drankje in één van de
uitgaansgelegenheden.



Dag 7
Na vier rijkgevulde dagen in Noorwegen vaart de Rotterdam terug
richting Nederland. Geniet van een ontspannende dag en maak
gebruik van de vele voorzieningen aan boord

Dag 8
Aankomst ‘s ochtends in Amsterdam. Na het ontbijt gaat u van
boord en brengt de autocar ons terug naar België.

DATUM DAGEN DIENST

22/07/23 8 VP

Dag 5
De geplaveide binnenstad van Stavanger heeft een gezellige
historische kern met houten huisjes in de typische witte kleur. U
vindt er ook een unieke Anglo-Normandische kathedraal, de
oudste van Noorwegen. Vanuit Stavanger kunt u een uitstap
maken naar het nabijgelegen Lysefjord met de indrukwekkende
rotsformatie, de Preekstoel.

Dag 6
Aan de voet van steile kliffen, diep verscholen in het Aurlandsfjord,
vinden we het dorpje Flåm. Hier kunt u een rit maken met de
legendarische Flåm-spoorweg, één van de mooiste en steilste
ritten ter wereld! Tijdens het twintig kilometer lange traject klimt de
trein naar het bergdorpje Myrdal, 865 meter hoger dan Flåm.
Onderweg ziet u kletterende watervallen, kabbelende rivieren,
serene bossen en panoramische uitzichten over het fjord. In de
namiddag vaart het schip doorheen het Sognefjord, het derde
grootste fjord ter wereld.

PRIJS 2-persoonshut
Binnenhut cat.L                                             € 1.475,00 p.p.
Buitenhut cat.F                                              € 1.775,00 p.p.
Balkonhut cat. VH (beperkt zicht)                € 1.875,00 p.p.
Balkonhut cat.VE (vrij zicht)                         € 1.995,00 p.p.

HOLLAND AMERICA LINE – MS ROTTERDAM

Ons nieuwste schip, de Rotterdam, biedt het beste van alles wat
we doen: een voortreffelijke keuken, bekroonde service, prachtig
ingerichte hutten en suites en entertainment van wereldklasse.
Het hart van dit alles is Music Walk®, een exclusieve collectie
live muziekvoorstellingen. Ervaar als eerste de luxueuze
Pinnacle-klasse van de Rotterdam tijdens haar eerste reizen.
Geniet van de uitmuntende details die ervoor zorgen dat onze
gasten steeds weer terugkomen.

Inbegrepen:
Verplaatsing met de bus naar Amsterdam.
Cruise in volpension, Signature Drankenpakket.
Livemuziek in de bars en voorstellingen in het theater.
Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen
Eénpersoonskajuit: op aanvraag.
Verzekeringen, excursies, fooien ($ 15,50 p.p. / nacht)



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

10/08/23 5 HP € 795,00

Wanneer je iemand aanspreekt over Yorkshire en Dales worden voorhoofden gefronst. Een streek wel gekend, maar nooit
bezocht!
Behalve het mooie landschap zijn er tal van andere bezienswaardigheden: denk aan historische locaties zoals kastelen,
landgoederen maar ook tuinen, andere bezoekersattracties en natuurlijk locaties. 

YORK
 

Y O R K ,  Y O R K S H I R E  E N  D A L E S

Dag 1
Via de opstapplaatsen nemen wij in Calais de ferry en eenmaal op
Britse bodem rijden wij richting Yorkshire. We verpozen in Bakewell
en bezoeken nadien Chatsworth House. Intrek in ons hotel voor 4
nachten te York.

Dag 3
Wij wijden onze volledige dag aan York met bezoeken aan o.a. het
Jorvik Viking Center, de kathedraal en het National Railway
Museum.
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Dag 2
We toeren langs de oostkust van Engeland en passeren en
bezoeken Goatland, Whitby, Robin Hood’s Bay, Scarborough.
Vooraleer naar ons hotel terug te keren flaneren we nog op de pier
in Cleethorpes.

Dag 4
We verkennen de Yorkshire Dales.  Je vindt er bloemrijke
hooilanden en kalksteenplateaus. Je hoort er rivieren en beekjes
kabbelen. In het golvende weideland zie je onafzienbaar lange rijen
stenen muurtjes. 
Na Pateley Bridge verkennen we de grotten van Ingleborough. In
de namiddag brengen wij een bezoek aan Wensleydale Creamery
waar we vernemen hoe de bekende specialiteit van de streek wordt
gemaakt en sluiten onze dag af met een wandeling aan de
Aysgarth Falls. 

Dag 5
Via Castleton en Monsal Head rijden wij terug naar Dover waar we
de ferry nemen naar Calais. Via de gekende afstapplaatsen
bereiken wij Lichtervelde.

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal van de eerste dag tot het ontbijt
laatste dag.
Overtochten per ferry Calais-Dover en Dover-Calais.

Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 295,00 / reis
Toegangsgelden voor de bezoeken. 

H O T E L S
Premier Inn York North West, verblijf in driesterren hotel, 
de kamers zijn steeds voorzien van alle comfort.

OPGEPAST: INTERNATIONAAL PASPOORT VEREIST!



DORDOGNE
 

6  D A G E N

De Dordogne, ook de Périgord genoemd, is niet alleen een schitterende natuurstreek in Frankrijk. Ze spreekt ook de
smaakpapillen aan, dank zij haar gastronomische reputatie. Overal zijn er vondsten uit de prehistorie, toen de eerste mensen er
in grotten woonden en op bizons jaagden. De woelige middeleeuwen, met de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland,
vinden we terug in prachtige stadjes zoals Sarlat, Domme en Rocamadour.
Langs de rivier de Dordogne zien we mooie panorama’s, imposante kastelen en prachtige aangelegde tuinen.
We verblijven midden deze mooie natuur in het kleine dorpje Tamniès, waar Hotel Laborderie ons verwent met een uitstekende
keuken. 
Dag 1
De heenweg brengt ons via Parijs en Orléans tot Limoges, stad
van de porselein. We bezoeken in de buurt het dorpje Oradour, dat
volledig uitgemoord en afgebrand werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Via Brive-la-Gaillarde komen we de Périgord binnen,
en nemen de weg naar onze verblijfplaats Tamniès. 

Dag 2
We starten met een bezoek aan het mooie dorpje La Roque-
Gageac, waar we een boottocht maken op de rivier de Dordogne.
We nemen het middagmaal (alleen vandaag inbegrepen) op een
boerderij, om er te genieten van een typische streekmaaltijd. In de
namiddag brengen we een bezoek aan het kasteel van Milandes,
waar de beroemde cabaretzangeres Josephine Baker woonde en
er een tehuis voor verlaten kinderen inrichtte. Tenslotte brengt een
treintje ons tot in het middeleeuwse stadje Domme, prachtig
gelegen hoog boven de Dordognevallei. 

Dag 3
We bezoeken Rocamadour. Het tegen de rotswand gebouwde
bedevaartsoord is één van de mooiste stadjes van Frankrijk. De
gezellige hoofdstraat, de middeleeuwse woningen, de kapel met de
Zwarte Madonna en de Basiliek maken van dit verkeersvrije stadje
een grote bezienswaardigheid. In de buurt bezoeken we ook een
eendenkwekerij, bekend van de foie gras. In de namiddag trekken
we naar de “Gouffre de Padirac”, een grot die we bereiken via een
enorme krater, en waarin we een betoverende boottocht en
wandeling maken. Daarna via Martel terug naar Tamniès.

Dag 4
We bezoeken het naburige Sarlat en maken er een wandeling in
het schitterend gerestaureerde stadje, waar je zo in de
Middeleeuwen waant, ooit het decor van de film “Les Misérables”.
Er is ook vrije tijd om het stadje te verkennen en voor uw vrije
middagmaal. In de namiddag bezoeken we de tuinen van
Marqueyssac. We wandelen in het domein door een weelde van
buxussen. De tuin is hoog op een rotsplateau gelegen, hetgeen
zorgt voor mooie uitzichten.  

Dag 5
In de voormiddag bezoeken we de prehistorische grot Lascaux-II.
Het is een indrukwekkende kennismaking met de levenswijze en
de prachtige tekeningen die de eerste mensen in Europa
achterlieten. We hebben daarna nog wat tijd in Les Eyzies, het
centrum van de prehistorische cultuur in de Périgord. In de
namiddag rijden we naar de wijnstreek van Bergerac voor bezoek
aan het wijnkasteel van Monbazillac. Daarna keren we terug naar
het hotel in Tamniès.
Dag 6
Terugrit langs dezelfde weg : Brive, Limoges, Chateauroux,
Vierzon, Orléans, Parijs en Rijsel.

DATUM DAGEN DIENST PRIJS

10/09/23 6 HP € 880,00

Inbegrepen:
Verblijf in hoofdgebouw in halfpension vanaf het avondmaal van de
eerste dag tot en met het ontbijt laatste dag.
Middagmaal van de tweede dag .
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer in hoofdgebouw hotel  : + € 125,00 / reis
Dubbele Kamer in bijgebouw aan het zwembad: + € 50,00 per persoon /
reis
Eénpersoonskamer in bijgebouw aan het zwembad : + € 175,00 /reis
De middagmalen, behalve het middagmaal de tweede dag.
De toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

HOTEL LABORDERIE***   

Dit uitstekende hotel is gelegen midden de ongerepte natuur, in
een klein oud dorpje boven op een heuvel. Het hotel bestaat uit
twee gebouwen, die naast elkaar gelegen zijn. U kan kiezen voor
een kamer in het hoofdgebouw (standaardprijs) mits toeslag kan u 
 opteren voor een kamer in het nieuwere bijgebouw aan het
openluchtzwembad. Alle kamers hebben modern comfort, met TV,
WC, bad/douche. Het hotel is bovendien bekend omwille van zijn
uitstekende gastronomie.

www.hotel-laborderie.com 

http://www.hotel-laborderie.com/


Nauders is een drielandenpunt, het ligt in Oostenrijk en paalt aan Italië en Zwitserland. Ideaal gelegen voor een vakantie vol
afwisseling. We verblijven in Oostenrijk en beleven er de terugkeer van de koeien (Almatrieb) naar het dorp. In Merano bezoeken
wij het lievelingskasteel Trauttmansdorf van keizerin Sissi en genieten er volop van deze mondaine kuurstad met zijn mediterraan
klimaat. In Zwitserland maken wij kennis met de eigenheid van Graubünden, de kleinste en hoogste provincie van het land. In
Pontresiina (Zwitserland) nemen we de Bernina Express naar Tirano (Italië)

TIROL, NAUDERS
 

Dag 1
Via de Ardennen rijden we langs Arlon, Luxemburg en Metz
richting Strasbourg en Colmar om in Bazel Zwitserland binnen te
rijden. Vrij middagmaal onderweg. Via Zurich bereiken we onze
verblijfplaats Nauders om er enkele dagen te genieten van de
gezonde berglucht

Dag 3
Vandaag gaan we naar Zuid‑Tirol in Italië. We rijden over de
Reschenpas en houden halt voor een fotostop aan het stuwmeer
waar de kerktoren van Alt Graun boven het water uitsteekt. Het
kasteel Trauttmansdorf is een ware openbaring. Het toont ons de
kamers waar Sissi verbleef. In dit zomerpaleis genoot Sissi van de
lusttuin en het mooie zicht op de stad Merano. Merano is een
kuurstad met Habsburgse uitstraling en mediterrane sfeer. We
wandelen langs de Heilige‑Geestkerk, de Sint-Niklaaskerk en de
statige gebouwen van de thermen. We sluiten de dag af met wat
vrije tijd om te winkelen onder de arcaden langs de oevers van de
Passer.

Dag 4
In de late voormiddag rijden wij naar Samnaun, een taksvrij dorp,
gelegen midden de bergtoppen (1844m hoogte). Ideaal voor een
wandeling genietend van de gezonde berglucht of om inkopen te
doen tegen een zacht prijsje. 
Vrije namiddag
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Dag 2
’s Morgens verkenning van het op 1400 m hoog gelegen bergdorp
Nauders met zijn kasteel, de Sint‑Valentijnskerk en enkele
bezienswaardige kapellen. Vrij middagmaal
In de namiddag worden de versierde koeien van de almen,
begeleid door de plaatselijke muziekkapel terug naar het dorp
gebracht (Almabtrieb) We genieten mee van dit feestelijk gebeuren.
Nauders, de parel van het drielandengebergte, is een waar
wandelparadijs. Men kan er ook gratis gebruik maken van het
regionaal vervoer met de Summer Card. Genieten van het
zwembad en de wellnessruimte in ons hotel is natuurlijk ook
mogelijk.

Dag 5
Vandaag genieten wij volop van de schoonheid van het
hooggebergte. Met de bus rijden wij naar Pontresina, dichtbij Sankt
Moritz en nemen we plaats in de trein die ons na 13 tunnels en 52
viaducten en bruggen naar Tirano in Italië brengt.Deze
wondermooie tocht werd door Unesco bekroond als werelderfgoed.
Via het ski- en kuuroord Bormio bereiken de Stelviopas welbekend
door de wielerliefhebbers van de legendarische rit in de Ronde van
Italië. De hoogste pas van Italië doorkruist het nationaal park van
de Stelvio, het grootste natuurgebied in de Alpen. Onderweg in
Mustair gaan wij in de kerk van de Benedictinessen de fresco's
(Unesco) uit de tijd van Karel de Grote bewonderen.



DATUM DAGEN DIENST PRIJS

16/09/23 7 HP € 880,00

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de
laatste dag.
Ontbijtbuffet,4-gangen keuze menu met saladebuffet, dessertbuffet.
Toegangsgeld kasteel en tuinen Trauttmansdorf en treinrit
Pontresina-Tirano.
Gebruik wellnessruimte met sauna, jacuzzi en zwembad, iedere
namiddag versnaperingen.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 105,00/reis.
Toeslag gerenoveerde dubbele kamer ‘Kutscher’: + € 195,00/reis
Eventuele extra toegangsgelden op te bezoeken plaatsen

Hotel Post ****- Nauders
Een echte topper, gelegen in het centrum van Nauders, langs de
via Claudia, op de plaats waar al in de 16e eeuw een afspanning
stond voor de postkoetsen. Dit traditionele en zeer gastvrije
familiehotel staat vooral bekend om zijn heerlijke keuken die zich
weerspiegelt in een uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet en een
viergangen avondmenu met keuzemogelijkheid, een ware streling
voor de smaakpupillen. Alle kamers zijn per lift bereikbaar en
beschikken over een moderne badkamer. Het hotel heeft een
gezellige bar en een wellness- en relaxatieruimte met overdekt
zwembad, sauna en stoombad.

DATUM DAGEN DIENST PRIJS

14/10/23 2 VP € 345,00

Dag 6
Vrije voormiddag. Wij bezoeken Glurns het kleinste en ommuurde
stadje van Zuid-Tirol. In Schluderns wandelen wij naar het kasteel
Churburg gebouwd door de bisschop van Chur en ooit eigendom
van de familie Trapp. Met een rit naar het witte klooster van de
Benedictijnen Marienberg sluiten we de dag af.

Dag 7
Tevreden nagenietend van deze mooie reis, vatten wij na het ontbijt
en het laden van de valiezen, de terugreis aan. Via de autowegen
langs Zurich Bazel, Colmar, Strasbourg. Verder huiswaarts via
Luxemburg en Brussel.

VERRASSINGSWEEKEND 
2  D A G E N

Het verrassingsweekend van Sima Tours is een traditie
geworden waar veel klanten elk jaar graag terug voor
inschrijven.
Omdat we elke keer een mooi programma aanbieden, vol
afwisseling, vaak in streken of steden die natuurschoon of
cultuurhistorie te bieden hebben die vaak niet zo bekend zijn.
Zo ontdekten we de voorbije jaren de stad Luik en zijn
omgeving, het verrassende Brussel, onze buurprovincie
Henegouwen, en vorig jaar de Achterhoek rond Zutphen in
Nederland.
En omdat je het hele weekend verwend wordt. Alle bezoeken
zijn inbegrepen en alle maaltijden vanaf het ontbijt op de
heenreis tot het avondmaal op de terugreis.

Inbegrepen:
De hele busreis met alle bezoeken en hun ingangstickets.
Ontbijt, middagmaal en avondmaal, zowel op zaterdag als zondag.
Overnachting in een comfortabel hotel.
Niet inbegrepen
Drank aan tafel tijdens middag- en avondmalen.
Eénpersoonskamer: + € 50,00



KERST LANGS RIJN EN MOEZEL
Nergens ervaart men meer het echte kerstgevoel dan in Duitsland. Langs Rijn en Moezel bezoeken wij vijf plaatsen die naast hun
kerstmarkt ook heel wat te bieden hebben: Koblenz, Rüdesheim, Wiesbaden, Traben-Trarbach en Bernkastel. Dat de culinaire
specialiteiten de glühwein en riesling overvloedig aanwezig zijn is evident.

Dag 1
Na een koffiestop rijden wij naar de Deutsches Eck in Koblenz,
plek waar de Moezel in de Rijn vloeit. Op 7 plaatsen in de
historische binnenstad staan chalets van de kerstmarkt opgesteld.
Wie verkiest het fort Ehrenbreitstein te bezoeken (facultatief)
gelegen aan de overzijde van de Rijn kan de kabelbaan nemen die
speciaal voor de Landsegartenschau in 2011 werd gebouwd; vrij
middagmaal. Wij volgen de Rijn (Unesco) tussen de steile
wijnbergen voorbij de Lorelei en de middeleeuwse ridderburchten
tot in onze verblijfplaats, bekend om zijn Drosselgasse en
brandewijn. Avondmaal en tijd om naar de kerstmarkt te gaan.

Dag 2
We brengen een bezoek aan het bezoekerscentrum van Asbach
Uralt. Na een korte stop aan de Benedictinessen abdij Sint
Hildegard (Unesco) rijden wij naar Wiesbaden, de hoofdstad van
de deelstaat Hessen en tevens een bekend kuuroord.
In het stadscentrum zijn er 26 warmwaterbronnen. De kerstmarkt
van de vallende sterren is een ware attractie. Terug naar
Rüdesheim om volop te genieten op de markt en langs de
Rijnoever van de kerstmarkt der Naties met meer dan 120 standen
uit 12 landen

Dag 3
Vooraleer wij de terugreis aanvangen rijden wij naar het
Niederwald Denkmal Germania gebouwd naar aanleiding van de
eenmaking van Duitsland in 1871. 
Tot aan WO II was Traben-Trarbach een van de belangrijkste
wijnhavens van Europa.
De prachtige Art Nouveau gebouwen getuigen van de rijkdom van
de wijnbouwers uit die tijd.
De ondergrondse Mosel Wein Nachtsmarkt in de ruime wijnkelders
is voor de bezoekers een echte belevenis.
Het schilderachtige kleine marktplein van Bernkastel met zijn grote
adventskalender en fontein is een uniek decor voor een echte
Duitse kerstmarkt.
Tevreden keren wij via Sankt-Vith en Verviers terug naar huis. DATUM DAGEN DIENST PRIJS

24/11/23 3 HP € 380,00

Inbegrepen:
Reis per luxe-autocar.
Halfpension vanaf het avondmaal dag 1 tot het ontbijt op dag 3.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskamer: + € 60,00 / reis.
Eventuele toegangsgelden op te bezoeken plaatsen.

Alt Deutsche Weinstube*** superior in Rüdesheim

Een gezellig familiehotel met alle comfort en faciliteiten.
Uitstekende ligging op korte afstand van de Rijn en 450 meter van
de kerstmarkt en de Drosselgasse. Heel verzorgde maaltijden en
copieus ontbijtbuffet .

3  D A G E N



DATUM DAGEN DIENST

01/12/23 4 VP

PRIJS 2-persoonshut

Buitenkajuit met raam op Emerald Deck: 
Buitenkajuit met Frans balkon op Ruby Deck:                                              
Buitenkajuit met Frans Balkon op Diamond Deck:                                      

KERSTCRUISE OP DE RIJN

4  D A G E N

Een unieke kans om volop te genieten van de kerstsfeer en het rijke shoppingaanbod in Düsseldorf, Koblenz, Bonn en Keulen. 
Rustig varend langs de Rijn op een nieuw cruiseschip van de Zwitserse maatschappij VIVA. Men serveert ons heerlijke
gerechten. Een cruise voor fijnproevers in all-in formule.

Dag 1
Met de bus komen wij tegen de middag aan in Düsseldorf, de
hoofdplaats van de grootste Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. 
Bezoek aan de kerstmarkt verspreid over zes pleinen en de
Köningsallee, de mooiste en meest exclusieve straat van de stad.
Liefhebbers van moderne kunst vinden hun gading in K20 en K21.
In de late namiddag schepen we in op ons cruiseschip en kunnen
we gebruik maken van alle faciliteiten aan boord.

Dag 2
De volledige voormiddag varen we richting Koblenz. Na het
middagmaal aankomst in Koblenz, waar de Moezel in de Rijn
stroomt. Op verschillende pleinen in de historische binnenstad is er
kerstmarkt. Wie wil kan met de kabellift aan de overzijde van de
Rijn de Christmas Garden bij het fort Ehrenbreitstein bezoeken.

Dag 3
In Bonn, de voormalige hoofdstad van West-Duitsland, staat de
kerstmarkt opgesteld rond het standbeeld van Beethoven, de
beroemste inwoner van de stad. Ook de pas gerestaureerde
Münster Kathedraal is zeker het bezoeken waard. Na het
middagmaal aan boord meren wij aan in Keulen, de moederstad
van alle Duitse kerstmarkten. Van de indrukwekkende Dom en het
Gallo-Romeins museum tot aan het chocolademuseum baadt de
stad in een echte kerstsfeer die ‘s avonds met vele lichtjes nog aan
romantiek wint.

Dag 4
De bus van Sima Tours komt ons in de late voormiddag oppikken
te Düsseldorf en brengt ons na een middagstop in Maastricht weer
naar de verschillende opstapplaatsen .

 
€ 750,00
€ 835,00
€ 895,00

 

Inbegrepen:
Transfer per autocar tot aan cruise schip.
Volpension met ontbijtbuffet, lunch, diner (fijnproeversmenu’s) en
snacks.
Non-alcoholvrije dranken (mineraalwater, frisdranken,
vruchtensappen, diverse koffiespecialiteiten) en alcoholische
dranken (schuimwijn, Aperol, witte wijn, rode wijn, rosé, diverse
bieren, cocktails, likeuren)
High tea: één keer per reis, een selectie van zoete en hartige
lekkernijen en exclusieve theesoorten.
Minibar, waterfles en schuimwijn als welkomstdrankje in de kajuit.
Exclusieve verzorgingsproducten van Rituals, wifi en fooien.
Niet inbegrepen
Eénpersoonskajuit: 
Emerald Deck:       + € 160,00 
Ruby Deck:            + € 185,00 
Diamond Deck:      + € 200,00

VIVA ONE 
Als eerste nieuwbouw schip van VIVA Cruises maakt het luxueuze
premium schip VIVA ONE indruk met 88 moderne buitenhutten en
een stijlvolle ambiance. Het schip inspireert zijn gasten met het
hoofdrestaurant "Riverside", evenals de "VIVA's Bistro" en een
ruime lounge. Op de VIVA ONE worden passagiers ondergebracht,
verdeeld over drie dekken. Op de verschillende dekken bevinden
zich hutten met een raam, Franse balkons en suites met een
inloopbalkon om van het uitzicht te genieten. Alle hutten zijn
uitgerust met twee bedden die aan elkaar kunnen worden
geschoven, badkamer met douche en toilet, flatscreen-tv en
minibar.



MEERDAAGSE GROEPSREIZEN 
PER AUTOCAR! 

 
 Dankzij onze jarenlange ervaring hebben de voorgestelde

reizen voor ons géén geheimen meer. Wij kozen voor U de
meest interessante reiswegen en bezienswaardigheden
zodat U een zo compleet mogelijk beeld krijgt van de stad,
het land of  de streek... van uw voorkeur.

Belangrijk om weten :
Onze autocars
Onze autocarvloot is van recente makelij, bijgevolg reist U met
comfortabele, luxe-autocars. De plaatsen worden toegekend
volgens datum van inschrijving, mits betaling van een voorschot. 
Chauffeur + reisbegeleider
Sima Tours heeft enkel ervaren chauffeurs en reisbegeleiders in
dienst. Zij stellen hun rijvaardigheid en vakkennis volledig tot uw
dienst opdat U van een welverdiende vakantie kunt genieten.
Uitstappen
Bij iedere bestemming heeft Sima Tours een programma met
uitstappen opgesteld. Deze uitstappen zijn bedoeld om de streek
beter te leren kennen. Meestal zijn deze inbegrepen, indien niet
wordt dit vermeld!
Annulering
Bij annulering gelden de annulatiekosten die u vindt in onze
algemene en bijzondere reisvoorwaarden.

Annulerings- en bijstandsverzekering, is deze nuttig ?
Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen.
Als klant moet u zich wel steeds in orde stellen met de
mutualiteit. Vraag zeker uw Europese ziekteverzekeringskaart
aan.
Daarnaast kunnen wij u een Touring annulerings- en
bijstandsverzekering echter alleen maar aanraden! Elk jaar
opnieuw moeten reizigers hun reis annuleren, onderbreken of
moet er een beroep gedaan worden op professionele medische
bijstand. In zo'n noodgeval is een betrouwbare reisverzekering de
beste waarborg voor een efficiënte hulpverlening en het kan u
ook heel wat geld besparen.
Sima Tours biedt U deze verzekering aan voor de volgende prijs :
- Autocarreizen tot € 950: annulatie & reisbijstand: € 7 per dag en
per persoon
- Autocarreizen van meer dan € 950 en vliegtuigreizen: annulatie
& reisbijstand: 7% op 
 de totale reissom.
Bij annulering en/of medische kosten is er steeds een franchise
van € 25,00 van toepassing. 
Inbegrepen in de prijs
- de autocarreis met luxe-touringcar
- de hoteldiensten zoals vermeld bij de reisbeschrijving
- de uitstappen tenzij anders vermeld
- de fooien / dienstvergoedingen voor chauffeur en reisleider
Niet inbegrepen
- toegangsgelden voor bezoeken, boottochten etc op de
uitstappen, tenzij expliciet vermeld bij de reis!
 

Waar kan ik de algemene & bijzondere voorwaarden vinden
die samen gaan bij het contract?
U kan deze vinden op de website : www.simatours.be
U kan een geprint exemplaar opvragen via mail, telefonisch of
kom even langs in ons kantoor.

http://www.simatours.be/


Oldtimer bussen
 

Voor huwelijken, communies, verjaardagen, verrassingsreizen en
alle andere speciale evenementen heeft Sima Tours 2 prachtige
oldtimer ceremoniebussen uit 1952 en 1964 ter beschikking.
 
Op uw huwelijksdag zullen deze twee oude 'dames' U en uw
gezelschap terug in de tijd brengen, temidden van een
schitterende sfeer. Ook voor andere evenementen zoals jubilea,
feesten e.a. kun je deze attracties boeken. Eens proberen?
Mail  naar eveline@simatours.be  voor meer info.



SIMA TOURS
 

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag:
9u30 tot 13u - 13u30 tot 17u30
Zaterdag: 9u30 tot 12u30

 

051 72 22 22 

info@simatours.be 

www.simatours.be 

VOLG ONS OP FACEBOOK OM 
OP DE HOOGTE TE BLIJVEN 
VAN NIEUWE REIZEN!
@sima.tours.lichtervelde

Industrielaan 8, 
Lichtervelde 

CADEAUTIP!
 Maak je vrienden/geliefden blij met een 

SIMA TOURS geschenkbon!


