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REISKRANT 2022
Meerdaagse reizen 
Dagreizen

Industrielaan 8  ·  8810 Lichtervelde



Meerdaagse reizen

Waar de wieg van Zwitserland ooit stond, op een panoramisch terras hoog  
boven de Vierwaldstättersee, ligt onze verblijfplaats. Luzern, Brunnen, Zug en 
Altdorf liggen in de buurt. We bezoeken Luzern en genieten in Marbach van 
de typische Emmentaler huizen. Een route langs schitterende meren brengt ons 
naar Einsiedeln, het bedevaartsoord dat bekend staat voor zijn zwarte Madonna 
en zijn paardenfokkerij. Via de Brünigpass bereiken we Berner Oberland met 
zijn pittoreske plaatsjes Brienz, Grindelwald, Interlaken… maar krijgen we ook 
prachtig zicht op het Jungfraumassief. In het Lauterbrunnental kunnen we van 
neerstortende watervallen genieten.

Een totaal nieuw programma voor deze reis naar Normandië. De bloeiende 
boomgaarden van de appelaars en perelaars zorgen in de lente voor een enige 
attractie. Om er volop van te genieten volgen wij zowel de “route du cidre” als 
de “route du poiré”. Uiteraard blijft onze verblijfsplaats Villedieu-les-Poêles ideaal 
gelegen voor de uitstappen. De gastronomische keuken van hotel Le Fruitier is 
een garantie voor een zeer geslaagde vakantie. 

Hoogtepunten :
» Bezoek Luzern, één van de mooiste  

steden van Zwitserland.
» Bezoek koekjesfabriek ‘Kambly’.
» Brunnen, een toeristisch plaatsje met 

mooie zichten op de Urnersee.
» Bezichtiging houtsnijdersdorp in Brienz.
» Trümmelbachwatervallen,  

de imponerende gletsjerwatervallen.
» Bezoek Interlaken, stadje tussen  

de twee meren.

Hoogtepunten :
» Bloeiende boomgaarden in de Calvados.
» Bezoek basiliek van de Heilige Théresia 

in Lisieux.
» Kaasfabriek Graindorge in Livarot. 
» Bezoek calvados distilleerderij in kasteel 

du Breuil.
» Bezoek klokkengieterij in Villedi-

eu-les-Poêles. 
» Tuin van de villa Dior in Granville.
» De “nieuwe” Mont-Saint-Michel terugge-

bracht in zijn natuurlijke omgeving.
» De landingsplaatsen in Arromanches. 
» De tapisserie van Bayeux. (facultatief)

27/04 » 01/05/2022
VERTREK

5 DAGEN
DAGEN

VOLPENSION
DIENST

€ 655,-
PRIJS

Inbegrepen:
· Reis per luxe autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot  
het ontbijt de laatste dag.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 110,00/ reis.
Hotel Bellevue zzz / 
Seelisberg

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Volpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

· Toegangsgelden voor de  
distilleerderij Chateau du 
Breuil en Poiré distilleerderij. 

· Bezoek kaasfabriek  
Graindorge en klokken- 
gieterij Cornille-Havard

Niet inbegrepen
· Eénpersoonskamer:  

€ 115,00/reis.
· Toeslag Kamer Célèste: 

€ 50,00/kamer/reis.
Hotel Le Fruitier zzz / 
Villedieu les Poêles

ZWITSERLAND  ·  SEELISBERG 

FRANKRIJK  ·  NORMANDIE 

10/04 » 14/04/2022
VERTREK

5 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 590,-
PRIJS

Volledig reisprogramma op www.simatours.be

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



autocar

Een leuke driedaagse tijdens het Pinksterweekend naar de kleinste deelstaat 
van Duitsland. Saarland, gekneld tussen Frankrijk en Duitsland, heeft een rijke 
geschiedenis en wordt geapprecieerd voor zijn heerlijke wijnen en gastrono-
mische keuken. Zowel de hoofdstad Luxemburg (UNESCO) als Saarbrücken,  
de hoofdstad van Saarland, worden bezocht. Alle toegangsgelden tijdens deze 
reis zijn inbegrepen.

Berlijn is de hippe en trendy hoofdstad van het ééngemaakte Duitsland. Naast 
moderne architectuur en uitstekende shoppingmogelijkheden, ademt elke 
hoek van de stad de geschiedenis uit van de jongste eeuw.  Hier was het hoofd-
kwartier van de nazi’s, hier beleefde Hitler zijn laatste dagen, hier kwam de muur 
tussen het vrije Westen en het communistische Oosten.
Op de heenreis bezoeken we eerst de stad Dresden, ook wel het “Florence aan 
de Elbe” genoemd. De stad had zwaar te lijden onder WO-II maar werd sinds de 
éénmaking van Duitsland schitterend heropgebouwd.

Hoogtepunten:
» Wandeling in de tuinen van Mudam. 
» Europamonument in Schengen.
» Bezoek beleveniscetrum  

Villeroy en Boch.
» Bezoek hoogovens Völklingen  

(UNESCO).
» De stadcentra van Saarbrücken  

en Saarlouis. 
» De Saarschleife in Orcholz.
» De waterval in het centrum  

van Saarburg. 
» Museum van de klokkengieterij  

in Saarburg.

Hoogtepunten:
» Het historische centrum van Dresden 

met onder meer de Frauenkirche, de 
Semperoper, het barokke Zwingerpaleis 
en het koninklijk Hof met de schat van 
August de Sterke.

» De stad Potsdam met de tuinen en het 
slot Sanssouci van Frederik de Grote.

» Het westelijk deel van Berlijn met de 
Kurfürstendamm en het zomerkasteel 
Charlottenburg.

» Het oostelijk deel van Berlijn met de 
Alexanderplatz, de Dom, het museum-ei-
land, het heropgebouwde slot van de 
Pruisische vorsten, Unter den Linden, de 
Brandenburger Tor, de Reichstag en de 
Gendarmenplatz.

17/07 » 22/07/2022
VERTREK

6 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 750,-
PRIJS

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal op de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

· Bezoek Mudampark, be-
leveniscentrum Villeroy & 
Boch, museum van Saarland, 
site hoogovens Völklingen 
(UNESCO) en oude klokken-
gieterij in Saarburg. 

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 60,00/reis.
Hotel Victor’s Residenz zzz / 
Saarlouis

» De herinneringen aan het 
naziregime en later de muur 
en de tweedeling van Berlijn, 
zoals Checkpoint-Charlie en 
het holocaust-denkmal.

» Een boottocht op de Spree-ri-
vier in Berlijn.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 195,00/reis.
Hotel Ramada / Dresden 
Hotel Leonardo Royal  
Alexanderplatz / Berlijn

DUITSLAND  ·  SAARLAND 

DUITSLAND  ·  BERLIJN & DRESDEN 

04/06 » 06/06/2022
VERTREK

3 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 305,-
PRIJS

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



Meerdaagse reizen

Het Zillertal is één van de mooiste natuurparels van Tirol en bekend om zijn  
uitstekende muzikanten. Voor de wandelliefhebbers is het een echt paradijs.  
Met de Zillertal Activecard kan men gratis gebruik maken van het openbaar  
vervoer. Ons viersterrenhotel met verwarmd buiten zwembad en overheerlijke 
keuken garandeert ons een onvergetelijk verblijf.

Hoogtepunten:
» Vier avonden optredens van o.a.  

die Fetzig’n aus dem Zillertal en  
feestconcert van de Udernserkapelle.

» Bezoek jachtkasteel Tratzberg.
» Bezoek met demonstratie glasblazerij  

in Rattenberg.
» Bezoek fabriek Binderholz,  

een hoogtechnologisch houtbedrijf.
» Bezoek kaasmakerij in Fügen.
» Rit via Mayerhof tot aan de gletsjer  

in Hintertux.
» Domein Swarovski met shop, bar  

en museum Kristallwelten (facultatief).
» Uitstap naar Pertisau  

en de Aachensee.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag. 

· Drank tijdens het avondeten in 
het hotel (bier, wijn, frisdrank).

· Dagelijks mogelijkheid “Kaffe- 
jause” (1 st. taart & koffie).

· Vrij gebruik v/d wellnessruimte. 
· Deelname aan het programma 

van de muzikantenparade.
· Bezoek jachtkasteel  

Tratzberg, fabriek Binderholz 
en kaasmakerij in Fügen.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 100,00/reis.
Hotel Pachmairzzzz  / Uderns

OOSTENRIJK ·  
TIROL, ZILLERTAL MUZIEKREIS

17/07 » 22/07/2022
VERTREK

6 DAGEN 
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 840,-
PRIJS

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 
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 ter wereld. Ook heel wat culinaire specialiteiten 
(kir, mosterd, boeuf bourguignon) komen uit Bourgondië. Dijon is een aange- 
name stad met een rijk architecturaal patrimonium en terecht bekroond met het 
label ‘ville d’art et d’histoire’. Kortom een droomreis voor fijnproevers en cultuur-
liefhebbers.

Hoogtepunten:
» Genieten van de vele lekkere ``Bourgon-

dische specialiteiten. 
» Bezoek kathedraal Vézelay (UNESCO).
» Bezoek kasteel Clos de Vougeot.
» Bezoek en proeverij Cassissium in Nuits-

Saint-Georges
» De uitgebreide stadswandeling in Dijon. 
» Bezoek Hôtel-Dieu des Hospices  

in Beaune. 
» Tocht door de wereldberoemde  

“Grand Crû” wijngaarden.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Volpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag met 
uitzondering van dag 3. 

· Bezoek Clos de Vougeot, 
Cassissium met proeverij, 
Hôtel-Dieu des hospices  
de Beaune, abdij Flavigny- 
sur-Ozain en Chartreuse  
de Champmol.  

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 125,00/reis.
Hotel Ibis Garezzz / Dijon

FRANKRIJK  ·  BOURGONDIË & DIJON 

25/07 » 29/07/2022
VERTREK

5 DAGEN
DAGEN

VOLPENSION
DIENST

 € 635,-
PRIJS

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



autocar

Stap in een groene wereld gekenmerkt door mystiek en schoonheid. Ontdek  
boeiende steden en landschappen; vriendelijke mensen en verbluffende  
natuurzichten. 

Hoogtepunten:
» Bezoek aan St. Patricks Cathedral in Dublin. 
» Al wandelend ontdekken we Christ Church 

Cathedral, Dublin Castle en Temple Bar.
» Trinity College met het befaamde ‘Book 

Of Kells’ en ‘The Long Room’.
» Guinness Storehouse, de geschiedenis 

van Guinness.
» Dé bekendste winkelstraat in Dublin 

(Grafton Street) en Molly Malone.
» Keltische overblijfselen in Clonmacnoise.
» Het ‘maanlandschap’ The Burren met 

Poulnabrone Dolmen.
» Het ruige Connemara met de hoofdstad 

Clifden.
» Het imposante Kylemore Abbey met zijn 

prachtige tuinen.
» Een authentieke cottage uit de film  

‘The Quiet Man’.
» Het kleurrijke Doolin.
» De meer dan 120m hoge en 8 km lange 

Cliffs of Moher.
» Ring of Kerry, de mooiste natuurroute in 

Ierland met mooie dorpjes en valleien.

18/07 » 26/07/2022
VERTREK

9 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

 € 1.280,-
PRIJS

» Blarney Castle met de steen 
van welbespraaktheid.

» Jameson distillery  
in Middleton.   

Volledig reisprogramma 
op www.simatours.be 

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Verblijf in verschillende  

sterrenhotels.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt op de laatste dag. 

· Overtocht Calais - Dover en 
Dover – Calais.

· Overtocht Ierse Zee: 
Holyhead - Dublin en  
Rosslare – Fishguard.

· De ferry Killimer – Tarbert.
Niet inbegrepen :
· Eénpersoonskamer:  

€ 330,00/reis.

IERLAND  ·  RONDREIS 

Hotels:  
1 nacht: regio Llanduno / Wales 
2 nachten: Red Cows Moran hotel 
/ Dublin 
2 nachten: Maldron Hotel  
Oranmore / Galway  
2 nachten: Brandon Hotel / Tralee 
1 nacht: Treacys Hotel / Waterford

31/07 » 04/08/2022
VERTREK

5 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

 € 665,-
PRIJS

Dit typische Engelse landschap wordt beschreven als een “Gebied van onnatuur- 
lijke schoonheid” en trekt bezoekers aan van over de ganse wereld.

Hoogtepunten:
» Bezoek aan de universiteitsstad Oxford, 

met zijn statige gebouwen.
» Christ Church College, waar ook de 

kathedraal van Oxford gevestigd is.
» Typische dorpjes, zoals Stow-on-the-

Wold, Bourton-on-the-Water, Bilbury.
» Warwick Castle met de beelden gemaakt 

door de groep Madame Tussaud.
» De landschapstuin in Hidcote Manor 

Garden.
» Stratford-upon-Avon, de stad van William 

Shakespeare, met het geboortehuis van 
zijn echtgenote en enkele belangrijke 
plaatsen uit zijn leven.

» Blenhiem Palace, het imposante paleis 
waar Winstow Churchill is geboren.

Inbegrepen :
· Reis in een luxe tour-bus.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt op de laatste dag.

· Verblijf in een typisch Engels 
hotel. 

· Overtocht Calais - Dover en 
Dover – Calais.

Niet inbegrepen :
· Toeslag éénpersoonskamer:  

€ 160,00/reis.

The Holt Hotelzzz / 
Steeple Aston

ENGELAND  ·  COTSWOLDS 

Volledig reisprogramma op www.simatours.be



Meerdaagse reizen

Een volwaardige bedevaartsreis met de mogelijkheid volgens eigen wens deel te 
nemen aan de religieuze plechtigheden. Heenreis in 2 dagen met overnachting,  
terugreis in 1 dag. Inbegrepen de 2 uitstappen naar de cirque de Gavarnie 
(UNESCO) en de col du Tourmalet. De tweede dag uitgebreid stadbezoek 
van de stad Bordeaux met als topper bezoek van de nagelnieuwe Cité du Vin,  
een architecturale parel. 

Hoogtepunten:
» Twee volle dagen om Lourdes te  

beleven; de bedevaartsmis, de kaars- 
kensprocessie, de kruisweg, enz.

» Bezoek kathedraal Chartres. 
» Namiddaguitstap naar  

de cirque de Gavernie. 
» Namiddaguitstap naar Bartrès en  

de Col du Tourmalet.
» Uitgebreide stadswandeling  

in Bordeaux.
» Exclusief bezoek Cité du Vin  

met proeverij.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Volpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

· ¼ liter wijn en water tijdens 
de avondmalen in Lourdes.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 150,00/reis.
Hotel Paradiszzzz / Lourdes 
Hotel Bordeauxzzz /  
Bordeaux

FRANKRIJK · LOURDES & BORDEAUX 

31/07 » 04/08/2022
VERTREK

5 DAGEN
DAGEN

VOLPENSION
DIENST

€ 660,-
PRIJS

Het Franse Juragebergte, gelegen bij de Zwitserse grens, moet niet onderdoen 
voor de Vogezen of het Zwarte Woud.  Bossen, meren, schilderachtige uitzich-
ten, wijngaarden en mooie oude dorpjes wisselen elkaar af.  De Franche-Comté,  
zo wordt deze streek ook genoemd, houdt zijn tradities in eer.  De kazen behoren 
tot de beste van Frankrijk.  Het hotel waar we verblijven is gelegen in Malbuisson 
aan de oevers van het gelijknamige meer en staat bekend om zijn gastronomie.

Hoogtepunten:
» Bezoek aan Besançon, de hoofdstad van 

de Jura.
» De bron van de Doubs en het eco- 

museum Michaud, een oude en  
typische Jura-boerderij.

» De streek van de meren van de Jura met 
de imposante waterval de Hérisson.

» Het stadje Arbois met het huis van Louis 
Pasteur en een bezoek aan een wijn- 
coöperatieve.

» De oude zoutmijn in Salins-les-Bains.
» Het museum van de horlogerie  

in Morteau.
» Bezoek aan Pontarlier en een distillerie 

van de beroemde absinthe-drank.
» EXCLUSIEF :  bezoek aan het nabije  

Zwitserse Lausanne aan het meer  
van Genève.

» Bezoek aan het schilderachtige Troyes 
tijdens de terugweg.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag. 

· Avondmaal met 4 gangen 
en 1 fles wijn per 4 personen 
inbegrepen.

· Middagmaal dag 2 inclusief 
wijn.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 110,00/reis.
Hotel Le Laczzz / Malbuisson

FRANKRIJK  ·  JURA 

11/08 » 16/08/2022
VERTREK

6 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 785,-
PRIJS

Volledig reisprogramma op www.simatours.be

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



autocar

Bretagne is een mooie regio in het westen van Frankrijk. Het heeft een uit-
gestrekte kustlijn, met verrassende dorpjes en badplaatsen en waar je kunt  
genieten van het water en de natuur.
Wie houdt van de lekkere keuken met zeevruchten en vooral oesters is hier  
terecht op de juiste bestemming.

Hoogtepunten:
» De roze granietenkust tussen Louannec 

en Perros-Guirec.
» Brest, al decennia lang een strategische 

plaats in Bretagne.
» L’île de Bréhat, een oase  

van natuur en rust.
» Saint Malo, de ommuurde piratenstad 

met een prachtige kathedraal.
» De hoofdstad van Bretagne, Rennes.
» Het panoramische zicht en vuurtoren  

in Ploumanach. 
» Het historisch centrum van Dinan.

22/08 » 27/08/2022
VERTREK

6 DAGEN    
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 855,-
PRIJS

Inbegrepen:
· Reis in een luxe tour-bus.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt op de laatste dag.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 215,00/reis.
Hotel Aigue Marinezzzz / 
Tréquier

FRANKRIJK  ·  BRETAGNE 

20/08 » 28/08/2022
VERTREK

9 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

 € 1.285,-
PRIJS

Volgens Lonely Planet is Slovenië voor 2022 een top-vakantiebestemming.  
Het kleine Slovenië (slechts 2 miljoen inwoners, 1/3 kleiner dan België en met 
34 km kust) maakte vroeger deel uit van Joegoslavië. Slovenië, 60% van zijn  
oppervlakte is bos, is al jaren een voorloper van het groene toerisme. Onze ver-
blijfsplaats Portoroz (=rozenhaven) is beschermd door een heuvelrug van wijn-
gaarden en olijfbomen en geniet van een zuiders klimaat. Het is ideaal gelegen 
voor uitstappen naar Bled, Ljubljana, Lipica en de historische badsteden langs 
de Adriatische zee. 

Hoogtepunten:
» Het comfort van ons hotel garandeert 

een echt vakantiegevoel. 
» Bezoek met treintje en te voet van de 

grotten van Postojna. 
» Bezoek aan de stoeterij van  

de Lippizaner paarden.
» Boottocht met pletna naar het eiland  

in het meer van Bled.
» Fresco’s in de ommuurde kerk Hrastovlje 

(UNESCO).
» Het prachitge kasteel van Predjama  

gebouwd tegen een rotswand.
» Bled en Ljubljana.
» De Venetiaanse charme van Piran. 
» Bezoek witte sprookjeskasteel Miramaré 

in Trieste (Italië).
» Bezoek wijnkelder en proeverij in Koper.
» De prachtige gebouwen en bruggen  

van architect Plecnik in Ljubljana.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

· Middagmaal dag 2,4, 6 en 8.
Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 200,00/reis.
· Supplement zeezicht:  

€ 80/kamer/reis
Hotel Rivierazzzz / Portoroz

SLOVENIE  ·  PORTOROZ 

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



Meerdaagse reizen

Nauders is een drielandenpunt, 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 schapen 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.

Hoogtepunten:
» Ons verblijfhotel met gastronomische 

keuken, zwembad en wellness ruimte.
» Kasteel Trauttmansdorf met zijn  

mediterrane tuinen en gerestaureerde 
kamers van Sissi.

» De praal van het kuuroord in  
het mondaine Merano.

» Beleven van de grootste Schafschied  
van Tirol.

» De metrolijn in Serfaus.
» De fresco’s(UNESCO) in Mustair  

daterend uit de tijd van Karel De Grote. 
» Het Reschenstuwmeer met de  

bovenwater uitstekende kerktoren.  

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Halfpension vanaf het avond-

maal de eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag.

· Ontbijtbuffet, 4-gangen  
keuze menu met salade- 
buffet, dessertbuffet.

· Toegangsgeld kasteel en 
tuinen Trauttmansdorf.

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 100,00/reis.
· Toeslag gerenoveerde  

dubbele kamer ‘Kutscher’:  
€ 175,00/reis/kamer

Hotel Post zzzz / Nauders

OOSTENRIJK  ·  NAUDERS / TIROL 

10/09 » 16/09/2022
VERTREK

7 DAGEN
DAGEN

HALFPENSION
DIENST

€ 760,-
PRIJS

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:
· Busreis met alle bezoeken en  

hun ingangstickets.
· Overnachting, ontbijt, middagmaal  

en avondmaal dag 1 en 2.

Niet inbegrepen:
· Drank aan tafel tijdens  

middag- en avondmalen.
· Eénpersoonskamer:  

€ 50,00/reis

VERRASSINGSWEEKEND

15/10 » 16/10/2022
22/10 » 23/10/2022

VERTREK

2 DAGEN
DAGEN

KAMER + ONTBIJT 
DIENST

€ 310,-
PRIJS

Benieuwd?
Schrijf je in ... 

... en geniet van een onvergetelijke dag !

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op www.simatours.be



autocar

Laat je onderdompelen in de Britse hoofdstad om cultuur op te snuiven of je 
volgt het adagio ‘shop till you drop’ in deze kerstperiode. Trek zelf op zoektocht 
in het British Museum, de Wallace Collection, Harrods…

Hoogtepunten:
» Royal London: Buckingham Palace,  

Horse Guards, Westminster Abbey… 
» Regent Street, Covent Garden  

of Seven Dials. 
» Camden Markets. 03/12 » 04/12/2022

VERTREK

2 DAGEN 
DAGEN

KAMER + ONTBIJT
DIENST

 € 230,-
PRIJS

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar en  

overtocht per ferry  
(Calais-Dover).

· Verblijf in kamer  
met Engels ontbijt!

Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 65,00/reis.
Hotel Novotel Westzzz  
of gelijkwaardig

GROOT-BRITANNIE  ·    
LONDON – KERSTSHOPPING

02/12 » 04/12/2022
VERTREK

3 DAGEN
DAGEN

KAMER + ONTBIJT
DIENST

€ 255,-
PRIJS

Net zoals in Duitsland bestaat er al eeuwen lang een traditie van kerstmarkten 
in Lotharingen. Begin december combineert men in Nancy de kerstmarkt met 
de komst van de Sint. In Metz staan 150 chalets verspreid over 5 pleinen in de 
gehele binnenstad. De zaterdag is er in Nancy een grote feestelijke Sint-Niklaas-
parade met verschillende praalwagens. Op die dag zijn ook alle musea (o.a. 
Schone Kunsten) in Nancy gratis toegankelijk. Op de terugreis bezoeken wij de 
kerstmarkt bij de abdij van Maredsous. 

Hoogtepunten:
» De kerstmarkten in Metz en Nancy.
» De kathedraal van Metz met 6500m² 

brandglasramen.
» De keizerlijke wijk in Metz en zijn pronk-

stuk het station.
» De Sint-Niklaasparade en de vele gratis 

musea in Nancy.
» Bezoek aan de distilleerderij en mirabel-

lenbedrijf.
» De sprookjesachtige sfeer op de kerst-

markt bij de abdij van Maredsous.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Verblijf in kamer en ontbijt.
· Avondmaal op dag 1.
Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 60,00/reis.
Ibis Metz Centre Garezzz /
Metz

FRANKRIJK ·   
KERST IN LOTHARINGEN

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op www.simatours.be



Meerdaagse reizen

Voor velen is de lichtstad Parijs de mooiste stad van de wereld, die steeds tot de 
verbeelding blijft spreken. De grandeur van de klassieke monumenten en de 
vele nieuwe moderne gebouwen blijven bekoren. Er wordt ruim voldoende tijd 
voorzien om te shoppen! In afspraak met de gids kan men steeds Parijs vrij op 
eigen houtje verkennen.

Hoogtepunten:
» Kerstmarkt in Jardin des Tuileries.
» Etalages en koepel warenhuis La Fayette. 
» De verlichting Champs-Elysée en  

winkelstraten.
» Het vernieuwde warenhuis  

la Samaritaine. 
» Veel musea gratis op zondag. 
» Mogelijkheid op op eigen houdje Parijs 

te verkennen.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Verblijf in kamer en ontbijt.
Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 55,00/reis.
Hotel Mercure Porte  
d’Orleanszzz  / Parijs  
(of gelijkwaardig)

FRANKRIJK ·   
PARIJS – Kerstshopping

10/12 » 11/12/2022
VERTREK

2 DAGEN
DAGEN

KAMER + ONTBIJT
DIENST

 € 190,-
PRIJS

Om langer en vooral ’s avonds van de sfeer op de oudste en drukste kerstmarkt 
van Duitsland te genieten is een overnachting in het centrum van Keulen een 
ideale oplossing. Na een uitgebreid ontbijt steken we de grens over naar de 
kerststad bij uitstek in Nederland: Valkenburg aan de Geul. Aan de voet van de 
Cauberg, welbekend bij de wielerliefhebbers, onder de ruïne van het middel-
eeuws kasteel bevindt zich de Fluweelengrot één van de oudste ondergrondse 
gangenstelsels van Zuid-Limburg. Dit uniek decor wordt omgetoverd tot een 
kerstmarkt vol magie en fonkelende versiering. Het ticket voor deze kerstmarkt 
is in de prijs inbegrepen.

Hoogtepunten:
» De verschillende kerstmarkten in Keulen.
» De kerstmarkt in de Fluweelengrot  

te Valkenburg.
» De vele shoppingmogelijkheden en rijk 

cultureel aanbod in Keulen.
» De gezellige en toffe sfeer te Vakenburg.
» Voor de wielerliefhebbers:  

de Cauberg en zijn omgeving.

Inbegrepen:
· Reis per luxe-autocar.
· Verblijf in kamer en ontbijt.
· Toegangsticket  

Fluweelengrot.
Niet inbegrepen:
· Eénpersoonskamer:  

€ 55,00/reis. 

Hotel Radisson Bluzzzz / 
Keulen (of gelijkwaardig)

DUITSLAND  ·    
KEULEN EN VALKENBURG

17/12 » 18/12/2022
VERTREK

2 DAGEN
DAGEN

KAMER + ONTBIJT
DIENST

€ 200,-
PRIJS

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be

Volledig reisprogramma op www.simatours.be



02/09 » 05/09/2022
VERTREK

4 DAGEN
DAGEN

KAMER + ONTBIJT
DIENST

 € 710,-
PRIJS

De stad Napels, schitterend gelegen aan één van de mooiste baaien ter wereld, 
draagt de sporen van 3.000 jaar geschiedenis.  De monumenten uit de oudheid, 
de middeleeuwse straten en gezellige pleinen, de barokke paleizen en de vele 
kunstschatten herinneren aan talloze overheersers. Een stad die je moet proe-
ven, in alle betekenissen. We bezoeken ook de wereldberoemde overblijfselen 
van Pompeii, de stad die bedolven werd onder een uitbarsting van de Vesuvius.  
En we bewonderen de kust van Amalfi, met z’n steile kliffen en hooggelegen  
dorpjes boven een azuurblauwe zee, z’n paradijselijke villa’s en weelderige  
begroeiing.

Hoogtepunten:
» Stadsbezoek met de historische wijk 

Spaccanapoli en zijn schitterende kerken 
vol kunst, het monumentale stadsdeel 
rond het koninklijk paleis, het haventje 
Santa Lucia met uitzicht op de baai,  
de ondergrondse Galleria Borbonica,  
de sjieke winkelbuurt Vomero, en het  
archeologisch museum. Er is ook  
voldoende vrije tijd voor onze vrije  
maaltijden, gezellige pleinen  
en shopping.

» Bezoek aan de overblijfselen van  
de oude stad Pompeii,  
met een plaatselijke gids.

» Adembenemende rit langs de  
schitterende kust van Amalfi,  
met haltes in Positano, Amalfi en Ravello.  
In Ravello bezoeken we de villa Rufolo, 
woonplaats van verschillende pausen en 
van de componist Wagner.

Inbegrepen: 
· Vliegtuigreis
· Verblijf in kamer en ontbijt.
· Transfers naar en van de 

luchthaven en excursie  
per bus naar Pompeii  
en Amalfi-kust.

Niet inbegrepen: 
· Eénpersoonskamer:  

€ 65,00/reis.
Hotel Real Ortobotanicozzzz 

ITALIE  ·  NAPELS  
EN DE KUST VAN AMALFI

vliegtuigreis

Volledig reisprogramma op  
www.simatours.be



Dagreizen 2022

Industrielaan 8  ·  8810 Lichtervelde  ·   
051 72 22 22  ·  info@simatours.be  ·  www.simatours.be 

FEBRUARI  2022
 WO I 23 I Rijsel, vrij bezoek of solden shopping I € 18,00
 ZO I 27 I Disneyland Paris, Parc én Studios, Krokusvakantie I € 107,00 * 

MAART   2022
 WO I 02 I Efteling, bezoek pretpark, Krokusvakantie I € 65,00 *
 ZO I 06 I Versailles, bezoek (ingang kasteel en tuinen gratis) I € 48,00
 ZO I 06 I Parijs, vrij bezoek, bijna alle musea gratis of bezoek Landbouwsalon (+13 €) I € 53,00
 ZA I 12 I Amsterdam, geleid bezoek of shopping I € 41,00
 ZO I 13 I Abdij Vaucelles, orchideeën expo, Arras en Louvre Lens I € 35,00 *
 WO I 16 I Rijsel, vrij bezoek of shopping I € 18,00
 VR I 18 I Maastricht, marktdag, stadsbezoek en shopping I € 31,00
 ZA I 19 I Londen, korte stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u (shuttle) I € 64,00 
 ZO I 20 I Roermond Outlet Center Solden I € 33,00
 ZA I 26 I Keukenhof, bezoek aan het mooiste bloemenpark van Nederland I € 54,00 *
 ZA I 26 I Schlagerfestival - Hasselt Ethias Arena – zitplaats tribune blok 139, 140 & 141 I € 69,00 *
 ZO I 27 I Essen, bezoek oldtimerbeurs Techno Classica  I € 66,00 *

APRIL  2022
 ZO I 03 I Binche, Mons en Le Grand Hornu (alle musea gratis)  I € 27,00
 ZA I 09 I Rotterdam, stadsrondrit, vrije tijd, musea, shopping  I € 34,00
 ZO I 10 I Disneyland Paris, Parc én Studios, Paasvakantie  I € 107,00 *
 WO I 13 I Rijsel, vrij bezoek of shopping I € 18,00
 ZA I 16 I Efteling, bezoek pretpark, Paasvakantie I € 68,00 *
 MA I 18 I Sint-Truiden met bloesemtocht, Borgloon en bezoek stroopfabriek  I € 39,00 *
 ZA I 23 I Keukenhof, bezoek aan het bloemenpark met passage Bloemencorso ! I € 54,00 *
 ZO I 24 I Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd met verblijf tot 19u I € 53,00
 ZA I 30 I Canterbury, vrij bezoek of shopping (ferry) I € 55,00  

MEI  2022
 ZO I 01 I Floraliën Gent met stadsbezoek I € 42,00 *
 ZA I 07 I Londen, korte stadsrondrit en extra vrije tijd tot 19u (shuttle) I € 66,00 
 ZO I 08 I Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) I € 61,00
 ZA I 14 I Chantilly, Journée des Plantes bezoek kasteel en tuinen inbegrepen  I € 55,00 *
 ZO I 15 I Zwolle, handwerkbeurs I € 59,00 *
 ZO I 15 I Amsterdam, geleid bezoek of shopping I € 41,00
 WO I 18 I Rijsel, vrij bezoek of shopping I € 18,00
 VR I 20 I Koninklijke Serres van Laken, avondbezoek verlichte serres I € 27,00 *
 ZA I 21 I Giverny, tuinen van Monet en Gerberoy I € 57,00 *
 ZO I 22 I Verrassingsreis met oldtimer (maaltijden inbegrepen) I € 61,00
 ZA I 28 I Dieppe, stadsbezoek, Varengeville, tuinen le Bois des Moustiers I € 52,00 *
 ZO I 29 I Parijs, stadsrondrit en extra vrije tijd met verblijf tot 19u I € 53,00

KLASSIEKE DAGREIZEN
 ZO I 03 JUL  I ALMERE, Floriade 10-jaarlijkse Wereldtuinbouwtentoonstelling I € 70,00 *
 ZO I 24 JUL  I PARIJS, Aankomst Ronde van Frankrijk ,vrij stadsbezoek I € 53,00
 DO I 28 JUL  I MIDDELBURG, marktdag, boottocht en mosselmaaltijd I € 62,00 * 
 DO I 04 AUG I GOUDA KAASMARKT, stadsbezoek met boottocht I € 45,00 *
 WO I 10 AUG I VOLENDAM, kaasmakerij en boottocht naar Marken I € 51,00 *
 ZO I 21  AUG I GIETHOORN, STAPHORST, ROUVEEN met boottocht en middagmaal inclusief I € 76,00 *
 ZA I 24 SEPT I CHAMPAGNEROUTE: Epernay champagneroute tijdens de pluk met proeverij I € 46,00 *
 ZO I 25 SEPT I TONGEREN, Alden Biesen met Fleuramour I € 58,00 *
 ZA I 01 OKT I VERRASSINGSREIS (maaltijden inbegrepen) I € 63,00
 ZA I 08 OKT I VERRASSINGSREIS (maaltijden inbegrepen) I € 63,00
 VR I 11  NOV I BOUILLON, jachtfestival en wildmarkt I € 35,00

* = ingangsticket bezoeken inbegrepen in de prijs ! Prijs kind : - 3 € op volwassen prijs, uitzondering Disneyland (-10 €); Efteling (-5 €)


