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Bungalowvakanties

Welkom bij LeonReizen
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Een unieke reisorganisatie speciaal voor mensen die met
begeleiding op reis willen, LeonReizen! Door onze jarenlange
ervaring weten we hoe wij voor onze vakantiegasten een
geweldige reis kunnen organiseren. Ben je een vakantieganger
met een verstandelijke beperking en wil je graag op reis? Dan
ben je bij ons aan het goede adres. Wij wensen iedereen een
goede vakantie!
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Ook in 2020 hebben we weer een prachtig aanbod van reizen in
binnen- en buitenland met veel nieuwe en verrassende bestemmingen.
Steeds meer mensen ontdekken dat reizen in kleine groepjes van
LeonReizen het allerleukste is! Een gezellige reis met leuke begeleiders
naar een mooie bungalow, een luxe hotel of een prachtige vliegreis:
het kan allemaal! Heb je speciale wensen? Laat het ons weten, samen
kunnen we kijken welke reis bij jou past! Op kantoor staat het
LeonReizen-team voor je klaar!

Vertrouwd op vakantie

Als vakantiespecialist op het gebied van begeleide reizen voor
vakantieliefhebbers met een verstandelijke beperking
organiseren we in 2020 ruim 120 reizen in binnen- en buitenland.
Met een team van ervaren begeleiders maken we er al sinds 2005
een groot succes van. Op 30 mei 2005 is LeonReizen opgericht en
vanaf deze dag houden we kantoor in Capelle aan den IJssel. Door
de kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke aandacht
is LeonReizen voor veel reizigers, ouders en begeleiders een
vertrouwde organisatie geworden. Om de deelnemer extra zekerheid te bieden zijn we lid van het garantiefonds GGTO. Ook zijn
we aangesloten bij een belangenvereniging voor reis-organisaties,
de VVKR.
Onze algemene reisvoorwaarden zijn terug te vinden op onze
website www.leonreizen.nl

Onze deelnemers

De begeleide vakanties van LeonReizen zijn geschikt voor deelnemers vanaf 18 jaar. Deelnemers aan de vakanties van LeonReizen
dienen te beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Waar nodig zal ondersteuning en begeleiding
worden geboden. Deelnemers kunnen goed in een groep
functioneren, dienen mobiel te zijn en kunnen zich (met enige
hulp) zelfstandig verzorgen. De uitgangspunten voor alle vakanties
zijn: gezelligheid, plezier en het genieten van een welverdiende
vakantie. Na iedere reis ontvangt de deelnemer een vakantieverslag en een evaluatieformulier, zo kan er nog eens lekker na
worden genoten van de reis!

LeonReizen
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Telefoon: 010 - 751 38 56
Mobiel : 06 - 16792687
E-mail : info@leonreizen.nl

KvK-nr.: 51862395
IBAN: NL48ABNA0479203849
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Zutendaal, Vlaanderen
Weert, Limburg
Lipno nad Vltavou, Zuid-Bohemen
Overberg, Utrecht
Kell am See, Rijnland-Palts
Volendam, Noord-Holland
Valkenburg, Limburg
Oosterhout, Noord-Brabant
Leiwen, Moezel
Weert, Limburg
Arcen, Limburg
Willingen, Sauerland
Bad Bentheim, Nedersaksen
Bad Bentheim, Nedersaksen
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Spanje
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Almelo, Overijssel
Vlotho, Noordrijn-Westfalen
Schin op Geul, Limburg
Disneyland, Parijs
Bad Bertrich, Eifel
Siedlinghausen, Sauerland
Bilstein, Sauerland
Bottrop, Gladbeck
Bad Fredeburg, Sauerland
Nunspeet, Gelderland

vliegvakanties
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Tibau do Sul, Natal
Willemstad, Nederlandse Antillen
Playa del Inglés, Gran Canaria
Struga, Ohrid
Belek, Turkse Rivièra
Kalamaki, Zakynthos
Costa Adeje, Tenerife
Skala Kaloni, Lesbos
Kos-Stad, Kos
Torremolinos, Costa del Sol
Santa Susanna, Costa Brava
Olhos D’Agua, Algarve
Chersonnisos, Kreta
Ixia, Rhodos
Mazara del Vallo, Sicilië
Lara, Turkse Rivièra
Benidorm, Costa Blanca
Magaluf, Mallorca
Es Canar, Ibiza
Alanya, Turkse Riviéra
Costa Tequise, Lanzarote
Playa del Carmen, Yucatan
Orlando, Florida

Website: www.leonreizen.nl
www.facebook.com/leonreizenbegeleidevakanties/
HOTEL
HOTEL
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Welke
reis past
bij jou?

Onze vakanties
We hebben 3 soorten vakanties: bungalowvakanties, hotelvakanties en vliegvakanties.
Al onze vakanties zijn compleet verzorgd, alles is inclusief. De maaltijden, consumpties, uitstapjes en begeleiding
zijn inbegrepen in de uiteindelijke reissom. Een annulerings- en reisverzekering zijn apart bij te boeken, de kosten van
deze verzekeringen staan beschreven bij de betreffende reis. De activiteiten die we in de vakanties ondernemen
worden in overleg met de deelnemers samengesteld en bestaan uit de uitstapjes die bij de reisomschrijving
staan. Om het de vakantieganger zo goed mogelijk naar de zin te maken zijn de accommodaties zorgvuldig geselecteerd
en van goede kwaliteit. Bij elke reis geven we een zakgeldadvies. Hiervan kunnen de deelnemers hun persoonlijke uitgaven bekostigen (een souvenir, een cadeau, kleding etc.). Deelnemers delen met een reisgenoot van
hetzelfde geslacht een kamer. Stellen en vrienden kunnen als vanzelfsprekend een kamer delen, dit dient te
worden aangegeven op het aanmeldingsformulier. Eenpersoonskamers zijn beschikbaar op aanvraag en tegen
een meerprijs te boeken.
LeonReizen verzorgt ook reizen op maat; groepen van woonvoorzieningen of vriendengroepen, een individuele
reis of als je als stel op reis wilt. Informeert u naar de mogelijkheden.

Bij elke reis staan er ‘voetjes’ vermeld, deze voetjes geven het actieve karakter van de reis aan.

Eén voetje geeft aan dat het een ‘rustig aan’
reislabel
pictogrammen

Bungalowvakanties
Het vervoer tijdens de bungalowvakanties vindt plaats met een personenbus. Deze bus blijft de gehele vakantie
beschikbaar en wordt bestuurd door de begeleiders van de reis. Bij de bungalowvakanties zijn alle kosten en
uitgaves verwerkt in de totale reissom. In Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Oost kunnen de deelnemers
kosteloos thuis worden opgehaald. Deelnemers uit andere delen van het land kunnen kiezen uit de opstapplaatsen
die bij iedere reis worden vermeld. De opstapplaatsen liggen op de route naar de vakantiebestemming. Er is ook de
mogelijkheid om bij het begin en aan het einde van de reis bij ons op kantoor te verzamelen.

HOTEL
HOTEL

Vliegvakanties
Onze vliegvakanties vertrekken vanaf Amsterdam Schiphol of van Rotterdam The Hague Airport. Bij deze vakanties
verzamelen we bij het Meetingpoint in de centrale hal of de entree van de luchthaven. De begeleiders van de
reis verwelkomen de deelnemers, op de afgesproken plek, in een shirt of polo met het LeonReizen logo. Bij de
vliegvakanties betalen de deelnemers een (vooraf en bij de reis benoemd) bedrag aan potgeld. Hiervan betalen
we onze uitstapjes. Na afloop kan de deelnemer worden opgehaald bij de betreffende aankomsthal, het Meetingpoint,
de STA-balie of zelfstandig zijn/haar weg vervolgen. Dit kan worden aangegeven op het aanmeldingsformulier.
Wanneer de deelnemer in Rotterdam of de directe omgeving woont of op de route naar de luchthaven dan is
het (in de meeste gevallen) mogelijk om gebruik te maken van vervoer naar en van de luchthaven. Deze haal- en
brengservice is tegen betaling. Afhankelijk van de afstand liggen de kosten van het ophalen en thuisbrengen van
een deelnemer tussen de € 90,- en de € 120,-.

De begeleiding

Tijdens de vakanties worden de deelnemers begeleid door een team van leuke en enthousiaste begeleiders. Om
de persoonlijke aandacht te waarborgen reizen wij voornamelijk in groepen van 6 tot 10 deelnemers. Bij iedere reis
zorgen er twee begeleiders voor de begeleiding. De begeleiders hebben affiniteit en/of ervaring met de doelgroep
en gaan met een goede voorbereiding op vakantie. Deskundigheid is dus gewaarborgd. De begeleiders zorgen
onder andere voor: de persoonlijke aandacht, aansturing, ondersteuning, het zorgen voor een goede sfeer, het
regelen van praktische zaken, het aanbieden van activiteiten, uitgifte van medicatie en het beheren van zakgeld.
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Bungalowvakantie

HOTEL
HOTEL

Hotelvakantie
Vliegvakantie

Zonvakantie

Hotelvakanties

Het vervoer tijdens de hotelvakanties vindt plaats met een personenbus. Deze bus blijft de gehele vakantie
beschikbaar en wordt bestuurd door de begeleiders van de reis. Bij de hotelvakanties betalen de deelnemers
een, vooraf en bij de reis benoemd, bedrag aan potgeld. Hiervan betalen we onze uitstapjes.
In Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Oost kunnen de deelnemers kosteloos thuis worden opgehaald.
Deelnemers uit andere delen van het land kunnen kiezen uit de opstapplaatsen die bij iedere reis worden
vermeld. De opstapplaatsen liggen op de route naar de vakantiebestemming. Er is ook de mogelijkheid om bij
het begin en aan het einde van de reis bij ons op kantoor te verzamelen.

Relax - Actief

Veel mogelijkheden
voor uitstapjes

+

Sinterklaasvakantie
Pretparkvakantie

vakantie is. Er worden leuke activiteiten ondernomen
die beschreven staan bij de betreffende reis, ook zijn
er voldoende rustmomenten. We verblijven vaak in
een gelijkvloerse en goed toegankelijke accommodatie.
Ideaal voor de wat oudere vakantieganger of als je
het gewoon lekker rustig aan wilt doen!

Twee voetjes geven aan dat het een doorsnee vakantie

is met regelmatig een activiteit maar ook voldoende
relaxmomenten. Deelnemers zijn goed ter been maar
houden van een afwisseling in actieve en minder actieve
momenten. Lekker genieten en gezellig!

D

rie voetjes geven aan dat het om een actieve reis
gaat waarbij we iedere dag een activiteit ondernemen.
De deelnemer moet goed ter been zijn vanwege de
aard van de activiteiten. Denk hierbij aan een reis
met veel uitjes of een vakantie in een heuvelachtig
gebied. Actief genieten en veel zien!
Wij proberen rekening te houden met de wensen en
voorkeuren van onze deelnemers!
Aanmelden voor een reis kan met het digitale aanmeldingsformulier op onze website of middels het
bijgesloten aanmeldingsformulier.

Muziekvakantie

Kerstvakantie

www.leonreizen.nl

Op onze website www.leonreizen.nl zijn al onze reizen en andere
wetenswaardigheden te vinden. Regelmatig versturen we een
nieuwsbrief met aanbiedingen en nieuwtjes. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan via een link op onze website. Onze vakantiefoto’s
en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze Facebookpagina.
Like onze pagina en er gaat geen bericht aan je voorbij!
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Waar?Capelle

Comenius Lyceum
Lijstersingel 18
n den IJssel
2902 JD Capelle aa
een duidelijke
(Op onze website is
vinden)
routebeschrijving te

Wanneer?

Zaterdag 7 december 2019
Aanvang:
Zaal is open om 16.30 uur
Einde:
22.30 uur

€20,inclusief eten en
drinken!

Kom jij naar dit spetterende feest?

Maak dan voor 15 november 2019 €20,- over op rekeningnummer:
NL30ABNA0557300037 t.n.v. LeonReizen te Capelle aan den IJssel.
Vermeld bij de betaling duidelijk je voor- en achternaam.
6
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Reisnummer BV0101, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

BV0101

BV0102

: € 649,: 17 t/m 20 jan.
:6
:2
: € 70,: € 42,: € 10,-

Bijzonderheden:
• Twee feestavonden vol muziek
• Optredens van René Karst, Stef Ekkel
en Erika Karst
• Ontbijten en dineren in het restaurant
• Lunchen in de bungalow
• Compleet verzorgd!
• Binnenzwembad
• Verschillende activiteiten

Reisnummer BV0103, Nederland

Wat kunnen we er doen?
4-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark Westerbergen
Een muziekweekend met René Karst & vrienden, dit wordt een weekend om nooit te vergeten! Stef Ekkel en Erika Karst zullen onder anderen in
dit weekend een optreden verzorgen. Zij zullen er samen met
René Karst een geweldig feest van maken. Stef Ekkel is bekend door zijn
geweldige hits "Woonboot" en "Waarheen, waarvoor" en natuurlijk
samen met René Karst "Liever te dik in de kist". Altijd al een keer met
René willen ontbijten, dineren, borrelen en feesten? Dan is dit weekend
een uitgesproken kans. Dit compleet verzorgde weekend bestaat uit
overnachtingen, ontbijt & diner en feestavonden op vrijdag en zaterdag.
Daarnaast worden er nog verassende activiteiten aangeboden.
Opstapplaatsen:

BV0103

4-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark de Katjeskelder
Een heerlijk weekendje op vakantie in het gezellige Brabantse land.
We verblijven op Vakantiepark de Katjeskelder waar we gezellig
kunnen bowlen, midgetgolfen en wandelen. In het zwembad nemen
we een verfrissende duik en ben jij onze nieuwe bowlingkampioen?
In de mooie bungalow tussen de bomen voelen we ons gelijk thuis.
Op zaterdagavond genieten we bij onze buren, een paar bungalows
verderop, van een mooie feestavond met muziek. En we maken ook
een leuk uitstapje naar leuke plaatsje Oosterhout waar we gezellig
wat gaan drinken en kunnen shoppen. Een heerlijk weekendje om te
genieten!
Opstapplaatsen:

• Winkelen in Oosterhout
• Museum Oud Oosterhout
• De Loonse en Drunense duinen
• Zwemmen en bowlen
• Muziekavond bij de buren

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk – Dordrecht – Breda

Hapert - Noord-Brabant

Weert - Limburg

BV0104

: € 649,: 12 t/m 15 juni
:6
:2
: € 50,: € 42,: € 10,-

Reisnummer BV0104, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers 		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Relax - Actief

Bijzonderheden:
• Het concert van Guus Meeuwis op 13 juni
• Muziekmiddag bij de Kaasboerin op
14 juni
• Zwemmen in het subtropisch zwemparadijs
• Bowlen en midgetgolfen

: € 499, : 3 t/m 6 april
:6
:2
: € 35,: € 32,: € 10,-

Relax - Actief

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle - Meppel

Nieuw
4-daagse bungalowvakantie - Landal het Vennenbos
Ieder jaar geeft Guus Meeuwis in het PSV-stadion een concert en wij
zijn erbij! Dit is natuurlijk het hoogtepunt van het weekendje weg
maar daarnaast doen we nog veel meer leuke dingen. Zondagmiddag
gaan we naar de Kaasboerin in België, gezellige muzikale optredens
waar we met een drankje van gaan genieten. We verblijven op Landal
het Vennenbos in een gezellige bungalow in het bos. Behalve het
fantastische zwembad, beschikt Het Vennenbos ook over een overdekt
Park Plaza waar veel te doen is. En natuurlijk gaan we gezellig bowlen
en midgetgolfen!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg
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Reisnummer BV0102, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers 		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Nieuw

Relax - Actief

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Oosterhout – Noord-Brabant

Echten - Drenthe

: € 499, : 20 t/m 23 nov.
:6
:2
: € 35,: € 32,: € 10,-

Relax - Actief

4-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark de Weerterbergen
Op het gezellige Vakantiepark de Weerterbergen valt er genoeg te beleven! We verblijven in een gelijkvloerse bungalow. In het parkcentrum
zijn veel dingen te doen; we kunnen er zwemmen, bowlen, boogschieten,
klimmen, midgetgolfen, waterfietsen en nog veel meer! Dichtbij vinden
we de leuke stad Weert waar we goed kunnen winkelen en iets verder
weg vinden we het altijd gezellige Valkenburg waar het in deze tijd
van het jaar erg gezellig is. Gewoon even een weekendje weg en lekker
genieten!

Wat kunnen we er doen?
• De stad Valkenburg
• Winkelen in Weert
• Bowlen
• Zwemmen
• Midgetgolfen
• Boogschieten

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda – Tilburg – Eindhoven
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Reisnummer BV1, Duitsland
Reissom
: € 929,Reisdatum BV1A
: 3 t/m 10 feb.
Reisdatum BV1B
: 10 t/m 17 feb.
:7
Deelnemers
Begeleiders
:2
Zakgeldadvies
: € 70,Annuleringsverz.
: € 60,Reisverzekering
: € 28,Inclusief skipas
Skihuur en lessen zijn niet inbegrepen.
Eigen materiaal meenemen is mogelijk.

BV1

Willingen - Sauerland

Oosterhout – Noord-Brabant

BV2

: € 849,: 3 t/m 10 april
: 2 t/m 9 okt.
: 10
:3
: € 70,: € 55,: € 20,-

Wat kunnen we er doen?
8-daagse skivakantie Duitsland - Hause Charine

Wat kunnen we er doen?
• Subtropisch zwemparadijs
• Mühlenkopf skispringschans
• Hochheide uitzichttoren
• Huifkartocht
Een extra mooie belevenis bij
reis BV1A is ons bezoek aan de
Weltcup skispringen, dit moet
je een keer meemaken!

8-daagse muziekreis - Vakantiepark de Katjeskelder

Een hele leuke wintersportvakantie beleven we in het gezellige Willingen!
Met verschillende afdalingen kunnen zowel de beginnende als de gevorderde skiër hier goed uit de voeten. Met de gondel of stoeltjeslift de
berg op voor een mooie tocht naar beneden en onderweg een drankje
doen bij een gezellige skihut. In het gezellige centrum met al de leuke
winkeltjes en barretjes is er altijd wat te beleven. Haus Charine ligt in
het centrum en vlakbij het skigebied. Het is een ruime en gezellige
groepswoning waar het na een heerlijke dag op de piste goed thuiskomen
is.
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Woerden - Bunnik - Veenendaal - Ede

Reisnummer BV3, Nederland

BV3

Hoenderloo - Gelderland

Feesten met de gezelligste artiesten en meezingen met de leukste liedjes!
Polonaise, dansen en gek doen! Samen met jou maken we er een
superweek van in onze mooie bungalow! Op Vakantiepark de Katjeskelder kunnen we bowlen, midgetgolfen, wandelen en zwemmen.
Vlakbij vinden we het gezellige plaatsje Oosterhout waar we gezellig
kunnen winkelen. We bakken ons eigen brood in het bakkerijmuseum
en maken een wandeling bij de Loonse en Drunense duinen. We gaan
op een spannende safari tussen de wilde dieren in Safaripark de Beekse
Bergen! Genoeg te beleven in deze leuke en afwisselende muziekvakantie!
Opstapplaatsen:

Hapert - noord-Brabant

BV4

: € 849,: 4 t/m 11 mei
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

Wat kunnen we er doen?
• Openluchtmuseum in Arnhem
• Dolfinarium in Harderwijk
• Dierenpark de Wissel in Epe
• Winkelen in Arnhem en Zutphen
• Park de Hoge Veluwe
• Stoomtrein in Beekbergen

• Winkelen in Breda en Oosterhout
• Museum Oud Oosterhout
• Safariepark de Beekse Bergen
• De Loonse en Drunense duinen
• Zwemmen en bowlen
• Het Bakkerijmuseum

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda

Reisnummer BV4, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV4A
Reisdatum BV4B
Reisdatum BV4C
Reisdatum BV4D
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
reisverzekering		

Relax - Actief

Nieuw
8-daagse bungalowvakantie - Landal Miggelenberg
Landal Miggelenberg is een heuvelachtig park midden in het bos op
de Veluwe. Op het park vinden we een zwembad, bowling en midgetgolf.
Vanuit onze prachtige bungalow wandelen we zo de natuur in.
Terug in de tijd gaan we met ons bezoek aan het openluchtmuseum
in Arnhem. Veel plezier met dieren beleven we in Dolfinarium en Dierenpark de Wissel in Epe. Onze souvenirs moeten ook gekocht worden en
dat doen we in Arnhem en Zutphen. Stoom afblazen doen we met de
Stoomtrein in Beekbergen en op de Hoge Veluwe genieten we van de
natuur.
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Woerden - Bunnik - Veenendaal - Ede

10

Reissom		
Reisdatum BV2A
Reisdatum BV2B
Deelnemers 		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
reisverzekering		
Relax - Actief

Relax - Actief

Reissom
Reisdatum
Deelnemers 		
Begeleiders 		
Zakgeldadvies
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV2, Nederland

: € 839,-		
: 4 t/m 11 mei
: 8 t/m 15 juni
: 6 t/m 13 juli
: 7 t/m 14 sept.
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

8-daagse bungalowvakantie - Landal het Vennenbos

Relax - Actief

Landal het Vennenbos is een gezellig bungalowpark in de bossen van
Brabant. We verblijven er in een gelijkvloerse bungalow die van alle
gemakken is voorzien. Behalve het mooie zwembad, beschikt Het
Vennenbos ook over Park Plaza met restaurants, cafés en winkeltjes.
Regelmatig is er een liveoptreden, een bingo of een andere leuke show.
Buiten het park is ook veel leuks te doen. We gaan op safari in de
Beekse Bergen, maken een vaartocht in België en doen nog veel meer
leuke dingen! Alles voor een topvakantie is hier aanwezig!

Wat kunnen we verwachten?
• Safaripark de Beekse Bergen
• Huifkartocht naar België
• De abdij van Postel
• De kaarsenmakerij
• Vaartocht in België

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg

11
11

Reisnummer BV5, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekerin		

: € 839,: 3 t/m 10 juli
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

BV5

Beekbergen – Gelderland

Diessen Baarschot – Noord-Brabant

BV6

Relax - Actief

• Apenheul
• Loenense watervallen
• Dierentuin Burgers Zoo
• Winkelen in Apeldoorn
• Park de Hoge Veluwe
• Oorlogsmuseum
• Stoomtrein in Beekbergen

Nieuw
8-daagse bungalowvakantie - Landal Heideheuvel

8-daagse bungalowvakantie - Landal Duc de Brabant

Landal Heideheuvel ligt middenin de bossen van de Veluwe en heeft
een overdekt zwembad. We genieten hier van onze prachtige bungalow en het gezellige park met bowling- en midgetgolfbaan. In de
omgeving zijn veel leuke uitstapjes te ondernemen. We bezoeken het
prachtige dierenpark Apenheul en dierentuin Burgers Zoo. Een mooie
rit met de stoomtrein maken we in Beekbergen. In het park de Hoge
Veluwe en bij de Loenense watervallen zien we hoe mooi Nederland
is!

Landal Duc de Brabant is gelegen in één van de mooiste delen van
Brabant; Het Land van de Hilver. Op het park kunnen we zwemmen in
het openluchtzwembad, midgetgolfen en een heerlijk drankje doen
op het terras van de Auberge. Vanuit onze mooie bungalow maken
we leuke en afwisselende uitstapjes. Een bezoek aan Safaripark de
Beekse Bergen, pretpark de Efteling, museumbrouwerij de Roos, winkelen in de stad Eindhoven, wandelen over Landgoed de Utrecht en
de Abdij van Postel in België.

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Woerden - Bunnik - Veenendaal - Ede

Reisnummer BV7, Nederland
: € 849,: 8 t/m 15 mei
: 26 juni t/m 3 juli
: 21 t/m 28 sept.
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

BV7

: € 829,: 11 t/m 18 mei
:6
:2
: € 70,: € 54,: € 20,-

Brouwershaven - Zeeland

BV8

Nieuw

Reisnummer BV8, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV8A
Reisdatum BV8B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 829,: 5 t/m 12 juni
: 12 t/m 19 juni
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

Relax - Actief

8-daagse bungalowvakantie - Landal Beach Resort Ooghduyne

8-daagse bungalowvakantie - Landal Port Greve

Landal Beach Resort Ooghduyne ligt in Julianadorp aan Zee, vlakbij
het Noordzeestrand. Op dit park verblijven we in een mooie vrijstaande bungalow. We kunnen er bowlen, zwemmen en midgetgolfen.
Mooie uitstapjes zijn er hier te maken! We bezoeken de oer-Hollandse
stadjes Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. We kunnen zelfs met de boot
naar Texel voor een mooie dag uit! In het Marine museum zien we hoe
het er vroeger aan toeging en de kaasmarkt in Alkmaar die moeten we
gezien hebben!

Landal Port Greve ligt direct aan het Grevelingenmeer in het mooie
Zeeland. Een ideale bestemming voor de liefhebbers van prachtige
natuur en water! Op het gezellige park vinden we een overdekt zwembad met glijbanen, een midgetgolfbaan en veel gezelligheid!
Er zijn veel leuke dingen te doen in de omgeving. Shoppen in Zierikzee
en het gezellige Middelburg, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk,
de stoomtrein van Goes naar Borssele, zeehondenopvang in Stellendam en het Arsenaal in Vlissingen.

Opstapplaatsen:

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Diemen

• Safaripark Beekse Bergen
• De Efteling
• Museumbrouwerij de Roos
• De stad Eindhoven
• Landgoed de Utrecht
• Abdij van Postel in België

Opstapplaatsen

Wat kunnen we er doen?
• Marinemuseum in Den Helder
• Bakkerijmuseum Medemblik
• Stoomtrein Hoorn – Medemblik
• Kaasmarkt in Alkmaar
• Vlindertuin Vlindorado
• Het eiland Texel

Wat kunnen we er doen?

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg

Julianadorp aan Zee - Noord-Holland

Relax - Actief
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Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies :
Annuleringsverz.
Reisverzekering
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Reissom
Reisdatum BV7A
Reisdatum BV7B
Reisdatum BV7C
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV6, Nederland

Wat kunnen we er doen?
• Het mooie Zierikzee
• Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
• Het Arsenaal in Vlissingen
• Shoppen in Middelburg
• Stoomtrein Goes-Borssele
• Zeehondenopvang Stellendam

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Barendrecht - Numansdorp - Oude-Tonge

13
13

Reisnummer BV9, Duitsland
Reissom		
Reisdatum BV9A
Reisdatum BV9B
Reisdatum BV9C
Reisdatum BV9D
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 929,: 15 t/m 22 mei
: 26 juni t/m 3 juli
: 31 juli t/m 7 aug.
: 28 aug. t/m 4 sept.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

BV9

Cochem – Moezel

Kaatsheuvel – Brabant

BV10

Reissom		
Reisdatum BV10A
Reisdatum BV10B
Reisdatum BV10C
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 829,: 18 t/m 22 mei
: 14 t/m 18 sept.
: 23 t/m 27 nov.
:6
:2
: € 70,: € 54,: € 12,50

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Wild- en recreatiepark Klotten
• Rijksburcht in Cochem
• Wijnproeverij langs de Moezel
• Shoppen in Cochem en andere
wijndorpjes
• Stoeltjeslift naar het Moezelgebergte
• Rondvaart over de Moezel
• De steden Trier en Koblenz

8-daagse bungalowvakantie - Feriënresort Cochem

5-daagse pretparkvakantie - Efteling

Op Feriënresort Cochem vieren we deze week vakantie in een prachtige
bungalow. Het park heeft een gezellig centrum met een zwembad.
Cochem is direct gelegen aan de rivier de Moezel. In dit dorp zijn
veel winkeltjes en gezellige restaurantjes te vinden. We maken een
vaartocht over de Moezel en verkennen met het toeristen treintje de
omgeving. Ga je mee in de kabelbaan? Of bezoek je liever de mooie
Rijksburcht en het Wild- en Recreatiepark Klotten? Vanuit het vakantiepark beleven we elke dag weer een avontuur in deze prachtige omgeving.
Opstapplaatsen:

Vijf dagen vakantievieren in het allermooiste pretpark van Europa!
Dagelijks rondlopen tussen al het mooie dat de Efteling te bieden heeft.
Uitgebreid genieten van een ritje in de Python, Droomvlucht, de Vliegende
Hollander, de Fata Morgana of de Pagode: tijdens deze vakantie kan het
allemaal! De voorstelling van Raveleijn is een lust voor het oog, deze
mogen we zeker niet missen! Vlak naast de Efteling ligt het sprookjesachtige vakantiepark Efteling Bosrijk. Na een heerlijke dag in het park
kunnen we in onze sprookjesachtige bungalow en in het zwembad van
Bosrijk heerlijk relaxen en bijkomen! Bij de reis in november genieten we
van een hele mooie Winter Efteling!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg
Eindhoven - Venlo

Reisnummer BV11, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV11A
Reisdatum BV11B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV10, Nederland

: € 799,: 18 t/m 22 mei
: 14 t/m 18 sept.
:6
:2
: € 70,: € 52,: € 12,50

BV11

Bijzonderheden:
• Direct naast de Efteling
• 5 dagen toegang tot de Efteling
• Luxe en gezellige bungalow
• Zwembad en restaurant
• Winter Efteling reis november

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Waalwijk

Hilvarenbeek – Noord-Brabant

Vlagtwedde - Groningen

BV12

Nieuw

Reisnummer BV12, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,- 		
: 18 t/m 25 mei		
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief
Relax - Actief

Bijzonderheden:
• Lodge tussen de wilde dieren
• 5 dagen toegang tot Safari Resort,
Safaripark, Dierenrijk en ZooParc
Overloon
• Zwembad, bar en restaurant
• Slapen in een stapelbed

Nieuw

Wat kunnen we er doen?
5-daagse Safari Resort - Beekse Bergen

Vijf dagen vakantievieren tussen de wilde dieren in Safari Resort
Beekse Bergen! We slapen in een lodge en genieten iedere dag van
een spannend verblijf op het park. We zien leeuwen, giraffes, olifanten,
apen, zeeleeuwen en nog veel meer! Nog meer ontspannen doen
we in Karibu Town waar we kunnen zwemmen bowlen en een lekker
drankje kunnen doen onder het genot van Afrikaanse muziek. Ga jij
mee met deze bijzondere vakantie?
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda

8-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark Emslandermeer
Vakantiepark Emslandermeer is gelegen in het mooie Groningse dorp
Vlagtwedde, vlakbij de Duitse grens. De omgeving is zeer afwisselend.
Wandelend, fietsend en varend gaan we het ontdekken. Er gaat niets
boven Groningen! Op het park verblijven we in een mooie vakantiewoning, waar we heerlijk vakantievieren. In de omgeving is veel te beleven, we bezoeken de vestingstad Bourtange, varen over het Emslandermeer, bezoeken het klooster in Ter Apel en de Burcht Wedde. De
stad Papenburg ligt net over de grens in Duitsland en is het bezoeken
meer dan waard.
Opstapplaatsen:

• Vestingstad Bourtange
• Wonderwereld Ter Apel
• Klooster in Ter Apel
• De Burcht Wedde
• Varen over het Emslandermeer
• Subtropisch zwembad
• De stad Papenburg

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle - Assen
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15
15

Reisnummer BV13, Duitsland
Reissom		
Reisdatum BV13A
Reisdatum BV13B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies :
Annuleringsverz.
Reisverzekering

BV13

Leiwen - Moezel

West-Graftdijk - Noord-Holland

: € 929,: 29 mei t/m 5 juni		
: 21 t/m 28 aug.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

BV14

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Nieuw

Relax - Actief

8-daagse bungalowvakantie - Landal Sonnenberg

8-daagse bungalowvakantie - Resort de Rijp

Landal Sonnenberg ligt bij het wijndorpje Leiwen aan de Moezel.
Vanuit onze vrijstaande bungalow hebben we een prachtig uitzicht op
de omgeving. Op het park kunnen we zwemmen, bowlen en midgetgolfen. Langs de Moezel vinden we leuke dorpjes met vakwerkhuizen
en burchten. Vanaf de Moezel zien we de mooie wijnvelden. Souvenirs
kopen we in de mooie plaatsjes Bernkastel-Kues en Traben-Trarbach.
In Eifelpark Gondorf leven we ons uit op de rodelbaan en de wildwaterbaan. In de Romeinse stad Trier genieten we van het shoppen en we
verkennen de stad met de toeristentrein.
Opstapplaatsen:

Resort de Rijp is een vakantiepark in oud-Zaanse stijl, centraal gelegen
in Noord-Holland voor veel leuke uitstapjes. Onze vrijstaande bungalow
is van alle gemakken voorzien en is een prima plek voor onze vakantie.
We gaan naar de kaasmarkt in Alkmaar, maken een mooie vaartocht en
bezoeken het gezellige Volendam waar we natuurlijk een visje eten. Het
museumdorp de Zaanse Schans en een rit met de Stoomtrein maken
deze vakantie er één om nooit te vergeten!

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Venlo

Reisnummer BV15, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,- 		
: 22 t/m 29 mei
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
• Eifelpark Gondorf
• Rondvaart over de Moezel
• Romeinse stad Trier
• Het beroemde Cochem
• Bernkastel-Kues en Traben-Trarbach
• De brouwerij van Bitburg

Reisnummer BV14, Nederland

BV15

Borger - Drenthe

• Kaasmarkt in Alkmaar
• Varen over het Alkmaardermeer
• Strand van Egmond aan Zee
• Zaanse Schans
• Volendam en Monnickendam
• Stoomtrein Hoorn – Medemblik

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Diemen

Nieuwvliet-Bad – Zeeland

BV16

: € 869,: 22 t/m 29 mei
:6
:2
: € 70,: € 56,: € 20,-

Reisnummer BV16, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV16A
Reisdatum BV16B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 899,: 5 t/m 12 juni
: 28 aug. t/m 4 sept.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Kamp Westerbork
• Schaapskooi Exloo
• Hunebedcentrum
• Het Gevangenismuseum
• Attractiepark Drouwenerzand
• Varen over de Veenvaart

Nieuw

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark Hunzedal
In het gezellige plaatsje Borger, middenin de natuur en omringd door
hunebedden, ligt vakantiepark Hunzedal. Een veelzijdig vakantiepark
waar echt enorm veel te doen is. Zwemmen, boogschieten, bowlen
of zonnebaden aan het grote recreatiemeer? We verblijven in een
vrijstaande familievilla en maken leuke en boeiende uitstapjes in de
omgeving. We bezoeken de Schaapskooi in Exloo, gaan varen over
de Veenvaart, bezoeken het gevangenismuseum en kunnen ook naar
Kamp Westerbork. In Attractiepark Drouwenerzand kunnen we al onze
energie kwijt, ga jij mee?
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

16

Relax - Actief

8-daagse bungalowvakantie - Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad
Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad ligt vlakbij het prachtige Zeeuwse
strand. We verblijven in mooie bungalow met een Zeeuwse uitstraling,
op het park is een zwembad waar we heerlijk van kunnen genieten.
Het visserijmuseum, Mini Mundi Walcheren en de kaasboerderij zijn
het bezoeken meer dan waard.
We maken een wandeling langs de kust en waaien heerlijk uit langs
het strand. Een dagje uit in Knokke (België) hoort ook bij deze vakantie,
even lekker winkelen en souvenirtjes kopen!

• Visserijmuseum in Breskens
• Museumcafé het Koekoeksnest
• Kaasboerderij de Vos
• Mini Mundi Walcheren
• Het Belgische plaatsje Knokke
• Winkelen in Terneuzen, Breskens

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Roosendaal - Goes

17
17

Reisnummer BV17, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV17A
Reisdatum BV17B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 899,: 5 t/m 12 juni
: 17 t/m 24 juli 		
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

BV17

Leiwen - Moezel
Biddinghuizen
– Flevoland

West-Graftdijk
Reuver- -Noord-Holland
Limburg

BV18
BV14

Reissom		
Reisdatum BV18A
Reisdatum BV18B
Reisdatum BV18C
Reisdatum BV18D
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverzek.
Reisverzekering

Relax - Actief

8-daagse bungalowvakantie - Landal Waterparc Veluweweer
Landal Waterparc Veluwemeer is gelegen aan het Veluwemeer waar we
vanuit onze bungalow zicht op hebben. Rondom het park en vooral op
het water is hier veel te beleven, we maken een mooie vaartocht en we
kunnen er zelfs zwemmen! Onze souvenirs kopen we in de stad Elburg
en voor een mooie dag uit gaan we naar het Dolfinarium in Harderwijk.
Winkelen kunnen we in Batavia stad en in het Aviodrome beleven we
de geschiedenis van de luchtvaart. Alle bezienswaardigheden en leuke
uitjes zorgen ervoor dat we een hele leuke vakantie tegemoet gaan!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda- Utrecht - Hilversum - Huizen

Reisnummer BV19, Nederland
Reissom		
Reisnummer 		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsver.
Reisverzekering

: € 939,: BV19
: 5 t/m 12 juni
:6
:2
: € 70,: € 61,: € 20,-

BV19
BV15

America – Limburg

8-daagse bungalowvakantie - Landal de Lommerbergen
Langs de Maas vinden we bungalowpark Landal de Lommerbergen.
Verscholen tussen de bomen van het bosrijke park vinden we er onze
gelijkvloerse bungalow. Er is altijd wat leuks te beleven op het Park
Plaza! Bowlen, midgetgolfen en zelfs een prachtig subtropisch zwemparadijs. In de omgeving zijn leuke uitstapjes te ondernemen.
Het dierenpark Mondo Verde is een goed idee voor een leuke dag uit!
En of we nu gaan varen over de Maas of gezellig gaan winkelen in
Valkenburg, Maastricht of Venlo, leuk is het hier hoe dan ook!
Opstapplaatsen:

Nieuwvliet-Bad
– Zeeland
Sibculo - Overijssel

BV20
BV16

Reisnummer BV20, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV20A
Reisdatum BV20B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,: 8 t/m 15 juni
: 28 aug. t/m 4 sept.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalow en muziekvakantie - Center Parcs het Meerdal/
Funpop
Ieder jaar is het weer een groot feest op het leukste muziekfestival van
Nederland, Funpop! Veel bekende artiesten waarmee we twee dagen
genieten en uit ons dak gaan. De andere dagen van de week maken
we er ook een feest van met leuke uitjes naar Attractiepark Toverland
en Zooparc Overloon. Op Center Parcs het Meerdal vieren we vakantie
in een mooie en gelijkvloerse bungalow. Het bosrijke park heeft een
gezellig parkcentrum met een bowlingbaan. We kunnen er ook zwemmen in het Aqua Mundo met een superlange glijbaan!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven
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Wat kunnen we er doen?
• Winkelen in Valkenburg
• Varen over de Maas
• Klok en Peel museum
• Dierenpark Mondo Verde
• Venlo en Maastricht

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Relax - Actief

• Twee dagen festivalplezier op Funpop!
• Winkelen in Venlo
• Waterpret In het Aquamundo
• Attractiepark Toverland
• Zooparc Overloon

: € 889,: 5 t/m 12 juni
: 17 t/m 24 juli
: 31 aug. t/m 7 sept.
: 21 t/m 28 sept.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Dolfinarium Harderwijk
• Winkelen in Batavia stad
• Hanzestad Elburg
• Batavialand in Lelystad
• Aviodrome in Lelystad
• Orchideeënhoeve in Luttelgeest
• Rondvaart over het Veluwemeer

Reisnummer BV18, Nederland

8-daagse bungalowvakantie - Landal de Vlegge
Op Landal De Vlegge in Sibculo verblijven we in een vrijstaande bungalow met een mooie tuin. Het bosrijke park heeft een een recreatieplas met een strand. Sibculo ligt vlakbij de Duitse grens en is omringd
met knusse dorpjes als Ommen, Lemele en Hardenberg. Hier maken
we leuke uitstapjes en genieten we van de sfeer. Bad Bentheim en
Nordhorn in Duitsland liggen ook vlakbij, daar kunnen we ons met een
rondvaart en een bezoek aan het Tierpark goed vermaken. In het Kasteel
Twickel in Delden en het openluchtmuseum in Ootmarsum gaan we
terug in de tijd. Een hele leuke en bijzondere tweelandenreis dus!
Opstapplaatsen:

• Dierenpark Nordhorn
• Stadje Bad Bentheim
• Kasteel Twickel in Delden
• Openluchtmuseum in Ootmarsum
• Winkelen in Ommen en Hardenberg

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle
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Reisnummer BV21, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,: 8 t/m 15 juni
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Deltapark Neeltje Jans
• Historisch Zierikzee
• Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
• Stoomtrein Goes-Borssele
• Het Arsenaal in Vlissingen
• Slot Haamstede

Burgh-Haamstede
- Zeeland
Leiwen - Moezel

BV21

: € 929,: 15 t/m 22 juni
:7
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

Reisnummer BV22, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,: 8 t/m 15 juni
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Nieuw

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Duinpark ’t Hof van Haamstede

8-daagse bungalowvakantie - Landal Resort Haamstede

Landal Duinpark ’t Hof van Haamstede ligt pal aan het natuurgebied
de Zeepeduinen waarvandaan we zo het strand op lopen. Heerlijk genieten en uitrusten dus bij onze vrijstaande bungalow met mooie tuin
en terras in het mooie Haamstede! Winkelen in het gezellige Zierikzee
en Middelburg, met de stoomtrein van Goes naar Borssele, het Arsenaal
in Vlissingen, de Deltawerken van Neeltje Jans, Slot Haamstede en het
watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Veel leuke dingen te doen in het
gezellige Zeeland!

Op Landal Resort Haamstede vieren we vakantie in een ruime en vrijstaande bungalow met een typisch Zeeuwse uitstraling. Rondom het
huis is een mooie tuin met een terras. Vanaf het rustige park komen we
in een paar autominuten in het gezellige Haamstede en bij het mooie
strand. Souvenirs kopen in de oude stadjes Zierikzee en Middelburg,
met de stoomtrein van Goes naar Borssele, het Arsenaal in Vlissingen,
de Deltawerken van Neeltje Jans, Slot Haamstede en het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Veel leuke dingen te doen in het gezellige
Zeeland!
Opstapplaatsen:

Opstapplaatsen:

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

BV22
BV14

Nieuw

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Spijkenisse - Brielle - Ouddorp

Reisnummer BV23, Duitsland

Burgh-Haamstede
- Zeeland
West-Graftdijk
- Noord-Holland

BV23
BV15

Willingen - Sauerland

• Deltapark Neeltje Jans
• Historisch Zierikzee
• Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
• Stoomtrein Goes-Borssele
• Het Arsenaal in Vlissingen
• Slot Haamstede

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Spijkenisse - Brielle - Ouddorp

Hoge Hexel - –Overijssel
Nieuwvliet-Bad
Zeeland

BV24
BV16

Reisnummer BV24, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,: 15 t/m 22 juni
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?

• Subtropisch zwemparadijs
• De Mühlenkopf skispringschans
• Het Wildpark
• Midgetgolfen
• De rodelbaan
• Varen over de Diemelsee
• Tocht met de gondel
• Huifkartocht

• Winkelen in Almelo en Ommen
• Varen over de Vecht
• Veenmuseum in Vriezenveen
• Koe Safari bij de Vechtdal Hoeve
• Boerderij Aan ’t Zandeinde
• Kaasmakerij Heileuver

8-daagse bungalow - muziekvakantie Haus Charine
In het gezellige Willingen vieren we vakantie in Haus Charine, een
groot en gezellig huis! Het gezellige centrum van Willingen met al de
leuke winkeltjes, restaurants en terrasjes is vlakbij. We bezoeken het
Schlagerfestival Viva Willingen waar we genieten van de gezellige sfeer
en de Duitse muziek. Daarnaast zijn er nog veel meer leuke dingen te
doen: het Wildpark met een roofvogelshow, een rit van de rodelbaan,
varen over de Diemelsee, het subtropische zwembad, een gondeltocht
en nog veel meer! Willingen is alles wat je wilt!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Veenendaal - Arnhem - Zevenaar
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8-daagse bungalowvakantie - Recreatiepark de Tolplas
Op Recreatiepark De Tolplas in Twente is onze bungalow omringd
door groen en hebben we een ruime tuin met een heerlijk terras. In
de recreatieplas kunnen we zwemmen en vissen en het strandje is de
perfecte plek om te genieten van de zon.
In de mooie stadjes Almelo en Ommen kunnen we naar hartenlust
winkelen en over de rivier de Vecht maken we een mooi vaartocht.
We bezoeken de Kaasmakerij, de Lemelerberg en in het Veenmuseum
gaan we terug in de tijd.
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

21
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Reisnummer BV25, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV25A
Reisdatum BV25B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
		:

: € 929,: 15 t/m 22 juni
: 31 aug. t/m 7 sept.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

BV25

De Leiwen
Cocksdorp
– Texel
- Moezel

Noorbeek
– Limburg
West-Graftdijk
- Noord-Holland

BV26
BV14

Reissom		
Reisdatum BV26A
Reisdatum BV26B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 879,: 15 t/m 22 juni
: 21 t/m 28 sept.
:6
:2
: € 70,: € 57,: € 20,-

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
• Zeehondenopvang Ecomare
• Het Juttersmuseum
• Varen over de Waddenzee
• Winkelen in Den Burg en De Koog
• De schapenboerderij

8-daagse bungalowvakantie - Landal de Sluftervallei

8-daagse bungalowvakantie - Landal de Waufsberg

Op Texel verblijven we op Landal de Sluftervallei in De Cocksdorp.
Hier vieren we onze vakantie in een luxe vrijstaande villa. Het park is
gelegen middenin de duinen en is een goede basis om het eiland te
verkennen. Op het park kunnen we zwemmen en bowlen.
Texel staat garant voor een week lang zon, zee, strand en plezier. Vanaf
het moment dat we de boot nemen naar het eiland zijn we al in een
andere wereld. Heerlijk varen over de Waddenzee, de zeehonden van
Ecomare, winkelen in de Koog, een mooie stranddag, een bezoek aan
de schapenboerderij en de vuurtoren: op Texel is het echt genieten!
Opstapplaatsen:

Op de grens van Nederland en België, in het plaatsje Noorbeek, vinden
het mooie park Landal de Waufsberg. In en rondom de vrijstaande
bungalow kunnen we goed vakantievieren! We kunnen kiezen uit leuke
uitstapjes in zowel Nederland, België als Duitsland. De markt in het
Belgische Tongeren, winkelen in het Duitse Aken, een mooie vaartocht
over de Maas in Maastricht, de grotten van Valkenburg, het Drielandenpunt in Vaals of een rit met de stoomtrein in Simpelveld. Genoeg te
doen in deze vakantie!

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amsterdam - Alkmaar

Reisnummer BV27, België
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
		

Reisnummer BV26, Nederland

: € 899,: 19 t/m 26 juni
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

BV27
BV15

Froidchapelle - Ardennen

• Winkelen in Aken, Duitsland
• Hasselt en Tongeren, België
• De grotten van Valkenburg
• De stoomtrein in Simpelveld
• Drielandpunt in Vaals
• Varen in Maastricht

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Vaals - Limburg
Nieuwvliet-Bad
– Zeeland

BV28
BV16

Reisnummer BV28, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV28A
Reisdatum BV28B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 899,: 19 t/m 26 juni
: 11 t/m 18 sept.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Kasteel van Fosteau
• Varen in Dinant
• Bierbrouwerij des Fagnes
• Vlindertuin Virelles
• Meer van Falemprise
• Neptunesgrotten
• De stadjes Chimay en Namen

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Village l’Eau d ‘Heure
Landal Village l ‘Eau d ‘Heure ligt in de Belgische Ardennen. Het park
ligt aan een meer met een zandstrand en wandelboulevard. De ruime
bungalow die is voorzien van alle gemakken en heeft een mooi terras.
Het park heeft een overdekt Aquacentre met een zwembad en een
waterglijbaan. Rondom het park is genoeg te beleven. We bezoeken
de leuke stadjes Chimay en Namen, gaan varen in Dinant, bezoeken de
grotten, de bierbrouwerij en gaan op visite in een kasteel. Genoeg te
beleven dus in de Ardennen!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda
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8-daagse bungalowvakantie - Landal Hoog Vaals
Bij Landal Hoog Vaals vieren we vakantie en we gaan ons er zeker thuis
voelen! De gezellige woonkamer met het mooie terras en het uitzicht
op de natuur, het is hier werkelijk prachtig! Op het park kunnen we een
bowlen, midgetgolfen en er is ook een zwembad. Voor uitstapjes zijn
er veel mogelijkheden: de grotten in Valkenburg, het gezellige Maastricht, het Drielandenpunt, een bezoek aan een kasteel en het maken
van een mooie vaartocht.Glooiende heuvels, mergelgrotten, beekjes,
kastelen, de Sint-Pietersberg, het Drielandenpunt; Zuid-Limburg op
zijn mooist!
Opstapplaatsen:

• Kasteel van Hoensbroek
• Grotten in Valkenburg
• Het Drielandenpunt
• Tocht met de stoomtrein
• Varen over de Maas
• Kasteel- en dierenpark Born
• Winkelen in Maastricht en Valkenburg
• De mooie steden Aken en Eupen

Capelle aan den IJssel - Breda - Tilburg - Geldrop - Venlo
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Reisnummer BV29, Duitsland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

BV29

Bad
Sachsa
- Harz
Leiwen
- Moezel

Ouddorp - Zuid-Holland
West-Graftdijk
- Noord-Holland

BV30
BV14

: € 949,: 19 t/m 26 juni
:6
:2
: € 70,: € 62,: € 20,-

Reisnummer BV30, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV30A
Reisdatum BV30B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 939,: 26 juni t/m 3 juli
: 11 t/m 18 sept.
:6
:2
: € 70,: € 61,: € 20,-

Relax - Actief
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Klooster Walkenried
• Eenhoorngrot in Herzberg
• Rodelbaan van St. Andreasberg
• Rit met de Harz smalspoorlijn
• Heimatmuseum
• Grenzlandmuseum
• Oude stadjes Goslar en Quedlinburg
• Varen over de Okersee

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Salztal Paradies

8-daagse bungalowvakantie - Landal Strandresort Ouddorp Duin

Landal Salztal Paradies ligt in Bad Sachsa een kleine stad in het zuiden
van de Harz. In onze luxe bungalow is het goed vakantievieren. Op
het heuvelachtige park ligt een mooi zwembad en een bowling- en
midgetgolfbaan. In de omgeving maken we leuke uitstapjes. We bezoeken
klooster Walkenried, de eenhoorngrot in Herzberg, de stadjes Goslar en
Wernigerode, de zomerrodelbaan van St. Andreasberg, varen over de
Okersee en we maken een rit met de stoomtrein. En in het grenslandmuseum vinden we alles over de historie van Duitsland. Deze vakantie
is Supertoll!
Opstapplaatsen:

Op Landal Strand Resort Ouddorp Duin gaan we deze week vakantie
vieren! Na een korte wandeling door de duinen zijn we bij het strand
en de zee. We genieten van onze vrijstaande bungalow en hebben een
prachtig terras waar we kunnen zitten, kletsen, eten, drinken en lol maken!
Er zijn leuke dingen te doen in deze omgeving. Op zeehondensafari in
Zierikzee, shoppen in Ouddorp, een leuke dag in het Arsenaal in Vlissingen, het
Zeeuws museum in Middelburg, een tocht met de stoomtrein in Ouddorp
of de Geitenboerderij de Mekkerstee. Op de grens van Zuid-Holland en
Zeeland is het heerlijk genieten van een prachtige vakantie!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Veenendaal - Arnhem - Zevenaar

Reisnummer BV31, Duitsland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 909,: 29 juni t/m 6 juli
:6
:2
: € 70,: € 59,: € 20,-

BV31
BV15

Heimbach - Eifel

• Zeehondensafari vanuit Zierikzee
• Het Arsenaal in Vlissingen
• Tocht met de stoomtrein
• Geitenboerderij de Mekkerstee
• Winkelen in Ouddorp
• De stadjes Goedereede en Zierikzee
• Zeeuws museum in Middelburg
• Dagje zon, zee, strand

Capelle aan den IJssel - Barendrecht - Spijkenisse - Rozenburg - Brielle

Nieuwvliet-Bad
Zeeland
Posterholt -–Limburg

BV32
BV16

Reisnummer BV32, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV32A
Reisdatum BV32B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 909,: 26 juni t/m 3 juli
: 10 t/m 17 aug.		
:6
:2
: € 70,: € 59,: € 20,-

Relax - Actief
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Rondvaart over het stuwmeer
• Klooster Mariawald
• Valkerij Hellenthal
• Stadje Monschau
• Wildpark Rheinland
• Natuurpark Hohes Venn

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Eifeler Tor
Landal Eifeler Tor ligt in het leuke stadje Heimbach. Vanaf ons terras
hebben we een prachtig uitzicht op de mooie omgeving. De luxe bungalow
heeft een gezellige woonkamer en geeft ons alle ruimte die we nodig
hebben. Het park heeft een binnen- en een buitenzwembad en je kunt
er vissen. Nationaal Park Eifel is schitterend gebied. We varen over het
stuwmeer, bezoeken het Wildpark, het Klooster Mariawald en de Valkerij
van Hellenthal. Winkelen doen we in de gezellige stadjes Heimbach
en Monschau. De leuke uitstapjes en de gezellige bungalow zorgen
ervoor dat we een topvakantie gaan beleven!
Opstapplaatsen

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Weert - Sittard

24

8-daagse bungalowvakantie - Landal Landgoed Aerwinkel
Landal Landgoed Aerwinkel ligt in Posterholt. We verblijven er in een
luxe bungalow met een grote tuin. Op het terras genieten we van een
bakje koffie en Limburgse vlaai! Het park is de ideale uitvalsbasis voor
mooie uitstapjes in de omgeving en heeft een zwembad en een bowlingbaan. We bezoeken Landgoed Kasteel Aerwinkel en familiepark Mondo
Verde en maken een wandeling door het witte stadje Thorn. In het
gezellige Maastricht maken we een rondvaart over de Maas.
Leuke terrasjes, de kabelbaan en natuurlijk de grotten vinden we in
Valkenburg. Dit mogen we niet missen!
Opstapplaatsen:

• Witte stadje Thorn
• Landgoed Kasteel Aerwinkel
• Themapark Mondo Verde
• Stoomtrein Zuid-Limburg
• Varen in Maastricht
• Grotten in Valkenburg
• Drielandenpunt in Vaals

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

25
25

Reisnummer BV33, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV33A
Reisdatum BV33B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 849,: 10 juni t/m 6 juli
: 18 t/m 25 sept.
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

BV33

Leiwen--Overijssel
Moezel
Haarle

Roggel –- Noord-Holland
Limburg
West-Graftdijk

BV34
BV14

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal de Hellendoornse Berg

8-daagse bungalowvakantie - Buitenhof de Leistert

Op Landal de Hellendoornse Berg vieren we vakantie in een gezellige
bungalow, op het park kunnen we zwemmen, bowlen en midgetgolfen.
In de omgeving is veel te doen: een rit met de huifkar, een mooie
vaartocht over de Regge, winkelen in Kampen en Deventer en Avonturenpark Hellendoorn. Na een korte autorit zijn we in Duitsland waar we
het plaatsje Bad Bentheim bezoeken en de dierentuin in Nordhorn. Het
mooie bungalowpark en de omgeving vormen een ideale combinatie
voor een heerlijke vakantie!

In het hart van Limburg en grenzend aan de Maas ligt Buitenhof de
Leistert. We verblijven in een luxe vakantieboerderij op een park met
veel faciliteiten: een gezellig restaurant, een (snack) bar, de midgetgolfbaan en het subtropisch zwemparadijs.
Met de steden Roermond, Weert en Valkenburg in de buurt, het Belgische Maaseik, ZooParc Overloon, het mooie openluchtmuseum Eynderhoof en een mooie vaartocht over de Maas is er veel afwisseling voor
een leuke dag uit.

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

Reisnummer BV35, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV35A
Reisdatum BV35B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 899,: 6 t/m 13 juli
: 31 juli t/m 7 aug.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

: € 979,: 6 t/m 13 juli 		
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

Relax - Actief

Nieuw

Relax - Actief

• Avonturenpark Hellendoorn
• Winkelen in Kampen en Deventer
• Huifkartocht door de bossen
• Tierpark Nordhorn, Duitsland
• Stadje Bad Bentheim, Duitsland
• Varen over de Regge

Reisnummer BV34, Nederland

BV35
BV15

Midlaren - Drenthe

• Varen over de Maas
• ZooParc Overloon
• Designer outlet Roermond
• Openluchtmuseum Eynderhoof
• Kaarsenmakerij Inka
• Vaartocht over de Maas
• Dagje België: Maaseik
• Weert, Roermond, Valkenburg

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Nieuwvliet-Bad
– Zeeland
Willingen - Sauerland

BV36
BV16

Reisnummer BV36, Duitsland
Reissom		
Reisdatum BV36A
Reisdatum BV36B
Reisdatum BV36C
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
1 persoonskamer

: € 849,: 6 t/m 13 juli
: 7 t/m 14 aug.
: 7 t/m 14 sept.
:7
:2
: € 70,: € 60,: € 20,: € 90,- toeslag

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Hunebedden in Borger
• Rondvaart over het Zuidlaardermeer
• Openluchtmuseum Ellert en Brammert
• Molen de Korenschoof
• Klompenmuseum
• Wonderwereld Ter Apel

8-daagse bungalowvakantie - Landal de Bloemert
Het waterrijke bungalowpark Landal de Bloemert ligt vlakbij het Zuidlaardermeer. Na een leuke dag uit kunnen we in onze luxe bungalow
heerlijk uitrusten en genieten van een lekker drankje op het mooie
terras! Midlaren ligt perfect voor onze uitstapjes: leuke steden als
Emmen en Assen in de buurt, de hunebedden in Borger en het openluchtmuseum van Ellert en Brammert. Vlakbij ligt het Zuidlaardermeer
voor een mooie vaartocht. Hier in Drenthe zoeken we in deze vakantie
de leukste plekjes op!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle - Assen

26

8-daagse bungalowvakantie - Haus Charine
In Willingen is er het hele jaar door wat te beleven! We verblijven
in Haus Charine, een mooie grote groepswoning. Vanaf het balkon
hebben we een prachtig zicht over Willingen. Een ideale plek om bij te
kletsen en te genieten van een drankje.
Het centrum van Willingen met de leuke winkeltjes en terrasjes is
vlakbij. Er zijn veel activiteiten te ondernemen: het Wildpark met een
roofvogelshow, een rit van de rodelbaan, varen over de Diemelsee, het
subtropische zwembad, een gondeltocht en nog veel meer! Willingen
is alles wat je wilt!
Opstapplaatsen:

Wat kunnen we er doen?
• Subtropisch zwemparadijs
• De Mühlenkopf skispringschans
• Het Wildpark
• De rodelbaan
• Varen over de Diemelsee
• Gondeltocht op de Ettelsberg
• De Hochheide uitzichttoren
• Bierbrouwerij Willinger Brauhaus
• Huifkartocht

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Veenendaal - Arnhem - Zevenaar

27
27

Reisnummer BV37, Nederland
Reissom		
Reisdatum BV37A
Reisdatum BV37B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 849,: 10 t/m 17 juli
: 7 t/m 14 aug.
:6
:2
: € 70,: € 55,: € 20,-

Leiwen
- Moezel
Ees - Drenthe

BV37

Valkenburg
aan de
Geul - Limburg
West-Graftdijk
- Noord-Holland

BV38
BV14

Reisnummer BV38, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1029,: 10 t/m 17 juli
:6
:2
: € 70,: € 67,: € 20,-

Relax - Actief
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
Wat kunnen we er doen?
• Gevangenismuseum in Veenhuizen
• Varen over de Veenvaart
• Attractiepark Drouwenerzand
• Bierbrouwerij Maallust
• Openluchtmuseum Ellert en Brammert
• Veenpark in Barger-Compascuum
• Museumspoorlijn Stadskanaal -Veendam
• Uitkijktoren Poolshoogte in Odoorn

8-daagse bungalowvakantie - Landal Land van Bartje

8-daagse bungalowvakantie - Landal Kasteeldomein de Cauberg

Landal Het Land van Bartje ligt in het plaatsje Ees, een heerlijke plek!
We verblijven er in een vrijstaande bungalow en op het park kunnen
we zwemmen, bowlen en midgetgolfen.
In Drenthe bezoeken we de prachtige heidevelden, de oude hunebedden en in de omgeving maken we toertochtjes naar mooie dorpjes. Een
vaartocht maken we over de Veenvaart en in het Gevangenismuseum
van Veenhuizen en het openluchtmuseum van Ellert en Brammert gaan
we terug in de tijd. Wat valt hier veel te zien en te beleven!

Een hele leuke vakantie in Zuid-Limburg! We verblijven op Landal
Kasteeldomein de Cauberg in een luxe villa. Vanaf het park hebben we
een prachtig uitzicht over Valkenburg. Daar genieten we heerlijk op een
terrasje, maken een rit met de kabelbaan en bezoeken de grotten. In
Maastricht maken we een mooie vaartocht over de Maas en we bezoeken
er natuurlijk het concert van Andre Rieu op het Vrijthof. We genieten
op het sfeervolle plein van het optreden van Andre Rieu en het Johann
Strauss orkest. We feesten mee met de mooie muziek en zullen deze
avond nooit meer vergeten!
Opstapplaatsen:

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

Reisnummer BV39, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 929,: 10 t/m 17 juli
:6
:2
: € 70
: € 60
: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Varen over de Regge
• Huifkartocht in de omgeving
• Klompenmuseum in Enter
• Hanzestad Deventer
• Brouwerijbezoek Grolsch
• Kasteel Twickel in Delden
• Ootmarsum en Diepenheim

BV39
BV15

Enter - Overijssel

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Nieuwvliet-Bad
Zeeland
Giethoorn - –
Overijssel

BV40
BV16

Nieuw

Reisnummer BV40, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies :
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,- 		
: 20 t/m 27 juli
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark de Kleilutte
In het landelijke Twente ligt vlakbij het dorp Enter Vakantiepark de
Kleilutte waar we deze week vakantie vieren. Met een prachtig huis
met veel ruimte en een heerlijk terras moet dat wel lukken! In de
omgeving zijn veel leuke uitjes te maken. Een huifkartocht, een brouwerijtour in de Grolschfabriek, varen over de Regge, kasteel Twickel
in Delden, Hanzestad Deventer, het klompenmuseum in Enter en nog
veel meer. Een mooie en afwisselende vakantie met veel leuke uitjes in
een prachtige omgeving!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Apeldoorn - Deventer

28

• We bezoeken het concert van Andre Rieu
• De grotten en de kabelbaan in Valkenburg
• Drielandenpunt in Vaals
• Rit met de stoomtrein
• Winkelen en varen in Maastricht

8-daagse bungalowvakantie - Waterresort Bodelaeke
Giethoorn noemen ze ook wel Hollands Venetië omdat er zoveel bootjes varen in de kleine grachten. Op Waterresort Bodelaeke verblijven
we in een prachtige vakantiewoning aan het water. Vanaf onze aanlegsteiger kunnen we varen, vissen en zelfs zwemmen! We maken een
mooie vaartocht door Giethoorn en genieten van de gezellige terrasjes, we bezoeken het dierenpark en het museum, winkelen in Meppel
en Steenwijk en maken een mooie huifkartocht. De tuin met zonneterras en veranda van onze villa zorgen ervoor dat we hier heerlijk kunnen
genieten van onze welverdiende vakantie!
Opstapplaatsen:

• Varen in Giethoorn
• Huifkartocht bij Rijmaaran
• Museumboerderij ’t Olde Maat Uus
• Dierenpark Taman Indonesia
• Grandcafe de Fanfare
• Winkelen in Meppel en Steenwijk

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

29
29

Reisnummer BV41, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,- 		
: 20 t/m 27 juli
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

BV41

Leiwen --Moezel
Hollum
Ameland

Terherne- Noord-Holland
- Friesland
West-Graftdijk

BV42
BV14

Relax - Actief

Reisnummer BV42, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverzek.
Reisverzekering
		:

: € 969,: 20 t/m 27 juli
:6
:2
: € 70,: € 63,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?

• Juttersmuseum Swartwoude
• Historisch museum Sorgdrager
• Korenmolen de Phenix
• Maritiem centrum Ameland
• Winkelen in Nes en Hollum
• Wandelen en fietsen over het eiland

• Varen over de Terhernster Poelen
• Kameleondorp Terherne
• Scheepvaartmuseum
• Aqua Zoo Friesland
• Sneek en Leeuwarden

8-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark Boomhiemke

8-daagse bungalowvakantie - Landal Waterpark Terherne

Vakantiepark Boomhiemke ligt op een mooi stukje van Ameland in het
dorpje Nes. Het ligt vlakbij de Hollumer duinen waar we genieten van onze
mooie bungalow met zonneterras. Op het park kunnen we zwemmen,
bowlen en midgetgolfen. Onze vakantie begint pas echt bij de vaartocht
van Friesland naar Ameland. In de gezellige dorpjes Hollum en Nes
vinden we leuke winkeltjes en terrasjes. Korenmolen Phenix is net als
het juttersmuseum Swartwoude het bezoeken meer dan waard. Het mooie
strand verkennen we met de Strandexpress en natuurlijk moet de handdoek mee voor een lekkere dag aan het strand! Het zal een vakantie worden om
nog lang aan terug te denken!
Opstapplaatsen:

Op dit prachtig gelegen Landal Waterpark Terherne verblijven we in een
mooie bungalow met het dorp Terherne op loopafstand. De beste manier om de Friese meren te ontdekken is per boot en dat gaan we dan
ook zeker doen. In de prachtige omgeving is nog veel meer te beleven.
Zo brengen we een bezoek aan het Kameleondorp in Terherne waar we
in de voetsporen treden van Hielke en Sietse de Kameleonhelden. Een
dagje cultuur snuiven in de sfeervolle steden zoals Sneek en Stavoren
mag ook zeker niet ontbreken in deze vakantieweek. Daarnaast zijn het
Scheepvaartmuseum en Aqua Zoo in Leeuwarden ook leuke ideeën
voor een mooie dag uit!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht – Amersfoort – Zwolle – Heerenveen - Leeuwarden

Reisnummer BV43, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 929,: 27 juli t/m 3 aug.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

BV43
BV15

Witteveen - Drenthe

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

Nieuwvliet-Bad
– Zeeland
Bad
Bentheim - Nedersaksen

BV44
BV16

Reisnummer BV44, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 929,: 31 juli t/m 7 aug.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?

• Kaasboerderij de Drentse Hoeve
• Gevangenismuseum Veenhuizen
• Glasblazerij de Blaaspijp
• Openluchtmuseum Ellert en Brammert
• Wonderwereld in Ter Apel
• Museumdorp Orvelte
• Hunebedden in Borger

• Kasteel van Bad Bentheim
• Tierpark Nordhorn
• Rondvaart in Nordhorn
• Winkelen in Lingen en Nordhorn
• Bentheimer Mineral Therme
• Fietsend de omgeving verkennen

8-daagse bungalowvakantie - Landal Orveltermarke
Landal Orveltermarke ligt verscholen in de mooie natuur van Drenthe.
Op het park verblijven we in een luxe vrijstaande bungalow. Het park
heeft een gezellig centrum met restaurant en een overdekt zwembad
waar we heerlijk kunnen ontspannen. In Witteveen gaan we terug in de
tijd met alle leuke uitjes die we er kunnen maken. Want hoe kan dat
ook anders met het museumdorp Orvelte, het museum van Ellert en
Brammert, de oude gevangenis van Veenhuizen en de wereldberoemde
Hunebedden in de buurt? Op de kaasboerderij proeven we lekkere verse kaas en
in Wonderwereld ter Apel vinden we een wereld vol spanning en avontuur.
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Harderwijk - Zwolle - Meppel

30

8-daagse bungalowvakantie - Ferienresort Bad Bentheim
Feriënresort Bad Bentheim ligt vlakbij het gelijknamige bergstadje net
over de grens bij Enschede.We verblijven er in een mooie bungalow
met terras. Op het park vinden we een kegelbaan en een restaurant,
net buiten het park ligt het zwembad waar we gebruik van kunnen
maken. Het kasteel van Bad Bentheim zien we al van ver liggen, we
maken er een wandeling en winkelen in het gezellige bergstadje. In
Nordhorn bezoeken we het Tierpark en maken we een rondvaart door
de stad. We verkennen al fietsend de mooie omgeving. Een heerlijke
vakantie en dat allemaal op slechts een kwartier rijden over de grens!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Apeldoorn - Hengelo

31
31

Reisnummer BV45, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 889,: 7 t/m 14 aug.
: 12
:3
: € 70,: € 58,: € 20,-

BV45

Dalen - Drenthe

Vielsalm – Ardennen

BV46

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Relax - Actief

: € 969,: 10 t/m 17 aug.
:6
:2
: € 70,: € 63,: € 20,-

Relax - Actief

Nieuw

Wat kunnen we er doen?
• Veenpark Openluchtmuseum
• Kabouterland Exloo
• Trekschuit de Snikke
• Ellert en Brammert openluchtmuseum
• Hunebedden in Borger
• Wildlands Adventure Zoo Emmen
• Spoormuseum STAR
• Museumdorp Orvelte

Reisnummer BV47 Duitsland

Wat kunnen we er doen?

8-daagse bungalowvakantie - De Kozakkenhoeve

8-daagse bungalowvakantie - Center Parcs Les Ardennes

De Kozakkenhoeve ligt in het Drentse Dalen en is een ideale plek om
met een gezellige groep bij elkaar te zijn. Er is ruimte genoeg, een grote
woonkamer met bar, een eetkamer en een ruime keuken. Rondom
ligt er een heerlijk tuin met een mooi terras en dit alles midden in het
centrum van het dorpje Dalen. Vanuit onze kamers hebben we zicht op
de tuin. In de omgeving zijn enorm veel leuke dingen te doen: verschillende museums, een leuke vaartocht, de dierentuin, de hunebedden,
wandel en fietsen en nog veel meer! Ga jij mee met deze leuke en
gezellige reis?
Opstapplaatsen:

Bungalowpark Center Parcs Les Ardennes ligt aan de rand van het
plaatsje Vielsalm. We hebben een mooie bungalow en op het park vinden we het subtropische waterparadijs de Aqua Mundo met twee glijbanen en een golfslagbad. Na het zwemmen nemen we natuurlijk een
ijsje in het gezellige parkcentrum waar ook geregeld leuke activiteiten
worden aangeboden. We bezoeken de grotten van Han en de watervallen van Coo en pakken een terrasje in Wéris en Durbuy. We bezichtigen
watervallen, kastelen en grotten, en maken mooie wandelingen: dit is
een perfecte omgeving voor de ondernemende en actieve reiziger!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle - Hoogeveen

Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV46, België

BV47

..
Kr0v – Moezel

• Abdij van Stavelot
• Racecircuit van Spa-Francorchamps
• Watervallen van Coo
• Het meer van Lac Doyards
• De grotten en safaritrein van Han
• Durbuy, het kleinste stadje ter wereld
• Het dorpje Wéris

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda

Dahlem - Noordrijn-Westfalen

BV48

: € 989,: 10 t/m 17 aug.
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

Reisnummer BV48, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Relax - Actief

: € 989,: 17 t/m 24 aug.
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?

• Boottocht over de Moezel
• De vestingruïne Mont Royal
• De wijndorpjes Kröv en Kövenig
• Het beroemde Cochem en Trier
• Bernkastel Kues en TrabenTrarbach
• Het wildpark met roofvogelshow

• Eifelpark Gondorf
• De stad Aken
• Het Eifel Vulkaanmuseum
• Stad Bad Münstereifel
• Stad Kronenburg
• Tierpark in Pelm

8-daagse bungalowvakantie - Landal Mont Royal
Vanaf bungalowpark Landal Mont Royal hebben we een fabelachtig
uitzicht over de Moezel en de sfeervolle wijndorpjes langs de rivier. We
genieten er van een heerlijke vakantie in een gezellige bungalow met
een mooi terras. Op het park kunnen we zwemmen en midgetgolfen.
We bezoeken de leuke stadjes Cochem en Bernkastel Kues en daar
kunnen we zeker een souvenirtje kopen. Een mooie vaartocht maken
we over de Moezel, dan zien we pas echt hoe mooi het hier is. Dit is
een hele leuke en afwisselende vakantie waarin we veel leuke uitjes
kunnen maken!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Venlo

32

8-daagse bungalowvakantie Eifelpark Kronenburgersee
Eifelpark Kronenburgersee is een heerlijke plek voor een actieve vakantie
in de Duitse Eifel. Onze bungalow is van alle gemakken voorzien en op het park
vinden we een zwembad en een bar en restaurant. ’s Avonds genieten
we van een lekker hapje en drankje terwijl we uitkijken op de bossen, heuvels
en het pittoreske bergdorpje Kronenburg. In het prachtige Natuurpark
Nordeifel, in de buurt van het bekende drielandenpunt van Duitsland, België
en Luxemburg, is veel te beleven! Het gezellige stadje Kronenburg en
het stuwmeer de Kronenburger See liggen aan de voet van het park. In
Aken maken we een mooie stadswandeling en in Pelm-Gerolstein bezoeken
we een leuk dierenpark. Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven -Weert - Heerlen

33
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Reisnummer BV49, België
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

BV49

Zutendaal - Vlaanderen

Weert - Limburg

: € 879,: 17 t/m 24 aug.
:6
:2
: € 70,: € 57,: € 20,-

BV50

Relax - Actief

• Openluchtmuseum Domein Bosrijk
• Nationaal Park Hoge Kempen
• De steden Tongeren en Hasselt
• De grotten van Valkenburg
• Winkelen en varen in Maastricht

: € 929,: 17 t/m 24 aug.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Mooi Zutendaal

8-daagse bungalowvakantie - Vakantiepark De Weerterbergen

Landal Mooi Zutendaal ligt in het Belgische gedeelte van Limburg.
Onze luxe villa is voorzien van alle gemak, dat is heerlijk genieten! Op
het park vinden we een binnen- en buitenzwembad en een gezellig
Grandcafé. In de omgeving zijn erg veel leuke uitstapjes te ondernemen. Oude ambachten vinden we in het Openluchtmuseum Domein
Bosrijk, winkelen doen we in het gezellige steden Tongeren en Hasselt.
Vanaf het park rijden we zo de grens over voor een leuk bezoek aan
Maastricht en Valkenburg, ook daar kunnen we ons meer dan prima
vermaken!
Opstapplaatsen:

Op het gezellige Vakantiepark De Weerterbergen valt er genoeg te
beleven! We verblijven in een luxe en vrijstaande bungalow met een
mooi buitenterras. Na een mooie dag uit is het hier heerlijk thuiskomen!
In het parkcentrum zijn veel dingen te doen; we kunnen er zwemmen,
bowlen, boogschieten, klimmen, midgetgolfen, waterfietsen en nog
veel meer! Dichtbij vinden we de leuke stad Weert en iets verder weg
vinden we het altijd gezellige Valkenburg en Maastricht. Familiepark
Mondo Verde in Kerkrade, een mooie vaartocht over de Maasplassen
en het openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert zijn het bezoeken
meer dan waard!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Reisnummer BV51, Tjechië
: € 1199,: 21 t/m 30 aug.
:6
:2
: € 70,: € 78,: € 25,-

BV51

Lipno nad Vltavou - Zuid-Bohemen

Overberg - Utrecht

BV52

Reisnummer BV52, Nederland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 929,: 21 t/m 28 aug.
:6
:2
: € 70,: € 60,: € 20,-

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Stuwdam van Lipno
• Kasteel Rozmberk
• De stad Cesky Krumlov
• Het klooster van Vyssí Brod
• Varen en zwemmen in het Lipnomeer
• De ruïne van Vítkuv Hrádek
• De rodelbaan
• De stad Linsk in Oostenrijk

• Het witte dorp Thorn
• Mondo Verde
• Valkenburg en Maastricht
• Openluchtmuseum Eynderhoof
• Varen over de Maasplassen
• De stad Weert

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
10-daagse bungalowvakantie - Landal Marina Lipno
Aan het mooie Lipnomeer verblijven we op Landal Marina Lipno in
een mooie bungalow. Lipno nad Vltavou is de populaire badplaats
aan het Lipnomeer, in het centrum van dit stadje vinden we gezellige
restaurants en winkeltjes. Langs het meer liggen mooie strandjes en
we genieten er van een mooie vaartocht. Naast het park ligt een 1400
meter lange zomerrodelbaan, waaghalzen onder ons kunnen hun lol
op! In de omgeving vinden we kloosters, kastelen en heel veel leuke
plekjes die we allemaal gaan bezoeken! Omdat Tsjechië best een eind
rijden is overnachten we bij de heen- en terugreis in Duitsland
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

34

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV50, Nederland

8-daagse bungalowvakantie - Landal Amerongse Berg
Bungalowpark Landal Amerongse Berg is een prachtig park met een
overdekt zwembad dat grenst aan het bosgebied van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug. We vieren vakantie in een mooie en vrijstaande
en gelijkvloerse bungalow. In de omgeving liggen fraaie historische
plaatsen als Amerongen, Doorn en Amersfoort waar we heerlijk kunnen
shoppen en een terrasje kunnen pakken. Leuk uitstapjes maken naar
we het Kasteel van Amerongen, de Pyramide van Austerlitz en het
Ouwehands Dierenpark. En wat dacht je van een mooie vaartocht over
de Kromme Rijn?
Opstapplaatsen:

• Kasteel van Amerongen
• Pyramide van Austerlitz
• Ouwehands Dierenpark
• Schuitvaart over de Kromme Rijn
• De boerenmarkt in Barneveld
• Winkelen in Amersfoort

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht

35
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Reisnummer BV53 Duitsland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,: 28 aug. t/m 4 sept.
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

BV53

Kell am See - Rijnland-Palts

Volendam - Noord-Holland

BV54

Wat kunnen we er doen?
• De oude stad Trier
• Varen in Saarbrucken
• Kabelbaan in Saarburg
• Gondwana prehistorisch museum
• Openluchtmuseum Roscheider Hof in Konz
• Kopermijn in Fischbach
• Wolvenpark Werner Freund in Merzig

: € 889,: 7 t/m 14 sept.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - Landal Hochwald

8-daagse bungalowvakantie - Marinapark Volendam

Vakantiepark Landal Hochwald ligt aan de rand van Kell am See in het
Triererland. We verblijven in een vrijstaande bungalow met een mooi
zonneterras. Het park heeft een overdekt zwembad en voor een potje
kegelen of midgetgolfen kunnen we hier ook terecht. We maken een
mooie excursie naar de oudste stad van Duitsland: Trier. In Saarburg
maken we een tocht met de kabelbaan, het is er erg mooi vanwege de
kastelen en beroemde waterval. En of het nu een kopermijn is of een
openluchtmuseum er valt in deze omgeving echt heel veel te ontdekken!

Volendam is beroemd om zijn klederdracht, vis, voetbal en muziek. In
het muzikale vissersdorp lijkt de tijd haast stil te staan. We verblijven in
een mooie bungalow op Marinapark Volendam aan de oevers van het
IJsselmeer. Van hieruit bezoeken we de Dijk met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes waar we genieten van de sfeer en het uitzicht op de haven. En willen we iets anders? Een mooie boottocht over
het IJsselmeer, een bezoek aan het museumdorp de Zaanse Schans
of een tocht met de stoomtrein in Medemblik, er valt hier genoeg te
beleven!
Opstapplaatsen:

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Weert Sittard - Maastricht

Reisnummer BV55, Nederland
: € 939,: 7 t/m 14 sept.
:6
:2
: € 70,: € 61,: € 20,-

BV55

Valkenburg aan de Geul - Limburg

Oosterhout - Noord-Brabant

BV56

Reisnummer BV56, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 899,: 30 nov. t/m 7 dec.
:6
:2
: € 70,: € 58,: € 20,-

Relax - Actief

+

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
• De grotten van Valkenburg
• Drielandenpunt in Vaals
• De kabelbaan
• Varen in Maastricht
• Kasteel Hoensbroek
• Rit met de Stoomtrein

• Kaas en klompenmakerij Simonehoeve
• Museumdorp de Zaanse Schans
• Palingsoundmuseum
• Boottocht naar Marken
• Tocht met de stoomtram
• Winkelen in Volendam en Enkhuizen
• Zwemmen op het park

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Diemen

Relax - Actief

8-daagse bungalowvakantie - Landal Kasteeldomein de Cauberg
Landal Kasteeldomein de Cauberg vinden we helemaal op de top van
deze bekende berg. Onze bungalow is van alle gemakken voorzien en
vanaf het park hebben we een mooi uitzicht over het altijd gezellige
Valkenburg. Ben je al eens in de grotten geweest? In Valkenburg is dit
met het treintje een hele belevenis! Met de kabelbaan zien we Valkenburg
vanuit de lucht en in Maastricht maken we een heerlijke vaartocht over
de Maas. En of het nu een rit met de stoomtrein is of een rondrit door
België of Duitsland: we gaan ons tijdens deze vakantie zeker vermaken!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven
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Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
Relax - Actief

Relax - Actief

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV54, Nederland

8-daagse bungalowvakantie - vakantiepark De Katjeskelder
Sinterklaasfeest vieren we dit jaar weer in Oosterhout op vakantiepark
de Katjeskelder! Ieder jaar komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten
weer langs om ons een leuke pakjesavond te bezorgen. We gaan op
viste bij het Sinterklaashuis in Dordrecht waar we kunnen zien hoe
Sinterklaas en zijn Pieten leven. In Helmond bezoeken we het schitterende
kasteel van Sinterklaas. Op het bungalowpark kunnen we ons ook goed
vermaken, we kunnen er zwemmen en een potje bowlen in het gezellige
parkcentrum. In het altijd gezellige Oosterhout doen we onze Sinterklaasinkopen en bezoeken de lokale markt. Een heerlijk Sinterklaasvakantie op vakantiepark de Katjeskelder!
Opstapplaatsen:

• Sinterklaashuis in Dordrecht
• Kasteel van Sinterklaas in Helmond
• Sinterklaasinkopen doen in Oosterhout
• Safaripark de Beekse Bergen
• Zwemmen en bowlen

Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda

37
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Reisnummer BV57, Duitsland
Reissom		
Reisnummer 		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 749,: BV57
: 7 t/m 14 dec.
:7
:2
: € 70,: € 49,: € 20,-

BV57

Willingen - Sauerland

Weert - Limburg

BV58

Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1049,: 21 t/m 28 dec.
:6
:2
: € 70,: € 68,: € 20,-

•

Nieuw

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
• Kerstshoppen in Winterberg en Korbach
• Kerstmarkt in Soest en Paderborn
• Subtropisch zwemparadijs
• De Mühlenkopf skispringschans
• Gondeltocht Ettelsberg
• Glasblazerij in Willingen
• Curioseum in Usseln
• Huifkartocht in omgeving

8-daagse bungalowvakantie - Haus Charine

8-daagse bungalowvakantie - vakantiepark de Weerterbergen

Als je met de kerst lekker thuis kan zijn maar toch wilt genieten van
alle leuke kerstmarkten en gezellige kerstsfeer die Sauerland te bieden
heeft. Haus Charine is het onderkomen voor deze vakantie. Ruime
slaapkamers, verschillende terrassen, een mooie keuken en een gezellige woonkamer. Vanuit ons huis hebben we een prachtig zicht over
Willingen. Het gezellige centrum, waar erg veel te doen is, ligt vlakbij.
We maken allemaal leuke uitjes in de omgeving, we gaan Kerstshoppen
in Korbach, bezoeken de kerstmarkten in Soest en Paderborn en ondernemen nog veel meer!
Opstapplaatsen:

Kerst vieren we in Limburg op het gezellige vakantiepark de Weerterbergen. Onze bungalow geeft ons alle ruimte en gezelligheid om een
mooie kerst te vieren. Het parkcentrum heeft een bar, restaurant en een
bowlingbaan. En natuurlijk mogen we het zwembad niet vergeten waar
het heerlijk ontspannen is! We bezoeken de stad Weert, het Vrijthof in
Maastricht en het gezellige Valkenburg, tijdens deze dagen is dit extra
gezellig! We bezoeken Openluchtmuseum Eynderhoof dat is omgetoverd tot een waar winterfestijn. De kerstdagen brengen we in stijl door
met veel gezelligheid en natuurlijk met lekker eten!
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht -Arnhem - Zevenaar

Reisnummer BV59, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

Reisnummer BV58, Nederland

: € 989,: 21 t/m 28 dec.
:6
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

BV59

Arcen - Limburg

• Kerstshoppen in Weert
• Kerststad Valkenburg
• Het Vrijthof in Maastricht
• Openluchtmuseum Eynderhoof

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

Willingen - Sauerland

BV60

Reisnummer BV60, Duitsland
Reissom		
Reisnummer 		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1599,: BV60
: 21 dec. t/m 4 jan.
:7
:2
: € 100,: € 104,: € 37,50

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Toverland in Sevenum
• Kerstshoppen in Venlo
• Openluchtmuseum Eynderhoof
• Stadje Kevelaer in Duitsland
• Kerstmarkt in Roermond
• Levende kersstal in Haelen

Wat kunnen we er doen?
8-daagse bungalowvakantie - vakantiepark Klein Vink
Dicht bij het pittoreske dorpje Arcen en in het mooie Noord-Limburgse
landschap ligt bungalowpark Klein Vink. We vieren deze kerstvakantie
in een luxe bungalow waar het ons tijdens deze gezellige dagen aan
niets zal ontbreken. Op het versierde park is genoeg te beleven. Er is
een parkcentrum met een zwembad, een midgetgolfbaan, een restaurant en een café. De kerstdagen brengen we in stijl door met veel gezelligheid en natuurlijk met lekker eten! We bezoeken museum Eynderhoof,
de kerstmarkt in Roermond en doen onze kerstinkopen in het gezellige
Venlo. Tijdens deze leuke vakantie hoeven we ons met al deze uitjes
niet te vervelen!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

38

15-daagse bungalowvakantie - Haus Charine
In Willingen genieten we 15 dagen lang van een heerlijke kerst en
oud&nieuw reis! Kerstmarkten, lekker eten, cadeautjes, dennengeur,
gourmetten, oliebollen, oudejaarsavond, champagne en vuurwerk! Dit
alles in een bijzondere en huiselijke sfeer! Haus Charine is het onderkomen
voor deze vakantie. Ruime slaapkamers, verschillende terrassen, een mooie
keuken en een gezellige woonkamer. Vanuit ons huis hebben we een
prachtig zicht over Willingen. Het gezellige centrum, waar erg veel te
doen is, ligt vlakbij. We maken allemaal leuke uitjes in de omgeving, we gaan
Kerstshoppen in Korbach, bezoeken de kerstmarkt in Soest en ondernemen
nog veel meer!
Opstapplaatsen:

• Kerstshoppen in Winterberg en Korbach
• Kerstmarkt in Soest en Paderborn
• Subtropisch zwemparadijs
• De Mühlenkopf skispringschans
• Gondeltocht Ettelsberg
• Glasblazerij in Willingen
• Curioseum in Usseln
• Huifkartocht in omgeving

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht -Arnhem - Zevenaar
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Reisnummer BV61, Duitsland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,: 21 t/m 28 dec.
:7
:2
: € 70,: € 64,: € 20,-

BV61

Bad Bentheim - Nedersaksen

BV62

Relax - Actief

Reisnummer BV62, Duitsland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1689,: 21 dec. t/m 4 jan.
:7
:2
: € 100,: € 110,: € 37,50

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?

• Mooie bungalow
• Gezellig park
• Parkcentrum met kegelbaan
• Zwembad met glijbaan
• Lounge, bar, restaurant

• Kerstmarkt in Nordhorn
• Kasteel Bad Bentheim
• Tierpark in Nordhorn
• De stad Lingen
• De markt in Enschede
• Kerstwandeling in de Lutte
• Emsflower in Emsbüren
• Ferienresort Bad Bentheim:

8-daagse of 15-daagse bungalowvakantie - Ferienresort Bad Bentheim
In de gezelligste periode van het jaar een fantastische winterreis maken?
Dat kan in het mooie Ferienresort Bad Bentheim net over de grens in
Duitsland. Hier vieren we vakantie in een prachtige bungalow. Een
heerlijke plek om deze winterse feestdagen lekker knus en in gezelligheid met elkaar door te brengen. In Bad Bentheim beleven we door de
unieke kerstsfeer een leuke wintervakantie waarmee we het nieuwe
jaar zeker aan kunnen! Dit Duitse bergdorpje met veel historie is een
ontzettend leuke plek om te bezoeken. Vanuit de verte zien we het
bekende Slot van Bad Bentheim al boven de stad uitsteken.
In Nordhorn en Lingen vinden we mooie versierde winkelstraten waar
we genieten van een gezellige kerstsfeer. Tierpark Nordhorn is tijdens

deze dagen ingericht als een winters museum. We wandelen er heerlijk
langs alle kraampjes en warmen ons op bij het houtvuur met een glas
glühwein. En voor de zwemliefhebbers is er een heerlijk zwembad waar
we ons naar hartenlust uit kunnen leven. Kerstbomen, glühwein, oliebollen en champagne! Dit is wat deze vakantie ons belooft.
De kerstdagen en het oud&nieuw feest zijn natuurlijk de hoogtepunten
van deze reizen! We maken er ook dit jaar weer een groot feest van!
Op het park verblijven we met meerdere groepen, dat maakt het extra
gezellig!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Apeldoorn - Hengelo
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Reisnummer HV1, Nederland
Reissom		
Reisdatum HV1A
Reisdatum HV1B
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

HV1

Almelo - Overijssel

Vlotho - Noordrijn-Westfalen

HV2

: € 849,: 13 t/m 17 april
: 12 t/m 16 okt.
:6
:2
: € 50,: € 70,: € 55,: € 12,50,-

Reisnummer HV2, Duitsland
: € 949,: 17 t/m 24 juli
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 62,: € 20,-

Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering
HOTEL
HOTEL

HOTEL
HOTEL

Relax - Actief

Relax - Actief

wat kunnen we er doen?

wat kunnen we er doen?
• Historisch Ootmarsum
• Winkelen in Almelo
• Openluchtmuseum in Delden
• Kasteel Twickel in Delden

5-daagse hotelvakantie - Preston Palace

8-daagse hotelvakantie - Hotel Moorland Am Senkelteich

In het gezellige Preston Palace in Almelo gaan we onbeperkt genieten
van al het lekkere eten en drinken en de leuke activiteiten. Meerdere
restaurants en barretjes, een subtropisch zwemparadijs, een indoorkermis, een feestzaal met elke avond livemuziek, een bioscoop, een
bowlingbaan en nog veel meer leuke dingen om te doen! Na een dag
vol plezier komen we heerlijk tot rust in onze hotelkamer waar we nog
even TV kunnen kijken en uit kunnen rusten voor weer een leuke dag!
We genieten optimaal van alle leuke dingen in Preston Palace. Als we er
even tussenuit willen zijn er in de omgeving ook veel leuke dingen te
doen.
Opstapplaatsen:

Hotel Moorland Am Senkelteich is een knus familiehotel waar we een
onvergetelijke vakantie gaan beleven. In het restaurant genieten we
iedere ochtend van een uitgebreid ontbijt en na een dag uit genieten
we er van een heerlijk diner. We doen een drankje aan de bar of op het
terras en kunnen er zelfs zwemmen! We bezoeken de Hanzestad Herford
en wandelen door de oude stad. In Bückeburg bezoeken we het
prachtige Slot en voor de afwisseling brengen we een leuke dag door in het
attractiepark Pottspark in Minden. Lekker shoppen doen we in de mooie
stad Bielefeld en het Tierpark in Herford mag ook niet als uitje ontbreken.
Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Zwolle

Reisnummer HV3, Nederland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 969,: 17 t/m 24 juli
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 63,: € 20,-

HV3

Schin op Geul - Limburg

• Burgruïne in Vlotho
• Schloss Bückeburg
• Hanzestad Herford
• Pottspark in Minden
• Winkelen in Bad Salzuflen
• Tierpark Herford

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Apeldoorn - Hengelo

Parijs - Disneyland

HV4

HOTEL
HOTEL

Reisnummer HV4, Frankrijk
Reissom		
Reisdatum HV4A
Reisdatum HV4B
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,: 27 t/m 31 juli
: 23 t/m 27 nov.
:7
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 12,50
HOTEL
HOTEL

Relax - Actief
Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Winkelen in Valkenburg
• Drielandenpunt in Vaals
• Varen in Maastricht
• De Duitse stad Aken
• Gulpener Brouwerij
• Kasteel Genhoes

8-daagse hotelvakantie - Hotel Bemelmans
Een heerlijk vakantie in het hotel van familie Bemelmans in Schin op
Geul! We genieten er, vanaf het mooie terras, van ons heerlijke ontbijt
en als we thuiskomen staat er een heerlijk diner voor ons klaar. We
hebben een ruime kamer met TV en er is een gezellige lounge en bar.
Vlakbij ligt het gezellige Valkenburg waar we de grotten bezoeken en
een rit met de kabelbaan maken. In Oud-Valkenburg bezoeken we
kasteel Genhoes met de mooie tuin. Een bezoek aan de Duitse stad
Aken, varen in Maastricht, een proeverij in de Gulpener brouwerij en
het Drielandenpunt in Vaals; We kunnen hier echt heel veel doen!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven

42

5- daagse pretparkvakantie - Hotel Campanile Val de France
Vijf dagen vakantie vieren in Disneyland Parijs! In het mooiste pretpark
van Europa hebben we heerlijk de tijd om te genieten van al die leuke
attracties die Disneyland te bieden heeft. Het aantal attracties, parades
en spetterende shows kunnen we bijna niet tellen! Gelukkig hebben we
drie dagen de tijd om zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studio
Park te bezoeken. En als klap op de vuurpijl wordt iedere dag afgesloten
met een hele mooie vuurwerkshow. We slapen, ontbijten en dineren in
Hotel Campanile Val de France. Het hotel ligt vlakbij het park dus dat is
lekker makkelijk! Bij de reis in november genieten we van de bijzonder
mooie kerstsfeer!
Opstapplaatsen:

Wat kunnen we er doen?
• Alice in Wonderland
• Pirates of the Carribean
• Space Mountain
• Rock of de Rollercoaster
• It’s a Small World
• Peter Pan’s Flight
• Op de foto met Mickey Mouse
• Kerstparade (alleen in November)
• En nog veel meer!

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda

43
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Reisnummer HV5, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

HV5

Bad Bertrich - Eifel

Siedlinghausen - Sauerland

HV6

: € 989,: 27 juli t/m 3 aug.
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 20,-

Reisnummer HV6, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

HOTEL
HOTEL

HOTEL
HOTEL

Relax - Actief

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?

Wat kunnen we er doen?
• Varen over de Moezel
• De steden Koblenz en Trier
• De Elfengrot
• Warmwaterbronnen
• Shoppen in Cochem
• Film- en fotomuseum
• Een wijnproeverij

8-daagse hotelvakantie - Hotel Elfenmühle
Het gezellige Hotel Elfenmühle ligt vlakbij het stadje Bad Bertrich. We
genieten iedere ochtend van een lekker ontbijtbuffet en ’s avonds van
een heerlijk diner. Na een mooie dag uit drinken we een drankje op het
zonneterras of aan de bar. We worden hier heel goed verzorgd! In de
omgeving is erg veel te doen. We bezoeken de beroemde Elfengrot, we
varen over de Moezel, bezoeken de stad Trier en de wijndorpjes langs
de rivier waarbij, het mooie Cochem niet mag ontbreken. Een prachtig
toeristisch stadje met erg veel leuke winkeltjes en terrasjes. Duitsland
op z´n mooist!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg – Eindhoven - Weert - Heerlen

Reisnummer HV7, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,: 7 t/m 14 aug.
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 20,-

HV7

Bilstein - Sauerland

8-daagse hotelvakantie - Hotel Marleen
In het dorpje Siedlinghausen vinden we het gezellige Hotel Marleen.
Het hotel ligt in een prachtig park met een vijver en heeft een gezellig
terras, restaurant, lounge, kegelbaan en een echte Duitse bar!
’s Ochtend eten we er van het heerlijke ontbijtbuffet en in de avond
genieten we er van een heerlijk diner. In de omgeving zijn erg veel leuke
dingen te doen. We varen over de Möhnesee, bezoeken de Astentoren en
maken een rit vanaf de rodelbaan. In de gezellige stadjes Willingen en
Winterberg kunnen we onze souvenirs kopen en een gezellig terrasje
pakken! En als we een mooie stad willen zien dan moeten we in
Paderborn zijn!
Opstapplaatsen:

Relax - Actief

Wat kunnen we er doen?
• Burcht Bilstein
• Vaartocht over de Biggesee
• Kegelen, biljarten, zwemmen
• Wildpark Sauerland
• Südsauerlandmuseum
• Burg Schnellenberg
• Winkelen in Lennestadt
• Het bekende Winterberg

• Zoutgrotten in Winterberg
• De Astentoren
• De zomerrodelbaan
• Wintersportmuseum
• Panoramabrug Winterberg
• Varen over de Möhnesee
• De stad Paderborn
• Winkelen in Willingen

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Venlo

Bottrop - Gladbeck

HV8

HOTEL
HOTEL

Reisnummer HV8, Duitsland
Reissom		
Reisdatum HV8A
Reisdatum HV8B
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 749,: 17 t/m 21 aug.
: 5 t/m 9 okt
:7
:2
: € 120,: € 70,: € 49,: € 20,HOTEL
HOTEL

Nieuw

Relax - Actief

8-daagse hotelvakantie - Hotel Bilstein
Hotel Bilstein ligt middenin het bergstadje Bilstein. In dit Alles inclusief
Vakantiehotel gaan we een mooie vakantie beleven. We hebben een mooie
kamer en genieten van een lekker drankje en hapje aan de hotelbar of
de oergezellige Engelse Pub. Als we wakker worden staat er een heerlijk
ontbijt voor ons klaar, net als de lunch in de middag en het diner in de
avond. En voor de liefhebbers is er zelfs een zwembad in het hotel!
’s Avonds genieten we er van een leuke show, ook kunnen we er kegelen,
biljarten of een film zien in de bioscoop. Overdag maken we leuke uitstapjes,
zoals een vaartocht over de Biggesee, want er valt hier in de omgeving
genoeg te beleven!
Opstapplaatsen:
Capelle aan den IJssel - Ridderkerk - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven
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: € 989,: 27 juli t/m 3 aug.
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 20,-

5-daagse pretparkvakantie - Movie Park Germany
In Movie Park Germany gaan we een topvakantie beleven en 3 dagen
lang genieten van de 40 attracties en shows! Onvergetelijke rides van
supersnelle achtbanen tot Film, Fun & Actie in het Hollywood van Europa!
Vlakbij Movie Park ligt het gezellige Hotel Jammerkrug waar heerlijk
kunnen bijkomen na een dag in het park. De kamers zijn netjes ingericht
en aan de bar van het hotel kunnen we alle leuke dingen van de dag
nog eens doorspreken en genieten van de avondmaaltijd. Iedere ochtend
genieten we er van een heerlijk ontbijtbuffet zodat we weer fris en fruitig
op stap kunnen. In oktober is het Halloween en bezoeken we in het park
The Freak Show, Horror in Duitsland!
Opstapplaatsen:

Wat kunnen we er doen?
• Supersnelle achtbanen
• Toffe Rides
• The Lost Temple
• Wildwaterbaan
• Star Trek Operation
• Nickland
• Halloween (Oktober)

Capelle aan den IJssel - Gouda – Utrecht – Veenendaal - Arnhem

45
45

Reisnummer HV9, Duitsland
Reissom		
Reisdatum 		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 989,: 31 aug. t/m 7 sept.
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 20,-

HV9

Nunspeet - Gelderland

Bad Fredeburg - Sauerland

HV10

Reisnummer HV10, Nederland

HOTEL
HOTEL

HOTEL
HOTEL

Relax - Actief

Relax - Actief

Nieuw

Wat kunnen we er doen?
• Vaartocht over de Biggesee
• Shoppen in Winterberg
• De waterval in Plästerlegge
• Bergbaumuseum in Ramsbeck
• Belevenisbrug in Winterberg
• Wasserschloss Laer
• De stad Meschede

: € 989,-		
: 4 t/m 11 sept.
:6
:2
: € 160,: € 70,: € 64,: € 20,-		

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Potgeld			
Zakgeldadvies		
Annuleringsverz.
Reisverzek.		

Wat kunnen we er doen?

8-daagse hotelvakantie - Waldhotel Bad Fredeburg

8-daagse hotelvakantie - De Duiventil

Waldhotel Bad Fredeburg ligt aan de rand van het gelijknamige stadje.
Schitterend gelegen aan de bosrand en op loopafstand van het centrum. Vanaf ons terras kijken we op een mooi park terwijl we genieten
van een lekker drankje. Drie keer per dag genieten we hier van een
heerlijke maaltijd en als we in het hotel zijn is alles inclusief! Lekker
makkelijk, een drankje halen wanneer we willen! Iedere avond is er in
het hotel wat te doen, gezellige livemuziek, een thema-avond of een
biljartavond. In de omgeving maken we leuke uitstapjes zoals een
boottocht over de Biggesee, winkelen in Meschede, het Bergbaumuseum in Ramsbeck en nog veel meer!

Aan de rand van het bos en vlakbij het gezellige centrum van Nunspeet
vinden we groepshotel De Duiventil. De mooie kamers en de gezellige
groepsruimte met verschillende zithoeken en bar zorgen ervoor dat
we ons hier zeker thuis gaan voelen! Op het gezellige terras kunnen we
de dag nog is doornemen met een lekker drankje. Op de Veluwe is het
genieten van de mooie bossen en alle leuke dingen die er te doen zijn.
Zo vinden we in Barneveld de gezellige markt en is Harderwijk met het
Dolfinarium ook vlakbij. Vanuit Elburg maken we een mooie vaartocht
over het Veluwemeer. Volop genieten op de Veluwe!

• Dolfinarium Harderwijk
• Speelgoedmuseum Terschuur
• Bakkerijmuseum in Hattem
• De markt in Barneveld
• Boottocht in Elburg
• Rit met de paardentram

Opstapplaatsen:

Opstapplaatsen:

Capelle aan den IJssel - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven - Venlo

Capelle aan den IJssel - Gouda - Utrecht - Amersfoort - Harderwijk
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Willemstad - Curacao
,

Tibau do Sul - Natal

VV1

Nieuw

16-daagse vliegvakantie - Hotel Marinas Resort
Reisnummer VV1, Brazilië
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 2399,: 22 maart t/m 6 apr.
: 10
:2
: € 120,: € 170,: € 156,: € 40,-

Relax - Actief

Hotel Marinas Resort:
• 4 sterren all-inclusive hotel
• Kamers met airco, tv en terras
• Onbeperkt eten en drinken
• Meerdere restaurants en bars
• Zwembad en zonneterras
• Ligbedden en parasols
• Vlakbij privéstrand
• Gratis Wi-Fi

Wat kunnen we er doen?
• De stad Pipa verkennen
• Vaartocht over zee
• Dolfijnen spotten
• Sunset Lounge en Beachbar
• Tocht door het binnenland
• Praia do Madeiro
• Varen door de Mangroves
• Dagje zee en strand
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VV2

11-daagse vliegvakantie - Kunuku Aqua Resort

Welkom in Hotel Marinas Resort, een waar exotisch paradijs! Dit 4-sterren
All Inclusive hotel is bij uitstek geschikt voor een ontspannen vakantie
onder de Braziliaanse zon. Het kleinschalige resort beschikt o.a. over een
zwembad, diverse restaurants en bars. Het prachtige uitzicht over de
lagune, de weelderige palmbomen en de heerlijke zeebries maken het
plaatje compleet. We verblijven in een bungalow in de tropische tuin van
het resort. In de tuin met palmbomen ligt het grote zwembad omringd
door ligbedden en parasols op het zonneterras.

Resort! Mooie hotelkamers, een prima all-inclusive verzorging, veel
Nederlandse gasten en verschillende zwembaden met 4 glijbanen! Het
Kunuku Aqua Resort ligt in de plaats Sint Willibrordus vlakbij Julianadorp.
Het resort is opgebouwd in een unieke Caribische stijl en heeft een mooie
tropische tuin. Het ligt vlakbij de baai van Porto Mari met een prachtig
wit strand en de warme zee waarin we kunnen zwemmen en snorkelen.
Aan de bar drinken we ons heerlijke drankje waarbij we genieten van de
Caribische sferen!

Marinas Resort is gelegen in het rustige Tibau do Sul. Het hotel ligt direct
aan de lagune en vlakbij het strand. Door deze ligging hebben we vanuit
onze bungalow een adembenemend uitzicht over de oceaan en genieten
we elke dag weer van een prachtige Rood-Oranje gekleurde zonsondergang. Naar het centrum van Tibau do Sul wandelen we 10 minuten. Met de
bus gaan we naar de bruisende badplaats Praia da Pipa, een waar surfersparadijs met gezellige barretjes en veel winkeltjes! Bij de nabijgelegen
Sunset Lounge en Beachbar kunnen we genieten van shows en livemuziek.
Dolfijnen spotten doen we tijdens een mooie vaartocht over de helderblauwe
zee en met een bus verkennen we de mooie natuur in het binnenland. We
• Deper
hoofdstad
Curaçao
is Willemstad
verkennen de prachtige Mangroves
boot envan
zien
onderweg
de aapjes
•
Op
Curaçao
is
het
6
uur
vroeger
dan in en
in de bomen zitten. Na deze mooie avonturen is het heerlijk uitrusten
Nederland
bijkomen tijdens deze avontuurlijke relaxvakantie!

We bezoeken uiteraard de hoofdstad van het eiland: het kleurrijke
Willemstad met de Koningin Emmabrug! Verder bezoeken we Fort
Amsterdam, wandelen over de Pontjesbrug, gaan naar de lokale markt
en wandelen we door de gezellige straatjes! We leren het eiland in onze
vakantie goed kennen en zien de mooiste plekken. Zwemmen en snorkelen in de prachtige zee en een bezoek aan de mooie stranden van de
Kleine en Grote Knip horen hier natuurlijk ook bij! En als je deze vakantie
echt compleet wil maken dan is het zwemmen met dolfijnen natuurlijk
een prachtige belevenis! Bon Bini! Welkom op Curaçao!

• Gemiddelde temperatuur in mei is er 27
graden
Reisinformatie:
• We vliegen met de KLM in 9 uur van
• De hoofdstad van Brazilië is Brasilia
Amsterdam naar Curaçao
• Het is er 5 uur vroeger dan in Nederland
• De transfertijd
luchthaven-hotel bedraagt 30
• De gemiddelde temperatuur in maart
is er 29 graden
• We vliegen met Corendon Airlinesminuten
in 10 uur van Amsterdam naar Natal

• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt ruim een uur
• Vraag om een inentingsadvies bij de dokter of GGD
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort dat na aankomst nog
6 maanden geldig is
• Alle activiteiten worden betaald uit het potgeld

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Curaçao is Willemstad
• Op Curaçao is het 6 uur vroeger dan in Nederland
• Gemiddelde temperatuur in mei/september is er 27 graden
• We vliegen met de KLM in 9 uur van Amsterdam naar Curaçao
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV2, Ned. Antillen
Reissom		
Reisdatum VV2A
Reisdatum VV2B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1999,: 22 mei t/m 1 juni
: 25 sept. t/m 5 okt.
: 10
:2
: € 120,: € 190,: € 130,: € 27,50

Relax - Actief

Kunuku Aqua Resort:
• All-inclusive hotel met gratis wifi
• Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• Zwembaden met glijbanen
• Restaurant en bars
• Shuttlebus naar Willemstad
• Shuttlebus naar het strand
Wat kunnen we er doen?
• De prachtige stranden van Porto Mari,
Daaibooi, Pirate Bay, Kleine en de
Grote Knip
• Willemstad en de Pontjesbrug
• Fort Amsterdam
• Koningin Emmabrug
• Struisvogelfarm
• Zeeaquarium
• Zwemmen met dolfijnen (niet inbegrepen)
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´ - Gran Canaria
Playa del Ingles

VV3

12-daagse vliegvakantie - Hotel Eugenia Victoria
Reisnummer VV3, Spanje
Reissom		
Reisdatum VV3A
Reisdatum VV3B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1629,: 21 mei t/m 1 juni
: 24 sept. t/m 5 okt.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 106,: € 30,-

Relax - Actief

Hotel Marinas Resort:
• Hotel Eugenia Victoria:
• All Inclusive hotel
• Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• Alle drankjes vrij te verkrijgen
• Goed toegankelijk
• ’s Avonds gezellige livemuziek en shows
• Midgetgolf en tennisbaan
• Fitnessruimte, sauna
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
Wat kunnen we er doen?
• Boottocht over zee
• Het mooie plaatsje Mogan
• Strand van Maspalomas
• Boulevard van Meloneras
• De markt in San Fernando
• Shoppingcenter Jumbo
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Hotel Eugenia Victoria is al jaren zeer populair bij onze vakantiegangers die
het lekker rustig aan willen doen! In en rond het hotel hoeven we ons niet
te vervelen, veel gezelligheid en veel Nederlandse gasten. De kamers zijn
heerlijk ruim ingericht en goed toegankelijk, ook heb je een fijn balkon!
Het grote zwembad met daaromheen de zonneterrassen en barretjes
zorgen voor een bijzondere sfeer. We genieten van het sprookjesachtige
wellnesscenter en vanuit de jacuzzi op het dak van het hotel hebben we
een prachtig uitzicht over Playa del Inglés. In hotel Eugenia Victoria is het
heerlijk vakantievieren. Iedere avond genieten we van de gezellige
livemuziek en de mooie shows.
Playa del Inglés is de bekendste en drukste badplaats van Gran Canaria.
We wandelen op ons gemak over de boulevard en langs het prachtige
strand. In de verschillende winkelcentrums kunnen we heerlijk shoppen.
We maken een mooie boottocht over zee, bezoeken het mooie dorp
Mogan en de lokale markt van San Fernando. Vanuit het hotel gaat er een
shuttlebus naar de boulevard en in Playa del Inglés rijden er veel taxi´s
waar we voor onze uitstapjes gebruik van kunnen maken!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Spanje is Madrid
• Op Gran Canaria is het 1 uur vroeger dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in mei/september is er 26 graden
• We vliegen met Transavia in ruim 4 uur van Rotterdam naar Las Palmas
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 40 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Struga - Ohrid

VV4

11-daagse vliegvakantie - Hotel Makpetrol
Hotel Makpetrol is een uitstekend hotel aan het prachtige meer van
Ohrid. Een kleinschalig hotel waarbij onze verzorging hoog in het vaandel
staat. We gaan hier genieten van een welverdiende vakantie!
Het hotel ligt in een groene omgeving met een prachtig uitzicht waar we
vanaf het zonneterras heerlijk van kunnen genieten. Door de tuin lopen
we naar beneden richting het strand.
Het meer is bijzonder goed geschikt om te zwemmen, te vissen en te
varen. De watertaxi brengt ons zo naar één van de dorpjes rondom het
meer. In de dorpjes genieten we van de authentieke Macedonische sfeer
en daar leren we het land echt goed kennen. In natuurpark Galicica genieten we van de prachtige natuur en spotten we bijzondere diersoorten.
Heerlijk flaneren doen we over de boulevard van Ohrid, in deze plaats
zijn ook verschillende kerken en het Kalista klooster te bezichtigen.
Lekker shoppen doen we in het stadje Struga en Radozda, deze stadjes
hebben veel leuke bezienswaardigheden. We kunnen er gewoon met de
bus naartoe want die stopt voor ons hotel. Ga je mee met deze prachtige
vakantie?

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Noord-Macedonië is Skopje
• Er is geen tijdsverschil met Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 25 graden
• We vliegen met Corendon Dutch Airlines in 2 uur van Amsterdam naar
Ohrid
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 1 uur
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV4, Noord-Macedonië

Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1199,: 2 t/m 12 juni
: 10
:2
: € 100,: € 150,: € 78,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Makpetrol:
• All-inclusive hotel
• Maaltijden in buffetvorm
• Prachtige tuin met groot zwembad
• Zonneterras met ligbedjes
• Uitzicht over meer
• Balkon met uitzicht
• Groene omgeving
• Vlakbij het strand
• Gratis wifi
Wat kunnen we er doen?
• Varen over het meer van Ohrid
• Het Kalista klooster
• Shoppen in Struga en Radozda
• Natuurpark Galicica
• De boulevard van Ohrid
• Fort Samuel
• Zwemmen en vissen in het meer
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´ Riviera
´
Belek - Turkse

VV5

11-daagse vliegvakantie - Hotel Limak Arcadia
Reisnummer VV5, Turkije
Reissom		
Reisdatum VV5A
Reisdatum VV5B
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1599,: 11 t/m 21 juni
: 15 t/m 25 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 104,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Limak Arcadia:
• Prachtig ruim opgezet hotel
• 5 sterren
• All-inclusive verzorging
• Meerdere restaurants en bars
• Gehele dag activiteiten
• Mooie shows
• Verschillende zwembaden
• Glijbanen
• Direct aan het strand
• Gratis Wifi
• Vlakbij het centrum van Belek
Wat kunnen we er doen?
• Varen in Manavgat
• De Green Canyon
• Shoppen in Antalya
• De lokale markt in Belek
• Spannende jeepsafari
• Piratenboottocht
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Een topbestemming aan de Turkse Rivièra: het schitterende 5-sterren Hotel
Limak Arcadia! Het hotel heeft een schitterende tuin met meerdere zwembaden en glijbanen en grenst direct aan het strand. In en rond het zwembad worden iedere dag leuke activiteiten aangeboden. ‘s Avonds zijn er
prachtige shows te zien waar we van gaan genieten! Het gezellige centrum
van Belek ligt op loopafstand van het hotel.
Bij deze reis zijn er prachtige excursies te ondernemen. Een mooie vaartocht over de Green Canyon waarbij we kunnen zwemmen en zelfs vissen.
We maken een te gekke jeepsafari met veel belevenissen door het binnenland en varen met de Piratenboot langs de prachtige kust waarbij we regelmatig een duik in de zee kunnen nemen. Een leuke uitstap maken we naar
de mooie plaats Manavgat waar we gaan varen en de schitterende waterval
zien. In de mooie stad Antalya kunnen we ons prima vermaken en genieten
we van de sfeer en de gezelligheid. In het knusse centrum van Belek kunnen
we naar hartenlust winkelen en op de lokale markt kunnen we onze souvenirs
kopen. Dit is een vakantie om nooit meer te vergeten!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Turkije is Ankara
• In Turkije is het één uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juni/september is er 28 graden
• We vliegen met Transavia in bijna 4 uur van Amsterdam naar Antalya
• Je transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je hebt een visum nodig, deze kunnen wij aanvragen. Kosten € 29,95.
• Vraag om een inentingsadvies bij de dokter of GGD
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Kalamaki - Zakynthos

VV6

13-daagse vliegvakantie - Hotel Bitzaro Grande
Hotel Bitzaro Grande is een heerlijke plek om je welverdiende vakantie
door te brengen! Het hotel is kleinschalig opgezet en dit zorgt voor een
gemoedelijke sfeer. In dit all-inclusive hotel genieten we van de mooie
tuin en het zwembad en laten we ons verwennen met de verrukkelijke
gerechten en heerlijke drankjes. De geweldige sfeer in dit hotel en de
gezellige avonden met muziek zorgen ervoor dat we deze vakantie niet
gaan vergeten!
Kalamaki is een kleine badplaats met een gezellig centrum en is gelegen
aan een prachtige baai. Midden in de Ionische zee op het eiland Zakynthos
vinden we naast ons eigen dorpje, tal van andere gezellige dorpjes,
schitterende stranden en mooie natuur. In deze vakantie zijn we veel op
het water te vinden, we maken een mooie boottocht over de schitterende
zee en gaan er natuurlijk ook in zwemmen. Tijdens de boottochten zien
we de mooie rotsen van Keri, het scheepswrak op Navagio Beach en natuurlijk hele grote schildpadden! Een dagje strand, heerlijk shoppen in het
mooie Zakynthos-stad en een rondrit met de trein mogen ook niet ontbreken
tijdens deze geweldige vakantie!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Griekenland is Athene
• In Griekenland is het één uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juni is er 28 graden
• We vliegen met Transavia in 3 uur van Amsterdam naar Zakynthos
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 20 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV6, Griekenland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1599,: 10 t/m 22 juni
: 10
:2
: € 100,: € 170,: € 104,: € 32,50

Relax - Actief

Hotel Bitzaro Grande:
• All inclusive hotel
• Restaurant met ontbijt- lunch en
dinerbuffet
• Inclusief alle drankjes
• ’s Avonds regelmatig gezellige muziek
en shows
• Strand en centrum op loopafstand
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
Wat kunnen we er doen?
• Boottocht over zee, langs de rotsen van
• Keri en Navagio Beach
• Schildpadden spotten
• Rondrit met toeristentrein
• Eilandtour met de bus
• Shoppen in Kalamaki en Zakynthos-stad
• Dagje zon, zee, strand

53

Costa Adeje - Tenerife

VV7

Skala Kaloni - Lesbos

Nieuw

Nieuw
11-daagse vliegvakantie - Hotel Costa Adeje Beach

Reisnummer VV7, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1499,: 17 t/m 27 juni
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 97,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Villa Adeje Beach:
• All Inclusive hotel
• Restaurant met ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet
• Alle drankjes vrij te verkrijgen
• Nette kamers
• Vlakbij het strand en de boulevard
• Zwembad met zonneterras en ligbedden

Wat kunnen we er doen?
• Boottocht over zee
• Vulkaan de Teide
• Jungle Park
• Eilandtour
• Dagje zon, zee en strand
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VV8

Hotel Villa Adeje Beach is een prachtig en kleinschalig hotel op het altijd
zonnige Tenerife. Het hotel heeft twee mooie zwembaden met daaromheen een zonneterras waar we ons op ligbedje heerlijk kunnen genieten.
Na een verkoelende duik halen we een lekker drankje bij de bar. Als we
honger hebben dan schuiven we aan bij het buffet: lekker makkelijk die
all-inclusive verzorging! ’s Avonds kunnen we genieten van verschillende
shows. Onze kamers hebben een mooi balkon en alle ruimte om lekker te
kunnen relaxen. En als we even een wandeling willen maken lopen we zo
de gezellige boulevard op.

11-daagse vliegvakantie - Hotel Malemi Organic
Het ecologische Hotel Malemi Organic is gelegen in het hart van Lesbos,
op loopafstand van het schilderachtige vissersdorpje Skala Kalloni.
Dit door een familie gerunde hotel heeft als doel om ons hier helemaal
thuis te laten voelen. Een warm welkom is hier standaard inbegrepen!
Daarnaast is er een privéstrand waar zonnebedjes en parasols vrij te gebruiken zijn. Het is een heerlijk hotel voor de reizigers die van rust houden
en heerlijk willen ontspannen!

De ligging van ons hotel is perfect: we hoeven maar een klein stukje te
wandelen naar het prachtige strand. Ook als we op zoek zijn naar leuke
winkels of barretjes dan vinden we die op loopafstand. Vanaf de zee bekijken
we het eiland met een boottocht en als we geluk hebben spotten we nog
zeehondjes onderweg. Het Jungle Park is een ontzettend mooi dierenpark, we zien mooie shows en veel wilde dieren. De vulkaan de Teide is het
middelpunt van het eiland, de liefhebber moet hier zeker een kijkje gaan
nemen. Een mooiere manier om het eiland te verkennen met de eilandtour
is er niet, in één dag zien we de hoogtepunten van Tenerife.

De mooie kamers hebben een warme uitstraling. De bijbehorende tuin
vol met (fruit)bomen heeft het grote voordeel dat we hier verse jam en
fruit bij ons ontbijt krijgen. Op de bijbehorende boerderij vinden we onder
meer geitjes, kippen en vogels. Voor ontspanning kunnen we terecht bij
het zwembad, het kleine wellnesscenter of door aan te schuiven in het
restaurant van Hotel Malemi Organic. Naast het heerlijk genieten in en
rondom ons hotel gaan we natuurlijk leuke uitstapjes maken. We maken
een dorpentocht, bezoeken de warmwaterbronnen en de hoofdstad
Mytilini, gaan winkelen in Eftalou, spotten Flamingo’s in Kaloni en maken
natuurlijk een boottocht over zee. We gaan genieten op Lesbos van de
heerlijke Griekse gastvrijheid!

Reisinformatie:

• Ibiza heeft geen tijdsverschil met
Reisinformatie:

• De hoofdstad van Spanje is Madrid
• Op Tenerife is het 1 uur vroeger dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 26 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in ruim 4 uur van Amsterdam naar Tenerife
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 40 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

• De hoofdstad van Spanje is Madrid

Nederlandvan Griekenland is Athene
• De hoofdstad
• De gemiddelde
temperatuur
in juli
• In Griekenland
is het
een uur later
dan in Nederland
is er 27 graden
• De gemiddelde
temperatuur in juni is er 27 graden
• We in
vliegen
met te
Transavia
ruim
• Je dient
het bezit
zijn vanineen
geldig paspoort of ID-kaart
twee uur
vanTransavia
Amsterdam
naar3Ibiza
• We vliegen
met
ruim
uur van Amsterdam naar Lesbos
De transfertijd
luchthaven-hotel
• De•transfertijd
luchthaven/hotel
bedraagt 80 minuten
bedraagt
minuten
• Je dient
in het45bezit
te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV8, Griekenland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverzek.
Reisverzekering

: € 1399,: 16 t/m 26 juni
: 10
:2
: € 100,: € 160,: € 91,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Malemi Organic:
• All inclusive hotel
• Rustig gelegen
• Kleinschalig
• Ontbijt- lunch en dinerbuffet
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
• Vlakbij privéstrand

Wat kunnen we er doen?
• De hoofdstad Mytilini
• Het versteende bos
• Boottocht over zee
• Dorpentocht
• De warmwaterbronnen
• Flamingo’s spotten in Kaloni
• De rots van Petra
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Kos-Stad - Kos

VV9

11-daagse vliegvakantie - Hotel Mitsis Ramira Beach
Reisnummer VV9, Griekenland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1599,: 18 t/m 28 juni
: 10
:2
: € 100,: € 160,: € 104,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Mitsis Ramira Beach:
• All inclusive hotel
• restaurants en 4 bars
• Ontbijt- lunch en dinerbuffet
• Entertainment met leuke activiteiten
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
• Strand op loopafstand

Wat kunnen we er doen?
• Dagtocht naar Nyssiros
• Boottocht over zee
• Waterpark Lido
• Eilandtour
• Shoppen in Kos-stad
• Dagje zon, zee en strand
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Torremolinos - Costa del Sol

10-daagse vliegvakantie - Hotel Puente Real

Hotel Mitsis Ramira Beach is een fijn familiehotel en een echt vakantieparadijs! We genieten hier op Kos volop van de Griekse zon. Liggend op ons
vakantiebedje op het zonneterras met een lekker drankje, zie jij het al voor
je? Daarna een lekkere duik in één van de twee grote zwembaden om vervolgens aan te schuiven in het restaurant voor een heerlijk maaltijd. Wat wil
je nog meer!
Voor het strand en de zee hoeven we alleen een weg over te steken, heerlijk
zo al dit moois binnen handbereik! Er zijn drie restaurants en vier verschillende
bars, zelfs op het strand. Dorst zullen we dus niet krijgen! En al het eten en
drinken hebben we al betaald, lekker makkelijk!

Deze vakantie zijn we te gast in Hotel Puente Real. Het hotel ligt op een
mooie locatie vlakbij het strand en de levendige boulevard. Al wandelend
komen langs leuke winkeltjes in het bruisende centrum van Torremolinos
uit. De mooie kamers hebben een prachtig uitzicht op het zwembad of op
de zee. In het restaurant kunnen we iedere dag drie keer genieten van een
heerlijk buffet, vers voor ons klaargemaakt! Aan de bar kunnen we alles
drankjes bestellen die we maar willen. Een leuk team van medewerkers
zorgt ervoor dat we iedere avond vermaakt worden. We verblijven in het
hotel op basis van all-inclusive verzorging. Lekker makkelijk, zo kunnen
we genieten van een ideale vakantie!

Als we Kos-stad binnenkomen valt ons als eerste het kasteel aan de haven
op. Dit kasteel werd in de 16e eeuw gebouwd als bescherming tegen bedreigingen van buitenaf. Vanaf Kos zie je de Turkse stad Bodrum liggen, zo
dichtbij! Kos is een levendige stad met gezellige terrasjes en winkeltjes, uitstekend geschikt om onze souvenirs te kopen. Vanuit de haven kunnen we
leuke bootrips naar allerlei eilanden maken. Heerlijk een dag op zee! Een
dag varen, zwemmen, snorkelen en barbecueën. Het eiland ontdekken met
een rondtoer is de moeite waard, prachtige natuur met mooie panorama’s.
Ga jij mee met deze mooie reis?

We gaan op stap in het gezellige centrum van Torremolinos met de leuke
winkeltjes en terrasjes en bezoeken er de lokale markt. Een mooie dag aan
het strand met de helderblauwe zee mag zeker
• niet ontbreken. We nemen
een heerlijke duik in de zee om vervolgens bij te bruinen op ons zonnebedje. We maken een tour door de omgeving en bezoeken de sfeervolle
plaatsen Mijas en het schilderachtige Ronda. Dolfijnen gaan we spotten
in het Selwo Dolfinarium in Benalmadena. In de stad Malaga is het volop
genieten van de leuke sfeer en alle winkels, hier gaan we op een terrasje
De hoofdstad
vandrankje
Spanje isen
Madrid
zitten• met
een lekker
genieten van al het moois!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Griekenland is Athene
• In Griekenland is het een uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juni is er 28 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in vier uur van Amsterdam naar Kos
• De transfertijd luchthaven/hotel bedraagt 60 minuten
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

VV10

• Ibiza heeft geen tijdsverschil met
Nederland
Reisinformatie:
• De gemiddelde temperatuur in juli
• De hoofdstad van Spanje is Madrid
is er 27 graden
• De Costa del Sol heeft geen tijdsverschil met Nederland
• We vliegen met Transavia in ruim
• De gemiddelde temperatuur in juni is er 26 graden
twee uur van Amsterdam naar Ibiza
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• De transfertijd luchthaven-hotel
• We vliegen met Transavia in bijna 3 uur van Amsterdam naar Malaga
bedraagt 45 minuten

• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV10, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1399,: 15 t/m 24 juni
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 91,: € 25,-

Relax - Actief

Hotel Puente Real:
• All-Inclusive hotel
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Leuk animatieteam
• Zwembad met ligbedden en parasols
• Binnenzwembad
• Rustige ligging
• Aan de boulevard en het strand
Wat kunnen we er doen?
• Shoppen in Malaga
• Markt in Torremolinos
• Tour door de omgeving
• De oude stadjes Mijas en Ronda
• Selwo Dolfinarium Benalmadena
• Dagje zon, zee en strand
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Santa Susanna - Costa Brava

VV11

Olhos d 'Agua - Algarve

VV12

Nieuw
11-daagse vliegvakantie - Hotel Riviera
Reisnummer VV11, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1399,: 23 juni t/m 3 juli
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 91,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Riviera:
• All-Inclusive hotel
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Bar en poolbar
• Live shows en muziek
• Zwembad met ligbedden en parasols
• Aan de boulevard en het strand

Wat kunnen we er doen?
• Winkelen in Malgrat de Mar
• Met de trein naar Barcelona
• De lokale markt
• Waterpretpark Waterworld
• Vaartocht over zee
• Dagje zon, zee en strand
• Het klooster van Montserrat
• Een jeepsafari
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Het fijne Hotel Riviera ligt direct aan de boulevard en op slechts 50 meter
van het strand.
De kamers zijn netjes en hebben een airco. Overdag kunnen we er heerlijk
ontspannen op een ligbed en om af te koelen is een duik in het zwembad
ook heerlijk! Als we dorst hebben dan halen we een drankje bij de bar en
drie keer per dag staat er een heerlijke maaltijd voor ons klaar. ’s Avonds
nemen we een kijkje bij de show of genieten van de livemuziek. Het is
een heerlijke plek om te genieten van het Spaanse leven, als we het hotel
verlaten proef je gelijk de gezellige sfeer van Santa Susanna. In de directe
omgeving vinden we verschillende winkeltjes en barretjes, lekker makkelijk!
Er zijn veel leuke uitstapjes te maken. Zo kunnen we met de trein naar de
prachtige stad Barcelona, is het maken van een jeepsafari door het binnenland een prachtige dag uit en is een mooie vaartocht over zee ook beslist
de moeite waard. En met het mooie strand voor de deur mag een duik in
de zee natuurlijk ook niet ontbreken! En na een mooie dag uit is het weer
heerlijk thuiskomen in ons gezellige hotel!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Spanje is Madrid.
• De Costa Brava heeft geen tijdsverschil met Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juni is er 26 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in ruim 2 uur van Amsterdam naar Barcelona
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

12-daagse vliegvakantie - Alpinus Hotel Algarve
Dit jaar zijn we weer te gast in Alpinus Hotel Algarve in Olhos d’Agua.
We genieten de hele vakantie van de prima georganiseerde All Inclusive
verzorging. Het hotel heeft een rustige ligging aan de rand van Albufeira en
het prachtige strand van Praia da Falésia ligt vlakbij. Er zijn twee zwembaden, er is een gezellige poolbar, het animatieteam zorgt voor leuke
activiteiten en iedere avond is het genieten van een leuke en afwisselende
show. Het hotel heeft ruime en prima verzorgde kamers.
Langs het strand van Praia de Falésia is het heerlijk wandelen en natuurlijk
nemen we een duik in de warme zee! De mooie stranden van de Algarve
zijn breed, lang en omgeven door rotsen. In het centrum van Albufeira
kunnen we naar hartenlust winkelen en genieten van de gezelligheid en
de terrasjes. In de omgeving zijn leuke uitstapjes te ondernemen.
Een dagtocht voert ons langs al de bezienswaardigheden aan de kust en
brengt ons naar het Zuidelijkste puntje van Europa: Kaap Sint Vincent.
Vanaf de rotspartijen hebben we een prachtig uitzicht over de zee.
De berg Monchique geeft ons een prachtig vergezicht over de gehele
Algarve en de bekende vismarkt van Olhâo moeten we ook gezien
hebben. Met de jeep gaan we op safari in het binnenland en beleven we
mooie avonturen. De mooiste dolfijnenshow beleven we in Zoomarine,
De hoofdstad
is Madrid
een •prachtig
park van
voorSpanje
een hele
leuke dag uit! Allemaal belevenissen die
•
Ibiza
heeft
geen
tijdsverschil
met
we in deze vakantie mee gaan maken!

Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juli
Reisinformatie:
is er 27 graden
• De hoofdstad
van Portugal is Lissabon
• We vliegen met Transavia in ruim
• In Portugal is het 1 uur vroeger dan in Nederland
twee uur van Amsterdam naar Ibiza
• Gemiddelde
temperatuur in juli is er 29 graden
• De transfertijd luchthaven-hotel
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
bedraagt 45 minuten

• We vliegen met Transavia in 3 uur van Amsterdam naar Faro
• De transfertijd van de luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV12, Portugal
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1549,: 29 juni t/m 10 juli
: 10
:2
: € 100,: € 160,: € 101,: € 30,-

Relax - Actief

Alpinus Hotel Algarve:
• All-inclusive hotel
• Rustig gelegen
• Twee zwembaden
• Zonneterras en ligbedden
• Leuke activiteiten
• Afwisselende shows
• Shuttlebus naar Albufeira
Wat kunnen we er doen?
• Zoomarine Algarve
• Dagtocht langs de kust
• Zuidelijkste puntje van Europa:
Kaap Sint Vincent
• De vismarkt van Olhâo
• De hoge berg Monchique
• Albufeira verkennen
• Jeepsafari in het binnenland
• Dagje zon, zee, strand
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Chersonissos - Kreta

VV13

Ixia - Rhodos

VV14

Nieuw
10-daagse vliegvakantie - Hotel Glaros
Reisnummer VV13, Griekenland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1449,: 2 t/m 11 juli
: 10
:2
: € 100,: € 160,: € 94,: € 25,-

Relax - Actief

Hotel Glaros:
• Verblijf op basis van all-inclusive
• Centrale ligging
• Direct aan strand
• Buitenzwembad met zonneterras
• Prachtig uitzicht over zee
• Luxe kamers
• Griekse avond met barbecue
• Openluchtshows en livemuziek
Wat kunnen we er doen?
• Jeepsafari
• Eilandtour langs oude dorpjes
• Boottocht over zee
• Het eiland Spinalonga
• Dagje zon, zee en strand
• Stappen op Star Beach
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11-daagse vliegvakantie - Hotel Oceanis Park

In het supergezellige Hotel Glaros verblijven we op basis van all-inclusive:
lekker eten en drinken zoveel we willen! Het personeel zorgt ervoor dat
we de tijd van ons leven hebben. We worden dagelijks vermaakt met leuke
shows en activiteiten. Een Griekse avond, livemuziek, mooie shows en spelletjes: er is van alles te doen. Met een zwembad bij het hotel en het zonnige
Griekse strand voor de deur komen we onze vakantie wel door!

Een topvakantie vieren we in het gezellige 4 sterrenhotel Oceanis Park op
Rhodos! De kamers zijn netjes ingericht en voorzien van airco, koelkast en
balkon. En wat dacht je van de meerdere zwembaden met zonneterras,
6 dagen per week animatie, showcooking en gezellige thema-avonden?
Dan ligt het hotel ook nog ideaal nabij het centrum en het strand van Ixia,
wat willen we nog meer!

In de badplaats Chersonissos op Kreta is er veel te beleven. Leuke winkeltjes, terrasjes en leuke plekken om op stap te gaan, wat denk je van een
leuk feest op Star Beach? Langs de baai van Chersonissos kunnen we heerlijk wandelen. We maken een boottocht over de helderblauwe zee waarbij
we onderweg lunchen en natuurlijk volop kunnen zwemmen. Het binnenland verkennen we met een hele mooie jeepsafari, dit is pas echt vakantie
vieren!

Rhodos heeft prachtige bezienswaardigheden die we in deze vakantie
gaan ontdekken. De mooie natuur, het oude Olympisch Stadion, het
centrum van Rhodos-Stad, het gezellige Ixia, de vlindervallei, een mooie
boottocht over zee, een dagje zon zee en strand, eigenlijk te veel om op te
noemen! De helderblauwe zee, het koele briesje en de mooie zonsondergang zorgen voor een onvergetelijke zonvakantie!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Griekenland is Athene.
• In Griekenland is het één uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in juli is er 29 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in ruim drie uur van Amsterdam naar Heraklion
• De transfertijd van de luchthaven-hotel bedraagt 50 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Griekenland is Athene
• In Griekenland is het een uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in augustus is er 31 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Corendon Dutch Airlines in 3 1/2 uur van Amsterdam naar
Rhodos
• De transfertijd luchthaven/hotel bedraagt 30 minuten
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV14, Griekenland
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1589,: 26 aug. t/m 5 sept.
: 10
:2
: € 100,: € 160,: € 103,: € 25,-

Relax - Actief

Hotel Oceanis Park:
• All inclusive hotel
• Meerdere restaurants en bars
• Ontbijt- lunch en dinerbuffet
• 6 avonden show
• Veel sportactiviteiten
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
• Gezellig centrum op loopafstand
• Strand vlakbij
Wat kunnen we er doen?
• Shoppen in Rhodos-Stad
• Op stap in Ixia
• Boottocht over zee
• De vlindervallei
• Het Olympisch stadion
• De opgravingen in Kamyros
• De bronnen van Epta Piges
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..
Mazara del Vallo - sicilie

VV15

Reisnummer VV15, Italië
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1099,: 25 aug. t/m 1 sept.
: 10
:2
: € 90,: € 120,: € 71,: € 20,-

Relax - Actief

Hopps Hotel:
• All inclusive hotel
• Buffetrestaurant en pizzeria
• Lobby-, pool- en beachbar
• Entertainment met leuke activiteiten
• Zwembad met zonneterras en ligbedden
• Strand op loopafstand

Wat kunnen we er doen?
• De mooie stad Marsala
• Boottocht naar het eiland Favignana
• Cultuur snuiven in Mazara del Vallo
• De lokale markt
• Dagje zon, zee en strand
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´
Lara - Turkse Riviera

8-daagse vliegvakantie - Hotel Hopps

12-daagse vliegvakantie - Hotel Grand Park Lara

Heerlijk en rustig genieten onder de Italiaanse zon! Dat doen we bij deze
reis op het mooie Sicilië.Het Hopps hotel ligt direct aan de kust en is gelegen
in het sfeervolle centrum van Mazara del Vallo. In het hotel genieten we van
de heerlijke drankjes en de maaltijden van buffetrestaurant of de pizzeria.
Ontspannen doen we op een ligbedje bij het zwembad en het animatieteam zorgt elke dag voor leuke activiteiten. Vanuit het hotel lopen we over
de prachtige boulevard in een paar minuten naar het privéstrandje voor
een heerlijke duik in de zee.

Hotel Grand Park Lara is een zeer plezierig hotel om onze vakantie door
te brengen. Ze weten er wat wij als vakantieganger belangrijk vinden. We
kunnen er bijvoorbeeld kroketten en bitterballen eten! Het resort heeft
een goede ligging in een mooie tuin en heeft erg veel faciliteiten zoals
mooie en luxe kamers, twee zwembaden, een leuk animatieteam en natuurlijk erg veel lekker eten en drinken. Drie keer per dag genieten we er
van een heerlijk buffet en overal kunnen we een lekker drankje drinken.

In het stadje Mazara del Vallo vinden we veel cultuur en gezellig terrasjes.
We hebben er zelfs de beste ijssalon van Sicilië en dat moeten we natuurlijk
proeven! Het historische centrum van het vissersstadje telt oude kerken en
gebouwen die we gaan bewonderen met een wandeling. We bezoeken de
Kathedraal van Mazar del Vallo uit 1694, de Normandische 12e eeuwse kerk
San Nicole Regale en het Piazza del Republica. Met een oude dieseltrein
bezoeken we het dorpje Marsala waar we heerlijk genieten en onze inkopen
kunnen doen. Met de boot maken we een mooie tocht over de zee naar het
eiland Favignana waar het goed toeven is en we een duik kunnen nemen in
de mooie zee. Een ideale plek om een rustige strand- en zwembadvakantie
te combineren met cultuur en lekker eten: Sicilië!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Italië is Rome
• Er is geen tijdsverschil met Nederland
• De temperatuur in augustus is er 29 graden
• We vliegen met CDA in 3 uur van Amsterdam naar Catania
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Op loopafstand vinden we het mooie privéstrand met een beachbar waar
we met een busje naartoe kunnen worden gebracht, wat een luxe! Met
de Dolmus kunnen we naar de mooie stad Antalya om onze souvenirs
te kopen. Bij Turkije hoort een mooi jeepsafari vol belevenissen, een dag
genieten en plezier maken. Een mooie vaartocht over zee hoort ook in
dat rijtje thuis. Lekker zwemmen in de helderblauwe
zee en genieten
•
van een drankje in de zon. Op de weekmarkt van Manavgat kunnen we
leuke spulletjes kopen waarbij we natuurlijk niet moeten vergeten om af
te dingen. Manavgat is ook de plaats van de mooie watervallen en alweer
een schitterende boottocht. Ons lekker laten vertroetelen kunnen we in
een Turks bad bij de Hamam.
• De hoofdstad van Spanje is Madrid
• Ibiza heeft geen tijdsverschil met
Reisinformatie:
Nederland
• De hoofdstad van Turkije is Ankara
• De gemiddelde temperatuur in juli
• In Turkije is het één uur later dan in Nederland
is er 27 graden
• De gemiddelde temperatuur in september is er 28 graden
• We vliegen met Transavia in ruim
• We vliegen met Transavia in bijna 4 uur van Amsterdam naar Antalya
twee uur van Amsterdam naar Ibiza
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 30 minuten
• De transfertijd luchthaven-hotel
• Je hebt een visum nodig, deze kunnen wij aanvragen. Kosten € 29,95.
bedraagt 45 minuten

• Vraag om een inentingsadvies bij de dokter of GGD
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

VV16

Reisnummer VV16, Turkije
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1549,: 31 aug. t/m 11 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 101,: € 30,-

Relax - Actief

All-inclusive hotel
• Luxe kamers
• Activiteitenteam en liveshows
• Twee zwembaden met glijbanen
• Een zonneterras
• Biljart, dart en tafeltennis
• Gratis Wifi
Wat kunnen we er doen?
• Spannende jeepsafari
• Shoppen in Antalya
• Piratenboottocht
• Varen in Manavgat
• Turks bad
• Zon, zee en strand
• De lokale markt
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Magaluf - Mallorca

Benidorm - Costa Blanca

VV17

VV18

Nieuw
11-daagse vliegvakantie - Hotel Flamingo Oasis
Reisnummer VV17, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1499,: 17 t/m 27 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 97,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Flamingo Oasis:
• All-inclusive hotel
• Mooi hotel met veel voorzieningen
• Kamers van alle gemakken voorzien
• Entertainment overdag en in de avond
• Zwembad met zonneterras

Wat kunnen we er doen?
• Natuurpark Mundomar
• Waterpark Aqualandia
• Jeepsafari door het binnenland
• Het middeleeuwse Guadelest
• Waterval van Fuentes de Algar
• Shoppingcenter La Marina
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Het mooie en grote Hotel Flamingo Oasis heeft ons veel te bieden. Het
hotel heeft een gezellig zonneterras waar we de hele dag kunnen luieren
op een zonnebedje en genieten van de Spaanse zon. Als het te heet aan het
worden is dan nemen we een duik in het zwembad om lekker op te frissen.
In het hotel worden we goed vermaakt: het animatieteam zorgt overdag
voor een uitgebreid entertainmentprogramma en ’s avonds zijn er spetterende shows in de mooie ‘Flamingo Fiesta Disco’. Eten en drinken zijn in Hotel
Flamingo Oasis erg belangrijk. Er zijn twee buffetrestaurants, waaronder
een restaurant dat een aantal keer een buffet verzorgt aan de hand van een
thema. Voor een lekkere snack tussendoor kun je terecht bij de ‘Laguna Bar’
bij het zwembad en genieten van een lekker drankje kan in verschillende
bars, zoals de lobbybar en de pianobar. En alles is inclusief!
Benidorm is al jaren zeer populair bij de Nederlandse vakantieganger
en dat is natuurlijk niet voor niets. Benidorm beschikt over schitterende
lange stranden met een prachtige boulevard en leuke mogelijkheden
voor uitstapjes. In Benidorm en omgeving zijn dagelijks markten om leuke
souvenirs te kopen en alles is goed toegankelijk. Vroeger was Benidorm een
klein vissersdorpje, nu is het een bekende badplaats waar we een perfecte
vakantie kunnen doorbrengen.
Naast al het vermaak in het hotel gaan we leuke uitstapjes ondernemen.
We leven ons uit in waterpark Aqualand en bezoeken de Dolfijnenshow in
Mundomar of maken we een stoere jeepsafari door het binnenland?

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Spanje is Madrid
• De Costa Blanca heeft geen tijdsverschil met Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 25 graden
• We vliegen met Transavia in ruim twee uur van Amsterdam naar Alicante
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

10-daagse vliegvakantie - Hotel Globales Honolulu
Hotel Globales Honolulu in Magaluf is een goed adres voor een heerlijke
vakantie op Mallorca! We ontspannen heerlijk op het terras bij het zwembad met een lekker koel drankje binnen handbereik. We genieten in de
ochtend, middag en avond van een heerlijk buffet met veel keuze. Er is
leuke animatie met verschillende shows en leuke activiteiten. Vanuit het
hotel lopen we zo het gezellige Magaluf in en over de boulevard maken
we een heerlijke wandeling richting het mooie Palma Nova.
Leuke uitjes zijn er genoeg te doen: een mooie boottocht over zee, een
eilandtour, de grotten van de Genova, een treinrit van Palma naar Soler,
Marinaland en de lokale markt van Inca. In de hoofdstad Palma kunnen we
lekker rondwandelen en onze inkopen doen en genieten van al het moois
en de gezellige sfeer. Voor de liefhebbers van glijbanen en zwemmen is
Waterpark Aqualand een mooie dag uit!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Spanje is Madrid.
• Mallorca heeft geen tijdsverschil met Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 26 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in ruim 2 uur van Amsterdam naar Mallorca
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV18, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverzek.
Reisverzekering

: € 1429,: 9 t/m 18 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 93,: € 25,-

Relax - Actief

Hotel Globales Honolulu
• All-Inclusive hotel
• Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm
• Bar en poolbar
• Leuke shows
• Zwembad met ligbedden en parasols
• Vlakbij het centrum en strand
Wat kunnen we er doen?
• Shoppen in Palma de Mallorca
• Boottocht over zee
• Een eilandtour
• Grotten van Genova
• Lokale markt in Inca
• Kathedraal van Palma
• Waterpark Aqualand
• Treinrit van Palma naar Soler
• Marinaland
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VV19

11-daagse vliegvakantie - Hotel Azuline Coral Beach
Reisnummer VV19, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz,
Reisverzekering

: € 1399,: 13 t/m 23 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 91,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Azuline Coral Beach:
• All Inclusive hotel
• Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• Restaurant en 3 bars
• Zonneterras met ligbedden
• Mooi zwembad
• Grote lounge
• Vlakbij het strand
• Leuk entertainmentprogramma

Een heerlijke vakantie op het mooie Ibiza, dat hebben we in Hotel Azuline
Coral Beach! Dit hotel is een perfecte vakantieplek om heerlijk te ontspannen
en te genieten van de perfecte all-inclusive verzorging. Lekker makkelijk,
eten en drinken wat we willen! Hier kunnen we onze vakantiedagen heerlijk
ontspannen doorbrengen aan de rand van het fijne zwembad en het
zonnige terras. Het hotel ligt aan een prachtige baai en vlakbij het strand.
Met een enthousiast animatieteam dat allerlei activiteiten organiseert
zullen we ons deze vakantie geen moment vervelen!
Es Canar is een gezellig plaatsje waar erg veel te doen is.
Een mooie boulevard, leuke winkeltjes en veel gezellig terrasjes. Ook de
grote Hippiemarkt die we gaan bezoeken kunnen we hier vinden. Vlakbij
ligt Santa Eulalia met een groot strand, een mooie boulevard met palmbomen, een grote jachthaven, veel winkels, restaurants en bars. Heerlijk
om te wandelen, te winkelen en een duik te nemen in de heldere zee! De
bekendste straat is de Calle San Vicente, een straat vol restaurantjes waar
van mei tot oktober bijna iedere dag een markt wordt gehouden. Tijdens
deze vakantie gaan we Ibiza verkennen, met de bus en de boot. Een bezoek
aan Ibiza-stad met alle hippe feesttenten en de kleine straatjes en steegjes
mag zeker niet ontbreken. Omgeven door de stranden en de gezellige
omgeving is dit echt een vakantie om van te dromen. Zon, zee, strand en de
schitterende natuur maken van Ibiza een klein paradijs!

Reisinformatie:
Wat kunnen we er doen?
• Shoppen in Santa Eulalia
• De Hippiemarkt
• Een Eilandtour
• Boottocht over zee
• Dagje zon, zee en strand
• Ibiza-stad verkennen
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´
Alanya - Turkse Riviera

Es Canar - Ibiza

• De hoofdstad van Spanje is Madrid.
• Ibiza heeft geen tijdsverschil met Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 26 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in ruim twee uur van Rotterdam naar Ibiza
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

VV20

11-daagse vliegvakantie - Hotel Panorama
Vanuit de panoramabar hebben we een prachtig uitzicht over de baai
van Alanya. Hotel Panorama doet zijn naam eer aan! Het populaire hotel
ligt direct aan het zandstrand en middenin het centrum van Alanya. Al
met al een toplocatie! Op de mooie kamers ontbreekt het ons aan niets
en tezamen met de perfecte verzorging in het hotel is dit de perfecte basis
voor onze vakantie! Het mooie zwembad met de ligbedden, de all-inclusive verzorging, het buffetrestaurant, de beach-, snack- en poolbar
en de leuke animatie die ons aangeboden wordt: wat willen we nog
meer!
Direct aan het mooie strand gaan we ons met een dagje zon, zee en
strand uitstekend vermaken. Als we dorst hebben lopen we een naar
de beachbar voor een lekker drankje. Even lopen en we zijn in het gezellige
centrum van Alanya met alle winkeltjes, barretjes en gezelligheid. En
ook bij deze reis horen spannende belevenissen zoals de jeepsafari
en een mooie vaartocht over de zee. Onderweg maken we plezier,
we genieten, zwemmen en natuurlijk lekker eten en drinken. Op de
weekmarkt van Manavgat kunnen we leuke spulletjes kopen waarbij
we natuurlijk niet moeten vergeten om af te dingen. Manavgat is ook
de plaats van de mooie watervallen en alweer een schitterende boottocht. Ons lekker laten vertroetelen kunnen we in een Turks bad bij de
Hamam.

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Turkije is Ankara
• In Turkije is het één uur later dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in september is er 28 graden
• We vliegen met Transavia in bijna 4 uur van Amsterdam naar Antalya
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 45 minuten
• Je hebt een visum nodig, deze kunnen wij aanvragen. Kosten € 29,95.
• Vraag om een inentingsadvies bij de dokter of GGD
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

Reisnummer VV20, Turkije
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1499,: 20 t/m 30 sept.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 97,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Panorama:
• All-inclusive hotel
• Direct aan het strand
• In het centrum
• Luxe kamers
• Buffetrestaurant
• Beach-, snack, pool- en panoramabar
• Activiteitenteam
• Zwembad met zonneterras
• Gratis Wifi
Wat kunnen we er doen?
• Shoppen in Alanya
• Spannende jeepsafari
• Boottocht over zee
• Turks bad
• Zon, zee en strand
• De markt in Manavgat
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Costa Tequise - Lanzarote

VV21

Reisnummer VV21, Spanje
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 1479,: 2 t/m 12 okt.
: 10
:2
: € 120,: € 160,: € 96,: € 27,50

Relax - Actief

Hotel Occidental Lanzarote Mar:
• All Inclusive Hotel
• Ruime kamers
• Zwembad met zonneterras
• In het centrum
• Direct aan het strand

11-daagse vliegvakantie - Hotel Occidental Lanzarote Mar

14-daagse vliegvakantie - Hotel Viva Wyndham Azteca

Als het in Nederland alweer wat kouder is dan schijnt op Lanzarote nog
steeds de zon! Hotel Occidental Lanzarote Mar is een prachtig hotel en
gelegen op het Canarische eiland Lanzarote. Het is een ideaal hotel voor
een heerlijke vakantie zon-, zee- en strandvakantie. De vele mogelijkheden
in en rondom het hotel maken ons verblijf hier helemaal compleet. Een
mooi zwembad met glijbanen, een heerlijk zonneterras en allerlei activiteiten.
We verblijven er op basis van All Inclusive, aan de bar halen we lekker ons
drankje en in het restaurant kunnen we drie keer per dag genieten van
heerlijke maaltijden.

Een prachtige vakantie in het mooie Playa del Carmen in Mexico! Witte
zandstranden, mooie palmbomen en bijzondere excursies zijn de hoogtepunten van deze vakantie. Hotel Viva Wyndham Azteca is onze thuisbasis
en ligt aan een privéstrand, vanuit het hotel hebben we een prachtig
uitzicht over de oceaan. Met de uitstekende 24-uurs all-inclusive verzorging zal het ons aan niets ontbreken. Het hotel heeft verschillende bars
en restaurants waar we lekker kunnen genieten van ons eten en drinken.
Overdag en ’s avonds is er een activiteitenprogramma, prachtige shows
waarbij het volop genieten is! Het hotel is kleinschalig opgezet waardoor
het een gezellige en knusse sfeer heeft. Elke kamer heeft een eigen balkon met een mooi uitzicht over de oceaan of de tuin.

Vanaf het hotel pakken we de shuttlebus naar Costa Tequise, een gezellig
dorpje met veel leuke winkeltjes en barretjes. Vlakbij ook het prachtige strand
waar we heerlijk genieten en een duik nemen in de mooie en warme zee.
Op Lanzarote kunnen we verschillende uitstapjes ondernemen waardoor
we het eiland beter leren kennen. Een prachtige eilandtour, een bezoek aan
het Nationale Park Timanfaya, een bezoek aan de grotten Jameos del Agua,
souvenirs kopen op de lokale markt of een stoere rit op een dromedaris.
Genoeg te beleven op het veelzijdige Lanzarote! Door het perfecte klimaat,
de mooie stranden en het indrukwekkende landschap is dit vulkanische
eiland een bezoek meer dan waard.

Reisinformatie:
Wat kunnen we er doen?
• Eiland tour
• Teguise markt
• Dagje zon, zee en strand
• Nationaal park Timanfaya
• Rit op een dromedaris
• Shoppen in Costa Tequise
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Playa Del Carmen - Yucatan

• De hoofdstad van Spanje is Madrid
• Op Lanzarote is het 1 uur vroeger Lanzarote dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in oktober is er 28 graden
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• We vliegen met Transavia in 4 uur van Amsterdam naar Lanzarote
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt 40 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld

VV22

Reisnummer VV22, Mexico
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 2679,: 27 sept. t/m 10 okt.
: 10
:2
: € 120,: € 190,: € 174,: € 49,-

Relax - Actief

Het drukke en gezellige centrum van Playa del Carmen ligt in de buurt
• we heerlijk rondstruinen
van het hotel. In dit levendige centrum kunnen
over Fifth Avenue. We vinden hier leuke winkels waar we onze souvenirs
kunnen kopen. We maken een prachtige boottocht naar Isla Mujeres en
Cozumel waar we onderweg kunnen zwemmen en snorkelen. Echte cultuur
en historie vinden we bij de Mayastad Chichen Itza en de oude stad
Valladolid. Op ontdekkingstocht over het schiereiland Yucatan komen we
ondergrondse meren (Cenotes) tegen en nog veel meer mooie natuur.
Geweldige belevenissen tijdens deze topvakantie!

Reisinformatie:

• De hoofdstad van Mexico is Mexico-stad
• Het is er 7 uur vroeger dan in Nederland
• De gemiddelde temperatuur in sept./okt. is er 31 graden
• We vliegen met TUI-Fly in 11 uur van Amsterdam naar Cancun
• De transfertijd luchthaven-hotel bedraagt ruim een uur
• Vraag om een inentingsadvies bij de dokter of GGD
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort
• Alle activiteiten worden betaald uit het potgeld

Hotel Viva Wyndham Azteca:
• 5 sterren all-inclusive hotel
• Kamers met airco, tv en balkon
• Onbeperkt eten en drinken
• Meerdere restaurants en bars
• Zwembad en zonneterras
• Direct aan privéstrand
• Ligbedden en parasols
• Veel sport- en watersportmogelijkheden
• Sauna, spa, jacuzzi en stoombad
• Gratis Wi-Fi in de lobby
• Overdag en ‘s avonds activiteitenprogramma
Wat kunnen we er doen?
• Boottocht naar Cozumel
• Het prachtige Isla Mujeres
• Ontdekkingstocht in Yucatan
• De Maya-stad Chichen Itza
• Cenotes (ondergronds meer)
• De stad Valladolid
• Zwemmen met Dolfijnen (eigen kosten)
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Orlando - Florida

VV23

13-daagse vliegvakantie - Villas Kissimmee
Reisnummer VV23, USA
Reissom		
Reisdatum		
Deelnemers		
Begeleiders		
Zakgeldadvies		
Potgeld			
Annuleringsverz.
Reisverzekering

: € 2369,: 5 t/m 16 nov. 		
: 10
:2
: € 180,: € 190,: € 174,: € 45,50

Relax - Actief

Villas Orlando/Kissimmee:
• Luxe vrijstaande villa
• Privé zwembad
• Centraal gelegen voor onze uitstapjes
• Auto voor de deur

Een prachtige vakantie in het mooie en zonnige Florida! We verblijven
twaalf dagen lang in een supermooie villa met ons eigen privézwembad in
The Sunny State of America!
Vanuit de villa rijden we in onze grote Amerikaanse auto zo naar een leuk
pretpark toe. We bezoeken Seaworld waar we prachtige shows zien met
dolfijnen, zeeleeuwen en orka’s. Ook vinden we hier het nodige vertier
met de tofste attracties! En natuurlijk gaan we de Disneyparken bezoeken:
4 dagen genieten in Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot en de MGM
Studios. Hier gaan we wat beleven! Mooie parades, de spannendste attracties,
prachtige shows en natuurlijk komen we heel veel bekende figuren tegen
waarmee we op de foto kunnen.
Naast het bezoeken van deze vijf pretparken maken we mooie uitstapjes
naar leuke dorpjes in de buurt zoals Old Town Kissimmee en Down Town
Disney. Mooie natuur vinden we in het prachtige natuurgebied Lake Louisa,
met onze auto maken we een tour door het park. Shoppen doen we in de
Walmart en in de outlet-store, en wat zijn deze winkels groot! En natuurlijk
genieten we iedere dag van onze mooie villa met zwembad en alle leuke
restaurantjes in de buurt!

Reisinfotrmatie:
Wat kunnen we er doen?
• Magic Kingdom
• Animal Kingdom
• Epcot
• MGM Studios
• Seaworld
• Downtown Kissimmee
• Lake Louisa
• Winkelen in de Walmart
• De stad Orlando

70

• De hoofdstad van de USA is Washington
• In Florida is het zes uur vroeger
• Gemiddelde temperatuur in november is er 27 graden
• We vliegen met de TUI Fly in 10 uur van Amsterdam naar Orlando
• De transfertijd luchthaven-Villa bedraagt 60 minuten
• Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort
• Alle activiteiten worden betaald van het potgeld
• Het inreisvisum (Esta-formulier) dien je zelf aan te vragen

"Begeleid
vakantievieren
met plezier!"
Reisgids LeonReizen 2019/2020 ©
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Begeleid
vakantie
vieren
met plezier!!

LeonReizen
Kompasstraat 9
2901 AM Capelle aan den IJssel

www.leonreizen.nl

