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Genieten...
...met GHIELEN
Het zijn nog steeds rare tijden!
We zijn allemaal in afwachting van het moment dat het weer mag én kan. Het moment dat we weer
samen veilig op reis kunnen gaan. Dat we weer samen, nieuwe en verrassende vakantiebestemmingen
kunnen bezoeken. Wij hopen en vertrouwen erop dat we weer samen met u vanaf het voorjaar nieuwe
en onvergetelijke vakantiemomenten zullen kunnen beleven.
Genieten… met GHIELEN ook in 2021!!

MAATREGELEN IN
UITZONDERLIJKE TIJDEN
Uiteraard houden wij ons aan de Corona voorschriften van het RIVM, de Nederlandse overheid
en ook aan de geldende regels van de landen waar
we naar toe gaan. Dat houdt onder andere in dat
in de bus het dragen van een mondkapje verplicht
is. Wij vragen om een gezondheidsverklaring en
nemen alle noodzakelijke hygiënemaatregelen.

MAXIMAAL 30 PERSONEN
Hoewel we alle stoelen weer mogen bezetten, voeren wij onze dagtochten en vakantiereizen, voor uw
veiligheid én om u meer ruimte te geven, voorlopig
uit met een maximale bezetting van ca. 30 personen.

PROGRAMMA
De programma’s zoals beschreven in deze reisgids zullen zoveel mogelijk aangehouden worden.
Omdat de regels en mogelijkheden soms nog aan
wijzigingen onderhevig zijn en het nog niet helemaal duidelijk is of bepaalde evenementen en activiteiten wel of niet kunnen en mogen plaatsvinden,
behouden wij ons het recht voor het programma aan
te passen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij in
ieder geval zorgen voor een gelijkwaardig alternatief.

GRATIS ANNULEREN OF OMBOEKEN
U kunt tot 56 dagen voor vertrekdatum een reis
zonder verdere opgaaf van reden gratis annuleren
of omboeken. Daarna hanteren wij de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd op pagina 21 (e.e.a.
conform ANVR).

LEVER UW VOUCHER IN!

ZOMER-JUBILEUM-GIDS 2021

Heeft u van ons een Corona Voucher gekregen,
dan kunt u deze inleveren indien u boekt voor een
van onze carnavalsreizen en/of voorjaarsaanbiedingen uit deze brochure. Uiteraard kunt u deze
voucher ook inleveren indien u een andere reis wilt
boeken. Boekt u liever een reis uit onze zomergids
2021, dan kan dat ook nu al!! Een flink aantal zomerreizen van 2021 zijn nu al boekbaar! Bekijk het
overzicht in deze brochure en op www.ghielen.nl

In deze digitale brochure Winterreizen 2021 staan
naast ons zeer uitgebreide aanbod aan carnavalsreizen onze, winterwandelreizen en onze speciale
voorjaarsaanbiedingen. Medio/eind december
verschijnt onze nieuwe zomer-jubileum-gids 2021.
In het kader van 100 JAAR GHIELEN worden een
aantal speciale jubileumreizen georganiseerd en
hebben wij bij veel reizen een speciale verrassing
of iets extra's voor u in petto.

• MAXIMAAL CA. 30 PERSONEN
CARNAVALSREIZEN
Rijs
Stadskanaal
Bergen aan zee
Odoorn
Millingen aan de Rijn
Nunspeet
Lisse
Scheveningen
Hulst
Rattenberg
Kropp
Bad Steben
Rothenberg
Weibersbrunn
Winterberg-Züschen
Dieblich
Praag
Berlijn
Dresden
München
Tarrenz

WINTERWANDELEN
Matrei am Brenner
Maishofen
Abtenau
Tarrenz

• GEGARANDEERD VERTREK
VANAF 18 PERSONEN
• GRATIS ANNULEREN / OMBOEKEN
•G
 EEN BOEKING-, RESERVERINGSEN ADMINISTRATIEKOSTEN
• KLANTEN BEOORDELEN ONZE
CHAUFFEURS MET EEN 8,8
• LEVER UW CORONAVOUCHER IN
• STANDAARD COMFORTCLASS
• BOEK NU AL UW VAKANTIE
VAN 2021
•R
 EIZEN MET MENSEN
UIT EIGEN REGIO
•A
 LTIJD BETER UIT MET GHIELEN

VOORJAARSAANBIEDINGEN
Auer
Vrsar
Overzicht zomerreizen 2021

GHIELEN
Kanaalstraat 39 - 5986 AD Beringe
info@ghielen.nl
www.ghielen.nl
tel (077) 307 19 88

RIJS | FRIESLAND | NEDERLAND
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Wie Friesland zegt denkt aan: de elf steden,
Skûtsjesilen en Fierljeppen maar er is meer…
Friesland kenmerkt zich door een grote hoeveelheid water, ruimte en Friese eigenzinnigheid.
Mensen die van mooie steden, groene weilanden,
natuur en rust houden zijn in Friesland op de
juiste plaats.

In het zuidwesten van de provincie Friesland, midden tussen de Friese Meren, ligt
het zogenaamde Gaasterland. Men vindt er volop
weilanden, oude bossen pal aan de kust, statige beukenlanen, zachte glooiingen, slingerende watertjes
en prachtige vergezichten over het IJsselmeer. Ook
de gezellige stadjes zoals Harlingen, Hindeloopen en
Sloten zijn de moeite waard om eens te bezoeken.
Onze verblijfplaats Rijs (Fries: Riis) ligt aan de rand
van het majestueuze Rijsterbos, vlakbij het IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein plaatsje waar het elke dag van het jaar
aangenaam vertoeven is. Lekker wandelen, steeds
weer iets nieuws zien in een parkachtige omgeving,
dennengeur en frisse lucht van ‘zee’ opsnuiven. Ook
in de wintermaanden kan men hier op een prima
wijze een vakantie doorbrengen.

CARNAVALSREIS

RIJS

MORE INCLUS

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie,
rijden we rechtstreeks naar Hindeloopen. In het
restaurant van het Schaatsmuseum gebruiken we
eerst een heerlijke pannenkoekenlunch. Daarna is
er tijd om in het museum rond te kijken. Via Stavoren, gaat het langs de dijk, met een schitterend uitzicht over het IJsselmeer, richting ons hotel in Rijs.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Leeuwarden, in 2018 culturele hoofdstad van Nederland.
Eerst bezoeken we het tegelbruggetje uit de
Elfstedentocht. Het bruggetje bestaat uit ruim
vierduizend tegeltjes waarop foto’s van Elfstedenrijders staan afgebeeld. Na de lunch zal een gids
u vertellen over de band met het koningshuis en
u de mooiste plekjes van de stad laten zien. Ook
kunt u nog even op eigen gelegenheid genieten
van de Friese hoofdstad.
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3e dag: Via een rit over de Afsluitdijk en een veertocht over het Marsdiep bereiken we het grootste Waddeneiland van Nederland, Texel. O.l.v. een
gids maken wij een rondrit over dit “schapeneiland”. Na de lunch, die we ook op Texel gebruiken,
vervolgen we onze weg naar De Koog, waar een
langere pauze wordt gehouden.
4e dag: We rijden naar Sneek waar we aan boord
gaan van een van de schepen van rederij van de
Werf. Tijdens de rondvaart kunt u genieten van
fraaie uitzichten en van koffie met gebak. Na de
lunch is er nog enige vrije tijd in Sneek en heeft
de chauffeur nog iets extra’s voor u in petto. Laat
u verrassen!
5e dag: Na het ontbijt verlaten we Rijs en rijden
we naar het plaatsje Hemrik voor een bezoek aan
stoeterij ‘Het Swarte Paert’. We komen alles aan de
weet over dit edele Friese paard, het enige inlandse ras dat Nederland rijk is. In de expositieruimte
kunt u nog traditionele koetsen, sjezen, sledes,
klederdrachten en sieraden bewonderen. Daarna
krijgen we een demonstratie te zien van dressuur
en het rijden zonder zadel. Na de lunch beginnen
we aan de terugreis. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Vertrekdatum | Rijs
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 495,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de eerste dag t/m het
afscheidsdiner op de laatste dag
• welkomstdrankje
• gehele dag gratis koffie of thee (self-service)
• folkloreavond
• filmavond over het Gaasterland
• bezoek schaatsmuseum
• rondrit Leeuwarden o.l.v. gids
• dagtocht Texel incl. veerboot
Den Helder-Texel v.v. en rondrit o.l.v. gids
• boottocht vanuit Sneek incl. koffie met gebak
• excursie Stoeterij ‘Het Swarte Paert’
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 34,-.
Hotel:
Alle kamers in hotel Gaasterland zijn voorzien van toilet, douche of bad, televisie en
telefoon. Er is een lift en er zijn er ook enkele kamers op de begane grond. Het hotel
heeft een prima restaurant waar de maaltijden veelal in buffetvorm worden aangeboden. Het hotel heeft een bar met een biljart
en enkele bowlingbanen.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

STADSKANAAL | GRONINGEN | NEDERLAND
Er gaat niets boven Groningen’, met deze slogan
wil men toeristen naar de meeste noordelijk gelegen provincie van Nederland trekken. En gelijk
heeft men, want nog steeds brengen verhoudingsgewijs weinig mensen uit het zuiden des
lands hun vakantie in het noorden door.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension (uitgebreid ontbijt en prima 3-gangendiner)
• 1x feestelijk diner
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Oud-Hollandse spellenavond
• stadswandeling Groningen o.l.v. gids
• advocaatproeverij Boerin Agnes
• parkeer- en tolkosten

STADSKANAAL
NIEUW

****HOTEL
Groningen heeft haar bezoekers veel te
bieden. Voor de liefhebbers van natuur
zijn de vele natuurgebieden en het prachtige open
landschap ongetwijfeld hoogtepunten. Maar ook de
cultuurliefhebber kan zijn hart ophalen aan Groningen-stad, maar zeker ook aan vele andere culturele
en historische bezienswaardigheden zoals vesting
Bourtange, de veenkoloniën, wierdedorp Niehove
en Winsum, recentelijk uitgeroepen tot mooiste
dorp van Nederland.
Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeente Onstwedde en een deel van
de gemeente Wildervank. Het stadje, omgeven door
maar liefst 700 hectare natuur, wordt gekenmerkt
door rust, ruimte en dynamiek. Stadskanaal heeft
een aantal monumentale bezienswaardigheden,
waaronder een aantal kerkjes en de uit de Middel-

eeuwen stammende Onstwedder Juffertoren.
Een bezoek waard zijn ook het streekhistorische
centrum, Theater Geert Teis en museumspoorlijn
STAR. Het centrum biedt een ruime keus aan winkels, boetieks en restaurants.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we noordwaarts.
In de oude, aan de benedenloop van de IJssel
gelegen Hanzestad Kampen wordt een langere
pauze ingelast. Kampen, ooit een zeer welvarende
stad, ademt historie uit. U kunt op uw gemak het
prachtige oude centrum verkennen voordat we
verder rijden naar ons hotel in Stadskanaal waar
we in de late middag arriveren.
2e dag: Vandaag bezoeken we de stad Groningen.
O.l.v. een gids maken we een mooie stadswandeling. Daarna kunt u nog even op eigen gelegen-
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Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

heid rondkijken. Bij voldoende belangstelling kan
de chauffeur een rondvaart organiseren.
3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wandeling maken in de omgeving van het hotel, het
centrum of bijvoorbeeld langs het nabijgelegen
kanaal. ’s Middags wordt o.l.v. de chauffeur een
mooie rondrit door de omgeving gemaakt. Onderweg kunt u genieten van het prachtige landschap met wellicht een laagje sneeuw en dichtgevroren kanalen en plassen.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar vestingstadje Bourtange. Dit plaatsje met een beschermd
dorpsgezicht wordt omringd door grachten en
muren. Via een mooie route langs het uit 1465
stammende klooster Ter Apel, vroeger een plaats
van gastvrijheid en toewijding, heden ten dage
een ontmoetingsplaats voor iedereen die behoefte heeft aan rust en bezinning, rijden we naar
Gasselternijveen voor een boeiende advocaatproeverij bij boerin Agnes, bekend van Boer zoekt
Vrouw.
5e dag: We verlaten Stadskanaal en rijden rechtstreeks naar Zutphen. De geschiedenis van deze
Hanzestad bestrijkt meer dan 1700 jaar. Historische panden, hofjes waar de tijd lijkt te hebben
stilgestaan, unieke speciaalzaken en boetieks en
volop cultuur beheersen deze fraaie stad. Met een
prima diner wordt deze reis besloten.
Vertrekdatum | Stadskanaal
Zaterdag 13 februari 2021
5 dagen

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.
Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitstekende, in het centrum gelegen, viersterren Cityhotel Stadskanaal. Als u het hotel uitwandelt
bent u direct in het gezellige hart van de stad
met een ruime keus aan gezellige winkels en
restaurants. Alle luxe kamers zijn onder andere voorzien van badkamer met bad, toilet en
föhn, televisie, telefoon, internetaansluiting,
gratis koffie- en theevoorziening, minibar
en broekenpers. Het hotel heeft een lift, een
gezellig grandcafé ’t Raadhuys en een sauna.

€ 475,-

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

BERGEN AAN ZEE | NOORD-HOLLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Kunst, cultuur en natuur achter de duinen! Meer
dan in welk ander deel van Nederland dan ook,
vindt men in Noord-Holland een unieke en onverwachte combinatie van historische bezienswaardigheden, de meest uiteenlopende uitingen van
beeldende kunst en onverwacht veel ruimte en
natuurschoon.

Het hele jaar door is een vakantie in het
Noord-Hollandse Bergen aan Zee de
moeite waard. Elk jaargetijde heeft hier zijn charme.
Tot rust komen, nieuwe energie opdoen of zo maar
een weekje genieten van zee, strand, duinen en de
prachtige natuur. Een wandeling over het strand of
door de duinen, een fietstocht door de bossen, een
keur aan historische bezienswaardigheden binnen
handbereik, prachtige steden en gezellige dorpjes. U
zult zich geen moment hoeven te vervelen. Ook een
bezoek aan het nabijgelegen schilderachtige BergenBinnen met zijn vele winkeltjes, restaurants en terrassen zal zeker bij u in de smaak vallen. Hier kunt u ook
een bezoek brengen aan Museum Kranenburgh, het
atelier van dichter, schilder, tekenaar Lucebert.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we, met onder-

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet en prima 3-gangen-diner)
• lunch 1e dag
• afscheidsdiner
• bezoek Broeker veiling
• gids rondrit Noord-Holland
• wandeling Alkmaar o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

BERGEN AAN ZEE
NIEUW

breking voor een kopje koffie, rechtstreeks naar
Bergen aan Zee, waar we rond het middaguur arriveren. Nadat we gezamenlijk de lunch hebben gebruikt, checken we in bij Hotel Meijer. De rest van
de middag bent u vrij. U kunt het plaatsje Bergen
aan Zee verkennen, een (strand)wandeling maken
of het plaatselijke zeeaquarium bezoeken.
2e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan
het Museum Broeker Veiling, de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische plek
in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag
ontstaan en dit systeem wordt tegenwoordig bij
alle grote veilingen nog steeds toegepast. Het museum ligt op en aan het water. De houten schuiten van de tuinders liggen geduldig te wachten.
U neemt plaats in de veilingbankjes in een uniek
veilinggebouw uit 1912, dat nog de sfeer van weleer uitademt. Een van de hoogtepunten van het
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bezoek is de rondvaart. Ook het buitenmuseum is
prachtig, met akkers, een boomgaard, dieren, een
schuitenhelling en oorspronkelijke bruggetjes.
3e dag: Na het ontbijt beginnen we aan een rit
door Noord-Holland. O.l.v. een gids rijden we langs
de mooiste plekjes van deze typisch ‘Hollandse’ provincie. De route gaat voor een deel langs de kust
en een deel juist door het onverwacht mooie achterland. Onderweg worden diverse stops ingelast
voor zowel lunch als voor het bekijken van enkele
bezienswaardigheden. In de loop van de middag
arriveren we weer bij ons hotel in Bergen aan Zee.
4e dag: Deze dag staan het voormalige eiland
Marken, een bijzonder en authentiek stukje Nederland, en Monnickendam, een gezellig stadje met
een fraaie historische kern, op het programma.
Beide plaatsen zijn mooi bewaard gebleven en erg
de moeite waard om te bezichtigen
5e dag: Na het ontbijt verlaten we Bergen aan Zee.
We rijden naar Alkmaar, waar jaarlijks meer dan
100.000 mensen de beroemde Kaasmarkt bezoeken, een traditie die terug gaat tot het jaar 1593.
O.l.v. een gids bezoeken we het oude centrum,
met o.a. het Waagplein, het monumentale Waaggebouw en de Grote Sint Laurenskerk. Na de wandeling heeft u nog enige vrije tijd voordat we aan
de terugreis beginnen. De reis wordt besloten met
een prima diner.
Vertrekdatum | Bergen aan Zee
Zaterdag 13 februari 2021
5 dagen

€ 545,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer vanaf € 95,(beperkt beschikbaar)
• kamer met bubbelbad € 30,- p.p.
• luxe kamer met bubbelbad, balkon,
zeezicht € 50,- p.p.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het
driesterren Hotel Meijer gelegen op slechts
75 meter van het strand in Bergen aan Zee.
De kamers in dit familiair gerunde hotel zijn
allemaal voorzien van douche en/of (bubbel)
bad, toilet, telefoon, televisie en safe. Het hotel heeft een lift, prima restaurant, gezellige
bar, tennisbanen en een midgetgolfbaan.
Hotel Meijer is een compleet vakantiehotel.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

ODOORN | DRENTHE |ALPENLÄNDISCHER
NEDERLAND
MUSIKHERBST
Drenthe is van oudsher bekend om z’n landschappelijke schoonheid en variatie. De rust en ruimte
die men hier tegenkomt zijn uniek: uitgestrekte
heidevelden waar de schaapsherder zijn kudde
laat grazen, prachtige bossen waar je urenlang
kunt wandelen, ontelbare vennetjes en zandverstuivingen waar je even tot rust kunt komen.

Naast deze natuurlijke pracht heeft Drenthe veel cultuurhistorische monumenten,
waaronder hunebedden en grafheuvels. Voeg daarbij de vele bezienswaardigheden, de oprechte gastvrijheid en een op en top verzorging, en de keus voor
Drenthe als vakantiebestemming is snel gemaakt.
Odoorn, onze standplaats voor deze 5-daagse reis,
ligt in zuidoost Drenthe en is vanwege de gunstige
ligging bijzonder in trek. In het gezellige oude centrum is het goed toeven. Omringd door bossen,
weiden en heidevelden, is Odoorn het ideale uitgangspunt voor een mooie fiets- of wandeltocht
en voor een aantal verrassende excursies, ook in de
wintermaanden.
Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie
rijden we naar Schoonoord. We bezoeken hier het

CARNAVALSREIS

ODOORN

IV
MORE INCLUS

openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het museum laat het wonen en leven van inwoners van
Drenthe in het verleden op diverse manieren zien.
U kunt kennismaken met de bekende reuzen Ellert
en Brammert. De legende over deze twee reuzen
wordt regelmatig voorgelezen door vrijwilligers in
het schooltje. In de gezellige herberg gebruiken
we tevens de lunch. In de loop van de middag rijden we naar ons hotel in Odoorn.
2e dag: Vandaag bezoeken we de Meyer werft in
Papenburg waar de imposante cruiseschepen worden gebouwd. Ook de lunch gebruiken we in Papenburg, waarna u ruim de tijd krijgt dit gezellige
Duitse stadje te bezoeken. Tijdens de terugreis naar
Odoorn passeren we het bekende testtraject voor
de Transrapid maagneetzweefbaan in het plaatsje
Lathen, waar treinen een snelheid halen van 430
km per uur.
3e dag: ’s Morgens staat Assen, de hoofdstad van
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Drenthe op het programma. Dit is één van de oudste plaatsen in de regio met veel karakteristieke
panden en een mooi winkelcentrum met veel
leuke winkels en horeca gelegenheden. ’s Middags
gaan we naar het plaatsje Gasselternijveenvoor
een boeiende advocaatproeverij bij boerin Agnes,
bekend van Boer zoekt Vrouw.
4e dag: Na het ontbijt maken we met de bus een
mooie zwerftocht door het Bargerveen. Het Amsterdamsche Veld is het enige hoogveengebied
dat we nog kennen in Drenthe. Staatsbosbeheer
heeft hier een schaapskooi gebouwd met 1000
schapen die het hoogveen onderhouden. Een bijzonder stukje natuur waar we zuinig op moeten
zijn. ’s Middags gaan we naar het plaatsje Frederiksoord, waar we Museum de Proefkolonie bezoeken,
de eerste en oudste kolonie van de Maatschappij
van Weldadigheid! Via een mooie route rijden we
daarna terug naar Odoorn.
5e dag: U kunt ’s morgens nog een wandeling maken voordat we om ca. 09.00 uur Odoorn verlaten.
Rond het middaguur arriveren we in Hattem, waar
we de lunch zullen gebruiken. ’s Middags brengen
we een bezoek aan het Bakkerijmuseum en zijn we
getuige van een komische ‘Krakelingenshow’. De
reis wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdatum | Odoorn
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 525,-

Inbegrepen
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de eerste dag t/m het
afscheidsdiner op de laatste dag
• welkomstdrankje
• bowlingavond
• filmavond over Geopark de Hondsrug
• gezellige Drenthe Quiz
• entree Openluchtmuseum Ellert
en Brammert
• entree en rondleiding Meyer Werft
• advocaatproeverij Boerin Agnes
• entree Museum de Proefkolonie
• bezoek aan Bakkerijmuseum
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten,
tenzij onder inbegrepen aangeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-. (beperkt beschikbaar)
Hotel:
Hotel De Oringer Marke ligt in het centrum
van Odoorn. Alle prima kamers zijn voorzien
van douche en/of bad, toilet, telefoon, televisie, kluisje en een zitje. Het hotel beschikt over
een prima restaurant lift, brasserie, lounge, serre,
bowlingbanen en een gezellig factory-café.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

MILLINGEN AAN DE RIJN
ALPENLÄNDISCHER
| GELDERLAND | NEDERLAND
MUSIKHERBST
In de streek waarin de Rijn zich vertakt in de Waal,
de Nederrijn en de IJssel ligt De Gelderse Poort,
een uniek natuurgebied nabij Nijmegen, met rivierduinen, kuddes grote grazers, veel graslanden en ooibossen. U kunt er eindeloos genieten
van de vrije en wilde natuur.

CARNAVALSREIS

MILLINGEN AAN DE RIJN
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Maar ook buiten de Gelderse Poort is
het heerlijk ontspannen. Met Nijmegen,
Arnhem, Duitsland en diverse bezienswaardigheden in de omgeving, leent deze omgeving zich bij
uitstek voor een korte gezellige vakantie met leuke
en interessante uitstapjes. Vanuit het fraaie plaatsje
Millingen aan de Rijn hebben wij een gevarieerd excursieprogramma voor u samengesteld.
Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we naar het plaatsje
Zeeland waar we een leerzaam bezoek brengen aan
Orchid’s paardenmelkerij. Daarna rijden we snel verder naar Millingen aan de Rijn, waar de lunch al klaar

staat. Na de lunch bezoeken we een Tingieterij. Hier
ziet u vakmensen die tin gieten op de manier zoals
het honderden jaren geleden ook gebeurde.
2e dag: Vandaag bezoeken we het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Hier komt u alles te
weten over de vele muziekinstrumenten uit het
verleden. Zo treft u hier bewegende en muziekmakende figuren, straatpiano’s en pijporgels.
Liefhebbers kunnen tevens een bezoek brengen
aan de Textielwinkel. Indien mogelijk maken we
‘s middags met de Zonnetrein een ‘fluisterstille‘
tocht door de Ooijpolder en het prachtige natuurgebied de Millingerwaard. Ook in de wintermaanden een verrassende ervaring.
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NCL.

3e dag: We rijden naar het plaatsje Groessen voor
een bezoek aan de Groene Schuur, waar men zich
heeft gespecialiseerd in het kweken van tropische
groenten, Oud-Hollandse groenten, pepers en
pompoenen. Het programma omvat koffie met
iets lekkers, rondleiding, proeven en een bezoek
aan de streekwinkel. Na de lunch, die we in het
hotel gebruiken zorgt de chauffeur nog voor een
aanvullende excursie. Dit kan een rondrit zijn, een
bezoek aan een leuk stadje of een bezienswaardigheid in de omgeving.
4e dag: Na het ontbijt staat er o.l.v. een gids een
prachtige Duitslandtocht op het programma. Onderweg wordt op enkele plaatsen, bijvoorbeeld in
Kleve of Xanten, een korte of langere pauze ingelast. Uw vakantie wordt ‘s avonds feestelijk afgesloten met een speciale ‘smikkelpanavond’.
5e dag: Na het ontbijt kunt u nog een bezoek
brengen aan de gezellige dorpsmarkt of de Millinger Theetuin. Rond 13.00 uur worden we in Nijmegen verwacht voor een Pannenkoekencruise.
Tijdens een rondvaart over de Waal van 75 minuten kunt u aan boord onbeperkt genieten van
versgebakken spek-, kaas, appel- of naturel pannenkoeken. Daarna kunt u nog een wandelingetje maken over de Waalkade, even de stad of het
Valkhofpark in voordat we huiswaarts keren. De
reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Millingen aan de Rijn
Zaterdag 13 februari 2021
5 dagen

€ 465,-

Inbegrepen
• verzorging op basis van volpension vanaf de
lunch op de eerste dag t/m het afscheidsdiner op de laatste dag
• ‘smikkelpanavond’
• dag 1 t/m 4 van 17.30-19.30 uur dranken
(bier, wijn, fris) inclusief
• welkomstdrankje
• avond met Oud-Hollandse spelen
• avond met klompjesgolf
• bingo-avond met prijsjes
• bezoek paardenmelkerij
• entree Kijk- en Luistermuseum
• rit Zonnetrein
• bezoek Groene Schuur
• Duitslandtocht o.l.v. gids
• rondvaart Waal inclusief pannenkoekenlunch
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 40,-.
Hotel:
U verblijft in het prima ***Hotel Millings Centrum. Alle kamers zijn voorzien van douche,
toilet, telefoon en televisie. Het hotel heeft
een lift, prima restaurant en een gezellige bar.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

NUNSPEET | GELDERLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND MUSIKHERBST
We hebben dit jaar bewust gekozen voor extra
bestemmingen in Nederland en programma’s
waarbij de nadruk ligt op rust, ruimte en natuur.
Een van de reizen gaat naar het viersterren NH
Hotel Sparrenhorst in het bekende plaatsje Nunspeet, waar u verzekerd bent van prachtige kamers en een optimale verzorging.

CARNAVALSREIS

NUNSPEET

****HOTEL

MORE-INCLU
De natuur van de Veluwe, met een oppervlakte van ca. 1000 km² het op een na
grootste natuurgebied van Nederland is overweldigend. Afwisselend loof-, naald- en gemengde bossen, grasvlakten, stuifzandgebieden en heidevelden.
Door deze enorme afwisseling is er ook een ongekende diversiteit aan dier- en plantensoorten.
Nunspeet wordt gezien als het hart van de Veluwe.
Het is een groene en levendige plaats en een ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Van
oudsher is Nunspeet al een kunstenaarsdorp. Al aan
het begin van de vorige eeuw kwamen er veel kunstenaars om het landschap of de schaapskudde te
schilderen. In 2014 werd het Noord-Veluws Museum
geopend met naast een permanente expositie ook
wisseltentoonstellingen.

NIEUW

SIVE

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we naar Maarsbergen. Bij Kaasboerderij de Weistaar is er koffie, krijgt u
een film te zien over het maken van boter en kaas,
is er een kaasproeverij en kunt u het Kaas- en Botermuseum met kaasmakerij bezoeken. Na de lunch
rijden we naar voormalige vissersdorp Spakenburg,
vooral bekend om zijn klederdracht. In de loop van
de middag arriveren we bij ons hotel in Nunspeet.
2e dag: Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje
Harskamp, vooral bekend als legerplaats. O.l.v.
een gids maken we een mooie bustocht over de
Veluwe. De route gaat eerst richting Barneveld en
de Ginkelse Heide. Op enkele plaatsen wordt een
korte of langere pauze ingelast. In de loop van de
middag rijden we terug naar ons hotel.
3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt eventueel een
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wandelingetje maken of Nunspeet verkennen. Rond
het middaguur worden we in kasteel Cannenburgh
in Vaassen verwacht voor de lunch. Aansluitend kan
in kleine groepjes het kasteel worden verkend, waarbij suppoosten op enkele plaatsen tekst en uitleg
geven. Het Middeleeuwse kasteel ligt in een prachtig parkbos met weilanden en vijvers. Laat u verrassen door de pracht en praal uit vroegere tijden.
4e dag: Vandaag staat vestingstadje Elburg op het
programma. Eerst bezoeken we Zandverhalen, een
van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met
4000 m³ zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaar oude
olijfbomen, botters en beeldhouwwerken worden
hier vooral Bijbelverhalen in beeld gebracht. Na de
lunch kunt u op uw gemak in het eeuwenoude Elburg rondkijken voordat we in de loop van de middag weer terugrijden naar het hotel.
5e dag: We verlaten Nunspeet en rijden naar
Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Hier
kunt u even op uw gemak rondkijken. Rond 13.00
uur worden we in Nijmegen verwacht voor een
Pannenkoekencruise. Tijdens een rondvaart over
de Waal kunt u aan boord onbeperkt genieten van
versgebakken spek-, kaas-, appel- of naturel pannenkoeken. Daarna kunt u nog een wandelingetje
maken over de Waalkade, even de stad of het Valkhofpark in voordat we huiswaarts keren. De reis
wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Nunspeet
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 595,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van volpension
vanaf de lunch op de eerste dag t/m het
afscheidsdiner op de laatste dag
• bezoek De Weistaar incl. koffie met iets
lekkers en kaasproeverij
• rondrit Veluwe o.l.v. gids
• bezoek kasteel Cannenburgh incl. lunch
• bezoek Zandverhalen incl. lunch
• rondvaart Waal incl. pannenkoekenlunch
• welkomstdrankje
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 112,-.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het uitstekende viersterren NH Hotel Sparrenhorst, gelegen op 10 minuten lopen van het centrum van
Nunspeet en aan de rand van het Belvederebos. Alle ruime kamers zijn met lift bereikbaar
en voorzien van bad/douche, toilet, föhn, televisie, kluisje, koffie- en thee faciliteiten en een
zitgedeelte. Het hotel heeft een uitstekend
restaurant ‘Oinc’, Grand Café, terras, verwarmd
binnenbad, sauna en een fitnessruimte.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

LISSE | ZUID-HOLLANDALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND MUSIKHERBST
Meer dan 1 miljoen mensen komen in het voorjaar naar Lisse en omgeving om te genieten van
de bloeiende bollenvelden en de Keukenhof. Gelegen in het groen, omgeven door de plassen, de
bossen en het strand heeft Lisse een zeer centrale
ligging in de Randstad.

Omgeven door bollenvelden, de Kagerplassen, met het strand op slechts 8 kilometer afstand en in de directe nabijheid van de
steden Amsterdam, Leiden en Haarlem, is bloemendorp Lisse een ideale uitvalsbasis voor een korte
vakantie.
Het hele jaar door kun je in de streek rondom het
bloemendorp Lisse genieten van het uitgestrekte
polderlandschap, de vele plassen en de prachtige
duinen aan de kust. In Museum De Zwarte Tulp
in Lisse kunt u van alles zien over de geschiedenis van de Bloembollenstreek en het ontstaan
en de ontwikkeling van de bloembollencultuur.
Daarnaast is een bezoek aan ‘t Huys Dever, een
woontoren uit 1375, zeer de moeite waard. Wie
wil winkelen is in Lisse aan het juiste adres. Met

CARNAVALSREIS

LISSE

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
keuzediner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• entree Museum de Zwarte Tulp
• parkeer- en tolkosten

NIEUW
****HOTEL

zo’n 200 winkels vervult Lisse ook in dat opzicht
een centrumfunctie!
Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie rijden we naar Gouda, waar we nog voor de
middag zullen arriveren. Gouda is over de hele
wereld bekend om haar kaas en stroopwafels,
maar ook om haar aardewerk en pijpen. In de
historische binnenstad wachten straatjes, hofjes,
winkeltjes en natuurlijk de imposante Sint-Jan,
met 123 meter de langste kerk van Nederland. In
de late middag arriveren we in Lisse.
2e dag: In tegenstelling tot bloemenpark de
Keukenhof, zijn het Kasteel en Landgoed Keukenhof het gehele jaar te bezoeken. Het is een
groene oase van rust, met een bijna idyllische
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sfeer, te midden van de hectische randstad. We
bezoeken deze dag tevens Museum de Zwarte
Tulp, hét museum over de bloembollencultuur.
3e dag: Vandaag maken we o.l.v. de chauffeur
een mooie bustocht. De route voert deels door
het Groene Hart en deels langs de Noordzeekust.
Onderweg wordt op enkele plaatsen een korte
of langere pauze ingelast voor bijvoorbeeld een
strandwandeling. Bij voldoende belangstelling
en indien mogelijk zal de chauffeur een boottocht organiseren. Bijvoorbeeld over de Kagerplassen of het Braassemermeer.
4e dag: Na een korte rit bereiken we Haarlem,
een stad waar je je niet kunt vervelen. Of je nu
gaat voor kunst, cultuur, geschiedenis of om te
winkelen; Alles is mogelijk. In deze historische
stad vol monumenten, horeca, winkels, water,
pleinen, parken en verscholen hofjes u komt
waarschijnlijk tijd te kort.
5e dag: De terugreis gaat via een mooie route
eerst naar Kinderdijk, waar we de wereldberoemde molens in een prachtig winterlandschap
kunnen aanschouwen. Daarna rijden we naar
Gorinchem. Deze oude vestingstad is nagenoeg
nog helemaal intact. De vestingwallen lopen helemaal rond en geven een prachtig uitzicht op
het rivierenlandschap. De reis wordt besloten
met een prima diner.
Vertrekdatum | Lisse
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 515,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 110,-.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in viersterrenhotel De Nachtegaal in Lisse. Alle kamers
hebben een eigen badkamer met toilet, douche en/of bad, airco, televisie en koffie- en
theefaciliteiten. Het hotel heeft een lift, een
gezellige foyer, sfeervol restaurant, bar, terras,
sauna en solarium. Naast het hotel ligt een casino waar liefhebbers een gokje kunnen wagen.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

SCHEVENINGEN | ZUID-HOLLAND
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Scheveningen is de populairste kustplaats van
Nederland. Natuurlijk is er het strand en de gezellige boulevard, maar de badplaats heeft ook een
groot aantal bezienswaardigheden. Bijvoorbeeld
het Casino, het Circustheater, het imposante Kurhaus, de gerenoveerde pier en een overdekt winkelcentrum.

Naast de attracties en de winkels aan de
boulevard, vind je in het centrum nog authentieke vissershuisjes, die je herinneren aan de tijd
dat mensen nog puur van de visserij moesten leven.
Wandel eens door de knusse straatjes als de Ankerstraat, Keizerstraat en Badhuisstraat en zie nog
iets van het dorp dat Scheveningen vroeger was. In
welk seizoen je ook komt, langs de boulevard en op
het strand is het altijd gezellig druk. Over de levendige promenade kun je eindeloos slenteren of neuzen in de vele winkeltjes. Maar ook het nabijgelegen
Den Haag biedt een hoop interessante plekken, bijvoorbeeld het Binnenhof, de Ridderzaal, het Mauritshuis en Paleis Noordeinde.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• Royal Tour Den Haag o.l.v. gids
• havenrondvaart Rotterdam
• parkeer- en tolkosten

SCHEVENINGEN
NIEUW

Programma:
1e dag: Na de ophaalroute rijden we met onderbreking voor een kopje koffie rechtstreeks naar
Scheveningen waar we nog voor het middaguur
aankomen. Na aankomst kunt u op uw gemak de
omgeving van het hotel verkennen, een (strand)
wandeling maken, Sealife bezoeken of een kijkje
nemen bij de beroemde Pier.
2e dag: Vandaag staat een Royal Tour door Hofstad Den Haag op het programma. Een gids
begeleidt ons op een verrassende route langs
Haagse paleizen zoals paleis Lange Voorhout,
paleis Noordeinde, paleis Kneuterdijk, paleis Huis
ten Bosch, langs ambassades, het Vredespaleis en
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vele andere internationale instellingen die in Den
Haag zijn gevestigd. Na de rondrit kunt u op eigen
gelegenheid de stad verkennen. Bij voldoende
belangstelling wordt later in de middag nog een
bezoek gebracht aan Panorama Mesdag voordat
we terugkeren naar ons hotel.
3e dag: Programma naar keuze:
• vrije tijd Scheveningen
• bezoek Madurodam (entree niet inbegrepen)
• vrije tijd Den Haag
• rondrit o.l.v. chauffeur
4e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. We rijden naar Rotterdam waar we een boeiende havenrondvaart maken met rederij Spido.
Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid lunchen,
een wandelingetje maken, winkelen, de Markthal
of een andere bezienswaardigheid in deze tweede
stad van Nederland bezoeken. Om 15.30 uur rijden
we verder huiswaarts. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Vertrekdatum | Scheveningen
Zaterdag 13 februari 2021
4 dagen
Dinsdag 16 februari 2021
4 dagen

€ 395,€ 395,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids- veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 58,50
• entree Madurodam € 15,-#
# Bij boeking op te geven.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Badhotel Scheveningen gelegen in het centrum, vlakbij
het strand, de Pier, Sealife en het Circustheater. Alle Comfort kamers zijn met de
lift bereikbaar en voorzien van twee aparte
bedden, douche, wc, telefoon, televisie,
koelkastje, kluisje, airco en koffie- en theefaciliteiten.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

HULST | ZEEUWS-VLAANDEREN
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Helemaal nieuw in ons reisprogramma is een bestemming in Zeeuws-Vlaanderen, het meest zuidelijke stukje van Zeeland, In dit bijzonder fraaie stukje Nederland is geen gebrek aan rust en ruimte. Je
kunt er genieten van eindeloze vergezichten, van
stranden, ongerepte natuurgebieden en van een
aantal verrassende, gezellige stadjes en dorpen.

Omgeven door de Westerschelde en de
Noordzee is Zeeuws-Vlaanderen met zijn
uitgestrekte stranden een geliefde bestemming van
badgasten en natuurliefhebbers. De regio heeft
twee belangrijke natuurgebieden. Het Zwin in het
westen en het Verdronken Land van Saeftinghe, helemaal in het oosten. Naast de fraaie natuur liggen
er interessante plaatsen zoals het artistieke Groede
en mosseldorp Philippine. Maar ook oude vestingsteden zoals Hulst.
Met ruim 11.000 inwoners behoort Hulst tot de grotere plaatsen van de provincie Zeeland. Hulst heeft
een beschermd stadsgezicht. Het stadje heeft een
ruim winkelaanbod en maar liefst 68 rijksmonumenten, waaronder delen van de stadswallen, het stadhuis aan de Grote Markt en de basiliek.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• bezoek Het Zwin o.l.v. gids
• entree Vlaemsche Erfgoed in Groede
• parkeer- en tolkosten

HULST

NIEUW

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje koffie
rijden we rechtstreeks naar Hulst waar we rond het
middaguur zullen arriveren. ’s Middags bent u vrij
om op uw gemak met dit bijzonder fraaie stadje
kennis te maken. In het gezellige centrum is het
goed toeven, winkelen en kunt u een mooie wandeling maken.
2e dag: Vandaag rijden we naar Natuurpark het
Zwin aan de Belgische Noordzeekust nabij KnokkeHeist. Vanaf het dakterras van het bezoekerscentrum heeft men een prachtig zicht op het natuurgebied en het omliggende polderlandschap en
vanaf de panoramatoren op de gehele zwinvlakte
en de Noordzee. In de loop van de middag rijden
we terug naar Hulst. Een langere pauze maken we
in het vesting- en smokkelaarsstadje Sluis.
3e dag: Door de Westerschelde-tunnel rijden we
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naar het voormalige eiland Walcheren. Onder leiding
van de chauffeur maken we een mooie bustocht. Op
diverse plaatsen wordt een korte of langere pauze
ingelast. Bijvoorbeeld in Veere, Westkapelle en/of
Vlissingen. De laatste stop is in de provinciehoofdstad Middelburg, een stad met een eigen karakter.
Er zijn sfeervolle pleintjes, leuke straatjes, gezellige
cafeetjes en er is een groot winkelaanbod. In de late
middag keren we terug naar ons hotel in Hulst.
4e dag: Na het ontbijt rijden we via een mooie route
naar het pittoreske plaatsje Groede waar we ‘het
Vlaemsche Erfgoed’ bezoeken, een museumstraatje
waar u zich in de eerste helft van de vorige eeuw
waant. Een ouderwetse kruidenierswinkel, smid, kapper, schilder- en timmerwerkplaats, een sfeervolle
herberg met dorpscafé, nutsbibliotheek, textielwinkel, bakkerij en een Luthers kerkje. In de loop van de
middag keren terug naar Hulst waar u nog een aantal
uurtjes op eigen gelegenheid kunt rondkijken.
5e dag: We verlaten Hulst en rijden langs natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinge naar het
surrealistische plaatsje Doel, een verlaten spookstad
onder de rook van Antwerpen ook bekend om zijn
kerncentrale. Rond het middaguur arriveren we in
Oudenbosch. Hier kunt u een wandeling maken en
misschien een kijkje nemen in de plaatselijke basiliek, die is geïnspireerd op twee kerken in Rome. De
reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Hulst
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 495,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.
Hotel:
We hebben kamers gereserveerd in het zeer
gunstig, op 500 m. van het centrum van Hulst
gelegen, driesterren Hotel Hulst. Alle prima
kamers, die deels met een lift bereikbaar zijn,
hebben douche, toilet, föhn en televisie. Het
hotel heeft een gezellige bar. In Brasserie
Léon, gelegen op 75 meter, kunt u genieten
van een prima diner.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

RATTENBERG | BEIERENALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND
MUSIKHERBST
Wie op adem wil komen in de rust en de schoonheid van de natuur kan zich geen beter vakantiegebied wensen dan Beieren met z’n vele bossen
en bergen.

Niet alleen het natuurschoon in dit gebied
trekt vele bezoekers, maar ook de verscheidenheid aan kunstwerken en culturele bezienswaardigheden, de rust en in de winter natuurlijk de sneeuw.
Al vele jaren rijden wij in de carnavalsweek naar Rattenberg in Beieren. De reacties op deze reizen zijn elk
jaar weer bijzonder goed. Vooral de vele wandelmogelijkheden, de goede kamers, de uitstekende keuken,
maar vooral ook de prachtige ‘winterse’ excursies en
de bijzonder aantrekkelijke prijs, zijn voor veel mensen
aanleiding om opnieuw voor Rattenberg te kiezen.

CARNAVALSREIS

RATTENBERG

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de
loop van de middag.
2e dag: Na het ontbijt kunt u een wandeling maken in de omgeving van het hotel. In de middag
brengen we een bezoek aan een likeurbranderij.
Naast uitleg over het ‘branden’ kan uiteraard ook
worden geproefd.
3e dag: Vandaag staat de historische stad Regensburg centraal. De oude kern van de stad met o.a.
het ‘Altes Rathaus’, diverse patriciërshuizen, Schloß
Thurn und Taxis, de Dom etc., is zeer de moeite
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waard. ‘s Middags rijden we naar Sankt Englmar,
waar we een bezoek brengen aan de Waldwipfelweg. U wandelt boven de bomen en heeft een
magnifiek uitzicht over het landschap.
4e dag: Het motto van deze dag is ‘der Bayrischer
Wald und seine Attraktionen’. Tijdens een grote
‘winterse’ rondrit door het Beierse Woud o.l.v. de
chauffeur komen diverse bezienswaardigheden
van deze prachtige streek aan bod. O.a. de Große
Arber (de hoogste berg van het Beierse Woud), de
Arbersee, Falkenstein, Bisschofsmais, Bodenmais
en Zwiesel zullen de revue passeren. Indien mogelijk wordt er deze dag ook een bezoek gebracht
aan een van de vele glasblazerijen in deze streek.
5e dag: Deze dag staat in het teken van Passau.
Door de samenvloeiing van de Donau, de Inn en
de Ilz, wordt Passau ook de driestromenstad genoemd. In de oude bisschopsstad stad liggen vele
historische bezienswaardigheden. O.a. het oude
raadhuis, de St. Paulskerk, en de Salvatorkerk. Tijdens uw verblijf in de stad moet u zeker een bezoek brengen aan de imposante Stephansdom.
Deze domkerk die na een brand in 1662 werd herbouwd, herbergt het grootste kerkorgel ter wereld.
Het heeft maar liefst 231 registers en 17.300 pijpen.
6e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. De reis wordt besloten met een prima
afscheidsdiner.
Vertrekdatum | Rattenberg
Zaterdag 13 februari 2021

6 dagen

€ 475,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangen-keuze-diner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• ’Oldtimerfaschingbal’
• fakkelwandeling met Glühwein
• filmavond
• kegelen met kleine prijzen
• wandeling o.l.v. van de hotelier
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• Eenpersoonskamer € 25,-.
• Paardenslee- of koetstocht € 12,-.
(indien mogelijk).
Hotel:
In het rustig gelegen Gasthof-Hotel Dilger, waar
we al ruim 25 jaar te gast zijn, zijn alle kamers
voorzien van douche, wc, telefoon en televisie.
Het hotel biedt naast de bekende gastvrijheid
een lift en een ‘Saunalandschaft’ met o.a. sauna,
stoombad en diverse andere badmogelijkheden. De bijzonder goede keuken en de gemoedelijke sfeer dragen verder ongetwijfeld bij aan
een geslaagde vakantie in Beieren.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

KROPP | SLEESWIJK-HOLSTEIN
ALPENLÄNDISCHER
| NEDERLAND
MUSIKHERBST
Het meeste noordelijke Bundesland van Duitsland, net onder de grens met Denemarken, is
Sleeswijk-Holstein. Deze deelstaat ligt ingeklemd
tussen de Noordzee en de Oostzee. Wind, wadden en golven, eb en vloed bepalen hier het levensritme van de mensen.

Het landschap van Sleeswijk-Holstein is
enorm gevarieerd. Van strand, wadden
en zee tot uitgestrekte bossen en akkerland. Er zijn
meren, rivieren, heuvels, kastelen, pittoreske havenstadjes, leuke dorpjes en enkele zeer interessante
steden, waaronder havenstad Kiel, grensstad Flensburg en Hanzestad Lübeck. Kropp, het plaatsje waar
we verblijven, telt een kleine 7000 inwoners. Het ligt
in het midden van Sleeswijk-Holstein op 50 km vanaf de grens met Denemarken. Het is een levendige
plaats met een rijk verenigingsleven. Vanwege de
centrale ligging is Kropp de ideale uitvalsbasis voor
het verkennen van het noordwesten van Duitsland
en een stukje van Denemarken.
Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg worden enkele stops
ingelast. Aankomst bij het hotel in de loop van de
middag.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 3-gangendiner, keuze uit vlees of vis)
• 1x speciaal Vikingbuffet
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• begeleiding gids op enkele dagen
• wandeling Lübeck o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

KROPP

2e dag: O.l.v. een gids rijden we vandaag naar de
meest noordelijke stad van Duitsland, Flensburg.
Deze stad met een Scandinavisch uiterlijk, ligt aan
de Oostzee. De oude binnenstad ligt aan het water
van het Flensburg Fjord en is als een amfitheater
op terrassen tegen de heuvels opgebouwd. Op de
kades en in het centrum vinden we tal van cafés
en restaurants. Zoals de Oluf-Samson-Gang, een
van de oudste steegjes van de stad, waar vroeger
zeelieden en handwerkslieden verbleven. De gids
laat ons de leukste plekjes zien waarna er volop
tijd is om op eigen gelegenheid de stad in te gaan.
Indien mogelijk nemen we ’s middags een kijkje bij
‘Wasserschloss Glücksburg’, een van de belangrijkste Renaissance kastelen van Noord-Europa.
3e dag: Vandaag staat de oude Hanzestad Lübeck
op het programma. We maken een wandeling
o.l.v. een gids. De geheel door water omringde
middeleeuwse binnenstad staat op de Unesco
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Werelderfgoedlijst. Bezienswaardig zijn onder andere de imposante stadpoort Holstentor, het Rathaus uit de 13e eeuw en de St. Mariënkirche. Na
de wandeling kunt u enige tijd op eigen gelegenheid rondkijken voor we, via een mooie route o.l.v.
de chauffeur, weer terugrijden naar het hotel.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Ribe, het
oudste stadje van Denemarken. Dit domstadje is
in de 8e eeuw door Vikingen en Friezen gesticht
als handelsplaats. Het stadje beschikt over unieke
steegjes met vakwerkhuizen, hofjes en aan de
kade imposante koopmanshuizen.
5e dag: Onder leiding van de chauffeur maken
we een mooie tocht door de omgeving. De eerste stop is gepland in het nabijgelegen plaatsje
Schleswig, onder andere bekend van het fraai
gelegen Schloß Gottorf en het Vikingenmuseum
Haithabu. Daarna rijden we westwaarts naar het
havenstadje Husum. De historische binnenstad
met een fraaie markt, kleine boetiekjes en trendy
winkels nodigt uit voor een korte wandeling. De
terugreis naar het hotel gaat via Friedrichstadt,
een lieflijk stadje waar men zich door de vele trapgevels weer terug in Nederland waant. Bij terugkomst in het hotel staat een speciaal ‘Vikingbuffet’
op ons te wachten.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.
Vertrekdatum | Kropp
Zaterdag 13 februari 2021

6 dagen

€ 550,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 60,-.
Hotel:
U verblijft in het uitstekende driesterren Hotel
Wikingerhof gelegen in het centrum van het
plaatsje Kropp. De kamers zijn met lift bereikbaar
en voorzien van douche, wc, föhn, televisie en
telefoon. Het hotel heeft een prima restaurant,
gezellige bar, ‘Biergarten’, feestzaal en een nieuw
wellnesscentrum.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

BAD STEBEN | FRANKENWALD
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND MUSIKHERBST
Het Frankenwald is een van de mooiste middelgebergten van Duitsland. Beboste hellingen,
oorspronkelijke steenformaties en prachtige
dalen met weiden en uitgestrekte akkervelden
bepalen het karakter van het landschap.

In de boerendorpen en kleine stadjes,
waar het soms lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan, kan men nog oude tradities en gebruiken
van dichtbij beleven. Ook in de wintermaanden
wanneer het landschap met een laagje sneeuw is
bedekt, is het heel aantrekkelijk om in deze prachtige streek een vakantie door te brengen.
Het kuurstadje Bad Steben, is een van de grotere
plaatsen in het Frankenwald. Het ‚Kurort’ heeft haar
bezoekers van alles te bieden en is daarnaast uitermate gunstig gelegen om de natuur en de bezienswaardigheden in de omgeving te verkennen. Een bezoek aan Bad Steben is in alle jaargetijden de moeite
waard. De lente wanneer duizenden bloeiende
tulpen en narcissen het kuurpark sieren. De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om tot rust te komen in de schaduw van een van de enorme bomen
of juist om een van de vele sfeervolle terrasjes in de
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stad op te zoeken. Door de enorme kleurenpracht
is voor veel mensen juist de herfst de tijd van het
jaar om naar Bad Steben af te reizen. In de winter,
als de eerste sneeuw valt, verandert het Frankenwald in een romantisch wintersprookje waar sfeer
en gemoedelijkheid de boventoon voeren.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Bad Steben in de
loop van de middag.
2e dag: De stad Bayreuth, die vandaag op het programma staat, is onlosmakelijke verbonden met
Richard Wagner. Deze bekende componist was
de grondlegger van de jaarlijkse “Festspiele“ in de
stad. Overal in deze residentie- en universiteitsstad
komt men zijn naam dan ook tegen. De terugreis
naar Bad Steben gaat via een mooie route. Onderweg wordt een pauze ingelast in het pittoreske
plaatsje Modlareuth waar we indien mogelijk het
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‘Deutsch-Deutsches-Museum‘ bezoeken waar de
scheiding tussen Oost- en West-Duitsland indrukwekkend in beeld is gebracht.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Bamberg.
Deze oude stad is net als Rome gebouwd op zeven heuvels en geldt als een van de mooiste steden van Europa. De terugreis gaat deels door de
Frankische Schweiz, een prachtige streek met nog
ongerepte natuur, veel rotspartijen, mysterieuze
grotten en diepe dalen. Zeker in een winterse ambiance is deze tocht zeer de moeite waard.
4e dag: De route die vandaag op het programma
staat voert ons noordwaarts, naar de Duitse deelstaat Thüringen. We rijden door het dal van de Saale
eerst richting Talsperre Bleiloch. Vervolgens via Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale,
richting het fraai stadje Saalfeld-Saale. Via een andere route keren we daarna terug naar Bad Steben
waar liefhebbers nog een wandeling kunt maken.
5e dag: In Coburg torent Veste Coburg, ook wel de
Fränkische Krone genoemd, een van de grootste
middeleeuwse burchten van Duitsland, hoog boven de stad uit. U krijgt enige tijd om op eigen gelegenheid het mooie centrum te bekijken. ’s Middags bezoeken we het Duitse speelgoedmuseum
in Sonneberg.
6e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.
Vertrekdatum | Bad Steben
Zaterdag 13 februari 2021

6 dagen

€ 495,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en 3-gangen-keuze-diner)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• een of twee avonden met dans- en stemmingsmuziek met de huismuzikanten
• begeleiding gids op een of enkele dagen
• entree speelgoedmuseum
• parkeer- en tolgelden
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Voor een eenpersoonskamer wordt geen
toeslag berekend.
Hotel:
Het driesterrenhotel Promenade ligt aan de
‘Badstrasse’ in het centrum van Bad Steben
vlakbij het kuurpark en de “Kuranlagen“. Alle kamers, die met een lift bereikbaar zijn, zijn voorzien van bad of douche, wc, telefoon, televisie
en safe. Een aantal kamers heeft een balkon.
Het hotel heeft een café in Biedermeierstijl,
een sfeervolle “Poststube“ en een uitstekend
restaurant.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›
15

ROTHENBERG | ODENWALD
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND MUSIKHERBST
Nieuw in ons winterprogramma is een speciale
carnavalsreis naar Rothenberg in het Odenwald.
We verblijven In Hotel Hirsch, waar we in het verleden al vaker te gast waren. De Familie Beisel is er
alles aan gelegen u prachtige, sfeervolle en onvergetelijke kerstdagen te laten beleven.

CARNAVALSREIS
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Elk jaargetijde is in het Odenwald anders,
afwisselend en aantrekkelijk. De lente
vroeg, met veel zon, en een explosief veranderende
natuur. In een warme, zwoele zomer staat het Odenwald bol van de meest uiteenlopende evenementen. De herfst is voor menigeen het mooiste jaargetijde in het Odenwald. Je komt dan ogen te kort bij
de mooiste herfstkleuren en de fraaiste vergezichten.
De winter is knus en sfeervol en gaat altijd gepaard
met veel sneeuw. Een bezoek aan het Odenwald is
dan ook het hele jaar door de moeite waard.
Rothenberg, gelegen in het Beerfelderland, is een
klein maar knus plaatsje midden in het Odenwald.
Het dorp bestaat uit meerdere ‘Ortsteile’ allemaal

prachtig gelegen in het glooiende landschap.
Door de centrale ligging is Rothenberg een ideaal
uitgangspunt voor een aantal bijzonder verrassende excursies.
Programma:
1e dag: Heenreis. We maken een langere pauze
in het stadje Mainz, vooral bekend om de Rosenmontagfestzug op carnavalsmaandag. Mainz
staat vol met prachtige gebouwen, monumenten en musea en heeft een bijzonder sfeervolle
Altstadt. Aankomst bij het hotel in de loop van
de middag.
2e dag: O.l.v. de hotelier maken we een rondrit
door het Odenwald. De route voert langs o.a.
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het hooggelegen Beerfelden, Erbach, bekend
van het ivoormuseum, Michelstadt, met z’n Einhardsbasiliek, Amorbach, het bedevaartplaatsje
Waldürn, Eberbach en Hirschhorn. Onderweg
wordt op enkele plaatsen een korte of langere
pauze ingelast.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar het aan de
Romantische Straße gelegen Rothenburg ob der
Tauber. Deze historische plaats is misschien wel
het best bewaard gebleven middeleeuwse stadje
van Duitsland. Tijdens een korte wandeling o.l.v.
een gids krijgt u de mooiste plekjes te zien. Daarna bent u vrij om zelf rond te kijken. Liefhebbers
kunnen misschien een bezoek brengen aan de
fraaie kerstwinkel van Käthe Wohlfahrt.
4e dag: Vandaag bezoeken we universiteitsstad
Heidelberg met volgens velen één van de mooiste historische binnensteden van Europa. We
bezoeken het majestueuze Slot van Heidelberg
hoog boven de oude stad. Bijzonder is het Duitse
Apotheekmuseum dat zich bevindt in het Heidelberger slot. U komt hier alles te weten over de geneesmethodes van vroeger.
5e dag: Terugreis. Onderweg zullen enkele stops
worden ingelast. Bijvoorbeeld in Rüdesheim waar
u kunt rondslenteren door de smalle straatjes en
de beroemde ‘Drosselgasse’. De reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Rothenberg
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 465,-

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima diner)
• 1x Odenwälder Candlelightbuffet
• 1x Odenwälder Bauernhochzeitsbuffet
• 1x Odenwälder Kartoffelbuffet
• afscheidsdiner
• Weinprobe im Gewölbekeller
• kegelavond
• Odenwälder Nachthemdenball mit
Tanzmusik
• rondrit Odenwald o.l.v. hotelier
• stadswandeling Rothenburg od Tauber
• entree Schloss Heidelberg
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 32,-. (beperkt beschikbaar)
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Hirsch
van de familie Beisel. Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, wc, televisie en telefoon. Het hotel heeft verder een lift, sauna,
stoombad, solarium, kegelbanen, een uitstekend restaurant, een gezellige wijnkelder
en fietsverhuur.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

WEIBERSBRUNN | SPESSART
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLANDMUSIKHERBST
Weibersbrunn ligt in het uiterste noordwesten
van Beieren. Het plaatsje heeft ruim 2000 inwoners en is gunstig gelegen voor het maken van
enkele mooie excursies in de omgeving. Tijdens
deze korte vakantie kunt u genieten van de winterse natuur en van een gevarieerd programma.

De Spessart is een beroemde en beruchte streek gelegen tussen de steden Frankfurt en Würzburg. In de 18e en 19e eeuw berucht
vanwege de ‘Spessarträuber’, vergelijkbaar met
onze ‘Bokkenrijders’. Beroemd vanwege het grootste samenhangende loofbosgebied van Duitsland,
de prachtige en ongerepte natuur, de vele historische stadjes en bezienswaardigheden, de heerlijke
wijn en de hartelijkheid van haar bewoners.
Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg wordt een langere
pauze ingelast in het historische stadje Limburg aan
de Lahn. Het stadsbeeld wordt bepaald door de uit
de 13e eeuw stammende Domkerk. Van dit gebouw
met 7 torens is zowel het interieur als ook de buitenkant het bekijken meer dan waard. In Limburg krijgt
u voldoende tijd om rond te kijken. In de late namiddag arriveren we bij ons hotel in Weibersbrunn.
2e dag: In de loop van de dag maken we o.l.v. een

CARNAVALSREIS
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gids een mooie rondrit door de Spessart. De route
voert via Hessenthal eerst naar Mespelbrunn, bekend van het mooie ‘Wasserschloß’. Dit romantische kasteel stamt uit de 15e eeuw en wordt de
parel van de Spessart genoemd. De gids voert
ons daarna verder naar het historische stadje Lohr
am Main. In het plaatselijke kasteel kun je alles te
weten komen over Sneeuwwitje, die hier geboren
zou zijn. Het Lohrer Fischerviertel, met veel vakwerkhuizen en delen van de oude stadsmuur staat
als geheel onder toezicht van monumentenzorg.
3e dag: De dag van vandaag staat in het teken van
de stad Würzburg, die we na een mooie rit langs de
Main bereiken. Vandaag brengen we een bezoek
aan de stad Würzburg, daar waar de beroemde
‘Romantische Strasse’ begint. Een gids laat ons de
mooiste plekjes zien waaronder de ‘Rezidenz’, het
meest prestigieuze barokke gebouw van Duitsland.
Via een mooie route rijden we terug naar ons hotel
waar na aankomst koffie met gebak zal klaar staan.
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4e dag: Na het ontbijt rijden we, wederom onder
begeleiding van een gids, eerst naar Miltenberg.
Dit lieflijke stadje met zijn mooie vakwerkhuizen,
de historische Markplatz met het ‘Schnatterloch’
moet men gezien hebben. Vervolgens rijden we
door het Maindal naar de stad Wertheim, gelegen
aan de monding van de Tauber in de Main. Het
stadsbeeld wordt gedomineerd door de burchtruïne uit de 12e eeuw.
5e dag: De stad Frankfurt am Main is een stad
van contrasten. Vrijwel voortdurend wordt men
geconfronteerd met tegenstellingen tussen o.a.
historie en moderne tijd, maar ook tussen handel
en cultuur, bedrijvigheid en meditatie. Frankfurt
wordt, mede door veel internationale beurzen,
door het enorme financiële centrum, het gevarieerde culturele leven en door de gunstige ligging
in het hart van Europa, gezien als een wereldstad
van formaat. Een gids laat ons eerst de mooiste
plekjes zien, waarna iedereen enige tijd op eigen
gelegenheid in de stad kan doorbrengen.
6e dag: Na het ontbijt verlaten we Weibersbrunn.
We rijden naar het nabijgelegen stadje Seligenstadt.
Dit bijzonder mooie stadje is ontstaan in 830 rond
een benedictijnerabdij. Voordat we huiswaarts rijden maken we een langere pauze zodat u de historische bezienswaardigheden op uw gemak kunt bekijken. De reis wordt besloten met een prima diner.
Vertrekdatum | Weibersbrunn
Zaterdag 13 februari 2021
6 dagen

€ 525,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
3-gangendiner)
• 1x speciaal ’Gala’ diner
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x ‘Kaffee und Kuchen’
• winterse wandeling met Glühwein
• muziekavond
• 3x gidsbegeleiding bij rondritten
• stadsrondrit Frankfurt am Main o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 95,-.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Jägerhof
van de familie Roth. Alle moderne kamers
zijn comfortabel, in landelijke stijl ingericht
en voorzien van bad of douche, toilet, haardroger, televisie. Een aantal kamers heeft
een balkon. Verder beschikt het hotel onder
andere over een lift, een uitstekend restaurant, een sfeervolle ‚Spessartstube‘ en een
wintertuin.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

WINTERBERG-ZÜSCHENALPENLÄNDISCHER
| HOCHSAUERLANDMUSIKHERBST
| DUITSLAND
Hochsauerland is een prachtige streek met een
afwisselend landschap. Bergtoppen, dalen, kabbelende beekjes, uitgestrekte bossen, sfeervolle
dorpjes en historische stadjes zorgen zeker in een
winterse ambiance voor een onvergetelijke sfeer.

CARNAVALSREIS
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INCLUSIE

Het Sauerland is een natuurlijk bosgebied met een gezonde lucht, waar men
goed kan ademen, goed kan wandelen en zich
goed kan ontspannen. Beschermde ‘Naturparken’
zorgen ervoor dat de natuur behouden blijft. Overal
ziet men de voor deze streek zo typische, soms al
eeuwen oude, vakwerkhuizen. Met 841 meter is de
Kahler Asten de hoogste berg van het Sauerland.
Het plaatsje Züschen heeft ca. 2000 inwoners en ligt
6 km vanaf Winterberg. Het is een gezellig dorpje
met veel vakwerkhuisjes, een aantal winkeltjes,
hotels en restaurants. De plaatselijke St. Johannes
Baptistkerk ligt op een heuvel in het centrum. Snow
World Züschen is een van de grootste wintersportgebieden van het Sauerland en ligt net even buiten
het centrum.
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Programma:
1e dag: Heenreis. Een langere pauze wordt gemaakt
bij de Möhnesee waar u de lunch kunt gebruiken
en eventueel een wandeling kunt maken. Via een
mooie route rijden we daarna verder naar Züschen
waar we omstreeks 17.00 uur zullen arriveren.
2e dag: Vandaag staat een grote rondrit door het
winterse Sauerland op het programma. Onderweg
kunt u genieten van de prachtige vakwerkhuizen
en de mooiste vergezichten. Op een of meerdere
plaatsen wordt een korte of langere pauze ingelast. In de loop van de middag keren we weer terug naar het hotel. U kunt gebruik maken van het
zwembad of de sauna of lekker relaxen.
3e dag: Na het ontbijt staat een gemoedelijke
wandeling door Züschen op het programma.
Een gids zal u de mooiste plekjes laten zien en u
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een en ander vertellen over het dorpje en haar
inwoners. ’s Middags nemen we een kijkje bij het
skigebied Homberg waar u een winterse wandeling kunt maken en actieve wintersporters aan het
werk kunt zien.
4e dag: Na een mooie rit bereiken we de bijzonder mooie en sfeervolle universiteitsstad Marburg.
Hier kunt u op uw gemak rondkijken, winkelen of
de plaatselijk burcht bezoeken. Vanaf de hooggelegen burcht heeft men een prachtig uitzicht op
de stad en de omgeving. In de loop van de middag rijden we via een andere route dan de heenreis weer terug naar het hotel.
5e dag: Na het ontbijt verlaten we Züschen. We
rijden naar het stadje Warstein waar we de plaatselijke brouwerij bezoeken en het stadje, met
een mooie ‘Altstadt’, zelf kunnen bekijken. De reis
wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdatum | Winterberg-Züschen
Zaterdag 13 februari 2021
5 dagen

€ 435,-

Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en prima
diner, 3-gangen of buffet)
• dag 1 t/m 4 dranken van
18.00-22.00 uur inclusief
• afscheidsdiner
• vrij gebruik zwembad, sauna, whirlpool
• dansavond met ‘live-muziek’
• fakkelwandeling met Glühwein
• kegeltoernooi met kleine prijzen
• bingo-avond
• bezoek Warsteiner Brauerei
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 40,-.
Hotel:
Er zijn kamers gereserveerd in het uitstekende Clubhotel Haus Am Stein aan de rand van
het plaatsje Züschen. De kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van douche, wc
en televisie. Het hotel heeft een lift, binnenbad, kegelbaan, Discotheek Casablanca, eigen berghut ‘Tannenalm’ en een eigen Bistro
in het centrum van Züschen.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

DIEBLICH | MOSELEIFEL
ALPENLÄNDISCHER
| DUITSLAND MUSIKHERBST
Als het landschap en de bomen met een laagje
sneeuw zijn bedekt is de Eifel een prachtige sfeervolle en soms zelfs sprookjesachtige streek, waar
men probleemloos, zeker ook in de wintermaanden, een korte vakantie kan doorbrengen.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangendiner
met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• wijnproeverij
• huifkartocht
• entree Ars Krippana
• parkeer- en tolkosten

DIEBLICH

NIEUW

De Eifel, een fascinerende regio op korte
afstand van ons land, wordt onderverdeeld in onder andere de Nordeifel, Südeifel, Vulkaneifel, Hocheifel en Moseleifel. Elke streek met zijn
eigen landschappelijke kenmerken, elke streek met
zijn eigen eigenschappen, attracties en bezienswaardigheden.
Dieblich, waar we verblijven, ligt in de meest zuidelijk gelegen Moseleifel. Het schilderachtige wijndorp
ligt in een van de laatste grote bochten van de rivier de Moezel, op ca. 13 km voordat deze uitmondt
in de Rijn. Dieblich heeft een romantisch centrum
met vakwerkhuizen, wordt omgeven door prachtige
wijnbergen met eindeloze wijngaarden, kastelen en
burchten en is een ideaal vertrekpunt voor het verkennen van de Eifel en het dal van de Moezel.

Programma
1e dag: Na het ontbijt rijden we rechtstreeks naar
ons hotel in Dieblich, waar we tegen de middag
zullen arriveren. Na aankomst kunt u de omgeving van het hotel en het plaatsje verkennen. In
de loop van de middag maken we een mooie
huifkartocht door de omgeving.
2e dag: Via een mooie route rijden we naar het
alom bekende Cochem. U kunt hier op uw gemak rondkijken en een wandeling maken op
Moselpromenade. Indien mogelijk en bij voldoende belangstelling organiseert de chauffeur
een boottocht op de Moezel. Via een andere
route dan de heenreis rijden we in de loop van
de middag terug naar Dieblich. ’s Avonds wijnproeverij in het hotel.
3e dag: Vandaag maken we een grote rondrit
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door de Eifel. De chauffeur zal u de mooiste plekjes laten zien en op diverse plaatsen een korte of
langere pauze inlassen. Dit kan zijn bij de Dauner
Maare, in het stadje Gerolstein, bij Burg Nideggen
of Burg Satzvey. In de late middag zijn we terug
bij ons hotel.
4e dag: Een bezoek aan Trier, de oudste stad van
Duitsland mag in het programma niet ontbreken.
‘Roma Secunda’ het tweede Rome, zo werd Trier
door de Romeinen genoemd. Bij elke stap die
men in Trier zet is er de confrontatie met het verleden. Na aankomt heeft u volop tijd om op eigen
gelegenheid de stad te verkennen.
5e dag: De terugreis gaat langs het racecircuit de
Nürburgring eerst naar Losheim aan de Belgische
grens, waar we Ars Krippana bezoeken, een permanente tentoonstelling van kerststallen uit de
hele wereld. Daarna rijden we naar Monschau, het
meeste bekende stadje van de Eifel, waar een langere pauze wordt ingelast. De reis wordt besloten
met een prima diner.

Vertrekdatum | Dieblich
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 460,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.
(beperkt beschikbaar)
Hotel:
U verblijft in het driesterren superior Hotel
Pistono in Dieblich. Het hotel dat al 150 jaar
door dezelfde familie wordt gerund ligt op
loopafstand van het centrum van Dieblich.
Alle kamers zijn voorzien van douche, wc,
telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift,
café, prima restaurant, mooie tuin, gezellige
wijnkelder, een overdekt zwembad en een
sauna.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

PRAAG | TSJECHIË ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Hart van Europa, Gouden stad aan de Moldau,
stad met de honderd torens, allemaal benamingen voor een en dezelfde stad; Praha ofwel
Praag. De schoonheid van deze stad is beroemd.
Menig dichter, beeldhouwer en schilder heeft
zich door Praag laten inspireren.

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met
uitgebreid ontbijtbuffet
• gids voor 1/2 dag sightseeing Praag
• gids voor 1/2 dag Praagse burcht
• excursie Vysehrad o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

PRAAG

**** HOTEL

Kom, laat u verleiden en breng een bezoek aan deze prachtige stad! Kom, en
laat u verrassen! Praag is de enige stad in Europa
waar de middeleeuwse stadskern in haar geheel
bewaard is gebleven. Bovendien is er geen stad in
Europa waar zoveel architectonische variatie op
zo’n kleine oppervlakte is verzameld. Al in de tijd
van 1100 tot 1230 was Praag een fraai gebouwde
Romaanse stad en met de intrede van de Gotiek
(midden 13e eeuw) groeide ze uit tot een van de
uitgestrektste en meest bevolkte steden van Europa. Praag bezat rotondes, kerken, synagogen en
kloosters. In de 14e eeuw werd rond de oude stad
(Stare Mesto), een nieuwe stad gebouwd (Nové
Mesto) en werden door stadsmuren de Malá Strana
(kleine zijde) en de Hradcany (Praagse burcht) bij
de stad getrokken. In de daarop volgende eeuwen

werd Praag letterlijk volgebouwd met de prachtigste gebouwen. Het merendeel daarvan is bijzonder goed bewaard gebleven. Praag ligt in het
Siluurdal aan de rivier de Moldau die door de stad
stroomt. Maar liefst zestien bruggen werden over
deze rivier gebouwd, waarvan de 15e eeuwse Karelsbrug het meest tot de verbeelding spreekt.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in het
begin van de avond.
2e dag: Na het ontbijt bezoeken we o.l.v. een
deskundige, Nederlandssprekende gids, de Oude
Stad, het historische stadscentrum van Praag.
Hoogtepunt van deze ochtend is ongetwijfeld
het bezoek aan het kloppend hart van Praag, het
oude Stadsplein, met zijn fantastische kerken,
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torens, paleizen en andere gebouwen. Ook ziet
u het oude stadhuis, het astrologische uurwerk
Orloj en het schouwspel dat zich daar ieder uur
afspeelt. Verder brengen we een kort bezoek aan
het Wenceslasplein, waar zo veel belangrijke en
dramatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. ‘s Middags kunt u de tijd vrij besteden.
3e dag: De ochtend wordt besteed aan een ander historisch hoogtepunt van Praag. We bezoeken namelijk de Praagse Burcht en omgeving. De
indrukwekkende St. Vituskathedraal, het voormalige Koninklijke Paleis, de St.-Jorisbasiliek en `het
Gouden Straatje’. Indien mogelijk zijn we om 12.00
uur getuige van de wisseling van de burchtwacht,
de presidentiële garde. De middag kunt u op eigen gelegenheid doorbrengen.
4e dag: `s Morgens bezoeken we een van de
belangrijkste plaatsen van Praag, het burchtcomplex van Vysehrad, waar de stad Praag ca. 1100
jaar geleden is ontstaan. Vysehrad is tevens een
van de belangrijkste bedevaartsplekken voor
Tsjechen en Slowaken. Op de begraafplaats `het
Slavin’ liggen vele beroemde en belangrijke personen begraven. ‘s Middags kunt u in de stad uw
laatste inkopen doen.
5e dag: Na een vroeg ontbijt beginnen we aan
de terugreis, zodat we in de loop de avond weer
in Nederland arriveren.
Vertrekdatum | Praag
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 325,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 88,-.
Hotel:
U verblijft in Hotel Occidental (of gelijkwaardig). Dit viersterrenhotel is gunstig gelegen
in Praag wijk 4. Alle prima kamers zijn comfortabel ingericht met douche, wc, telefoon,
televisie, safe, minibar en airconditioning.
Het hotel heeft een lift, een restaurant en
een bar. Vlakbij het hotel ligt een metrostation waarmee u binnen 10 minuten in het
centrum van stad kunt komen.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

BERLIJN | DUITSLANDALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Bij onze MORE-INCLUSIVE reizen is nagenoeg
alles inbegrepen, d.w.z. dat alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner), maar ook vrijwel alle entrees, gidskosten etc. in de reissom zijn opgenomen. In feite zijn enkel de dranken en eventuele
persoonlijk uitgaven voor eigen rekening.

CARNAVALSREIS

BERLIJN
M

Ooit werden de twee stadsdelen gescheiden door ‘De Muur’. Die muur heeft geen
functie meer, maar bestaat nog wel als een wrange
herinnering. Checkpoint Charlie en de Brandenburger Tor, vroeger onbereikbaar, zijn nu veel bezochte
plaatsen. Berlijn is een levendige stad. Dat is vooral
te merken op en om de beroemde Kurfürstendamm.
Maar ook de Alexanderplatz en het Europacenter
mogen er zijn. Cafés, nachtclubs, bars en winkels zijn
er in overvloed. Berlijn betekent cultuur, de talloze
musea herbergen enorme collecties van de antieke
wereld tot de moderne schilderkunst. Er zijn tientallen theaters met allerhande voorstellingen.
Programma:
1e dag: Heenreis. Onderweg gezamenlijke lunch
in de omgeving van Braunschweig. In de vroege
avond arriveren we bij het Van der Valk Hotel Berlin
Brandenburg.

****HOTEL
E
ORE INCLUSIV

2e dag: Na het ontbijt rijden we naar Berlijn waar
we om 10.00 uur o.l.v. een deskundige gids een
grote rondrit door Berlijn maken. Zowel het voormalige Oost-Berlijn als het westelijke deel zullen
we doorkruisen. U ziet o.a. de Brandenburger Tor,
de beroemde straat Unter den Linden, de Berlijnse
Dom, Checkpoint Charlie, Kurfürstendamm, de
Reichstag etc. De rondrit eindigt omstreeks 13.00
uur, waarna we gezamenlijk de lunch zullen gebruiken. ‘s Middags kunt u een bezoek brengen aan het
‘Mauermuseum’ waar vele aspecten van de Muur
en de Koude Oorlog aan de orde komen (entree
niet inbegrepen) en/of een kijkje nemen bij het indrukwekkende Holocaust herdenkingsmonument.
Ook is er nog enige vrije tijd in de omgeving van
‘Unter den Linden’ en de ‘Brandenburger Tor’. Deze
avond gebruiken we om ca. 19.00 uur het diner in
een restaurant in de stad. Na het diner rijden we via
een mooie route door de stad terug naar het hotel.
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3e dag: ’s Morgens maken we o.l.v. gidsen een
boeiende stadswandeling door de “Historische
Mitte” van Berlijn. Veel bezienswaardigheden zoals
de Potsdamer Platz, de Reichstag en de Alexanderplatz zullen de revue passeren. De gidsen zullen ons ook diverse wetenswaardigheden over de
stad weten te vertellen. Na de lunch, die we wederom gezamenlijk zullen gebruiken, bezoeken we
de Berliner Fernsehturm, één van de belangrijkste
herkenningspunten van Berlijn. Ook deze avond
gebruiken we het diner in een restaurant in de stad.
4e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we naar het
complex Sanssoucci in Potsdam. Naast de tuinen
nemen we ook een kijkje in een van de imposante
bouwwerken die bij het complex horen. Na de lunch
rijden we terug naar het centrum van Berlijn waar u
nog enige tijd op eigen gelegenheid kunt doorbrengen. De chauffeur zal u nabij het KDW (=Kaufhaus
Des Westens), het grootste warenhuis van de stad,
uitzetten. U bent dan ook vlakbij de Kurfürstendamm en de Gedächtniskirche. In de late namiddag
rijden we terug naar het hotel voor het diner.
5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. Onderweg wordt in Rattenvangersstad
Hameln een langere pauze ingelast. Ook de lunch
gebruiken we in Hameln. De reis wordt uiteraard
besloten met een prima diner.

Vertrekdatum | Berlijn
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 595,-

Inbegrepen:
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x prima diner in het hotel
(3-gangen of buffet)
• 2x diner in restaurant in Berlijn
• 5x lunch
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• gids voor sightseeing Berlijn
• gids stadswandeling ‘Historische Mitte’
• bezoek Berliner Fernsehturm
• bezoek complex Sanssoucci
• ANWB-gids Berlijn (per boeking)
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 108,-.
Hotel:
U verblijft in het viersterren Hotel van der
Valk Berlin Brandenburg, (of gelijkwaardig),
gelegen ca. 30 km ten zuiden van Berlijn. Alle
kamers zijn voorzien van badkamer met douche & bad, toilet, kluis, televisie, koelkast, airco,
telefoon, balkon of terras. Het hotel heeft een
lift, het Atrium-Restaurant, ‘Wintergarten’,
Havanna Bar, binnenbad, sauna en fitnessruimte.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

DRESDEN | DUITSLANDALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Dresden, ook wel het ‘Florence aan de Elbe’ genoemd, ligt in het dal van de Elbe tussen de uitlopers van het ‘Erzgebirge’ en de ‘Sächsische Schweiz’.
Vanwege de strategische ligging aan de Elbe, maar
zeker ook door de rijke zilvervondsten in het nabij
gelegen Ertsgebergte maakte Dresden in de 13e en
14e eeuw een enorme groei door.

Later in de 17e eeuw, tijdens het zogenaamde ‘Augustijnse tijdperk’ groeide
Dresden uit tot een van de mooiste Baroksteden
van Duitsland. Tijdens een bombardement van de
geallieerden op 13 en 14 februari 1945 werd de
stad bijna geheel vernietigd. Nagenoeg het gehele
centrum werd weggevaagd. Vanaf 1945 ontstond
er een geheel nieuw stadscentrum. Een groot deel
van de beroemde bouwwerken werd in de loop der
jaren in originele staat teruggebracht. Zo werd in
2006, in het kader van de 800e verjaardag van de
stad, na een jarenlange durende restauratie, de beroemde Frauenkirche heropend.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij ons hotel in de loop
van de middag.
2e dag: ‘s Morgens maken we o.l.v. een gids kennis met de stad. De ter plaatse kundige gids zal ons

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met
uitgebreid ontbijtbuffet
• stadsrondrit Dresden o.l.v.
Nederlandssprekende gids
• excursie Staatliche Porzellan
Manufaktur Meissen
•	stadsrondrit Leipzig o.l.v.
Nederlandssprekende gids
• parkeer- en tolkosten

DRESDEN

E L E I PZ
I
S
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wegwijs maken en ons tal van wetenswaardigheden over de geschiedenis van de stad en haar
bewoners vertellen. Vele bezienswaardigheden
waaronder uiteraard de geheel gerestaureerde
Frauenkirche, maar ook de Semper Opera, de wereldberoemde barokke vesting Zwinger, de Kreuzkirche en het Residenzschloß zullen de revue passeren. ’s Middags bent u vrij om de stad op eigen
gelegenheid te verkennen.
3e dag: Deze dag staat in het teken van het porselein. Via een route die deels over de ‘Sächsische
Weinstraße’ gaat, rijden we naar het nabijgelegen
stadje Meißen, over de gehele wereld bekend als
porseleinstad. Hier bezoeken we de werkplaats en
het museum van de ‘Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH’. Aansluitend is er nog enige tijd
om het schilderachtige, aan de Elbe gelegen, stadje zelf te bezichtigen voordat we in de loop van de
middag weer naar Dresden zullen terugkeren.
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IG

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar de tweede
stad uit de voormalige DDR, Leipzig. Tot aan de
hereniging van beide Duitslanden stond de stad
vooral bekend als ‘Messestadt’. Na de ‘Wende’
heeft Leipzig de veel betekenisvollere bijnaam
‘Hoofdstad van de Omwenteling’ gekregen. Uit
de wekelijkse vredesdiensten in de Nicolaikirche,
die al vanaf 1989 plaatsvonden, ontstonden nl.
de geweldloze protestdemonstraties tegen het
DDR-regime, die uiteindelijk hebben geleid tot
het vallen van de Muur. Tijdens een stadsrondrit
krijgt u ondermeer het Gewandhaus, de Thomaskirche, de Nikolaikirche, het Altes Rathaus en de
Hauptbahnhof te zien. Prachtig gerestaureerde
winkelpassages en handelshuizen laten de sfeer
van het rijke verleden herleven. In de loop van de
middag rijden we terug naar ons hotel in Dresden.
5e dag: Terugreis. Terugkomst in Nederland in de
loop van de middag/avond.

Vertrekdatum | Dresden
Zaterdag 13 februari 2021

5 dagen

€ 350,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 80,-.
Hotel:
U verblijft in het driesterren Hotel Ibis Zentrum, gelegen in het centrum van Dresden
op 500 meter van de Altstadt en 1500 meter
van de Elbeoever. Alle kamers zijn voorzien
van douche, wc, televisie, telefoon, airco en
föhn. Het hotel heeft een lift en een lobby
bar. In de binnenstad, op loopafstand, is een
keur aan restaurants en bars.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

MÜNCHEN | DUITSLAND
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Wie aan München denkt, denkt aan het ‘Oktoberfest’, aan het Hofbräuhaus, aan ‘Bier und
Weißwurst’, aan de Olympische Spelen van 1972,
aan het Olympiapark, aan BMW, aan de Allianz
Arena en aan Bayern München.

De hoofdstad van de Duitse deelstaat
Beieren, München, is de derde grootste
stad van Duitsland. Ondanks de ruim 1,4 miljoen
inwoners heeft de stad een provinciaal karakter. De
bekendste bezienswaardigheid van de stad is het
Olympiapark waar tijdens de Olympische Spelen
van 1972 het gijzelingsdrama van de Israelische
ploeg zich afspeelde. Vanaf de 290 meter hoge
Olympiaturm heeft men een prachtig uitzicht.
Maar München heeft uiteraard meer te bieden. Het
centrum heeft veel historische gebouwen, musea
en monumenten, die nagenoeg allemaal op loopafstand van elkaar zijn gelegen. Verder zijn er veel
cafes, restaurants en winkels. De Englischer Garten
is een trefpunt voor zowel toeristen als ook de inwoners van München zelf. Het kloppend hart van
de stad is de Altstadt met o.a. de Frauenkirche en

CARNAVALSREIS

Inbegrepen:
• verzorging op basis van logies met
uitgebreid ontbijtbuffet
• stadsrondrit o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten

MÜNCHEN

NIEUW
****HOTEL

de Marienplatz. Ook een bezoek aan de sfeervolle Viktualienmarkt (ma t/m za), waar de meest
lekkere dingen te koop zijn, en de Lowenbraukeller aan de Nymfenburgerstrasse zijn zeker de
moeite waard.

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

vertellen die terug gaat tot de 12e eeuw en ons
meenemen langs de mooiste en bekendste bezienswaardigheden van de stad. Zo zullen we
o.a. het Olympia Park, Schloβ Nymphenburg, de
Frauenkirche, de Allianz-Arena, de Triomfboog
en de Theresienwiese, waar altijd het Oktoberfest
plaatsvindt, ongetwijfeld te zien krijgen. De verdere middag en ook avond bent u vrij om zelf op
verkenning uit te gaan.
3e dag: Deze dag kunt u zich aanmelden voor
een Olympiastadion-Tour (’s morgens) en/of een
bezoek en rondleiding aan het Bier- en Oktoberfestmuseum (’s middags). Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen de dag geheel naar eigen goeddunken in te vullen.
4e dag: Terugreis. In de loop van de middag arriveren we weer in Nederland.

Programma:
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in de
loop van de middag. Na aankomst kunt u de omgeving van het hotel verkennen en op eigen gelegenheid een hapje eten. Dit kan in het restaurant
van het hotel of in een van de vele gelegenheden
in het nabijgelegen centrum.
2e dag: Onder leiding van een Nederlandssprekende gids beginnen we de dag met een grote
rondrit door München. De gids zal ons wegwijs
maken, ons over de geschiedenis van de stad
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Vertrekdatum | München
Zaterdag 13 februari 2021

4 dagen

€ 325,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 94,-.
(beperkt beschikbaar)
• Olympiastadion-Tour € 12,- #
• bezoek het Bier- en
Oktoberfestmuseum € 7,50 #
# Bij boeking op te geven.
Hotel:
U verblijft in het viersterren Holiday Inn München City Centre, zeer centraal gelegen op
15 minuten lopen van de Marienplatz. Alle
kamers zijn voorzien van douche, wc, televisie, minibar, waterkoker en minibar. Het
hotel heeft een gezellige lobbybar en een
prima restaurant. Het prachtige uit 1901
stammende, in jugendstil gebouwde, openbare zwembad Müllersches Volksbad ligt op
ca. 350 m.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

24

TARRENZ | TIROL | OOSTENRIJK
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal
van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de
ideale plaats voor een winterse vakantie. Een
uitstekende verzorging, verrassende excursies,
unieke winterse wandelingen en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie.

CARNAVALSREIS

TARRENZ

Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg
Hans’ kunt u gedurende de reis optredens
verwachten van Zim Martin en het Edelweiss Duo. Muzikanten uit het Zillertal die
in het volksmuziekcircuit alom bekend zijn.

ELEN
WINTERWAND
Het Gurgltal is een breed zijdal van het
Oberinntal in de Oostenrijkse deelstaat
Tirol. Het dal strekt zich uit over een lengte van ruim
10 km, van Imst tot aan het bekende vakantieplaatsje Nassereith. Door het dal stroomt de Gurglbach
die bij Imst in de Inn uitmondt.
Het oeroude dorpje Tarrenz ligt in het Gurgltal, drie
kilometer ten noordoosten van Imst. Het ontstaan
van Tarrenz is voor een groot deel te danken aan het
riddergeslacht Starkenburg die al in de 12e eeuw de
burcht Altstarkenburg lieten bouwen. Het plaatsje
met ruim 2650 inwoners is voor een groot deel in
Reto-Romaanse stijl gebouwd en staat in de regio
ook bekend als het ‘Hexendorf’. In de 19e eeuw werd
er een brouwerij gevestigd die ook heden ten dage
nog het beroemde Oostenrijkse bier Starkenberger
produceert. Een bezoek aan Knappenwelt Gurgltal,
waar u het leven van de mijnwerkers in vroeger tijden kunt aanschouwen, is zeer de moeite waard.

MUZIEK

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Tarrenz in de late
namiddag.
2e dag: Deze dag staat er direct een wandeling
op het programma. Onder deskundige leiding
wordt een eerste, unieke winterse wandeling gemaakt. Het is een belevenis op zichzelf om in een
winterse coulisse een bergwandeling te maken.
Het schitterende landschap en de fantastische
vergezichten zullen ongetwijfeld onuitwisbare
indrukken bij u achterlaten.
3e dag: Onder leiding van de chauffeur maken
we een mooie winterse bustocht richting de Vorarlberg. Afhankelijk van de weersgesteldheid en
mogelijkheden wordt op enkele plaatsen een
korte of wat langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld
in het plaatsje Lech of in het stadje Landeck.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het nabijgelegen Imst waar u op eigen gelegenheid kunt
rondkijken, kunt winkelen of bijvoorbeeld een
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bezoek kunt brengen aan museum Haus der Fassnacht Museum of museum Im Ballhaus. ’s Middags maken we onder deskundige leiding een
speciale sneeuwschoenwandeling.
5e dag: Onder leiding van de chauffeur rijden we
over de Fernpass noordwaarts naar de oude Duitse stad Kempten. De geschiedenis van deze stad
gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Kempten
heeft een zeer mooi oud centrum met bezienswaardigheden, horecagelegenheden en winkels.
In de loop van de middag rijden we via een mooie
route terug naar Tarrenz.
6e dag: Ook deze dag staat er een wat langere
winterse wandeling op het programma. De te
lopen route zal uiteraard heel anders zijn dan de
wandeling die eerder is gemaakt.
7e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, Tarrenz verkennen of gebruik maken van de faciliteiten van het
hotel. Liefhebbers kunnen ook een extra winterse
wandeling maken. Bij voldoende belangstelling
zal de chauffeur een excursie organiseren. Dit kan
een winterse rondrit zijn, een bezoek aan Innsbruck of misschien Samnaun. Laat u verrassen!
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Vertrekdatum | Tarrenz
Zaterdag 13 februari 2021

8 dagen

€ 695,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangenkeuze-diner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’
• muziekavond met huismuzikant
‘Schnegg Hans’
• muziekavond met Zim Martin en het
Edelweiß Duo
• 2x winterse wandeling o.l.v. gids
• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids (incl.
huur sneeuwschoenen)
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 70,-.
Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het bijzonder gastvrije Hotel Gurgltaler Hof van
de familie Happacher. Alle comfortabele
kamers zijn voorzien van wc, douche of bad,
balkon of terras, telefoon, televisie. Het hotel
heeft een lobby, lift, gezellige bar, een sfeervol restaurant, een mooie tuin met terras en
een sauna met infraroodcabine.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

MATREI AM BRENNER ALPENLÄNDISCHER
| TIROL | OOSTENRIJK
MUSIKHERBST
Een bijzondere reis met een bijzonder programma. Een combinatie van winterse wandelingen en verrassende winterse excursies.
Nagenoeg alle excursies die worden gemaakt
zijn inclusief. Het merendeel van de excursies
wordt gedaan onder begeleiding van een
plaatselijke gids.

WINTERWANDELREIS

MATREI AM BRENNER
**** HOTEL
IEF
S
U
L
C
N
I
L
E
E
V
HEEL

NIEUW
Het Wipptal, vanwege het riviertje de Sill
die door het dal stroomt ook wel Silltal
genoemd, is 33 km lang en loopt van Innsbruck over
de Brennerpas het Italiaanse Süd-Tirol in, tot het
plaatsje Fortezza (=Franzensfeste). Het dal dat wordt
omgeven door imposante alpentoppen is zeer populair bij vakantiegangers. In de zomermaanden zijn
het vooral de wandelaars die naar deze omgeving
komen, in de winter zijn het veelal de wintersporters.
Matrei am Brenner, na Rattenberg, de kleinste
gemeente van Tirol, is een leuk plaatsje met fraai
versierde en beschilderde huizen. Toerisme is er
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten.
Aan de hoofdstraat van Matrei liggen dan ook vele
hotels, Gasthöfe en pensions. Hoog boven Matrei
ligt de in de 17e eeuw gebouwde bedevaartskerk
Maria Waldrast. Het plaatsje is ideaal gelegen voor

het verkennen van de omgeving, het maken van
een winterse wandeling en enkele verrassende
winterse excursies.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de
late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt maken we een rondrit met
de huiseigen ‘Bummelzug’. Onderweg krijgt u
tekst en uitleg over Matrei am Brenner en heeft u
een prachtig uitzicht over het winterse Wipptal. ’s
Middags staat er een wedstrijdje Eisstockschießen
(curling) op het programma.
3e dag: Met kleine bussen rijden we naar het
hooggelegen (1650 m.) klooster Maria Waldrast,
waar we eerst een kijkje nemen in de fraaie Bedevaartskerk. Daarna maken we een unieke winterse
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wandeling met adembenemende vergezichten.
Liefhebbers kunnen eventueel via de ca. 5 km
lange rodelbahn terug naar het hotel.
4e dag: Via de bekende wintersportplaats Seefeld
waar we een paardensleetocht maken, maken we
een mooie bustour door het winterse Stubaital.
's Avonds kunt u deelnemen aan een verrassende
wandeling door Matrei met een glaasje Glühwein.
5e dag: Vandaag staat een bustocht over de
Jaufenpass op het programma. Onderweg kunnen we genieten van fraaie uitzichten op o.a. de
Sarntaler Alpen. Ook staat er een lichte sneeuwschoenwandeling en een pauze in het mooie
Sterzing op het programma.
6e dag: Onder leiding van een gids maken we
een bustour door het Wipptal met zijn zijdalen,
waaronder het Gschnitztal. Naast de fraaie vergezichten komt u van alles te weten over de geschiedenis en de inwoners van deze streek.
7e dag: Vanuit Telfs in het Stubaital wandelen we
door een prachtig winters landschap, hoog door
het dal van het riviertje de Ruetz, naar het plaatsje
Mutters. Hier stappen we in de Stubaitalbahn die
ons naar Innsbruck brengt. Hier kunnen we op
ons gemak rondkijken voordat we terugkeren
naar het hotel.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.
Vertrekdatum | Matrei am Brenner
Zaterdag 20 maart 2021
8 dagen

€ 825,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en keuzemenu)
• 1x avond met Tiroler specialiteiten
• 1x fondue-avond
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• rit met de Stolz-Express incl. lunch en schnaps
• rit minibus naar Maria Waldrast en rodeltocht
• rondritten o.l.v. gids
• gids voor rit Seefeld, Stubaital en Wipptal
• paardensleetocht
• avondwandeling met glühwein
• sneeuwschoenwandeling
• wandeling Stubaital en rit Stubaitalbahn
• muziekavond
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 119,-.
Hotel:
U verblijft in het viersterrenhotel Stolz aan de
rand van Matrei. De kamers zijn voorzien van
douche of bad, wc, föhn, telefoon en televisie.
Het hotel heeft een prima restaurant, gezellige bar, lift, een huiseigen ‘Bummelzug’ en sauna, stoombad, infrarood-kabine en solarium.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

MAISHOFEN | SALZBURGERLAND
ALPENLÄNDISCHER
| OOSTENRIJK
MUSIKHERBST
Midden tussen het Steinernes Meer, Hochkönig, het Großglocknermassief, het Nationalpark
Hohe Tauern en de Zellersee, ligt het idyllische
plaatsje Maishofen. Hier bevindt zich ook het
familiair gerunde Hotel Quehenberger, een hotel waar het persoonlijke contact met de gasten
wordt gekoesterd.

De Hohe Tauern is een van de meest karakteristieke bergketens van Oostenrijk.
Het spectaculaire gebied strekt zich uit over de ‘Bundesländer’ Karinthië, het Salzburgerland en Tirol. Het
natuurgebied ligt tussen de bronnen van de rivieren
de Isel, de Möll, de Salzach en de Mur. Tot 1976, toen
de Hohe Tauern tot National Park werd benoemd,
was het gebied opengesteld voor alles en iedereen.
Gelukkig is het oorspronkelijke karakter van flora en
fauna hier uitstekend bewaard gebleven.
Het plaatsje Maishofen, waar we verblijven, ligt ca.
5 km ten noorden van Zell am See. Het dorpje ontstond op een kruispunt van wegen, daar waar het
Glemmtal over gaat in het Saalachtal. Maishofen
ligt vlakbij de skigebieden van o.a. Hinterglemm,
Kaprun en Zell am See en is daarnaast ook een perfecte uitvalsbasis voor enkele verrassende winterse
excursies.

WINTERWANDELREIS

MAISHOFEN

NIEUW

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij het hotel in de late
namiddag.
2e dag: Deze dag staat er al direct een winterse
wandeling op het programma, uiteraard onder
deskundige leiding. Het is een belevenis op zichzelf om in een winterse coulisse een bergwandeling te maken. Het schitterende landschap en de
fantastische vergezichten zullen ongetwijfeld onuitwisbare indrukken bij u achterlaten.
3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Krimml waar
we een kijkje nemen bij de gelijknamige waterval.
In de wintermaanden heeft deze indrukwekkende
waterval een sprookjesachtige aanblik. ’s Middags
kunt u op eigen gelegenheid het leuke, authentieke stadje Zell am See met zijn vele restaurantjes
en winkeltjes ontdekken. 's Avonds maken we een
fakkelwandeling.
4e dag: ’s Morgens bent u vrij. Liefhebbers kun-
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nen eventueel een bezoek brengen aan de plaatselijke melkerij en delicatessenshop. Voor de
liefhebbers staat er ’s middags een enerverende
sneeuwschoenwandeling onder begeleiding van
een gids op het programma.
5e dag: Vandaag staat Salzburg, de vierde stad van
Oostenrijk op het programma. Salzburg dankt haar
populariteit en internationale bekendheid vooral
aan componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het is
een stad van contrasten, van traditie en modern, van
groot en klein, van eenvoudig en rijk. Het is een stad
van creativiteit en muziek, stad van Mozart en ‘The
Sound of Music’. Een gids zal ons de mooiste plekjes
laten zien. Daarna kunt u zelf op verkenning uit gaan.
6e dag: Ook deze dag staat weer een wat langere
winterse wandeling onder deskundige leiding op
het programma. De te lopen route zal uiteraard
heel anders zijn dan de wandeling die eerder deze
reis is gemaakt.
7e dag: Na het ontbijt maken we een grote rondrit door het winterse landschap. De route voert o.a.
naar Maria Alm, waar we de bekende bedevaartkerk kunnen bezoeken. Indien mogelijk gaat de
terugrit naar het hotel via het bergdorpje Dienten
en Bruck am Grossglockner, waar de plaatselijke
kaarsenmakerij bezocht kan worden.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.
Vertrekdatum | Maishofen
Zaterdag 30 januari 2021

8 dagen

€ 795,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangenkeuzediner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• rondrit winters landschap o.l.v. gids
• wandeling door Maishofen o.l.v. gids
• fakkelwandeling met Glühwein
• muziekavond
• 2x winterse wandeling o.l.v. gids
• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids
(incl. huur sneeuwschoenen)
• vrij gebruik van sauna
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,-.
Hotel:
U verblijft in het uitstekende Hotel Quehenberger, rustig gelegen in het plaatsje Maishofen 5 km ten noorden van Zell am See. Alle
kamers zijn voorzien van douche, wc, televisie en safe. Het hotel heeft een lift, een uitstekend restaurant, gezellige bar, een groot
saunalandschap met Finse sauna, bio-sauna
en infraroodcabine, een grote tuin met een
wijds uitzicht en terras.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

ABTENAU | SALZBURGERLAND
ALPENLÄNDISCHER
| OOSTENRIJK
MUSIKHERBST
Abtenau is een groter dorp in het Salzburgerland.
Een dorp met een kerk, een oergezellig marktplein
en typische boerderijen. Abtenau groeide langzaam en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karakter kunnen bewaren. Ook, of misschien wel juist, in
de wintermaanden is een winterse ‘wandelreis-excursie-reis’ naar deze streek zeer de moeite waard.

WINTERWANDELREIS

ABTENAU

****HOTEL
Ongeveer 45 km ten zuiden van Mozartstad Salzburg, ligt midden in het mooie
Lammertal, Abtenau, een idyllisch vakantieplaatsje,
waar het zowel zomer als winter goed toeven is.
Ook voor een winterse wandelvakantie is Abtenau
een ideaal uitgangspunt. De combinatie tussen
wandelen door het besneeuwde Alpenlandschap
en enkele onvergetelijke excursies, waaronder een
bezoek aan Salzburg, maken deze reis tot een onvergetelijke belevenis.
Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst Hotel Goldener Stern
in Abtenau in de late namiddag.
2e dag: Na het ontbijt maken we een wandeling
door Abtenau o.l.v. de hotelier. ’s Middags is een
boeiende tocht met de paardenslee door het winterse landschap rond Abtenau gepland.

3e dag: Onder deskundige leiding maken we
vandaag een unieke winterse wandeling. Het is
een belevenis om in een winterse coulisse een
bergwandeling te maken. Het schitterende landschap en de fantastische vergezichten zullen
ongetwijfeld onuitwisbare indrukken bij u achterlaten. ’s Middags bent u uitgenodigd voor de
‘Kaffeeklatsch’.
4e dag: De speciale sneeuwschoenwandeling
die op het programma staat is een aparte ervaring die u meegemaakt moet hebben om er over
mee te kunnen praten. Liefhebbers kunnen deze
dag eventueel ook deelnemen aan een gratis 2
uur durende basiscursus langlaufen.
5e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan
Salzburg. Deze vierde stad van Oostenrijk dankt
haar populariteit en internationale bekendheid
vooral aan componist Wolfgang Amadeus Mo-
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zart. Een gids zal u de mooiste plekjes laten zien,
waarna u enige tijd op eigen gelegenheid kunt
rondkijken. ’s Avonds na het diner kunt u deelnemen aan een sfeervolle fakkelwandeling.
6e dag: Ook deze dag staat er een langere winterse wandeling onder deskundige leiding op
het programma. De route is uiteraard heel anders dan de wandeling die eerder deze reis is
gemaakt. ’s Avonds apres-ski met ‘Orginal Abtenauer Musik’.
7e dag: Vandaag kunt u deelnemen aan de ‘Eisstockschies’ wedstrijd om de ‘Sternthaler’. Liefhebbers kunnen eventueel met de gondelbaan
naar de Karkogelhütte vanwaar men een uniek
uitzicht heeft op Abtenau en het Lammertal.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension (uitgebreid
ontbijtbuffet, keuzemenu met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• ’Kaffeeklatsch’
• afscheidsavond bij kaarslicht
• muziekavond
• 2x winterse wandeling o.l.v. gids
• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids
(incl. huur sneeuwschoenen)
• fakkelwandeling
• winterse paardensleetocht
• ’Eisstockschiessen’
• vrij gebruik ‘Wellnesslandschaft’
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 77,-.
Hotel:
Het viersterren Hotel Goldener Stern van de
familie Wageneder, ligt aan het Marktplein in
Abtenau. Alle kamers zijn voorzien van bad
of douche, wc, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift, prima restaurant , gezellige
‘Stube’, eigen Kaffee-Konditorei en een ‘Wellnesslandschaft’.

Vertrekdatum | Abtenau
Zaterdag 27 februari 2021

8 dagen

€ 715,-

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

TARRENZ | TIROL | OOSTENRIJK
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal
van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de
ideale plaats voor een winterse vakantie. Een
uitstekende verzorging, verrassende excursies,
unieke winterse wandelingen en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie.

WINTERWANDELREIS

TARRENZ

Naast muziek van huismuzikant ‘Schnegg
Hans’ kunt u gedurende de reis optredens
verwachten van Zim Martin en het Edelweiss Duo. Muzikanten uit het Zillertal die
in het volksmuziekcircuit alom bekend zijn.

ELEN
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Het Gurgltal is een breed zijdal van het
Oberinntal in de Oostenrijkse deelstaat
Tirol. Het dal strekt zich uit over een lengte van ruim
10 km, van Imst tot aan het bekende vakantieplaatsje Nassereith. Door het dal stroomt de Gurglbach
die bij Imst in de Inn uitmondt.
Het oeroude dorpje Tarrenz ligt in het Gurgltal, drie
kilometer ten noordoosten van Imst. Het ontstaan
van Tarrenz is voor een groot deel te danken aan het
riddergeslacht Starkenburg die al in de 12e eeuw de
burcht Altstarkenburg lieten bouwen. Het plaatsje
met ruim 2650 inwoners is voor een groot deel in
Reto-Romaanse stijl gebouwd en staat in de regio
ook bekend als het ‘Hexendorf’. In de 19e eeuw werd
er een brouwerij gevestigd die ook heden ten dage
nog het beroemde Oostenrijkse bier Starkenberger
produceert. Een bezoek aan Knappenwelt Gurgltal,
waar u het leven van de mijnwerkers in vroeger tijden kunt aanschouwen, is zeer de moeite waard.

MUZIEK

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst in Tarrenz in de late
namiddag.
2e dag: Deze dag staat er direct een wandeling
op het programma. Onder deskundige leiding
wordt een eerste, unieke winterse wandeling gemaakt. Het is een belevenis op zichzelf om in een
winterse coulisse een bergwandeling te maken.
Het schitterende landschap en de fantastische
vergezichten zullen ongetwijfeld onuitwisbare
indrukken bij u achterlaten.
3e dag: Onder leiding van de chauffeur maken
we een mooie winterse bustocht richting de Vorarlberg. Afhankelijk van de weersgesteldheid en
mogelijkheden wordt op enkele plaatsen een
korte of wat langere pauze ingelast. Bijvoorbeeld
in het plaatsje Lech of in het stadje Landeck.
4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het nabijgelegen Imst waar u op eigen gelegenheid kunt
rondkijken, kunt winkelen of bijvoorbeeld een
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bezoek kunt brengen aan museum Haus der Fassnacht Museum of museum Im Ballhaus. ’s Middags maken we onder deskundige leiding een
speciale sneeuwschoenwandeling.
5e dag: Onder leiding van de chauffeur rijden we
over de Fernpass noordwaarts naar de oude Duitse stad Kempten. De geschiedenis van deze stad
gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Kempten
heeft een zeer mooi oud centrum met bezienswaardigheden, horecagelegenheden en winkels.
In de loop van de middag rijden we via een mooie
route terug naar Tarrenz.
6e dag: Ook deze dag staat er een wat langere
winterse wandeling op het programma. De te
lopen route zal uiteraard heel anders zijn dan de
wandeling die eerder is gemaakt.
7e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, Tarrenz verkennen of gebruik maken van de faciliteiten van het
hotel. Liefhebbers kunnen ook een extra winterse
wandeling maken. Bij voldoende belangstelling
zal de chauffeur een excursie organiseren. Dit kan
een winterse rondrit zijn, een bezoek aan Innsbruck of misschien Samnaun. Laat u verrassen!
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Vertrekdatum | Tarrenz
Zaterdag 6 maart 2021

8 dagen

€ 650,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangenkeuze-diner met saladebuffet)
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x koffie of thee met ‘Apfelstrudel’
• muziekavond met huismuzikant
‘Schnegg Hans’
• muziekavond met Zim Martin en het
Edelweiß Duo
• 2x winterse wandeling o.l.v. gids
• sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids (incl.
huur sneeuwschoenen)
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 70,-.
Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het bijzonder gastvrije Hotel Gurgltaler Hof van
de familie Happacher. Alle comfortabele
kamers zijn voorzien van wc, douche of bad,
balkon of terras, telefoon, televisie. Het hotel
heeft een lobby, lift, gezellige bar, een sfeervol restaurant, een mooie tuin met terras en
een sauna met infraroodcabine.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

AUER | SÜDTIROL | ITALIË
ALPENLÄNDISCHER MUSIKHERBST
Wanneer de lente in aantocht is en de temperaturen langzaam weer omhoog gaan, is een
reis naar Süd-Tirol in Italië extra aantrekkelijk.
De uitgestrekte appelboomgaarden staan dan
meestal in volle bloei en zijn veranderd in een
zee van wit-rose bloemen.

Aan de rand van de imposante Alpen
en de vermaarde Dolomieten ligt een
prachtige landstreek met een ongelofelijke aantrekkingskracht nl. ‘Alto Adige’ oftewel ‘Süd-Tirol’.
Hier gaan geschiedenis en traditie hand in hand
met het moderne leven en dit te midden van een
verpletterend mooie natuur.
Auer, in het Italiaans Ora, ligt ca. 20 km ten zuiden
van Bolzano. Het stadje met ca. 3500 inwoners ligt
aan de voet van de Dolomieten en aan het begin
van de ‘Südtiroler Weinstraße’, midden tussen immense appelboomgaarden en wijnvelden. In het
schilderachtige oude centrum van Auer liggen
oude steegjes en een aantal oude, zelfs uit de late
middeleeuwen stammende, bouwwerken.
Programma:
1e dag: Heenreis.

VOORJAARSAANBIEDING

AUER

GHIEL

EN

DEAL

2e dag: Tijdens een wandeling door Auer krijgt
u niet alleen historische bezienswaardigheden te
zien. U wandelt deels ook midden tussen de in
bloei staande appelboomgaarden.
3e dag: Vandaag brengen we een bezoek aan
Verona, stad van Romeo en Julia. In het oude
stadscentrum, dat een elegante aristocratische
uitstraling heeft, zijn alle bouwstijlen terug te vinden. In het Romeinse Amfitheater (Arena di Verona) worden elk jaar opera’s van o.a. Verdi, Puccini
en Rossini opgevoerd.
4e dag: Tijdens een rit over de Dolomitenstraße,
een technisch meesterwerk dat al in 1909 voor
het verkeer werd geopend, kunt u genieten van
ongekend mooie en afwisselende panorama’s.
5e dag: Vandaag maken we een mooie bloesemwandeling en een fraaie mooie rit naar de ‘Ritten’,
een golvend en zonnig hoogplateau, met opvallende aardpiramides. Vanaf deze hoogvlakte
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heeft men een uniek panorama in alle richtingen.
6e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van de faciliteiten van het hotel of nog een
wandeling maken.
7e dag: Verrassingsdag! De chauffeur zorgt in
overleg met de hotelier voor een extra excursie.
Dit kan een rondrit door het Pustertal zijn of richting het Gardameer of misschien een bezoek aan
Merano. Laat u verrassen!
8e dag: Deze dag maken we een rit over de SüdTiroler Weinstraße. We rijden midden door immens
grote wijngaarden en door vele kleine dorpjes.
9e dag: We rijden vandaag naar het nabijgelegen
stad Bolzano. Hier kunt u op eigen gelegenheid
rondkijken, een wandeling maken, een museum
bezoeken of gezellig een terrasje pikken op de
Waltherplatz.
10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met
een prima diner.

Vertrekdatum | Auer
Vrijdag 2 april 2021

10 dagen

€ 695,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet en prima 4-gangendiner met saladebuffet)
• 1x Süd-Tiroler-Abend met
specialiteitenbuffet en live muziek
• afscheidsdiner
• welkomstdrankje
• 1x cappuccino met Apfelstrudel
• filmavond Südtirol
• voorjaarswandeling Auer o.l.v. gids
• parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.
Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
Eenpersoonskamer € 117,-.
Hotel:
U verblijft het Familiehotel Amadeus, waar
alle kamers zijn voorzien van douche, wc, telefoon, televisie, föhn en safe. De familie Gallmetzer is er alles aan gelegen om de gasten
tevreden te stellen, zodat u bent verzekerd
van een persoonlijke benadering, een familiaire atmosfeer en een uitstekende verzorging. Het hotel beschikt over een lift, sfeervol
restaurant, gezellige bar, mooi terras en een
prachtige tuin met buitenbad.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

VRSAR | KROATIË
De unieke combinatie van natuur en cultuur,
het vriendelijke klimaat en de aantrekkelijke
prijs, zorgt er voor dat steeds meer mensen in
het vroege voorjaar een vakantiereis maken
naar het verrassend mooie en gastvrije Kroatië.

VOORJAARSAANBIEDING

VRSAR

GHIEL

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en dinerbuffet, bij de
overnachtingshotels 3-gangendiner)
• afscheidsdiner
• parkeer en tolkosten

EN

DEAL

Vrsar is een levendig vissersplaatsje met
een bijna 2000 jaar oude geschiedenis.
Het plaatsje is van een unieke schoonheid, heeft een
grillige kustlijn en een nagenoeg ongerepte natuur.
Het herbergt tal van bezienswaardigheden waaronder een archipel van 18 onbewoonde eilandjes, het
schiereiland Montraker, de haven, grot Baredine, het
beeldenpark van Dušan Džamonja, een Romeinse
opslagplaats en begraafplaats, oude Romeinse stadspoort etc.
Programma:
1e dag: Heenreis. Via een route over de Duitse snelwegen rijden we naar ons overnachtinghotel in ZuidDuitsland of Oostenrijk.

2e dag: Na het ontbijt rijden we verder richting Kroatië. Onderweg wordt een langere pauze ingelast in
Bled, idyllische gelegen aan het Meer van Bled. We
arriveren bij ons hotel in Vrsar in de vroege middag
zodat u nog tijd heeft het hotel en het stadje te verkennen.
3e dag: Vandaag bezoeken we het stadje Rovinj,
waar we een kijkje nemen in het schilderachtige historische centrum en het in de zomermaanden zeer
populaire Porec, waar u een wandeling kunt maken
door straatjes die al zijn aangelegd in de Romeinse
tijd.
4e dag: Opatija, gelegen in het noorden van Kroatië, heeft door de beschermende werking van de
bergen van het Ucka-massief een bijzonder aange-
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Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

naam klimaat. De boulevard is ruim 10 kilometer
lang en staat vol met bloemen en tropische planten.
5e dag: Vrije dag. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel, een wandeling maken of de
bezienswaardigheden in Vrsar bezoeken.
6e dag: Tijdens een rit door het schiereiland Istrië
worden op diverse plaatsen korte en langere pauzes
ingelast. Onder andere in het stadje Pula, de meest
zuidelijke stad van Istrië. De grootste publiekstrekker van deze stad is zonder twijfel het indrukwekkende amfitheater. Pula hoorde tot en met 1947 bij
Italië en kent dan ook vele Venetiaanse invloeden.
7e dag: Eerste dag van de terugreis. Onderweg
wordt een bezoek gebracht aan de beroemde
druipsteengrotten van het Sloveense Postojna (entree niet inbegrepen). Overnachting in Oostenrijk of
Zuid- Duitsland.
8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een
prima diner.

Vertrekdata | Vrsar
Zaterdag 3 april 2021
Zaterdag 10 april 2021

8 dagen
8 dagen

€ 495,€ 495,-

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals beschreven aangehouden. Programmawijzigingen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.
Toeslag:
• eenpersoonskamer € 90,• entree grotten Postojna ca. € 30,Hotel:
Op de heen- en terugreis wordt overnacht in
een prima middenklasse hotel in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. Alle kamers zijn voorzien
bad, föhn, wc, telefoon, televisie en minibar.
In Vrsar hebben we kamers gereserveerd in
het driesterren hotel Pineta gelegen vlakbij
het centrum en de jachthaven. Alle kamers
zijn voorzien van douche, wc en televisie.
Het hotel heeft een lift, prima restaurant, gezellige bar, wellness en buitenbad.

‹ Inhoudsopgave

Direct boeken

›

Een greep uit onze zomerreizen 2021
U KUNT UW

VO U C H E R

ALTMÜHL RADWEG DUITSLAND

ELFSTEDEN FIETSTOCHT NEDERLAND

LECHTAL WANDERWEG OOSTENRIJK

NU INLEVEREN

20
PRIJS VAN 20
In deze extra digitale editie winterreizen
2021 hebben we alvast een aantal reizen
voor het voorjaar en de zomer van 2021 opgenomen. Aantrekkelijk geprijsd, vaak nog
voor de ‘oude’ prijs van 2020. De genoemde
vroegboekprijzen zijn geldig tot aan de verschijningsdatum (medio december) van de
definitieve versie van onze zomerfolder
2021. PAK NU UW VOORDEEL!
Zie tevens: www.ghielen.nl

v.a. € 825,Direct boeken

Friesland

›

9 dagen

Zaterdag 26 juni 2021

8 dagen

9 dagen

Zaterdag 10 juli 2021

8 dagen

Zaterdag 14 augustus 2021

8 dagen

Zaterdag 25 september 2021

8 dagen

HOLZGAU OOSTENRIJK
20
PRIJS VAN 20

v.a. € 635,-

MAISHOFEN OOSTENRIJK

Tirol

Direct boeken

Donderdag 12 augustus 2021

›

10 dagen

MAYRHOFEN OOSTENRIJK

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 540,-

›

Direct boeken

Zaterdag 31 juli 2021

20
PRIJS VAN 20

Direct boeken

›

v.a. € 790,-

Zaterdag 5 juni 2021

ABTENAU OOSTENRIJK

Salzburgerland

v.a. € 645,-

Direct boeken

v.a. € 655,-

›

Salzburgerland

Direct boeken

v.a. € 875,-

›

Tirol

Direct boeken

›

Zondag 20 juni 2021

8 dagen

Woensdag 26 mei 2021

8 dagen

Zondag 13 juni 2021

8 dagen

Vrijdag 18 juni 2021

10 dagen

Zondag 8 augustus 2021

8 dagen

Zondag 19 september 2021

7 dagen

Zondag 25 juli 2021

8 dagen

Vrijdag 16 juli 2021

10 dagen

Vrijdag 3 september 2021

9 dagen

Zondag 17 oktober 2021

7 dagen

Zondag 29 augustus 2021

8 dagen

Vrijdag 20 augustus 2021

10 dagen

Een greep uit onze zomerreizen 2021
MATREI AM BRENNER OOSTENRIJK
20
PRIJS VAN 20

NAUDERS OOSTENRIJK
20
PRIJS VAN 20

v.a. € 910,-

Tirol

SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE OOSTENRIJK

Direct boeken

Tirol

Direct boeken

v.a. € 875-

›

Karinthië

Direct boeken

›

Zaterdag 22 mei 2021

9 dagen

Vrijdag 4 juni 2021

10 dagen

Zaterdag 1 mei 2021

10 dagen

Zaterdag 24 juli 2021

9 dagen

Vrijdag 9 juli 2021

10 dagen

Zaterdag 26 juni 2021

10 dagen

Zaterdag 28 augustus 2021

9 dagen

Vrijdag 13 augustus 2021

10 dagen

Zaterdag 18 september 2021

10 dagen

TARRENZ OOSTENRIJK

AUER ITALIË

TOSCANE ITALIË

20
PRIJS VAN 20

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 475,-

Tirol

Direct boeken

v.a. € 695,-

›

Südtirol

100 jaar

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 830,-

›

1921-2021

Direct boeken

v.a. € 875,-

›

Toscane

Direct boeken

›

Dinsdag 4 mei 2021

6 dagen

Vrijdag 2 april 2021

10 dagen

Zaterdag 3 juli 2021

9 dagen

Zondag 27 juni 2021

8 dagen

Vrijdag 4 juni 2021

10 dagen

Dinsdag 28 september 2021

9 dagen

Zaterdag 28 augustus 2021

8 dagen

Vrijdag 2 juli 2021

10 dagen

Dinsdag 5 oktober 2021

6 dagen

Vrijdag 6 augustus 2021

10 dagen

Vrijdag 3 september 2021

10 dagen

Het was het jaar 1921, toen Rudolf (Roedje
Ghielen) met z’n broer Len (Leo) besloot om
het boerenbedrijf te laten voor wat het was
en er voor koos een transportbedrijf te beginnen. De eerste vrachtauto, een Duitse legerwagen, werd aangekocht. Hiermee werden zowel goederen als personen vervoerd.
In de weekenden werden houten banken gemonteerd die als zitplaats dienden. De eerst
bedrijfsnaam was: Gebroeders GHIELEN.
Vanaf de start van het bedrijf in 1921 kon
men bij Ghielen terecht voor al het personenvervoer. Of het nu naar een voetbalwedstrijd, de paardenmarkt in Hedel of een
stemlokaal was, bij Ghielen was je altijd
aan het juiste adres. Begin vijftiger jaren
werd begonnen met een bescheiden eigen
reizen- en dagtochtenprogramma. Ghielen
stond in die dagen bekend om haar Lourdes-reizen en om haar dagtochten naar onder andere de Ardennen, de Eifel , Schiphol
en Parijs. Heden ten dage kan men kiezen
uit bijna 250 georganiseerde vakantiereizen en uit vele tientallen dagtochten.
In 100 jaar Ghielen is menig vereniging,
bedrijf, familie of vriendengroep vervoerd
in de zo kenmerkende groene bussen.

Een greep uit onze zomerreizen 2021
FLIMS ZWITSERLAND

BOURNEMOUTH ENGELAND

20
PRIJS VAN 20

VRSAR KROATIË

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 625,Direct boeken

Graubünden

KROPP DUITSLAND

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 695,-

›

Engelse Zuidkust

Direct boeken

v.a. € 495,-

›

Direct boeken

v.a. € 725,-

›

Sleeswijk-Holstein

Direct boeken

›

Zondag 18 juli 2021

7 dagen

Zaterdag 19 juni 2021

8 dagen

Zaterdag 3 april 2021

8 dagen

Vrijdag 14 mei 2021

8 dagen

Zondag 22 augustus 2021

7 dagen

Zondag 1 augustus 2021

8 dagen

Zaterdag 10 april 2021

8 dagen

Zondag 11 juli 2021

8 dagen

Zondag 3 oktober 2021

7 dagen

Zaterdag 4 september 2021

8 dagen

Zaterdag 2 oktober 2021

8 dagen

Zondag 1 augustus 2021

7 dagen

Zaterdag 9 oktober 2021

8 dagen

Vrijdag 20 augustus 2021

8 dagen

Zondag 19 september 2021

7 dagen

ENKERING DUITSLAND

RATTENBERG DUITSLAND

RIJS NEDERLAND

20
PRIJS VAN 20

20
PRIJS VAN 20

v.a. € 665,-

Beieren

ODOORN NEDERLAND

Direct boeken

v.a. € 475,-

›

Beieren

Direct boeken

v.a. € 549,-

›

Friesland

Direct boeken

v.a. € 525,-

›

Drenthe

Direct boeken

›

Zondag 13 juni 2021

8 dagen

Zondag 2 mei 2021

8 dagen

Maandag 21 juni 2021

6 dagen

Maandag 17 mei 2021

5 dagen

Zondag 11 juli 2021

8 dagen

Zondag 20 juni 2021

8 dagen

Maandag 19 juli 2021

6 dagen

Maandag 14 juni 2021

5 dagen

Zondag 29 augustus 2021

8 dagen

Zondag 18 juli 2021

8 dagen

Maandag 9 augustus 2021

6 dagen

Maandag 16 augustus 2021

5 dagen

Zondag 29 augustus 2021

8 dagen

Maandag 20 september 2021

6 dagen

Maandag 20 september 2021

5 dagen

Zondag 10 oktober 2021

8 dagen

Bijzonderheden GHIELEN
AANMELDEN
Aanmelden voor een reis kan door invulling en onder-

PASPOORT / IDENTITEITSKAART

tekening van het boekingsformulier of online via onze

Voor het deelnemen aan de reizen is een geldige iden-

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

website www.ghielen.nl.

titeitskaart verplicht. Voor sommige bestemmingen is

Wij behouden ons het recht voor om bij een extreme

het noodzakelijk dat u een geldig paspoort heeft. U bent

stijging van bijvoorbeeld de brandstofkosten, de in deze

GEEN EXTRA KOSTEN

zelf verantwoordelijk voor de voor uw reis benodigde

brochure gepubliceerde tarieven te wijzigen. Dit geldt

In tegenstelling tot de meeste andere reisorganisa-

reisdocumenten. Denk ook aan uw zorgpas en medisch

tevens voor buitensporige stijgingen van bepaalde

ties brengen wij GEEN reserveringskosten, GEEN

paspoort.

heffingen, belastingen en toeslagen.

administratiekosten en GEEN boekingskosten in rekening.
REISBESCHEIDEN

OPSTAPPEN

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

De benodigde reisbescheiden zoals vertrektijden, op-

Per reis worden aparte servicelijnen (ophaalroutes) sa-

U bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit

stapplaatsen, kofferlabels, adresgegevens hotels etc.

mengesteld. In heel veel gevallen zal dit uw woonplaats

kan bij ons (via onze verzekeringsagent) of bij uw eigen

ontvangt u ongeveer een week voor vertrek per post.

zijn. Wij behouden ons echter het recht voor om, bij

vertrouwde adres. De kosten en dekking van onze reis-

onvoldoende deelname, bepaalde plaatsen niet in de

verzekering staan achter op het aanmeldingsformulier. U

BAGAGE

routes op te nemen. U wordt dan doorverwezen naar de

betaalt bij GHIELEN géén poliskosten. Een annulerings-

Iedere deelnemer mag 1 koffer van maximaal 20 kg en 1

dichtstbijzijnde opstapplaats. Omdat onze goede naam

verzekering is op vrijwillige basis.

stuks handbagage meenemen.

zich steeds meer heeft uitgebreidt hebben wij ook in

SGR

LET OP UW KOFFER

ëerd. Voor Zuid-Limburg zijn dit Heerlen (m.u.v. reizen

GHIELEN Touringcarbedrijf is aangesloten

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw bagage.

richting Frankrijk) en Stein-Urmond. Het ophalen en te-

bij de SGR (nr. 3405). U kunt dit controleren

De chauffeur zal de koffers in- en uitladen. Overtuig uzelf

rugbrengen, beschouwen wij als een service, waarvan u

via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantier

altijd, met name als u moet overstappen, dat uw koffer in

geen gebruik hoeft te maken. U kunt te allen tijde opstap-

egeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in deze

de juiste bus geplaatst is. Wij kunnen geen enkele verant-

pen in onze standplaats Beringe, waar u uw auto veilig en

brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van

woording nemen voor het achterblijven van uw bagage.

gratis kunt parkeren of u kunt zich naar het verzamelpunt

Zuid-Limburg en in Eindhoven opstapplaatsen gecre-

SGR. Deze garantie houdt in dat de consument ervan

laten brengen. OPSTAPPLAATS = UITSTAPPLAATS

verzekerd is dat zijn vooruitbetaald reisgeld wordt terug-

SPECIALE WENSEN / PREFERENTIES

betaald als de wederpartij door financieel onvermogen

Bepaalde voorkeuren kunnen aangegeven worden

ALLE VAKANTIEREIZEN COMFORT CLASS

de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor

bij het boeken van een reis. Bijvoorbeeld: een bepaald

Als ISO-9001 gecertificeerd Touringcarbe-

zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de

dieet, kamer op de begane grond, kamers naast elkaar.

drijf voldoen alle touringcars van GHIELEN

plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg ge-

Wij zullen onze uiterste best doen om deze wensen te

aan de gestelde eisen op het gebied van

dragen voor de terugreis.

verwezenlijken en bijna altijd lukt dit ook. Een garantie

veiligheid en milieunormen. Daarnaast wor-

hiervoor kunnen wij u echter niet geven.

den onze reizen in principe allemaal uitgevoerd in Comfort
Class touringcars.

RD
STANDAA SS
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MOEILIJKHEIDSGRAAD:
Elke reis heeft een andere moeilijkheidsgraad.
Zo worden rondreizen, waar men vaak van hotel
moet wisselen, steden- en bepaalde excursiereizen waarbij soms meer moet worden gelopen
en reizen naar het hooggebergte, waar men te
maken krijgt met hoogteverschillen, over het algemeen zwaarder ervaren dan bijvoorbeeld kortere excursiereizen in de Benelux of bepaalde delen van Duitsland. Met behulp van onderstaande
iconen proberen wij een indicatie te geven van
de moeilijkheidsgraad van een bepaalde reis. Het
betreft een indicatie op basis van een noodzakelijke geachte mobiliteit en staat los van de zelfredzaamheid die van eenieder wordt verwacht
en van overige medische en andere redenen
waarmee men eventueel rekening moet houden. (bijv. hooggebergte en hartklachten)
Groen:
Reis die in principe door iedereen goed
is te doen.
Blauw:
Reis waarvoor bij een of enkele excursies een redelijk tot goede mobiliteit
van de deelnemers gewenst is. (mensen die minder goed ter been zijn, kunnen mogelijk aan een of enkele excursies niet of slechts deels deelnemen)
Oranje:
Een iets zwaardere reis waarbij van de
deelnemers wordt verwacht dat men
redelijk tot goed ter been is.
Rood:
Lichamelijk zwaardere reis waarbij wij er
van uitgaan dat iedere deelnemer goed
ter been is.

VASTE ZITPLAATS IN DE BUS
Mensen die in een vroeg stadium beslissen met GHIELEN op

reissom kunnen daarnaast ook diverse andere zaken zijn in

vakantie te gaan, hebben de eerste keus bij het uitzoeken

begrepen zoals bijvoorbeeld een gids, muziekavond of soms

de weersgesteldheid, plaatselijke activiteiten of een bepaal-

spraken gemaakt dat iedere kamer minimaal over douche

van zitplaatsen in de bus. Op deze manier worden ‘vroeg-

ook bepaalde entrees. Een en ander staat duidelijk aangege-

de voorkeur van de meerderheid van de passagiers) kan het

of bad, toilet en televisie dient te beschikken (tenzij anders

boekers’ bij GHIELEN extra beloond. De vaste plaatsindeling

ven onder de rubriek inbegrepen.

programma worden gewijzigd of kan er van dag gewisseld

aangegeven). Helaas worden voor eenpersoonskamers

worden. Ook is het van belang dat er voldoende mensen aan

door sommige hotels kleinere kamers aangeboden met

EXTRA TOERISTENBELASTING

excursies deelnemen. Met name bij de langere excursies is

mogelijk iets minder comfort en minder faciliteiten dan

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS

Sinds enkele jaren is het in Italië, Spanje en Duitsland

20 deelnemers vaak het minimum. Dit is te beoordelen door

een tweepersoonskamer. We trachten de toeslag voor een

Wij behouden ons het recht voor om, bij onvoldoende

toegestaan een extra toeristenbelasting in te voeren.

de chauffeur. Ondanks dat de programma’s met de grootste

eenpersoonskamer altijd tot een minimum te beperken en

deelname, een reis te annuleren, dan wel te wijzigen. Wij

Steeds meer regio’s en steden hebben deze inmid-

zorg zijn samengesteld kan het voorkomen dat in het voor- of

berekenen deze toeslag netto door. Soms is de vraag naar

zullen u hierover zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 2 weken

dels geïntroduceerd. De hoogte van deze belasting ver-

naseizoen bepaalde bezienswaardigheden nog niet c.q. niet

eenpersoonskamers ook groter dan het aanbod. Dit kan per

voor aanvang van de reis informeren. Eventuele door u ge-

schilt per stad en regio en is mede afhankelijk van de

meer geopend zijn. Ook kan het voorkomen dat vanwege

reis anders zijn.

maakte onkosten (bijv. een bij derden afgesloten reis- en/

hotelclassificatie waarin men verblijft. (veelal tussen de

feestdagen of werkzaamheden het niet mogelijk is bepaalde

of annuleringsverzekering) worden niet door ons vergoed.

€ 1,- en € 4,- per nacht) Omdat niet precies duidelijk is in

monumenten of gebouwen te bezoeken. De chauffeur zal in

IEDER LAND Z’N EIGEN GEBRUIKEN

Indien u de reissom of een deel daarvan reeds heeft betaald,

welke regio of stad deze belasting wordt geheven en hoe

dat geval zorgen voor een passend alternatief.

Een ander land betekent andere mensen, andere

wordt dit uiteraard per omgaande teruggestort. Mocht een

hoog de heffing is, hebben we deze niet in de reissom opge-

reis onverhoopt niet door kunnen gaan en u kiest voor een

nomen. De belasting is echter verplicht en dient, indien van

ONVOLKOMENHEDEN

van de aantrekkelijke kanten van een vakantie. Maar het is

andere reis van GHIELEN, dan krijgt u een aantrekkelijke over-

toepassing, ter plaatse door uzelf aan de hotels te worden

Wij doen al het mogelijke om uw vakantie probleemloos te

ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening

boekingskorting. Voor alle reizen geldt: minimale deelname

voldaan. Ook andere landen overwegen een dergelijke extra

laten verlopen. Mocht u echter gedurende de reis een fout of

te houden.

18 personen.

toeristenbelasting in te voeren.

tekortkoming constateren, dient u dit direct na constatering
te melden bij de hotelier en bij de chauffeur. Indien u tijdig

MAALTIJDEN

VERTREKGARANTIE

VRIJE DAG

onvolkomenheden aangeeft, kunnen deze in de meeste ge-

GHIELEN Touringcarbedrijf heeft met al haar hotels duidelijke

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag of het

Vanwege de Rijtijdenwet hebben wij bij alle langere reizen (7

vallen ter plaatse worden opgelost. Blijven er echter zaken

afspraken gemaakt. Hoewel we proberen te sturen, zijn de

vertrek van een bepaalde reis reeds is gegarandeerd. We be-

dagen of meer) minimaal één vrije dag in het reisprogramma

onopgelost, dan kunnen wij na afloop van de reis alleen

maaltijden, zowel ontbijt als diner, een zaak van het land of de

grijpen deze vraag heel goed. Maar u zult ook begrijpen dat

ingepland. Bij de standplaatsreizen zal de chauffeur in over-

schriftelijk ingediende klachten in behandeling nemen. In-

streek waar u verblijft en uiteraard van de kok. In veel landen

er altijd iemand als eerste moet boeken en dat er voldoende

leg met de hotelier zo veel mogelijk ter plaatse een program-

dien u verzuimt een eventuele onvolkomenheid of fout di-

eet men ook ’s middags warm, waardoor het diner ’s avonds

deelnemers moeten zijn (minimaal 18 personen) om een

ma organiseren. U kunt denken aan een georganiseerde

rect na constatering en/of tijdens de reis door te geven, kan

wat minder uitgebreid kan zijn. Om onnodige verspilling te-

reis uiteindelijk te kunnen uitvoeren. Zodra een bepaalde

wandeling, een koetstocht of een bezoek aan een plaatse-

dit inhouden dat u het recht op een mogelijke tegemoetko-

gen te gaan serveren steeds meer hotels in eerste instantie

reis vertrekgarantie heeft wordt dit op onze website duide-

lijke bezienswaardigheid. Ook kan soms gebruik worden ge-

ming verliest omdat wij niet in staat zijn gesteld ter plaatse

kleinere porties. U kunt in nagenoeg alle hotels waarmee we

lijk aangegeven. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons

maakt van het openbaar vervoer ter plaatse (‘Wanderbus’) of

voor een oplossing te zorgen.

samenwerken echter een portie ‘bij’ vragen. Hoewel in Ne-

opnemen.

kan een plaatselijke touringcar worden ingehuurd voor het

geldt in principe voor de gehele reis.

maken van een excursie.
INBEGREPEN / NIET INBEGREPEN

gewoonten, een andere cultuur, ander eten. Dit is juist een

derland veel internationale keukens inmiddels zijn ingeburHOTELKAMERS

gerd, zien de maaltijden in veel, met name zuidelijke landen

Omdat we in veel plaatsen samenwerken met familiehotels

(o.a. Italië) er heel anders uit dan wij gewend zijn. Zo worden

Ook in 2021 zijn de eventuele parkeerkosten, tol- en maut-

PROGRAMMA

die in de loop der jaren zijn uitgebreid en/of aangepast, kan

de maaltijden meestal lauwwarm geserveerd, worden aard-

gelden, maar ook de gebruikelijke plaatselijke toeristen-

In principe worden de programma’s en excursies zoals be-

het zijn dat niet alle kamers even groot zijn of over precies

appelen als groente gezien en worden er vaak slechts heel

belasting bij de genoemde reissom inbegrepen. Bij de

schreven uitgevoerd. Door omstandigheden (bijvoorbeeld

dezelfde faciliteiten beschikken. Met de hotels zijn wel af

sporadisch andere warme groenten klaargemaakt.

Bijzonderheden GHIELEN
MINDER GOED TER BEEN
Minder goed of slecht ter been wordt door iedereen anders geïnterpre-

vanwege de extra bagageruimte die in beslag wordt genomen.

teerd en ervaren. Feit is wel dat bepaalde reizen niet of minder geschikt

Vanzelfsprekend zal onze chauffeur u helpen bij het in- en uit-

zijn voor mensen die om welke reden dan ook minder mobiel zijn. Zo zijn

stappen van de bus en in- en uitladen van uw rollator of rolstoel.

rondreizen, waar men wat vaker van hotel moet wisselen, stedenreizen,

U kan en mag echter niet van hem (of van andere deelnemers aan de

waarbij bijvoorbeeld stadswandelingen worden gemaakt en vakanties

reis) verwachten dat hij u gedurende de dag verder behulpzaam zal

naar het hooggebergte, waar de standplaats of de ligging van het hotel

zijn. Het meenemen van uw rollator/rolstoel is geheel op eigen risico.

niet helemaal vlak is, niet erg geschikt voor deelnemers met een beperkte mobiliteit. Ook zijn er reizen die in principe voor iedereen geschikt zijn,

PRIVACYVERKLARING

maar waar misschien een of enkele excursies worden gemaakt die voor

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming

minder mobiele deelnemers problemen zouden kunnen opleveren.

(AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU)

Bij deze reizen zal de chauffeur u informeren welke excursie wel of juist

dezelfde privacywetgeving geldt. De beveiliging van de persoonlijke

niet voor u geschikt is. Heeft u twijfel of vragen, informeer bij een van

gegevens van onze klanten staat bij GHIELEN Touringcarbedrijf hoog in

onze medewerkers.

het vaandel. Wij houden ons derhalve in alle gevallen aan de eisen die
de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

ZELFREDZAAMHEID
Wij gaan er van uit dat de deelnemers aan onze reizen zelfredzaam

FOTO’S

zijn. D.w.z. dat wij er van uitgaan dat onze passagiers, al dan niet met

Een leuke foto van uw vakantie met GHIELEN ontvangen wij graag.

behulp van de meereizende partner, familie of bekenden, zelfstandig

Wij nodigen u dan ook uit ons uw leukste en kwalitatief beste foto

aan de bij GHIELEN geboekte reis kunnen deelnemen. Aan een goede

toe te sturen. Indien wij besluiten om uw foto op te nemen in onze

uitvoering van onze reis hechten wij alle waarde. Onze chauffeurs zul-

volgende reisgids, ontvangt u van ons een reiswaardebon van € 25,-.

len ook al het mogelijke doen om elke reis voor iedereen zo plezie-

Alle foto’s en publicatierechten worden dan eigendom van GHIELEN

rig mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u waar mogelijk dan ook van

Touringcarbedrijf. Ook onze chauffeurs maken graag natuur-, sfeer- en

dienst zijn. Ze zijn echter niet gespecialiseerd in een speciale medi-

groepsfoto’s gedurende een reis. Deze foto’s gebruiken wij regelmatig

sche of geestelijke begeleiding. Een eventuele verstandelijke of licha-

in onze reisgidsen, andere publicaties en op onze website. Indien u

melijke beperking dient bij het boeken van een reis dan ook te worden

niet wenst dat u op deze wijze in beeld wordt gebracht, dient u dit

aangegeven. Wij behouden ons het recht voor, om onder opgave van

schriftelijk kenbaar te maken en de chauffeur hierover te informeren.

redenen, personen voor een bepaalde reis te weigeren.
NOG EVEN DIT
ROLSTOEL/ROLLATOR

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg sa-

Indien u een rolstoel of inklapbare rolstoel wenst mee te nemen

mengesteld. Aan eventuele (zet)fouten en/of vergissingen, kunnen

op reis, dient u dit ALTIJD vooraf aan ons door te geven. Dit mede

echter geen rechten worden ontleend.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:

Artikel 1:
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de bedragen verschuldigd volgens artikel 2.
Artikel 2:
a: bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: kosteloos;
b: bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief ) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
c: bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief ) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief ) tot de dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
e: bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
Artikel 3:
Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in artikel 2
bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.
Artikel 4:
In geval geen annulering plaatsvindt, maar voor in-de-plaatsstelling wordt gekozen is artikel 5 van toepassing.
Artikel 5:
Lid 1: Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor
gelden de volgende voorwaarden:
a: de ander voldoet aan alle aan de over een komst verbonden voorwaarden;
b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen
en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de
in-de-plaatsstelling;
d: de reisorganisator zal de aan het verzoek verbonden wijzigingskosten ad € 12,50 in rekening brengen.
Lid 2: De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdwlijk aansprakelijk tegenover de
reis-organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
Lid 3: Voor het wijzigen van reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 12,50 administratiekosten in rekening.
Artikel 6:
De reisorganisator biedt u de mogelijkheid binnen 7 dagen na het boeken van de reis, onder voorwaarde
dat de reis nog geen aanvang heeft genomen, een annuleringsverzekering te sluiten.
Artikel 7:
De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werk-dagen na de gebeurtenis, te melden.

COLOFON

Disclaimer: Ghielen Touringcarbedrijf besteedt veel aandacht aan het samenstellen van informatie en reizen zoals
opgenomen in deze reisgids. Ghielen Touringcarbedrijf kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele afwijkingen in het reisprogramma, accommodatie, drukwerk of fotografie.
Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van Ghielen Touringcarbedrijf.
Fotografie: GHIELEN Touringcarbedrijf, Reisefoto Peter Eckert, Fryslan Marketing, www.deutschland-motive.de, VVV
Deventer, VVV Lisse, Museum de Zwarte Tulp, The Hague Marketing, VVV Nunspeet, Lodder Group Travel, Shutterstock
en verder nagenoeg alle hotels en verkeersbureaus van de bestemmingen zoals genoemd in deze brochure.
© Concept en vormgeving: ArtLine, Kessel | t. (077) 306 00 80 | www.artline.nl
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