
BOEK VÓÓR 1 APRIL 2019 
EN GENIET VAN EEN KORTING VAN € 15 P.P. BIJ ELKE REIS

(Niet cumuleerbaar met andere promoties)

Met panoramisch glasdak,  
individueel satelliet tv, wifi ...

Wij verwelkomen je graag op onze  
autocar in Princess Class !

Rivier Cruise op de RIJN - Duitsland
Ontdek het ultieme genot van een riviercruise

4 dagen maandag 8 tot donderdag 11 april 2019  
4 dagen maandag 2 tot donderdag 5 september 2019
4 dagen maandag 23 tot donderdag 26 september 2019
4 dagen maandag 21 tot donderdag 24 oktober 2019

PRIJS: €505 per persoon in volpension
TOESLAG single: + €100
Vertrek 09u00 – Dagreis heen en terug. 
U reist comfortabel van de ene naar de andere bestem-
ming. Iedere dag brengt uw varend hotel u weer naar een 
andere bestemming dus aan afwisseling geen gebrek.
Het schip beschikt over zonnedek, verwarmd zwembad, 
4 Holes Putting Green (schaakspel), panorama restau-
rant, verwarmd overdekt terras met fitnessapparatuur, 
stoellift, zithoek.
Onze chauffeur brengt u naar Keulen waar u aan boord van het schip gaat en uw cruise kan beginnen:
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op de boot (volpension), baantaksen, BTW 
en garantiefonds.

PRETCAR Disneyland Parijs - Frankrijk
Twee dagen pure magie!

2 dagen zaterdag 16 tot zondag 17 maart 2019

PRIJS: €210 per persoon in kamer met ontbijt
TOESLAG single: + €25
- €10 korting voor de 3de persoon op een dubbele kamer 
met 2 betalende volwassenen.
Vertrek 06u00 – Dagreis heen en terug. 
Hotel IBIS Marne La Vallée ***: bar, receptie, lift, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van kamer met ontbijt, toegang tot 
beide parken voor 2 dagen, baantaksen, BTW en garantiefonds.

LLORET de MAR - Spanje
Zon, entertainment en plezier aan de Spaanse Costa Brava

9 dagen vrijdag 12 tot zaterdag 20 april 2019

PRIJS: €360 in volpension met wijn en water aan tafel
SINGLE:  + €90
SPECIALE kinderprijs: €195 voor het eerste kind 
op een kamer met 2 betalende volwassenen (tot 
12 jaar).
€99 voor het tweede kind op een kamer met 2 
betalende volwassenen (tot 12 jaar).
Vertrek 19u00 – Nachtreis heen en terug.
Hotel Garbi Park**** beschikt over receptie, liften, verwarming, grote bar, salons, wifi. Zonne
terras met zwembad, overdekt zwembad. Restaurant, alle maaltijden met buffet, show cooking.  
Terras om buiten te eten. Animatieprogramma met monitoren, avondanimatie, dansavonden en  
flamencoshow (betalend).
Alle kamers zijn uitgerust met verwarming, airco, telefoon, tv, wifi, terras, minibar (te huur), badkamer 
met bad/douche, wc, föhn, …
Bezoeken aan Barcelona, Tossa de Mar, … naargelang de interesse in de groep.
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van volpension met wijn en water 
aan tafel, baantaksen, BTW en garantiefonds, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd 
inkomgelden.

LLORET de MAR - Spanje 
met Fiësta Frank, DJ Gert V en DJ Kelly

Een week puur entertainment in Lloret de Mar!
9 dagen vrijdag 12 tot zaterdag 20 april 2019

PRIJS: €555 in volpension met wijn en water aan tafel
SINGLE:  + €108
Vertrek 19u00 – Nachtreis heen en terug.
Hotel Anabel ****: lift, receptie, bar, zwembad, …
Optredens van Fiësta Frank, dansavonden met DJ Gert V 
en DJ Kelly.
Bezoeken aan Barcelona, Tossa de Mar, … naargelang 
de interesse in de groep.
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van volpension met wijn en water aan tafel, 
baantaksen, BTW en garantiefonds, alle vermelde 
uitstappen - uitgezonderd inkomgelden.

Vakantiekrant 2019

OPENINGSUREN VAN ONS KANTOOR
ma - di - do - vrij: 9.00 - 12.00 uur / 13.30 - 17.30 uur

zaterdag: 9.00 - 12.00 uur / woensdag: gesloten

Like us on

Reis mee met onze autocar. Hoe meer zielen, hoe meer reisvreugde! Zo leert u nieuwe en gelijkgestemde mensen kennen, die soms zelfs vrienden voor het leven worden. 

Vergunning Nr. 3543

Wij weten dat u vooral de voordelen van  
onze autocarvakanties waardeert:

✩ Wij rijden rechtstreeks van Rotselaar naar onze bestemming.
✩ Geen zorgen over de reisroute
✩ Veilige autocars en bekwame chauffeurs en gidsen
✩ Uitstappen meestal in de prijs inbegrepen
✩ Onze budgetvriendelijke prijzen. Kijk en vergelijk. 
✩ Onze bijzondere service: Afhaling ten huize en terug afzetten aan 

de deur
F Waar vindt u nog meer informatie over onze reizen ?
U vindt al onze reizen, zowel ééndaagse als meerdaagse:
✩ Op onze website: www.lindencars.be
✩ In Rondom Leuven
✩ In onze circulaire die u kosteloos wordt toegestuurd na aanvraag op 

ons kantoor.

Reizen met Nederlandstalige begeleider/gids. 



Volledig programma  
op kantoor!

Den Haag - Nederland
Een midweek bij onze Noorderburen

5 dagen zondag 26 tot donderdag 30 mei 2019

PRIJS: €615 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €160
Vertrek 05u30 - Dagreis heen en terug
Badhotel Scheveningen ***: bar, lift, receptie, ….
Alle kamers zijn uitgerust met tv, badkamer met bad/
douche wc, föhn, …
Bezoek met onze begeleider aan Den Haag, Amster-
dam, Utrecht, Gouda, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW 
en garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd 
inkomgelden.

Lourdes - Frankrijk
Een klein wereldberoemd dorpje in de Pyreneeën

4 dagen  zaterdag 13 tot dinsdag 16 juli 2019

PRIJS:  €355 per persoon in halfpension in hotel Saint Etienne ***
 €388 per persoon in halfpension in hotel Mercure ****
 €371 per persoon in volpension in hotel Saint Etienne ***
 €418 per persoon in volpension in hotel Mercure ****
TOESLAG single: + €40 in hotel Saint Etienne *** + €87 in hotel Mercure ****
Vertrek 05u00 – Dagreis heen en terug
Keuze uit halfpension of volpension in hotel Saint 
Etienne *** of Hotel Mercure ****
Vrij bezoek aan het heiligdom
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van half- of volpension; BTW, baan-
taksen, Garantiefonds

Parijs - Frankrijk
Een citytrip naar hartenlust!

3 dagen  maandag 15 tot woensdag 17 juli 2019

PRIJS: €218 per persoon in kamer met ontbijt 
TOESLAG single: + €34
Vertrek 06u00 
Hotel Ibis 17 Paris ***: bar, lift, receptie, …
3 dagen vrij bezoek aan de stad. Elke dag ver-
schillende afzetplaatsen (Bateaux Mouche, Eifel 
Toren, Montmartre, …)
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van ontbijt, baantaksen, BTW en 
garantiefonds, alle vermelde uitstappen - 
uitgezonderd inkomgelden.

Berlijn - Duitsland
Altijd wat te beleven!

4 dagen zondag 28 april tot woensdag 1 mei 2019

PRIJS: €450 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €114 
Vertrek 06u30 – dagreis heen en terug
NH Hotel ****: bar, receptie, lift, gratis wifi, 
Bezoek Checkpoint Charlie, West en Oost 
Berlijn, Potsdamer Platz, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, 
verblijf op basis van halfpension, baan-
taksen, BTW en garantiefonds, Neder-
landstalige begeleider, alle vermelde  
uitstappen - uitgezonderd inkomgelden.

Rüdesheim - Duitsland
Een weekendje waar alles mag en niets moet!

2 dagen zaterdag 4 tot zondag 5 mei 2019

PRIJS: €138 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €16 
Vertrek 07u00 
Parkhotel Rüdesheim ****: bar, lift, receptie, uit-
zicht over het water, … 
Vrij bezoek aan Rüdesheim, mogelijkheid tot 
boottocht, verschillende wandelingen, wijnkel-
der, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op op basis van halfpension, baantaksen, 
BTW en garantiefonds.

Het Zwarte Woud - Duitsland
Romantiek van bossen en vakwerk met een sausje gastronomie!

5 dagen zondag 2 tot donderdag 6 juni 2019

PRIJS: €438 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €60 
Vertrek 07u00 
Landgasthof Hotel Hirsch ***: bar, receptie, lift. 
Bezoek Rastatt, Dornstetten, Freiburg, Kinzigtal, 
bezoek aan hamrokerij, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van halfpension, baantaksen, BTW 
en garantiefonds, Nederlandstalige begelei-
der, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd 
inkomgelden (uitgezonderd de rokerij).

Spanje & Portugal
 Ontdek het mooiste van twee landen in één reis!

13 dagen maandag 10 tot zaterdag 22 juni 2019

PRIJS: €1.182 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €365 
Vertrek 06u00 
Verblijf in verschillende hotels *** en ****: bar, lift, 
receptie, …
Bezoek Santiago de Compostella, Porto, Fátima, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van halfpension, baantaksen, BTW en ga-
rantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle 
vermelde uitstappen - uitgezonderd inkom-
gelden.

Zuid-Engeland - Verenigd Koninkrijk
De geheimen van het Zuiden van Engeland

5 dagen maandag 22 tot vrijdag 26 april 2019

PRIJS: €630 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €90
Vertrek 05u30  –  Dagreis heen en terug.
Hotel Holiday Inn Southampton *** : 
bar, lift, receptie, zwembad, wellness, …. 
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, wifi,  
badkamer met douche, wc, föhn.
Bezoek met onze begeleider aan Stonehenge, 
Stourhead Gardens, Isle of Wight, Bath, ….
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van halfpension, baantaksen, BTW 
en garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, overzet per boot, alle vermelde uitstap-
pen - uitgezonderd inkomgelden.



Abtenau - Oostenrijk
Rust en ontspanning in de natuur!

7 dagen zaterdag 20 tot vrijdag 26 juli 2019

PRIJS: €570 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €72
Vertrek 06u00 – Dagreis heen en terug.
Hotel Lammertalerhof ***: receptie, bar, lift, 
wellness, …
Tijdens het verblijf zijn er verschillende activi-
teiten mogelijk 
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, 
verblijf in halfpension, baantaksen, 
BTW en garantiefonds.

Europapark - Duitsland 
mogelijkheid Immer wieder Sonntags

Muziek in een speels kader!
3 dagen zaterdag 10 tot maandag 12 augustus 2019

PRIJS: €399 per persoon in kamer met ontbijt
TOESLAG single: + €60
SPECIALE prijs: 
€349 voor kinderen tot 12 jaar op een dubbele kamer met 2 betalende volwassenen
€369 voor volwassenen vanaf 65 jaar.
Vertrek 05u00
Verblijf in Hotel Sun Park ***: op 5 km van het park: bar, lift, receptie, …
3 dagen vrij bezoek aan het park, show Immer wieder Sonntags inbegrepen.
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van kamer met ontbijt, toegang 
tot het park voor 3 dagen, show Immer wieder Sonntags (zitplaats in tribune) transfer 
van en naar het park, baantaksen, BTW en garantiefonds.

Perth - Schotland
Ontdek de ware schoonheid van Schotland!

9 dagen maandag 8 tot dinsdag 16 juli 2019

PRIJS: €1.220 per persoon in halfpension
TOESLAG single (boot & hotel): + €325
SPECIALE KINDERPRIJS: €700 (voor kinderen 
tot 12 jaar op een dubbele kamer met 2 betalende 
volwassenen).
Vertrek 14u30
Bezoek aan Stirling, Killin, Perth, Iverness, meer van 
Loch Ness, whiskeystokerij, Edinburgh, … 
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van halfpension, overzet per boot 
met overnachting in slaapkabine (avondmaal 
en ontbijt aan boord), baantaksen, BTW en 
garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd 
inkomgelden.

Straatsburg - Frankrijk
Vertier en plezier in de hoofdstad van Europa!

3 dagen zondag 21 tot dinsdag 23 juli 2019

PRIJS: €326 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €40
SPECIALE kinderprijs: €200 op een dub-
bele kamer met 2 betalende volwassenen 
(kinderen tot 12 jaar)
Vertrek 07u00
Verblijf in een hotel ***: lift, bar, receptie, ….
Bezoek Straatsburg, Europees Parlement, 
Ober nai, … 
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, 
BTW en garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle vermelde uitstappen -  
uitgezonderd inkomgelden.

Rocamadour & Lourdes - Frankrijk
Schoonheid, stilte en mystiek in de Franse Pyreneeën en de Lot!

5 dagen woensdag 14 tot zondag 18 augustus 2019

PRIJS:  €480 per persoon in halfpension in Lion d’Or *** en Saint Etienne ***
 €520 per persoon in halfpension in hotel Lion d’Or *** en Mercure ****
TOESLAG single: 
+ €75 in hotel Lion d’Or *** en Saint Etienne ***
+ €108 in hotel Lion d’Or *** en Mercure ****
Vertrek 05u00 – Dagreis heen en terug
Hotel Lion d’Or *** in Rocamadour
Keuze uit hotel Saint Etienne *** of Hotel Mercure **** 
in Lourdes
2 dagen verblijf in Rocamadour, 2 dagen verblijf in Lourdes
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis 
van halfpension; BTW, baantaksen, Garantiefonds.

Kaltenbach - Oostenrijk
Een reis voor iedereen in de gezonde lucht!

8 dagen zondag 28 juli tot zondag 4 augustus 2019

PRIJS: €699 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €72
SPECIALE kinderprijs: €350 (tot 12 jaar op een dubbele kamer met 2 betalende vol-
wassenen)
Vertrek 07u00 – Dagreis heen en terug. 
Hotel Post **** : bar, zonneterras, 2 liften, spa met 
sauna, hamam, solarium, ontspanningsruimte, kids-
corner, binnen en buitenzwembad, gratis fietsenverhuur 
(volgens beschikbaarheid), ….
Alle kamers zijn uitgerust met tv, wifi, badkamer met 
bad/douche, wc, …
Bezoek aan Rattenberg, Achensee, Innsbruck, ….
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf 
op basis van halfpension, baantaksen, BTW en 
garantiefonds, alle vermelde uitstappen - uitge-
zonderd inkomgelden.

Izola - Slovenië
De prachtige parel aan de Sloveense kust!

9 dagen zaterdag 17 tot zondag 25 augustus 2019

PRIJS: €815 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €170
SPECIALE kinderprijs: €410 op een dubbele kamer 
met 2 betalende volwassenen (tot 12 jaar)
Vertrek 07u00 – Dagreis heen en terug.
Hotel Belvedere ***: receptie, bar, prachtig uitzicht op zee, 
beschikt over bar, goede keuken, restaurant, receptie, zwem-
bad …. Het strand ligt op 800m. Gratis pendelbus van het 
hotel naar het strand. Geen lift, maar mogelijkheid tot kamers op het gelijkvloers. Alle kamers beschik-
ken over tv, telefoon, een badkamer met bad of douche en wc, airco …
Mogelijk tot bezoek Triëste, Porec, Koper, grotten van Postonja, … (naargelang de interesse in 
de groep)
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, tussenovernach-
ting, baantaksen, BTW en garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle vermelde 
uitstappen - uitgezonderd inkomgelden.

Tweedaagse aan de Moezel - Duitsland
De romantische vallei met een glaasje wijn!

2 dagen maandag 5 tot dinsdag 6 augustus 2019

PRIJS: €130 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €10
Vertrek 07u00
Hotel Anker ***: bar, lift, receptie, fitness, binnenzwembad, 
zicht op het water, ….
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van halfpension, baantaksen, BTW en garan-
tiefonds.



Verantwoordelijke uitgever: R. Van Oversteyns, Wingepark 35, 3110 Rotselaar – Lid van het garantiefonds reizen – Alle prijsvermeldingen zijn opgegeven per persoon en BTW inclusief.

Voorwaarden:
*  In de prijzen is de BTW inbegrepen.
*  Niet inbegrepen: Reis- en annulatieverzekering, dranken, inkomgelden en persoonlijke uitgaven. ?(**) 
*  Half pension begint met het avondmaal de dag van aankomst op de bestemming en eindigt met het 

ontbijt de dag van vertrek (Geen middagmalen). ?(**)
*  Vol pension begint met het avondmaal de dag van aankomst op de bestemming en eindigt met het 

ontbijt de dag van vertrek. ?(**)
*  Bij reservatie mag u uw zitplaats zelf kiezen volgens beschikbaarheid en volgens volgorde van inschrijving.
*  Linden Cars behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien er minder dan 25 personen ingeschreven zijn.
*  Bij annulatie door de reiziger vanaf de inschrijvingsdatum verliest hij het voorschot. 

Bij annulatie vanaf 14 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige som. 
Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest hij 50 % van de reissom.

*  Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.
*  Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden. Ze worden onder geen beding doorgegeven aan derden, 

uitgezonderd overheidsinstanties.
*  Linden Cars volgt de reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw. 

Deze reisvoorwaarden staan op de bestelbon en kunnen altijd aangevraagd worden.
?(**)  Tenzij anders vermeld!

Lloret de Mar - Spanje
Zon, entertainment en plezier aan de Spaanse Costa Brava

9 dagen  vrijdag 25 oktober tot zaterdag 2 november 2019

PRIJS: €399 per persoon in volpension water en wijn aan tafel inbegrepen
TOESLAG single: + €90
SPECIALE kinderprijs: 
€195 voor het eerste kind op een kamer met 
2 betalende volwassenen (tot 12 jaar).
€99 voor het tweede kind op een kamer 
met 2 betalende volwassenen (tot 12 jaar). 
Vertrek 18u00 – Nachtreis heen- en terug.
Hotel Garbi Park**** beschikt over receptie, liften, 
verwarming, grote bar, salons, wifi. Zonneterras met zwembad, overdekt zwembad. Restaurant, alle 
maaltijden met buffet, show cooking. Terras om buiten te eten. Animatieprogramma met monitoren, 
avondanimatie, dansavonden en flamencoshow (betalend).
Alle kamers zijn uitgerust met verwarming, airco, telefoon, tv, wifi, terras, minibar (te huur), badkamer 
met bad/douche, wc, föhn, …
Uitstappen: Barcelona, Tossa de Mar, Bodega, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van volpension, baantaksen, BTW en 
garantiefonds, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd eventuele inkomgelden.

Salou - Spanje
Zacht klimaat, zon en gezonde lucht!

9 dagen zaterdag 14 tot zondag 22 september 2019

PRIJS: €545 per persoon in volpension water en wijn aan tafel inbegrepen
TOESLAG single: + €130
Speciale kinderprijs: €250 (kinderen tot 12 jaar op een dubbele kamer met 2 beta-
lende volwassenen)
Vertrek 18u00 – Nachtreis heen en terug.
Hotel Salauris Palace ****: bar, receptie, lift, wifi zwem-
bad, …
Bezoek aan Barcelona, Montserrat, cava kelder, ….
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van volpension, baantaksen, BTW en garan-
tiefonds, alle vermelde uitstappen - uitgezonderd 
inkomgelden.

Amsterdam - Nederland
Een weekendje in een wereldstad!

2 dagen zondag 10 tot maandag 11 november 2019

PRIJS: €120 per persoon in kamer met ontbijt
TOESLAG single: + €28
Vertrek 07u30
Hotel XO Park West ****: bar, lift, receptie, gratis wifi, …
Eerste dag rondleiding met de gids. Tweede dag vrij be-
zoek.
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op  
basis van kamer met ontbijt, Nederlandstalige gids, 
baantaksen, BTW en garantiefonds - uitgezonderd 
inkomgelden.

Kerstbeleving in Duitsland
Geniet van de mooiste dorpjes gehuld in kerstsfeer!

2 dagen zaterdag 30 november tot zondag 1 december 2019

PRIJS: €135 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €10
Vertrek 07u00
Hotel Anker ***: gelegen aan de Moezel, bar, lift, receptie, 
fitness, binnenzwembad, …
Bezoek aan Koblenz en Keulen
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van halfpension, baantaksen, BTW en garan-
tiefonds.

De Meren van het Noorden - Italië
Een sprookje in het echt!

9 dagen zondag 1 tot maandag 9 september 2019

PRIJS: €999 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €120
Vertrek 07u00 – Dagreis heen en terug. 
Hotel Albavilla Como ****: bar, lift, receptie, wellness, ….
Alle kamers beschikken over tv, telefoon, badkamer met 
bad of douche, wc, föhn, …
Bezoek met onze begeleider aan Lago Como, Lago 
Maggiore, Lago Garda, Verona, Milaan, …
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op 
basis van kamer in halfpension, baantaksen, BTW 
en garantiefonds, Nederlandstalige begeleider, alle 
vermelde uitstappen - uitgezonderd inkomgelden.

Krakow & Wroclaw - Polen
De koninklijke poort naar Oost-Europa!

7 dagen zondag 25 tot zaterdag 31 augustus 2019

PRIJS: €799 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €170
Speciale kinderprijs: €550 (kinderen tot 12 jaar op 
een dubbele kamer met 2 betalende volwassenen)
Vertrek 06u00 – Dagreis heen en terug met overnachting in 
Dresden *** in halfpension. 
Hotel **** en *** beschikt over receptie, bar, lift,….
Alle kamers beschikken over tv, badkamer met bad/douche, 
wc, …
Bezoek met de gids aan Dresden, Krakow, zoutmijn  
Wieliczka, Auswitch, Wroclaw,…
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van kamer in halfpension, baantak-
sen, BTW en garantiefonds, Nederlandstalige gids, alle vermelde uitstappen - uitgezon-
derd eventuele inkomgelden.

Metz & Nancy - Frankrijk
Lorraine voor fijnproevers!

3 dagen zondag 6 tot dinsdag 8 oktober 2019

PRIJS: €262 per persoon in halfpension
TOESLAG single: + €56
Vertrek 07u00
Hotel Kyriad Metz ***: bar, lift, receptie, …
Bezoek Europees Parlement, Metz, Nancy, ….
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op ba-
sis van halfpension, baantaksen, BTW en garantie-
fonds, Nederlandstalige begeleider, alle vermelde 
uitstappen - uitgezonderd inkomgelden (behalve 
toeristisch treintje in Nancy).

Europapark - Duitsland
Plezier voor jong en oud in het beste pretpark ter wereld!

2 dagen vrijdag 1 tot zaterdag 2 november 2019

PRIJS: €240 per persoon in kamer met ontbijt
TOESLAG single: + €30
SPECIALE prijs: 
€190 voor kinderen tot 12 jaar op een dubbele kamer met 2 betalende volwassenen.
€210 voor volwassenen vanaf 65 jaar.
Vertrek 05u00
Verblijf in Hotel Sun Park *** op 5 km van het park: bar, lift, receptie. 
Hotel in het park onder voorbehoud beschikbaar mits supplement.
2 dagen vrij bezoek aan het park.
INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van kamer met ontbijt, toe-
gang tot het park voor 2 dagen, transfer van en naar het park, baantaksen, BTW en 
garantiefonds.


